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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut Nurmijärven
kunnassa laadittuun Klaukkalan osayleiskaavaehdotukseen ja lausuu
siitä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavan.
Osayleiskaavan tarkoituksena on ratkaista Klaukkalan kehittämisen
suuntaviivat, sillä Klaukkala on Nurmijärven suurin taajama ja
pääkaupunkiseudun läheisyydestä johtuen sinne kohdistuvat kovimmat
kasvupaineet. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.
Klaukkalaa on tähän asti kehitetty pienissä osissa tukeutuen olevaan
vanhaan tiestöön. Klaukkalan suurimpana ongelmana on tiestön ja
etenkin Klaukkalantien ruuhkautuneisuus sekä tieverkon puute, koska
nykyinen rakenne tukeutuu kokonaisuudessaan Klaukkalantiehen.
Laadittu kehityskuva 2020 ennustaa Klaukkalan asukasmäärän
kasvavan nykyisestä 13 000 asukkaasta n. 20 000-25 000
asukkaaseen vuonna 2020. Kasvu vaatii taajamarakenteen
tiivistämistä.
Nurmijärven mittakaavassa Klaukkalan maisema on pienipiirteistä eikä
siellä ole merkittäviä maisemakokonaisuuksia. Klaukkalan kasvun
myötä avoimet pelto- ja luonnonvaraiset alueet vähenevät.
Klaukkalantien varsi ja lähiympäristö on verrattain nuorta rakennettua
ympäristöä. Vanha, kylämäinen rakennuskanta on pääosin poistunut, ja
taajamaa hallitsevat asuinkerrostalo- ja pientaloalueet. Taajama on
kasvanut nauhamaisesti päätien varrelle. Klaukkalan keskusta on
pääosin kerrostalovaltainen. Merkittävintä rakennusperintöä
Klaukkalassa edustavat vanhat tilakeskukset ja niiden rakennukset,
mutta pääosa nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu 1960- ja
1970-luvuilla ja sen jälkeen. Tuolloin aloitettiin myös uusien
pientaloalueiden rakentaminen.
Osayleiskaavaa varten on laadittu erilaisia selvityksiä, joista
Nurmijärven kunnan rakennusperintöselvitys on laadittu koko kunnan
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alueelle yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella (Arkkitehtitoimisto LPV
Oy, luonnos 2010). Kartta rakennusperintökohteista on
osayleiskaavaehdotuksen liitteenä numero 5. Taulukko kohteista löytyy
kaavaselostuksen sivulta 11–13. Kohteiden numerointi vastaa nyt
rakennusperintöselvityksen numerointia. Klaukkalassa
rakennusperintökohteita on selvityksen mukaan yhteensä 68
kappaletta. Niistä kolme kohdetta on purettu selvityksen laadinnan
jälkeen. Kaikki olemassa olevat kohteet on merkitty suojeltaviksi.
Osayleiskaava-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä
kulttuuriympäristöjä eli RKY-kohteita. Maakunnallisesti arvokas kohde
on Perttula – Uotila – Valkjärvi -kulttuurimaisema, joka oli VAT 1993 kohde. Klaukkalan osayleiskaavan alueelle kuuluvalla Valkjärven
rannalla sijaitsee myös rakennustaiteellisesti arvokkaita huviloita 1900luvun alkupuolelta.
Osayleiskaavan luonnoksen jälkeen on laadittu kaavan
taustaselvitykseksi maisemaselvitys (Nurmijärven kunta, 2014).
Selvityksen perusteella osayleiskaava-alueella on (Nurmijärven
kannalta) paikallisesti merkittävä Metsäkylän maisema-alue ja
Klaukkalassa paikallisesti merkittäviä maisema-alueita ovat
Luhtajokilaakso, Vanhan Klaukan peltomaisema ja
Lepsämänjokilaakso. Alueet on merkitty kaavakarttaan ma-1 ja ma-2alueina, maisemallisesti arvokas alue. Osayleiskaavaluonnoksesta
puuttuneet kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet on
kaavaluonnoksesta poiketen ehdotuksessa merkitty kaavakarttaan sk-1
ja sk-2-alueina. Maakuntamuseo pitää tätä hyvänä.
Maakuntamuseolla ei ole osayleiskaavaehdotuksesta huomautettavaa.
Museovirasto lausuu erikseen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.
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