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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Nurmijärven Klauk-
kalan kylässä sijaitsevan loma-asunnon laajennuslupahakemukses-
ta

HEL 2017-004956 T 10 03 03

Nurmijärven kunnan rakennusvalvonta on pyytänyt Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseolta lausuntoa koskien Nurmijärven Klaukkalan kylässä 
sijaitsevan loma-asunnon ja talousrakennuksen laajentamisen raken-
nuslupahakemusta. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee 
asiaa perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaa-
limisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Rakennuslupaa haetaan Valkjärven rannalla Oravalan tilalla sijaitsevan 
loma-asunnon ja talousrakennuksen vähäiselle laajentamiselle Nurmi-
järven Klaukkalan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä. Valkjärven rantojen 
huvila-asutus on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriym-
päristöksi. Valkjärven rannalla kulttuurimaisemaan kuuluu rakennustai-
teellisilta arvoiltaan merkittävää huvila-asutusta 1900-luvun alkupuolel-
ta.

Oravalan tilan rakennuskokonaisuus on arvotettu Nurmijärven raken-
nusperintöselvityksessä (luonnos, 2010) luokkaan 2. Luettelointiperus-
teet ovat: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennusaikan-
sa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja, omaleimainen, 
paikallishistoriallinen merkitys, rakennushistoriallinen merkitys, ympä-
ristökokonaisuuden kannalta tärkeä, maiseman kannalta tärkeä, lä-
hiympäristön merkitys. Klaukkalan osayleiskaavassa (ei lainvoimainen) 
tontti on osoitettu loma-asuntoalueeksi RA-3 ja rakennukset merkitty 
suojeltavaksi (sr-3).

Oravalan tilan vanhimmat olemassa olevat rakennukset ovat peräisin 
1920–1930-lukujen taitteesta. Rakennusten nykyinen asu perustuu 
1940-luvun aikaiseen laajennus- ja muutostyöhön, jolloin rakennettiin 
suurempi kuistiosa sekä varustettiin rakennukset ”ruotsalaistyyppisillä” 
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romanttisilla ikkunaluukuilla ja muilla yksityiskohdilla. Nyt vireille tulleen 
loma-asunnon ja talousrakennuksen laajennushakemuksen periaatteet 
noudattelevat jo 1940-luvun laajennuksessa käyttöön otettuja ominais-
piirteitä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ei näe estettä esitettyjen laajen-
nussuunnitelmien toteuttamiselle, sillä ne eivät ole kohteen arvoa hei-
kentäviä ja ne on sovitettu rakennusten ominaispiirteisiin riittävän hyvin.
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