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Klaukkala muuttuu ja kehittyy 
edelleen...
Klaukkalan taajama on muuttunut voimakkaasti 
1970-luvulta alkaen. Tähän saakka kehitys on tapahtu-
nut yksittäisten asemakaavojen varassa, jolloin on ollut 
olemassa riski, ettei Klaukkalan kehittämisestä ole ollut 
kokonaiskuvaa. Osayleiskaavan myötä Klaukkalassa 
tapahtuvat muutokset ovat tulevaisuudessa suunnitel-
mallisempia ja kokonaiskuvaan perustuvia. Maankäytön 
ja liikenneyhteyksien toteuttamisen ajallinen yhteenso-
vittaminen on huomioitu yleiskaavassa. Ennen liikenne-
verkon täydentämistä Klaukkalan taajaman ongelmat 
(erityisesti liikenteen ruuhkaisuus) kasvavat. Klaukka-
lan asukkaille liikenneverkon kehittämisestä aiheutuu 
rakentamisenaikaista haittaa, mutta yleiskaavassa 
esitettyjen ratkaisujen myötä klaukkalalaisten arjen voi 
olettaa muuttuvan sujuvammaksi. 

Tulevaisuudessa Klaukkalan kasvu ei todennäköisesti 
eroa menneestä kehityksestä. Talouden suhdanteet ja 
viivytykset Klaukkalan tieverkon rakentamisessa sekä 
ruuhkaisuuden paheneminen voivat hidastaa Klaukkalan 
kasvua tulevaisuudessa. 

Klaukkalan taajaman luonne muuttuu rakentamisen 
myötä pikkukaupunki-maisemmaksi rakenteen täy-
dentyessä ja tiivistyessä erityisesti keskustassa ja sen 
välittömässä läheisyydessä. Rakentamisesta huolimatta 
taajama säilyy vihreänä. Rakenteen sisällä mm. Torni-
mäki, Vesitorninmäki, Luhtajokilaakso ja Vaskonmäki 
ovat virkistysalueita. Välittömästi rakennetun alueen 
ulkopuolella levittäytyvät laajat maa- ja metsätalousval-
taiset alueet, jotka tarjoavat edelleen klaukkalalaisille 
hyvät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. 

Väestönkasvu mahdollistaa myös Klaukkalan palve-
luiden säilymisen ja paranemisen. Keskustan alueella 
palveluiden on mahdollista kehittyä nykyistä monipuo-
lisemmaksi. Asuinalueilla, kuten Haikala-Mäntysalon 
alueella, väkimäärän kasvu turvaa nykyisten palvelui-
den säilymisen. Samoin joukkoliikenteen kehittämise-
dellytykset paranevat.

Osayleiskaavatyötä ovat tehneet:

Anita Pihala, Jonna Kurittu, Ruusu Vilokkinen, Anniina 
Lehtonen, Iiro Grönberg ja Arja Junttila 
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1 
JOHDANTO
1.1 Suunnittelun tausta ja tar-
koitus
Klaukkala on Nurmijärven suurin taajama. Se sijait-
see lähimpänä pääkaupunkiseutua ja siksi kovimmat 
kasvupaineet kohdistuvat Klaukkalaan. Klaukkalan 
kehittämistä varten on tarpeen laatia alueelle osayleis-
kaava, jossa ratkaistaan alueen kehittämisen suun-
taviivat. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen 
laatimista. Klaukkalaa on tähän asti kehitetty pienissä 
osissa olemassa olevaan vanhaan tiestöön tukeutuen. 
Klaukkalan suurimpana ongelmana on tiestön ja etenkin 
Klaukkalantien ruuhkautuneisuus sekä tieverkon puute, 
koska nykyinen rakenne tukeutuu kokonaisuudessaan 
Klaukkalantiehen.

1.2 Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven kunnan etelä-
osassa. Alueen pinta-ala on noin 43 km².  (liite 1)

1.3  Suunnittelun tarkkuus
Osayleiskaava laaditaan mittakaavassa 1:10 000. 
Osayleiskaava laaditaan yleispiirteisenä ja ennen 
asemakaavojen laatimista suurille aluekokonaisuuksil-
le on tarpeen laatia kaavarunko, jossa alueen tulevan 
maankäytön päälinjat voidaan ratkaista osayleiskaavaa 
tar-kemmin. Kaavarunko tarkentaa yleiskaavaa ja siinä 
osoitetaan alueen sisäinen katuverkko ja eri toiminnoil-
le varatut alueet siten, että alueen pääkäyttötarkoitus 
on yleiskaavan mukainen. Rakentamiseen osoitettavi-
en alueiden rajat tarkentuvat kaavarungon laatimisen 
yhteydessä.

1.4  Suunnitteluvaiheet  

Vireilletulo
 
•	 Vireilletulosta on ilmoitettu 19.3.2000.

Viranomaisneuvottelut

•	 Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä aloitusvai-
heen viranomaisneuvottelu pidettiin 15.5.2000

•	 Ylimääräinen viranomaisneuvottelu pidettiin 
1.2.2007.

Työpalaverit

•	 Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin ELY-keskuksessa 
18.3.2013 lausunnon antoa varten. Läsnä olivat 
myös Uudenmaan liiton ja Vantaan edustajat.

•	 Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin ELY-keskuksessa 
20.4.2015 lausunnon antoa varten. Läsnä olivat 
myös Uudenmaan liiton edustaja.

Yleisötilaisuudet, osallistuminen

•	 Suunnitteluun osallistumisen tavoista ja muodois-
ta keskusteltiin ensimmäisessä yleisötilaisuudessa 
30.5.2000.

•	 Yhteistyönä Nurmijärven kansalaisopiston kanssa 
järjestettiin osallisuustilaisuus 7.9.2000, jossa osal-
liset voivat ilmoittautua kaavatyöryhmiin.

•	 Osayleiskaavaan liittyvät kehityskuvaraportti, 
liikenneverkkosuunnitelma ja luontosel-vitys olivat 
nähtävillä 15.3. – 12.4.2001.

•	 Suunnittelijoiden vastaanotto pidettiin 21. – 
23.3.2001.

•	 Aluevertailun tuloksia ja tie- ja katuverkkosuunni-
telmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.11.2006.

 
•	 Luonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 17.1.2013. 

Avointen ovien tilaisuudessa kävi arviolta noin 200 
henkilöä.

•	 Ehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa 26.3.2015. 
Avointen ovien tilaisuudessa kävi arviolta lähes 100 
henkilöä.

•	 Yleiskaavapäällikkö ja kehitysjohtaja osallistuivat 
15.4.2015 Klaukkalaisten järjestä-mään tilaisuuteen 
” Ihminen ja infra edellä - mihin menet Klaukkala?”, 
jossa keskusteltiin mm. osayleiskaavasta.

Tilaisuudet luottamushenkilöille

•	 Työpaja luottamushenkilöille pidettiin 26.10.2009. 
Työpajassa tehtävänä oli pohtia Klaukkalan kasvua 
eri väestöryhmien näkökulmasta kuten varttunei-
den, työikäisten, nuorten, lapsiperheiden ja seniori-
en sekä palveluiden ja työpaikkojen näkökulmasta.

1.	 ”Rata-Klaukkalan” 17 500 asukkaan väestönkasvun 
sijoittaminen ryhmän valitsemalla tavalla, asunto-
tyyppijakautuma ja toteutusjärjestys

2.	 ”Kumipyörä-Klaukkalan” 7 500 asukkaan väestön-
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kasvun sijoittaminen ryhmän valitsemalla tavalla, 
asuntotyyppijakautuma ja toteutusjärjestys.

•	 Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin luottamushenki-
löille 19.11.2012. 

Hallinnollinen käsittely

•	 Valtuusto hyväksyi 23.1.2002 Klaukkalan osayleis-
kaava 2020 kehityskuvan.

•	 Valtuusto hyväksyi 26.11.2003 tarkennuksen ke-
hityskuvaa koskevaan päätökseensä ohikulkutien 
linjauksen ja eräiden tieyhteystarpeiden osalta.

•	 Kunnanhallitus hyväksyi 19.2.2007 Klaukkalan 
maankäytön ja liikenteen kehittämisperiaatteet.

•	 Kuntakehitystoimikunta on kokouksissaan 
13.12.2011 § 126, 19.6.2012 § 69, 25.9.2012 § 
106 ja 23.10.2012 § 114 keskustellut osayleiskaa-
van laatimisesta ja rat-kaisuperiaatteista.

•	 Kuntakehitystoimikunta hyväksyi osayleiskaava-
luonnoksen kokouksessaan 13.11.2012 § 129

•	 Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaluonnoksen 
kokouksessaan 26.11.2012 § 317

•	 Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.1.- 8.2.2013.

•	 Kaavaluonnoksesta pyydettiin 18 taholta lausun-
toa ja se lähetettiin tiedoksi 17 taholle mahdollista 
lausuntoa varten. Lausuntoja saatiin 19 kpl. Mielipi-
teitä saatiin noin 70 kpl.

•	 Kuntasuunnittelulautakunta on kokouksessaan 
10.12.2013 § 135 merkinnyt tiedokseen osayleis-
kaavasta saatua palautetta ja osayleiskaavaehdo-
tuksen valmistelutilanteen.

•	 Kuntasuunnittelulautalunta on kokouksessaan 
9.12.2014 § 162 aloittanut osayleiskaavaehdotuk-
sen käsittelyn. Käsittelyä jatkettiin kokouksessa 
29.1.2015 § 10. Kuntasuunnittelulautakunta hyväk-
syi osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asetettavak-
si 17.2.2015 § 17 ja kunnanhallitus 23.2.2015 § 57.

•	 Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 12.3. – 
17.4.2015.

•	 Kaavaehdotuksesta pyydettiin 19 taholta lausun-
toa ja se lähetettiin tiedoksi 18 taholle mahdollista 
lausuntoa varten. Lausuntoja saatiin 19 kpl. Mielipi-
teitä saatiin noin 45 kpl.

•	 Kuntasuunnittelulautakunta on kokouksessaan 

10.12.2013 § 135 merkinnyt tiedokseen osayleis-
kaavasta saatua palautetta ja osayleiskaavaehdo-
tuksen valmistelutilanteen.

•	 Kuntasuunnittelulautalunta on kokouksessaan 
9.12.2014 § 162 aloittanut osayleiskaavaehdotuk-
sen käsittelyn

•	 Kuntasuunnittelulautakunta on jatkanut ehdotuksen 
käsittelyä 29.1.2015 § 10 ja hy-väksynyt ehdotuk-
sen 17.2.2015 § 17.

•	 Kunnanhallitus on hyväksynyt osayleiskaavaehdo-
tuksen julkisesti nähtäville asetetta-vaksi kokouk-
sessaan. 23.2.2015 § 57.

•	 Kuntasuunnittelulautakunta on kokouksessaan 
8.12.2015 hyväksynyt osayleiskaavan.

•	 Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2016 §5 
hyväksynyt osayleiskaavan.

•	 Valtuusto on kokouksessaan 26.1.2016 § 6 hyväk-
synyt Klaukkalan osayleiskaavan.

•	 Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 
16.11.2016 kumonnut valtuuston päätöksen kaa-
vamerkinnän sl-8/10 osalta, ja muilta osin hylännyt 
valitukset valtuuston hyväksymispäätöksestä.

•	 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 28.8.2017 
hylännyt valituksen Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksestä.

1.5  Suunnitteluorganisaatio
Suunnittelu on tehty kunnan omana työnä. 

1.6 Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä. Sitä 
on päivitetty suunnittelun kuluessa useita kertoja. Vii-
meisin päivitys on tehty 17.11.2014 (liite 2)

1.7 Tiedottaminen 
Työn vireilletulosta on ilmoitettu kunnan virallisessa 
ilmoituslehdessä 19.3.2000. Samoin on tiedotettu ylei-
sötilaisuuksista kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.

Vuoden 2006 sekä luonnoksen ja ehdotuksen yleisö-
tilaisuuksista vuosina 2013 ja 2015 on lähetetty kirje 
suunnittelualueen ulkopuolella asuville maanomistajille 
ja suunnittelualueen asukkaille, yrityksille ja maanomis-
tajille on jaettu julkinen tiedote postilaatikkoon.
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2 
LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTIEDOT
2.1  Suunnittelutilanne

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön ta-
voitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet perustu-
vat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtioneuvosto on 
hyväksynyt voimassa olevat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet 30.11.2000. Päätös tuli lainvoimai-
seksi 26.11.2001. Tarkistetut tavoitteet on hyväksytty 
13.11.2008. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 
1.3.2009. 

2.1.2 Maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakunta-
kaavan 8.11.2006 ja se on kuulutettu voimaan tulleeksi 
8.12.2006. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi vahvistamis-
päätöksestä tehdyt valitukset 15.8.2007.

1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 17.12.2008 ja 
se on vahvistettu 22.6.2010 ja kuulutettu voimaantul-
leeksi 20.10.2010. Vaihekaava täydentää 2006 vahvis-
tettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Vaihekaavassa 
on käsitelty jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, 
kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, 
liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset 
metsäalueet. 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on vahvistet-
tu 30.10.2014. 2. vaihemaakuntakaa-van tärkeimpiä 
ratkaisuja ovat toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, 
rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palvelu-
verkko ja maakunnallinen kyläverkko.

4. vaihemaakuntakaavaluonnos oli nähtävillä tammi-
helmikuussa 2015. 4. vaihemaakuntakaavassa teemoi-
na ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, 
tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

2.1.3 Maankäytön kehityskuva 2040

Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040 on hy-
väksytty valtuustossa 25.5.2011 § 48. Kehityskuvan 
Klaukkalaa koskevat tavoitteet on esitetty myöhemmin 
kohdassa tavoitteet (kohta 4).

2.1.4 Klaukkalan osayleiskaava 2020, kehi-
tyskuva

Valtuusto on hyväksynyt Klaukkalan osayleiskaava 2020 
kehityskuvan 23.1.2002. Kehityskuvaa on tarkistettu 
valtuuston päätöksellä 26.11.2003 tieverkon osalta. Ke-
hityskuvan tavoitteet on esitetty myöhemmin kohdassa 
tavoitteet.

2.1.5 Yleiskaava  

Alueella on voimassa koko kunnan oikeusvaikutukse-
ton yleiskaava, joka on hyväksytty 22.2.1989 ja se on 
vanhentunut. 
 

Kuva 1. Ote, voimassa oleva maakuntakaava, yhdistel-
mä

Kuva 2. Epävirallinen maakuntakaavayhdistelmä
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2.1.6 Asemakaava ja kaavavaranto

Suunnittelualueesta noin 17 km²:llä on voimassa ase-
makaava suunnittelualueen kokonaispinta-alan ollessa 
noin 43 km². Liitteessä 3 on esitetty asemakaava-alu-
een rajaus. 

Klaukkalan asemakaava-alueilla oli MAL-aiesopimuksen 
kevään 2015 seurannan mukaisesti asemakaavavaran-
toa voimassa olevissa asemakaavoissa seuraavasti:

•	 kerrostalotontit noin 10 000 k-m²

•	 rivitalotontit noin 34 000 k-m²

•	 omakotitontit  noin 78 000 k-m² eli noin 300 
kpl

Suunnittelualueella on rakentumassa Lintumetsän, 
Nummitien ja Pikimetsän asuinalueet.

Suunnittelualueella on vuoden 2014 aikana hyväksyt-
ty Viirinlaakson, Ali-Tilkan ja Liinalahdentien alueiden 
asemakaavat. Viirinlaakson asemakaavaa koskevat 
valitukset hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
11/2015. Asemakaavan laatiminen on vireillä mm. Van-
han Klaukan ja Vaahteramäen alueilla.

2.1.7 Rakennusjärjestys

Nurmijärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksyt-
ty 19.6.2013 § 88 ja se on tullut voi-maan 1.7.2013. 
Rakennusjärjestyksessä asemakaavoitetun alueen 
ulkopuoliset alueet on määritelty maankäyttö- ja ra-
kennuslain 16 § 3 momentin mukaisesti suunnittelutar-
vealueiksi. Määräys on voimassa 30.6.2023 asti.

2.1.8 Rakennus- ja toimenpidekiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 
§:n mukainen rakennuskielto yleiskaavan laatimista 
varten 31.12.2015 asti. Kielto ei koske

•	 olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai 
laajentamista

•	 siihen liittyvän talousrakennuksen rakentamista tai 
laajentamista

•	 maataloustuotantoa palvelevan rakennuksen raken-
tamista tai laajentamista.

2.1.9 Päätökset, suunnitelmat

•	 Nurmijärven kuntastrategia 2014 – 2020 (valtuusto 
21.5.2014 § 36)

•	 Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040 (val-
tuusto 25.5.2011 § 48)

•	 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 – 
2025 (valtuusto 18.12.2013 § 156).

•	 Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelman 2005 
tarkistaminen, 2012. Liikennevirasto on tehnyt 
yleissuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen 
1.12.2014.

•	 Tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020, Linea konsultit 
2005

•	 Tie- ja katuverkkosuunnitelman päivitys, Linea kon-
sultit 2012

•	 Klaukkalantien kehittämisselvitys 2013

•	 MAL-aiesopimus 2012 – 2015 ja MAL-sopimus 
8/2014

•	 Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-
aiesopimuksen 2012 -2015 edellyttämä maan-
käyttösuunnitelma  (MASU) sekä asuntostrategia  
on hyväksytty kunnissa. Lisäksi Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) on hy-
väksytty. 

•	 Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma, FCG Finnish Consulting Group 
2008

•	 Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
(valtuusto 20.6.2012 § 63, voimaantulo 1.9.2012)

2.1.10 Pohjakartta  

Kaavan pohjakarttana on käytetty maanmittauslaitok-
sen maastotietokantaa.
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3 

NYKYTILANNE
3.1 Selvitykset

3.2  Maanomistus 
Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 

3.3  Väestö ja työpaikat 

Suunnittelualueella asuu noin 16600 asukasta (tilanne 
11/2015-). Asuntoja alueella on noin 6700 ja loma-
asuntoja noin 100 (tilanne 31.12.2013). Suunnittelu-
alueella on arviolta noin 3600 työpaikkaa, kun koko 
kunnan työpaikkamäärä oli vuoden 2012 lopulla noin 12 
000.

3.4  Rakennettu ympäristö

3.4.1 Kokonaisrakenne ja maankäyttö

Nurmijärvi on kokonaisuudessaan entistä merenpohjaa 
ja nykyisestä maisemasta voi lukea jääkauden vaiku-
tuksen. Maisemalle on ominaista jokilaaksojen, niiden 
välisten viljelyalueiden ja mäennyppylöiden vaihtelu. 
Klaukkalan topografiaan kuuluvat Lepsämänjoen ja 
Luhtajoen laaksot. Klaukkalan kasvun myötä avoimet 
pelto- ja luonnonvaraiset alueet vähenevät. 

Klaukkala on kunnan suurin taajama, asukkaita oli 
vuonna 2013 noin 16 000. Klaukkala on vanha keski-
ajalta peräisin oleva kylä, joka on kasvanut nopeasti 

1960–70 -lukujen suuresta muuttoliikkeestä lähtien 
Helsingin läheisyyden ja hyvien liikenneyhteyksien 
ansiosta. Uusi rakennuskanta antaa taajamalle moder-
nia ilmettä. Taajamalle ovat luonteenomaisia maaston 
voimakkaat korkeuserot. Klaukkalan nauhamainen 
taajamarakenne tukeutuu sen läpi kulkevaan Klauk-
kalantiehen. Osayleiskaavan alueesta noin 40 % on 
asemakaavoitettu.

Klaukkala on rakentunut nauhamaisena Klaukkalan-
tiehen tukeutuen. Muutoin rakenne on laajentunut 
tukeutuen muuhun vanhaan tiestöön, joista merkittä-
vimpiä ovat Lepsämäntie, Kuonomäentie, Lahnuksentie, 
Metsäkyläntie ja Kirkkotie. Klaukkalantien varteen on 
keskittynyt kaupallinen ja muu yksityinen palvelutarjon-
ta. Päiväkodit ja koulut ovat pääosin sijoittuneet asuin-
alueiden yhteyteen. Työpaikka-alueita ovat Järvihaka, 
Pietarinmäki, Ristipakka ja Metsäkyläntien varsi.

Klaukkalan nykyinen asutus sai alkunsa keskiajan 
kuluessa. On todennäköistä, että pysyvää asutusta 
alueelle muodostui 1300-luvun kuluessa. Ensimmäinen 
kirjallinen maininta Nurmijärvestä on vuodelta 1488. 
Kylät mainitaan 1500-luvulla, jolloin oli muodostunut 13 
kylää, joista yksi oli Klaukkala. Klaukkalan ja Nurmijär-
ven Kirkonkylän merkitys oli ehkä suurin, sillä yhdes-
sä ne muodostivat rannikon talonpoikien itsenäisen, 
talonpoikaispurjehdukseen perustuvan kaupankäynnin 
keskuksen alueella. Kuninkaankartastosta on nähtävis-
sä, kuinka asutus keskittyi 1700-luvulla pääasiallisesti 

Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvitys 2012, päivitys 2014 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014

Ekologiset yhteydet Klaukkalan alueella Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014

Klaukkalan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2010, 2012 BatHouse 2010, 2012

Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Klaukkalassa ja Lepsämässä Museovirasto/ Vuoristo 2007

Nurmijärven arkeologinen inventointi (esihistorialliset muinaisjäännökset) Museovirasto/ Seppä 2006

Rakennusperintöselvitys, luonnos 2010 Arkkitehtitoimisto LPV Oy 2010

Klaukkalan osayleiskaavan aluevertailu Suunnittelukeskus Oy 2006

Klaukkalan radan esiselvitys Ratahallintokeskus 2007

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys Tuomas Santasalo Ky 2012

Klaukkalan osayleiskaavan hulevesiselvitys Ramboll Oy 2014

Klaukkalantie kehittämisselvitys Ramboll Oy 2013

Klaukkalan osayleiskaavan maisemaselvitys Nurmijärven kun-ta/yleiskaavoitus 2014

Klaukkalan osayleiskaava-alueen pienvedet Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015
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kyläkeskuksiin. Ennen isojakoa Nurmijärven kylät olivat 
pääasiallisesti tiiviitä ryhmäkyliä. Nurmijärveläisky-
lät ovat perinteisesti sijainneet peltoaukeiden laidalla 
omilla kukkuloillaan, joilta on auennut pitkiä näkymiä. 
Itse kylien ympäristökin on ollut nykyistä puuttomampi 
ja avoimempi. Talojen lähiympäristöä on muuttanut en-
siksi puutarhan pidon yleistyminen 1800-luvun loppu-
puolelta alkaen ja sittemmin pihapuiden ja metsäisen 
asuinsijainnin tulo muotiin 1900-luvulla. 1900-luvun 
alussa Klaukkala oli edelleen maalaiskylä.

Klaukkalan väkiluku on kasvanut sotien erityisesti vuo-
den 1960 jälkeen voimakkaasti. Klaukkala on nykyään 
Nurmijärven suurin taajama, jonka sijainti lähimpänä 
pääkaupunkiseutua on johtanut sen nopeaan kasvuun. 

Klaukkalassa merkittävintä rakennusperintöä edustavat 
vanhat tilakeskukset ja niiden rakennukset. Raken-
nemuutos näkyi voimakkaana muutoksena Klaukka-
lan keskustassa 1960-luvulla, jolloin vanhojen tilojen 
päärakennukset katosivat ja tilalle rakennettiin uusia 
kerrostaloja ja ostoskeskus. Tuolloin aloitettiin myös 
uusien pientaloalueiden rakentaminen.

3.4.2 Rakennusperintö

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennuskulttuurikohteita.

Missä on maat mainioimmat, Uudenmaan kulttuuriym-
päristöt –selvityksen kohteita alueella on osittain yksi, 
joka on kohde 197 Perttula, Uotila, Numlahti, Valkjärvi:

”Valkjärven pohjoispuolelta alkaa laaja kulttuurimai-
sema, johon liittyvät Valkjärven kyläasutuksen lisäksi 
Numlahden kartanoympäristö, Kuhakosken historial-
linen myllypaikka sekä 1900-luvun alussa kuivatetun 
Kuhajärven pohjoisrannalla sijaitsevat Perttulan ja 
Uotilan kylät peltoineen. Kaikki kylät ovat olleet asut-
tuja jo 1500-luvulla. Kylissä on säilynyt monipuolisesti 
rakennuskantaa 1700-luvulta alkaen. Valkjärven rannal-
la kulttuurimaisemaan kuuluu myös rakennustaiteelli-
silta arvoiltaan merkittävää huvila-asutusta 1900-luvun 
alkupuolelta.”

Nurmijärven rakennusperintöselvitysluonnos on laa-
dittu koko kunnan alueelle yleiskaavan edellyttämällä 
tarkkuudella. Selvitystyö on tehty sekä kohteiden että 
alueiden tasolla.

Alueet

Alueella tarkoitetaan selvityksessä laajempaa alueellista 
kokonaisuutta. Alue on rakenne-tun kulttuuriympäristön 
rakennustaiteellisten, historiallisten ja maisemaan liitty-
vien omi-naispiirteiden määrittämä kokonaisuus, johon 

sisältyvät arvot tulee turvata. Alue voi olla merkityk-
sellinen kokonaisuus, vaikka yksittäiset kohteet raken-
nuksineen eivät yksinään yhtä merkittäviä olisikaan. 
Alueeseen kuuluvat kohteet eivät siten automaattisesti 
ole kohteina suojeltavia.

Alueiden arvotus

Alueet on arvotettu luokkiin 1-2. Aluemerkintä mää-
rittää alueen, joka kaavatasosta riippuen joko voidaan 
merkitä kaavaan rakennetun kulttuuriympäristönsä 
osalta arvokkaana alueena tai jolla kaavan tarkkuus-
tasosta johtuen myös tarkempi selvitys on aiheellinen. 
Mahdollinen suojelu ei siten koske jokaista rajauksen 
sisäpuolella olevaa rakennusta, vaan kohdistuu alueen 
rakennustaiteellisten, historiallisten ja maisemaan liitty-
vien ominaispiirteiden vaalimiseen. Näitä ominaispiirtei-
tä on kuvattu aluekuvauksissa.
  
Luokka 1 - Nurmijärven arvokkaimmat alueet. Mikäli 
alue kuuluu ”Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” 
(RKY 1993) tai ”Valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tut kulttuuriympäristöt” (RKY 2009) selvityksien kohtei-
siin, asiasta on erikseen mainittu. Samoin on mainittu, 
jos kohde/alue on Uudenmaan voimassa olevien maa-
kuntakaavan mukaisia kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita kohteita tai maakuntakaavan liitekartalla esitetty 
kohde.

Luokka 2 - Alueet sisältävät samoja arvoja kuin luok-
kaan 1 kuuluvat, kuitenkin historiallisen, ympäristöllisen 
tai esteettisen arvonsa suhteen vähäisemmässä mää-
rässä.

Selvityksessä arvokkaina alueina ovat nousseet esiin 
Lehtimäki, Vaskonmäki, Kalkeri, Gunnarin alue ja Män-
tysalo sekä Valkjärven huvilat ja tilat. Vain Valkjärven 
huvilat ja tilat sijoittuvat arvoluokkaan 1, muut alueet 
sijoittuvat arvoluokkaan 2.

Kohteet

Kohteet on yksittäinen rakennus tai useamman raken-
nuksen muodostama kokonaisuus kuten asuinrakennus 
pihapiireineen tai maatalouden talouskeskus. Kohde-
kohtainen tarkastelu tarkoittaa, että pihapiiri voi olla 
merkityksellinen kokonaisuus, vaikka yksittäiset raken-
nukset eivät yksinään olisikaan merkittäviä. Toisaalta 
myös yksi rakennus voi olla alueen rakennusperinnön 
kannalta erityisen merkittävä, vaikka pihapiirissä muu-
ten ei olisikaan erityisen merkittävää rakennuskantaa.
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Klaukkalassa on useita vanhoja tilakeskuksia talousra-
kennuksineen, jotka ovat rakennuskulttuurin ja kult-
tuurimaiseman näkökulmasta merkittäviä. Rakennus-
perintökohteet on esitetty taulukossa 1 ja niiden sijainti 
liitteessä 5.

Kohteiden arvotus:

Kohteet on arvotettu luokkiin 1 ja 2 

Luokka 1
Nurmijärven arvokkaimmat kohteet, joiden joukosta 
saattavat myöhemmin löytyä valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat. Mikäli kohde jo nykyisellään on 
valtakunnallisesti arvokas (RKY 1993 tai RKY 2009) tai 
mikäli se on suojeltu Rakennussuojelulain nojalla, on 
tämä erikseen mainittu kohteen kohdalla.

Luokka 2
Kohteet sisältävät samoja arvoja kuin luokkaan 1 kuu-
luvat, kuitenkin historiallisen, ympäristöllisen tai esteet-
tisen arvonsa suhteen vähäisemmässä määrässä. 

U (lisämerkintä)
Uhanalainen kertoo kohteiden suojelutarpeen olemas-
saolosta, mutta samalla siitä, että kunto, kaavallinen 
tilanne tai muut säilymisen edellytyksiin vaikuttavat te-
kijät, kuten sijoittuminen tiealueelle, saattavat muodos-
tua kohteen arvoon nähden kohtuuttomiksi rasitteiksi 
tai vaarantaa kohteen säilymisen.

Taulukko 1. Klaukkalan rakennetun kulttuuriympäris-

Numero 
selvityksessä

Kohde Arvo-
luokka

1 Kuoppamäki 2U

2 Lintumäki 2

3 Ojamäki 2

4 Tienhaara 2

5 Kipinä 1

6 Toivola 2

7 Joentausta 2

8 Anttila 2

12 Aittamäki 2

13 Mattila 2

14 Kaunisto 2

15 Kivirinne 2

16 Koivumäki 2

17 Lehtimäentie 2

18 Iirismäki 2

19 Haukansola 2U

20 Ristipakka 2

21 Kotimäki 2

22 Harjula 2

23 Lepsämänjoen myllynpaikka Klauk-
kalassa

2

24 Seppälä 1

25 Roinela 2

26 Salmela 2

27 Kototalo 1

28 Asunto 2

29 Alitalo (Ali-Gunnari) 2U

30 Gunnari 2

31 Klaukkalan vanha ostoskeskus 2

32 Ali-Olli 1

33 Ojamon kuivuri 2U

34 Rintala 2

35 Männikkö, Klaukkalan työväentalo 1

36 Vahteristo 2

37 Klaukkalan koulu ja opettajien 
asunnot

1

38 Ali-Tilkka 1

39 Savitorppa 1

40 Huitti 2

41 Toukola 2

42 Hernemäki / PURETTU 2U

43 Hakala 2

44 Karppo 2

45 Tapiola 2

46 Metsäpirtti 2

47 Lahdelma 2

48 Kuusiranta 2

49 Suviranta 1

50 Mäntylä 2

51 Rantakoti 2

52 Kesäkoti 1

53 Kesäniemi 2

54 Rantala 1

55 Nygrann / Järvimaa 1

56 Tuulentupa 1

57 Väinölä 1

58 Järvenpää 1

59 Oravala 2

60 Pataranta 1

61 Koivula 1

62 Koivikko 2

63 Lepola 1

64 Koivuranta/PURETTU 1

65 Heikkilä-Holma (säilytettävä 
pihapiiri)

1

66 Niemelä 2
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tön merkittävimmät rakennukset (Karoliina Periäinen, 
Rakennusperintöselvitysluonnos 2010).

Selvityksen laatimisen jälkeen kohteet 42 Hernemäki ja 
64 Koivuranta on purettu. Myös Luhtajoen silta Kirkko-
tiellä on purettu uuden sillan rakentamisen yhteydessä.

3.4.3 Muinaisjäännökset

Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset

Suurin osa Nurmijärven kiinteistä muinaisjäännöksistä 
on asuinpaikkoja, niin Klaukkalassakin. Tyypillinen si-
jaintipaikka on muinaisen rannan, nykyisen pellon kes-
kellä oleva matala kumpare, jonka vesistön puoleiselta 
rinteeltä löytyy kvartsiiskoksia tai yksittäinen kiviesine. 
Yleensä paikalta löydetään vain muutama löytö lähellä 
toisiaan. Asuinpaikat vaikuttavat hyvin pienialaisilta ja 
ehkä myös lyhytaikaisilta. Asuinpaikkoja on joillain alu-
eilla hyvin tiheässä, erityisesti Lepsämänjoen ja Klauk-
kalan alueella. (liite 6)

Taulukko 2. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset

67 Jussila 1

442 Luhtajoen silta Kirkkotiellä/
PURETTU

2U

441 Luhtajoen silta Klaukkalantiellä 2

Numero

selvityk-

sessä

1 543 000 001 Kotimäki kiviraken-

teet

(esi)historial-

linen

10 543010009 Alitalo asuinpaikat esihistorial-

linen

11 543010010 Kiiala asuinpaikat esihistorial-

linen

12 543010011 Koivumäki röykkiöt ajoittamaton 

(esihistorialli-

nen)

13 543010012 Yli-Gunnari asuinpaikat esihistorial-

linen

14 543010013 Santamäki asuinpaikat esihistorial-

linen

15 543010014 Yli-Olli asuinpaikat esihistorial-

linen

16 543010015 Ylisjoki asuinpaikat esihistorial-

linen

17 543010016 Ylösjoki asuinpaikat esihistorial-

linen

18 543010017 Joentausta asuinpaikat esihistorial-

linen

22 543010021 Suoranta asuinpaikat esihistorial-

linen

23 543010022 Isosuo asuinpaikat esihistorial-

linen

24 543010023 Suoniittu asuinpaikat esihistorial-

linen

25 543010024 Ahola 1 asuinpaikat esihistorial-

linen

26 543010025 Ahola 2 asuinpaikat esihistorial-

linen

27 543010026 Jokela asuinpaikat esihistorial-

linen

28 543010027 Sillanpää asuinpaikat esihistorial-

linen

34 543010033 Huhdanmäki asuinpaikat esihistorial-

linen

35 543010034 Ahola 3 asuinpaikat esihistorial-

linen

36 543010035 Yli-Klaukka asuinpaikat esihistorial-

linen

51 1000005313 Ahola 4 asuinpaikat esihistorial-

linen

52 1000005314 Ahola 5 asuinpaikat esihistorial-

linen

53 1000005315 Ahola 6 asuinpaikat esihistorial-

linen

54 1000005316 Ahola 7 asuinpaikat esihistorial-

linen

61 1000005330 Ali-Olli asuinpaikat esihistorial-

linen

65 1000005836 Järvenpää asuinpaikat esihistorial-

linen

66 1000005837 Lähtelä asuinpaikat esihistorial-

linen

67 1000005838 Malminki 1 asuinpaikat esihistorial-

linen

68 1000005839 Malminki 2 asuinpaikat esihistorial-

linen

69 1000005840 Syrjänpelto asuinpaikat esihistorial-

linen

79 1000005857 Peltola asuinpaikat esihistorial-

linen

87 1000006607 Mattila 2 asuinpaikat esihistorial-

linen

Kohde 17 Ylösjoki on tutkittu ja todettu, ettei paikalla 
ole enää mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaa-
vaa (Museoviraston lausunto MV/121/05.02.01/2013).
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Historiallisen ajan muinaisjäännökset

Inventoinnissa keskityttiin vanhojen kylätonttien paik-
koihin sekä elinkeinohistoriallisiin muinaisjäännöksiin, 
kuten myllynpaikkoihin, kaskiröykkiöihin ja tiilenpoltto-
alueisiin sekä historialliseen tiestöön. 

Nykyinen asutus Klaukkalassa on saanut alkunsa kes-
kiajan kuluessa 1300-luvun loppupuolella (Tommila 
1958: 76). Vanhimmat asiakirjalähteet, jotka koskevat 
Nurmijärven asutushistoriaa ovat Kustaa Vaasan tili- ja 
maakirjasarjat vuosilta 1539—1540. Näistä käy ilmi 
mm. asutuksen laajuus kyseisenä ajankohtana. Asu-
tustilanteesta saadaan tietoa myös 1560-luvun kylä-
luettelosta, josta käy ilmi, että tuolloin Klaukkalassa oli 
10 verotilaa (Suomen asutus 1560-luvulla:180). Kylät 
kuuluivat Helsingin pitäjään.

Klaukkalassa vanha isojakoa edeltävä asutus on sijain-
nut kylän nykyisen keskusalueen tuntumassa. (liite 6)

Taulukko 3. Historiallisen ajan muinaisjäännökset
Kohteet 11 Klaukkala Haukankoski ja 12 Klaukkala Kii-
ala eivät ole muinaisjäännöksiä ja niitä ei koske mui-
naismuistolain rauhoitus.

3.5 Palvelut 
Suunnittelualueella sijaitsee Nurmijärven merkittävin 
kaupallinen keskittymä. Alueella on yksi hypermarket ja 
lukuisia kaupallisia ja muita yksityisiä palveluita.

Julkisia palveluja alueella ovat mm. kirjasto, terveys-
asema, päiväkodit, ala- ja yläkoulut ja lukio. 

Alueella on erilaisia urheilupaikkoja kuten jäähalli, ten-
nis- ja squashhalli sekä urheilukenttiä ja kaksi uimaran-
taa. (liite 8)
 
3.6 Liikenne ja liikenneverkko 
sekä liityntäpysäköinti
Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty Klaukkalan ajoneu-
voliikenteen nykyinen pääverkko.  Pääverkko koostuu 
maanteistä – Klaukkalantie (Mt 132), Lahnuksentie (Mt 
1324), Kuono-mäentie (Mt 11419), Lepsämäntie (Mt 
11345) ja Metsäkyläntie (Mt 11431) sekä kokooja-teistä 
Viljelystie, Isoseppälä ja Järvihaantie. Lisäksi alueella 
on em. maanteihin ja kokoojakatuihin tukeutuva katu-
verkko.

Työmatkaliikenne ruuhkauttaa Klauk-
kalantien aamu- ja iltapäivisin. Ruuh-
kahuiput synty-vät, kun liikennevirrat 
pakkautuvat laajalta alueelta 1 + 1 
–kaistaiselle Klaukkalantielle, koska ei 
ole vaihtoehtoisia reittejä. Klaukkalan 
ohikulkutie muuttaa alueen liiken-
neverkkoa verkostomaisemmaksi  ja 
tarjoaa liikennevirroille vaihtoehtoisia 
reittejä..

Ajoneuvoliikenteen liikennemäärät ovat 
kasvaneet Klaukkalantiellä 20 – 30 % 
vuosien 2000 – 2009 välillä. Muualla 
Klaukkalan tie- ja katuverkolla ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Joukkoliikenteen ongelmat ja 
kehitystarpeet:

•	 Kasvavat matka-ajat Helsingin 
keskustaan. Bussiliikenne ruuhkaisel-
la Mannerheimin-tiellä on hidasta ja 
hidastuu tulevaisuudessa edelleen.

Kuva 3. Klaukkalan nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko
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•	 Vaihtoyhteyksien puute pääkaupunkiseudun joukko-
liikenteeseen.

•	 Pieni vuorotarjonta Klaukkalantien ulkopuolelta ja 
pitkät kävelymatkat Klaukkalantien pysäkeille suu-
rimmilta asuinalueilta Haikalasta ja Harjulasta.

•	 Lintumetsän asuntoalueen sijainti kokonaan jouk-
koliikennereittien ulkopuolella palveluliikennettä 
lukuun ottamatta.

•	 Klaukkalantien ruuhkat, joista kärsivät myös ilman 
etuisuusjärjestelyjä liikennöivät bussit.

•	 Autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen 
kysyntää pienempi määrä. 

Liityntäpysäköintipaikkoja on rakennettu lisää Klaukka-
lantien varrelle vastapäätä linja-autoasemaa.

Kuvassa 4 on esitetty nykyinen kevyen liikenteen verk-
ko. 

 
3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 
Klaukkalan alueella on vesihuoltoverkko asemakaavoi-
tetuilla alueilla ja osittain myös kau-kolämpöverkko. 
Klaukkalassa sijaitsee vesitorni ja jätevedenpuhdista-
mo. Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tulee siirto-
viemäri kunnan pohjoisosista Röykästä ja Rajamäeltä. 

Vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden nykyinen verkosto 
on esitetty liitteissä 29 ja 30.

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi sähköasemaa ja 110 
kV:n ja 400 kV:n voimalinjoja.

3.8  Luonnonympäristö

3.8.1  Pohjavedet

Suunnittelualueella on Valkjärven pohjavesialue 
(0154303 I) ja osittain Lepsämän pohja-vesialue 
(0154302 I), liite 10. 

Valkjärven pohjavesialue on pienialainen, eteläosastaan 
kalliomaastoon rajoittuva muodostuma, joka on pääosin 
heikosti lajittunutta hiekkaa ja hienoa hietaa. Silttisiä 
kerroksia esiintyy myös. Alue rajoittuu pohjoisessa 
kallio- ja moreenialueisiin. Vettä johtavasta aineksesta 
on suuri osa jo kaivettu pois, osittain myös pohjaveden 
pinnan alapuolelta. Hiekkakuoppia on täytetty hei-
kosti vettä läpäisevillä pintamailla ja kalliomurskeella. 
Alueella on Muuriaisniemen varavedenottamo, joka ei 
ole käytössä. Aluetta ei ole tavoitteena ottaa uudelleen 
käyttöön.

Lepsämän pohjavesialue sijoittuu kallioperän laaksoon, 
joka luoteessa yhtyy suurempaan Nummenpäästä ete-

Kuva 4. Nykyinen kevyen liikenteen verkko
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läkaakkoon kulkevaan murrosvyöhykkeeseen. Laaksoon 
on kerrostunut lajittuneita aineksia, glasifluviaalista 
hiekkaa ja soraa. Ottamolta saatava pohjavesi muo-
dostuu suurelta osin alueen lounais- ja itäosissa, missä 
esiintyy huuhtoutuneita, lajittuneita hiekkakerrostumia 
kallioperän verhona. Vettä johtavat kerrokset ulottuvat 
syvälle laaksoon saven alapuolella. Lepsämän vedenot-
tamoalueella noin 9 metrin savipatjan alapuolella tava-
taan yli 10 metrin kerros hiekkaa ja karkeaa hiekkaa. 
Pohjaveden virtaus suuntautuu alueen reunoilta kohti 
keskustaa ja vedenottamoa. Vedenottamo ei ole suun-
nittelualueella. 

Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelma on laadittu vuonna 2008. Suojelusuunnitel-
massa on esitetty ohjeelliset suojavyöhykkeet – ohjeel-
linen vedenottamoalue, ohjeellinen lähisuojavyöhyke ja 
ohjeellinen kaukosuojavyöhyke. Lepsämän pohjavesi-
alueen kaukosuojavyöhyke ulottuu suunnittelualueelle 
ja noudattaa pohjavesialueen rajaa.

3.8.2 Vesistöt

Merkittävimmät vesistöt yleiskaava-alueella ovat Valk-
järvi, Luhtajoki sekä Lepsämänjoki (liite 10).

Valkjärvi

Valkjärven pinta-ala on 152 ha. Sen keskisyvyys on 7 
metriä ja suurin syvyys 12 metriä. Valkjärven purku-
uoma sijaitsee järven pohjoispäässä, josta vesi valuu 
Luhtajokeen, joka laskee edelleen Luhtaanmäenjoen 
kautta Vantaanjokeen. Alhaisista virtaamista johtuen 
järven viipymä on noin 5,7 vuotta. Valkjärvi on rehevöi-
tynyt ja pohjanläheinen happitilanne on osassa järveä 
huono. Järven ekologinen luokitus on tällä hetkellä 
tyydyttävä. Valkjärvellä on Klaukkalan alueella suuri 
virkistyskäyttömerkitys, jonka lisäksi järven rannalla on 
runsaasti vakituista asutusta ja loma-asutusta.

Luhtajoki

Luhtajoen kokonaispituus on 46 km ja se on yksi Van-
taanjoen sivujoista. Luhtajoen alkulähde on Hyvinkääl-
lä, josta se kulkee Nurmijärven kautta Luhtaanmäenjo-
keen ja edelleen Vantaanjokeen. Luhtajoen virtaaman 
vuosittainen vaihtelu on suurta. Joen vesi on savisame-
aa ja ekologinen luokitus on tällä hetkellä tyydyttävä. 
Jokeen kohdistuu paljon piste- ja hajakuormitusta.

Lepsämänjoki

Lepsämänjoen kokonaispituus on 37 km ja se on yksi 
Vantaanjoen sivujoista. Lepsämänjoen alkulähde on 
Nurmijärven luoteisosassa, josta se laskee Luhtaan-

Kuva 5. Valuma-alueet
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mäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Lepsämänjoen 
virtaaman vuosittainen vaihtelu on suurta. Joki on vä-
hävetinen ja rehevöitynyt. Joen vesi on savisameaa ja 
ekologinen luokitus on tällä hetkellä tyydyttävä. Jokeen 
kohdistuva hajakuormitus on merkittävämpi haitta kuin 
pistekuormitus.

3.8.3  Valuma-alueet ja hulevedet

Klaukkalan osayleiskaava-alue kuuluu Vantaanjoen 
valuma-alueeseen ja edelleen pääosin sen sivuhaarojen 
Luhtajoen-Ylisjoen ja Lepsämänjoen alaosan osavalu-
ma-alueisiin (liite 10).

Alueen tärkeimmät luontaiset valuma-alueet ja vesiuo-
mat ovat:

•	 Alueen pohjoisosassa sijaitseva Valkjärven valuma-
alue, josta vedet purkautuvat Luhtajokeen, joka 
laskee edelleen Luhtaanmäenjoen kautta Vantaan-
jokeen. Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 811 
ha, josta osayleiskaava-alueella sijaitsee 507 ha.

•	 Valkjärven valuma-alueen eteläpuolella sijaitsee 
Isosuon valuma-alue, josta vedet purkautuvat Lep-
sämänjokeen, joka laskee Luhtaanmäenjoen kautta 
Vantaanjokeen. Isosuo on Natura 2000 -alue. Valu-
ma-alueen kokonaispinta-ala on 862 ha ja se sijait-
see kokonaisuudessaan osayleiskaava-alueella.

•	 Luhtajoen-Ylisjoen valuma-alue, joka laskee edel-
leen Luhtaanmäenjoen kautta Vantaanjokeen. 
Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 4 710 ha, josta 
osayleiskaava-alueella sijaitsee 1508 ha.

•	 Lepsämänjoen alaosan valuma-alue, josta vedet 
purkautuvat edelleen Luhtaanmäenjoen kautta 
Vantaanjokeen. Valuma-alueen kokonaispinta-ala 
on 2 802 ha, josta osayleiskaava-alueella sijaitsee 
829 ha.

 Klaukkalan keskustan alueelta etelän suuntaan laske-
va Luhtajoen alue on tulvaherkkä. Luhtajoen alueella 
on usein peltopintaa peittäviä kevättulvia. Klaukkalan 
eteläosassa sijaitseva itään laskeva Lepsämänjoki ja 
Valkjärven eteläpuolella sijaitsevan Lähtelänoja ovat 
myös tulvaherkkiä alueita. 

Alueen maaperä on pääosin savea ja kalliota. Lisäksi on 
pieniä alueita moreenia ja turvetta sisältäviä suoalueita. 
Maaperäolosuhteiltaan alue ei sovellu hyvin huleve-
sien imeyttämiseen, mutta on suositeltavaa rakentaa 
kosteikkoja ja viivytysaltaita, jotta alueen lisääntyviä 
hulevesimääriä pystyttäisiin hallitsemaan ja lisäksi vä-
hentämään ravinteiden ja kiintoaineksen kulkeutumista 
hulevesien mukana vesistöihin.
 

3.9  Luonnonympäristö 

3.9.1  Luontodirektiivin liitteen (IV) a lajit
 
EU:n luontodirektiivin tavoitteena on lajien ja luonto-
tyyppien suotuisa suojelun taso ja määrällisen sekä alu-
eellisen vähenemisen pysäyttäminen. Luontodirektiivin 
liitteessä IV (a) on lajeja, jotka ovat tiukasti suojeltuja 
myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. 
 
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista Klaukkalan alu-
eella on havaintoja lepakoista, sau-koista sekä liito-ora-
vista. Näitä lajeja koskevat Euroopan yhteisön luontodi-
rektiivin lajisuojelun erityissäännökset, jotka on pantu 
täytäntöön luonnonsuojelulain 49 §:ssä. LsL 49§:n 
mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettui-
hin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa 
havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heiken-
täminen on kielletty.

Saukko

Saukosta on havaintoja sekä Lepsämänjoelta että Luh-
tajoelta. Saukot liikkuvat myös jokiin laskevissa sivupu-
roissa ja pienissä ojissa etenkin, jos niissä on lähdepur-
kautumia. Saukot voivat hyödyntää myös alueen järviä 
ja lampia. Alueelta on myös havaintoja onnistuneesta 
lisääntymisestä. Kovimpina talvina saukot hakeutuvat 
virtapaikkoihin, mutta viime talvet ovat olleet enim-
mäkseen saukoille helppoja ja niistä on tehty havaintoja 
aivan Klaukkalan keskustan tuntumassakin.

Aiemmin sukupuuton partaalla käynyt saukko rauhoi-
tettiin Suomessa vuonna 1974. Kanta on sittemmin 
elpynyt, mutta saukko on silti edelleen yksi maamme 
uhanalaisista eläinlajeista. Saukkoa tavataan harvalu-
kuisena koko maassa runsaimman kannan sijaitessa 
Järvi-Suomessa ja Etelä-Lapissa. Koko maassa elää 
noin 2000 yksilöä. 

Saukon elinpiiri on hyvin laaja. Sille on hyvin luonte-
vaa kulkea erakkona omaa vesistöreittiä edestakaisin. 
Koiras voi hallita jopa 40 kilometrin pituudelta rantaa ja 
se voi saalisretkilläänkin kulkea 10 kilometrin matkoja. 
Saukko pysyttelee mieluiten vedessä tai sen läheisyy-
dessä. Saukko pesii yleensä ketun tai mäyrän vanhassa 
pesäkolossa. 

Saukon elinympäristön säilymisen kannalta on tärkeää, 
että jokien ja purojen varret säilyvät vapaina siten, että 
liikkuminen jokivartta pitkin on mahdollista. Kasvilli-
suutta tulee raivata varoen varsinkin niiden vesistöjen 
varsilla, joilla saukkoa esiintyy. Lisäksi tulee turvata 
veden laadun säilyminen hyvänä. 
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risupesiä, jotka on tulkittavissa liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikoiksi. Lisäksi kahdeksalta alueelta on ta-
vattu liito-orava, mutta ei liito-oravan käyttämiä koloja 
tai risupesiä. Näistä kohde 22 on vuonna 2014 tehdyn 
selvityksen mukaan tuhoutunut hakkuissa (liite 12)

Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman yhteydessä 
ELY-keskus on antanut lausunnon 1205/2014/UUD), 
jossa on todettu, ettei Ali-Viirin tilalla 543-403-1-415 
sijaitsevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 
pohjoisinta osa-aluetta ole syytä pitää enää luon-non-
suojelulain 49 §:n mukaisena lisääntymis- ja levähdys-
paikkana.

Taulukko 5. Muut liito-oravakohteet  (ei lisääntymis- ja 
levähdyspaikka)

Taulukko 3. Liito-orava, lisääntymis- ja levähdysalueet
Taulukko 4. Uudenmaan ympäristökeskuksen/ELY-kes-
kuksen rajauspäätökset

Numero 
selvityksessä

Kohde  

  2 Isosuo I 2006 M.Nironen

  5 Alitilantie 2006 yksit.henkilö 
näköhavainto, Enviro 
2012

  9 Ripatin eteläpuoli Kärkkäinen 2009

12 Lintumäki Kärkkäinen 2009

14 Mustamäki I Enviro 2006, Enviro 
2009

15 Klaukkalan puhdis-
tamo

Enviro 2009

22 Vanhamylly Enviro 2009

23 Harjula Enviro 2005b, Enviro 
2012

26 Isosuo II 2006 UHEX rekiste-
ristä

30 Valkjärven lounais-
puoli

Enviro 2006, Enviro 
2009

Numero 
selvityksessä

Kohde  

41 Ali-Viiri Kolme erillistä aluetta, UUS 
rajauspäätös 5.12.2006

40 Kivelä Kaksi erillistä aluetta, UUS 
rajauspäätös 27.10.2009

42 Äijänniittu I UUSI rajauspäätös 5.4.2012

43 Ali-Klaukka Enviro 2009, Kärkkäinen 
2010, ELY-keskus rajauspäätös 
10.11.2011

44 Koivupelto Enviro 2003, Enviro 2009, 
UUS rajauspäätös 24.11.2006

45 Harjula II ELY-keskus rajauspäätös 
1.10.2012

Numero 
selvityksessä

Kohde  

  1 Harjulanranta Enviro 2005b, Enviro 
2012

  3 Mustamäki II Enviro 2006

  4 Mustamäki III Enviro 2010

  6 Vesitorni 2006 yksityishenk. papa-
noita, Envi-ro 2012

  7 Luhtajoki Enviro 2009

  8 Ripatti Enviro 2005c, Kärkkäi-
nen 2009

10 Klaukkalan metsäkylä Enviro 2009

11 Äijänniittu II Enviro 2003, Enviro 
2009

13 Lamminsuo (Vantaa) Kärkkäinen 2009

16 Pietarinmäen pohjois-
puoli

Enviro 2009

17 Metsäkyläntie Enviro 2009

18 Klaukkalantien varsi Enviro 2003, Enviro 
2009

19 Palomäen länsipuoli Enviro 2006, Enviro 
2009

20 Jokiniemi Enviro 2012

21 Lepsämänjoen varsi Enviro 2009

24 Isosuon eteläpuoli Enviro 2009

25 Isosuon länsipuoli Enviro 2009

27 Muurila Enviro 2003, Enviro 
2009

28 Lepola Enviro 2012

29 Hernemäenkallio Enviro 2009

Liito-orava

Liito-oravat tarvitsevat pesäpaikoiksi kuusten suojaa-
mia puiden koloja, pönttöjä tai oravan pesiä. Lisäksi 
liito-orava tarvitsee eri-ikäistä lehtipuustoa ruokailuun. 
Erityisesti haapa ja lepät ovat liito-oravan suosimia 
ruokailupuita. Liito-oravien lisääntymispaikkojen ja 
lehtipuustoisten ruokailumetsiköiden välillä olisi oltava 
puustoinen yhteys. Alueella, jolla liito-oravien tiedetään 
elävän, tulee suunnittelussa ottaa huomioon edellä 
mainitut tekijät, jotta liito-oravan säilyminen aluetta 
rakennettaessa olisi mahdollista.

Klaukkalan osayleiskaava-alueella on tiedossa kaikki-
aan 36 liito-oravan elinaluetta. Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt kuudelta koh-
teelta luonnonsuojelulain 77a §:n mukaisen liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauspäätöksen, jolla 
rajoitetaan puuston hakkuita. 23 liito-oravan elinalu-
eelta on löydetty liito-oravan käyttämiä kolopuita tai 
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Liitteessä 12 on esitetty liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdysalueet sekä muut liito-oravakohteet

Lepakot

Klaukkalan lepakkoalueet kartoitettiin vuonna 2010 ja 
2012 Batcon Groupin toimesta. Selvitysalueilta teh-
tiin havaintoja viidestä lepakkolajista: pohjanlepakko, 
viiksisiip-pa/isoviiksisiippa (laskettu kahdeksi lajiksi), 
vesisiippa sekä kimolepakko (liite 13).

Alueiden arvo lepakoille on luokiteltu seuraavia periaat-
teita noudattaen:

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittämi-
nen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maan-
käytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EURO-
BATS sopimus).

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maan-
käytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen 
arvo lepakoille.

Luokka I: 
Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Selvitysalueella ei löydetty lepakoiden lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
esiintyminen selvitysalueilla on kuitenkin mahdollista, 
mutta ei kovin todennäköistä.

Luokka II: 
Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit, 12 aluetta.

Luokka III: 
Muut lepakoiden käyttämät alueet, 8 aluetta 

Liitekartalla 13 on esitetty havaitut luokan II ja III 
alueet.

3.9.2  Natura 2000-alueet

Osayleiskaava-alueella on yksi Natura 2000 –alue, 
Klaukkalan Isosuo. Kaava-alueen rajalla ja sen lähellä 
on kaksi muuta Natura 2000 -aluetta. (liite 14)

Klaukkalan Isosuo  (FI0100038) 
(liitekartassa 14 LUO1)

Klaukkalan Isosuo sijaitsee Nurmijärven eteläosassa 
aivan Klaukkalan taajaman tuntumassa. Suo on varsin 
luonnontilainen keidassuokokonaisuus, jossa soidensuo-
jeluohjelman kuvauksen mukaan on Saaristo-Suomen 
keidas Rannikko-Suomen keitaan päällä.

Suon laiteilla on nevaa, muutoin suo on pääosin tihey-
deltään vaihtelevaa rämemännikköä. Pohjoisreunassa 
on sekametsäkorpea. Suotyypit ovat rahkaräme, iso-
varpuräme, tupasvillaräme, lyhytkorsineva, saraneva, 
nevakorpi ja lehtokorpi.

Alue on luonnontilaisuudessaan tyypillinen ja edusta-
va keidassuo, joka on lisäksi suoyhdistymänä hyvin 
kehittynyt. Luonnontilaisina säilyneet keidassuot ovat 
Uudellamaalla harvinaisia. Isosuolta on paikoin nostettu 
turvetta 1980-luvun alkuun saakka.

Suojelun toteutuskeinot

Suurin osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojeluohjelmaan. Natura-alueen koillisin osa ei kuulu 
soidensuojeluohjelmaan, mutta on yhtä luonnontilainen 
kuin suojeluohjelman aluekin. Tämä osa on vahvistetus-
sa maakuntakaavassa varattu suojelu-alueeksi.
Natura-alueen suojelutavoitteet turvataan perustamalla 
koko alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. 

Metsähallitus on laatinut Isosuon alueelle ennallistamis-
suunnitelman vuonna 2009. 

Ennallistamissuunnitelman mukaan Natura 2000 -luon-
totyyppinä suunnittelualue on 99 %:sti keidassuota 
(7110). Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnissa 
määritettiin lisäksi keidassuon kanssa päällekkäistä 
puustoista suota noin 50 hehtaaria (33 %). Suunnitte-
lualueella on lisäksi pienialaisina lähteitä ja lähdesuo-
ta (7160) ja lehtoa (9050). Lintudirektiivin liitteen I 
lajeista esiintyy suunnittelualueella Natura-tietokanta-
lomakkeen mukaan kurki. Metsähallituksen tekemässä 
liito-oravainventoinnissa vuonna 2007 havaittiin suun-
nittelualueelta vahva liito-oravakanta.

Ennallistamispinta-ala on noin 48 hehtaaria. Tarvitta-
vat toimenpiteet kohteen ennallistamiseksi ovat ojien 
patoaminen ja tukkiminen sekä puuston raivaus. Ojia 
käsitellään koko 48 hehtaarin ennallistamisalueella ja 
puuta raivataan noin 24 hehtaarin alueelta. Suurin osa 
Natura-alueen sisällä olevista ojista voidaan joko tukkia 
tai padota. Isosuosta ei voida ennallistaa noin 30 heh-
taaria mm. suota kiertävien rajaojien vuoksi. Ennallis-
tamistoimenpiteillä pyritään palauttamaan Klaukkalan 
Isosuon keidassuon ominaispiirteitä ja häivyttämään 
vähitellen ihmisen aiheuttamia muutoksia kasvillisuu-
dessa ja puustossa. Kasvillisuustyyppien palauttami-
nen alkuperäisen kaltaisiksi on Isosuolla pitkäaikainen 
prosessi, koska leveitä turpeennostouomia ei voida 
täyttää kokonaan. Puusto on tihentynyt huomattavasti 
suon reuna-alueilla viimeisen 50 vuoden aikana. Ennal-
listamistoimenpiteillä pyritään ainakin hidastamaan tätä 
kehitystä.
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Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät 
(FI0100064), Vantaa 
(liitekartassa 14 LUO2)

Natura-alue koostuu kuudesta erillisestä osasta. Mus-
takosken lehtomainen metsäalue, Vestran vanha metsä 
sekä Herukkapuron lehto, Isosuon keidassuo, Pyymosan 
lehto ja Odilammen-Smedsmossenin suo sijaitsevat 
Vantaalla. Tremanskärrin suo sijaitsee Espoon koillis-
osassa. Lepsämänjoen varteen rajattu Mustakosken 
metsäalue ulottuu Nurmijärven kunnan ja Klaukkalan 
yleiskaava-alueen rajalle. Muut alueet ovat 1,5–5 kilo-
metrin päässä yleiskaava-alueelta.

Natura-alue on hyvin tärkeä liito-oravan suojelun kan-
nalta. Vestra on Nuuksion jälkeen tärkein liito-oravan 
esiintymiskeskittymä pääkaupunkiseudulla.

Alue on tärkeä myös monien lintudirektiivin lajien 
suojelulle. Lajistossa korostuu metsälinnusto, etenkin 
lehtojen ja vanhojen metsien lajit.

Suojelun toteutuskeinot 

Alueella on useita valtioneuvoston vahvistamiin val-
takunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia osia: Vestran 
vanha metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjel-
maan, Herukkapuro ja Pyymosan lehto lehtojensuoje-
luohjelmaan, Odilampi-Smedsmossen ja Tremanskärr 
soidensuojeluohjelmaan.

Kaikilla vielä rauhoittamattomilla alueilla suojelu to-
teutetaan perustamalla luonnonsuojelulain mukaiset 
suojelualueet.

Nuuksio (FI0100040), Vihti, Espoo 
(liitekartassa 14 LUO3)

Nuuksion Natura 2000 -alue sijaitsee Espoon, Vihdin 
ja Kirkkonummen rajamailla. Natura-alueen pinta-ala 
on 5643 hehtaaria. Alue koostuu yli 5000 hehtaarin 
emoalueesta ja useasta pienestä osa-alueesta. Nuuk-
sio on eteläisen Suomen laajin ja yhtenäisen läntisen 
taigaluonnon suojelualue. Nuuksion luontoa hallitsevat 
erilaiset havumetsät: kuivat kalliomänniköt ja tuoreet 
kuusimetsät. Nuuksiossa elää suuri joukko Suomessa 
uhanalaisia eläin- kasvi- ja sienilajeja ja kymmeniä 
EU:n luonto- ja lintudirektiivien lajeja.

Nuuksion Natura-alueeseen kuuluvista kohteista lähin 
(Pyykorpi–Vahtersuo) sijaitsee runsaan 500 metrin 
päässä Klaukkalan osayleiskaava-alueelta. Muille koh-
teille on matkaa 5–16 kilometriä.

Suojelun toteutuskeinot 

Nuuksio on suojeltu luonto- ja lintudirektiivin perusteel-
la. Pääosa alueesta on rauhoitettu kansallispuistoksi. 
Rajaukseen sisältyy myös lehtoja, jotka on toteutettu 
luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina. Natura-
alueen erillisistä osa-alueista merkittävimmät kuuluvat 
vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Kaikilla vielä rau-
hoittamattomilla alueilla suojelu toteutetaan perusta-
malla luonnonsuojelulain mukaiset suojelualueet.

3.9.3  Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Klaukkalan osayleiskaava-alueelta tavatuista luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-orava on uhanalainen 
(vaarantunut) ja saukko silmälläpidettävä laji. Alueelta 
on tavattu li-säksi uhanalainen hirvenkello sekä lehti-
puupääkkö, joka on uhanalainen, vanhojen metsien ko-
vakuoriainen. Silmälläpidettäviä lajeja ovat vankkasara 
ja punaviherikäs (kovakuoriainen). (liite 14)

•	 Hirvenkellon kasvupaikka, LUO 17 Enviro 2009
Pellon pientareella kasvoi pienellä alalla vaarantunutta 
(VU) hirvenkelloa. Paikalta löytyi vuonna 2009 kolme 
kukkivaa versoa.

•	 Hirvenkellon kasvupaikka       UHEX-rekisteri
Tieto on vuodelta 1941, paikkatieto on epätarkka 

•	 Vankkasaran kasvupaikka, LUO 18 Enviro 2009
Silmälläpidettävää (NT) vankkasaraa kasvaa Isosuon 
eteläpuolella kosteapohjaisessa se-kametsässä. Kasvus-
ton koko oli kesällä 2009 noin 4x4 metriä.

•	 Lehtipuupääkkö  UHEX-rekisteri
Uhanalaisiin kovakuoriaisiin lukeutuva vaarantunut (VU) 
lehtipuupääkkö on tavattu vuonna 1982 Isosuon vesak-
koisella itäreunalla.

•	 Punaviherikäs  UHEX-rekisteri
Punaviherikäs on nykyisen luonnonsuojeluasetuksen 
mukaan uhanalainen kovakuoriainen. Uusimman uhan-
alaisarvion (2010) mukaan laji on silmälläpidettävä 
(NT). Punaviherikäs on tavattu vuonna 1982 Haikalan 
alueelta tien reunalta.
 
Taulukko 6.

Numero selvityksessä Kohde
LUO17 Hirvenkellon kasvupaikka
LUO18 Vankkasaran kasvupaikka
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3.9.4  Luonnonsuojelualueet

Yleiskaava-alueella on kolme luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.

Palomäen pähkinästön luonnonsuojelualue 
(YSA204070)
(liitekartassa 14 LUO5)

23.9.2009 tehdyllä päätöksellä rauhoitettu pähkinäleh-
to. Alue sijaitsee yleiskaava-alueen itärajalla Klaukka-
lantien eteläpuolella. Alue on valtakunnallisen lehtojen-
suojeluohjelman kohde.

Kivelän luonnonsuojelualue (YSA205377) 
(liitekartassa 14 LUO4)

22.12.2009 tehdyllä päätöksellä rauhoitettu vanhan 
metsän alue. Alue on myös Metso-ohjelman kohde. 
Alue sijaitsee yleiskaava-alueen etelärajalla ja rajoittuu 
Espoon rajaan.

Heikkilän lehdon luonnonsuojelualue (UUDE-
LY/3824/2014 
(liitekartassa 14 LUO19)

Luonnonsuojelualue on perustettu 16.9.2014. Alue 
sijaitsee Klaukkalantien itäpuolella Luhtajokeen rajautu-
vassa rinteessä. Alue on myös Metso-ohjelman kohde. 
Alueen puusto on paikoitellen erittäin järeää ja vanhaa. 
Alueella on myös runsaasti lahopuuta.

3.9.5  Muut merkittävät luontokohteet

Osayleiskaava-alueella on yksitoista muuta luonnon-
oloiltaan arvokasta kasvillisuus- tai luontotyyppikoh-
detta, joista useimmat ovat lehtoja. Kohteet on arvioitu 
paikallisesti arvokkaiksi, ja ne sijoittuvat eri puolille 
kaava-aluetta. (liite 14)

Syrjälänmäen tervaleppäkorpi 
(liitekartassa LUO6)

Syrjälän koulun länsipuolella sijaitsevassa notkelmas-
sa on purouoma, jonka varrella on melko runsaasti 
tervaleppää. Uomassa kasvaa mm. tummarusokkia, 
rentukkaa, korpikaislaa, terttualpia, hiirenporrasta ja 
vehkaa. Itäosassa uoma  on selkeämpi ja sen reunoilla 
oleva puusto on kookkaampaa, länsiosassa uoma on 
vaikeammin havaittavissa ja vehkakasvustojen välisää 
on nuorta harmaaleppää ja hieskoivua. Alue on paikalli-
sesti arvokas.

Valkjärven lounainen lehto 
(liitekartassa LUO15) 

Valkjärven lounaispuolella sijaitseva lehto. Alueella on 
useita runkomaisia lehmuksia, joista suurimman rungon 
halkaisija on yli 60 cm. Läpimitaltaan yli 20 cm runkoja 
on seitsemän. Muu puusto on lähinnä varttuvaa–vart-
tunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Puustoa on 
paikoin harvennettu. Pensaskerroksessa on paljon 
kuusamaa ja kenttäkerroksessa tavanomaisemman 
lajiston lisäksi mm. sinivuokkoa, mustakonnanmarjaa ja 
jänönsalaattia. Kallioalueen reunoilla on myös haisu-
kurjenpolvea, kalliokieloa ja mäkitervakkoa. Alue on 
paikallisesti arvokas.

Lepsämänjoen rantalehto 
(liitekartassa LUO12)

Kohde käsittää Lepsämänjoen rantalehtoa noin 600 
metrin matkan Vantaan rajalle asti. Puusto on enim-
mäkseen tiheää tuomea ja harmaaleppää, paikoin on 
kookkaita haapoja. Pensaskerroksessa on paljon lehto-
kuusamaa, kenttäkerroksessa mm. koiranvehnää, leh-
totähtimöä ja nokkosta. Kohde rajoittuu Vantaan rajalla 
Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät -nimiseen Natura 
2000-alueeseen.

Palomäen kaakkoisrinne 
(liitekartassa LUO13)

Palomäen kaakkoisrinteellä sijaitseva luonnonoloiltaan 
monimuotoinen alue, jossa on mm. varttunutta tuoreen 
ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaista sekametsää, 
kallioalueita ja osin luonnontilaisessa uomassa virtaava 
puro. Alueella on myös saraneva ja pähkinäpensaita. 
Alue on paikallisesti arvokas.

Luhtajoen rantalehto 
(liitekartassa LUO11)

Alue käsittää Luhtajoen varren Haukankoskelta Metsä-
kyläntielle. Joen rannassa on enim-mäkseen tuomea 
ja harmaaleppää kasvavaa tuoretta lehtoa. Kenttäker-
roksessa esiintyy mm. lehtopalsamia, lehtotähtimöä ja 
koiranvehnää. Muutamassa kohdassa kallio ulottuu joen 
rantaan. Alueella on myös suurruohovaltaisia niittyjä, 
joilla vallitsevat nokkonen ja mesiangervo. Alue on pai-
kallisesti arvokas.

Pietarinmäen puronvarsilehto 
(liitekartassa LUO9)

Pääosin luonnontilaisessa uomassa virtaava puro, joka 
on syöpynyt syvälle maaperään. Purouomaa ympäröi 
tuoreen lehdon kasvillisuus. Puusto on aikanaan hakat-
tu. Nykyisin puron reunamilla kasvaa lähinnä harmaa-
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leppää ja tuomea sekä paikoin nuoria lehmuksia.  Alue 
on paikallisesti arvokas. 

Pietarinmäen kallionaluslehto 
(liitekartassa LUO10)

Kallionaluslehto, joka on varttunutta kuusivaltaista 
sekametsää. Alueen pohjoisosassa on pieni luonnonti-
lainen lähde, jonka läpimitta on lähes metrin. Lähde on 
vesilain 11 §:n mukaan säilytettävä kohde. 

Luhtajoen rantametsä 
(liitekartassa LUO7)

Alue käsittää Luhtajoen rantaa yleiskaava-alueen 
pohjoisosassa Holman kohdalla. Joen rannoilla on 
enimmäkseen kapea metsävyöhyke, joka on lähinnä 
lehtomaisen kankaan varttuvaa–vanhaa kuusivaltaista 
sekametsää, paikoin on tuoretta lehtoa. Kuusen lisäksi 
on runsaasti harmaaleppää ja tuomea. Metsissä ei ole 
tehty hakkuita pitkiin aikoihin. Pensas- ja kenttäker-
roksessa kuusama, jänönsalaatti ja mustakonnanmarja 
ovat yleisiä. Monin paikoin rannassa on mesiangervo- ja 
nokkosvaltaista niittyä, jossa on lisäksi mm. lehtopalsa-
mia ja korpikaislaa. Alue on paikallisesti arvokas.

Ketunkallion korpi 
(liitekartassa LUO8)

Pienialainen varsinainen sarakorpi, joka muuttuu 
itäosassa saranevaksi. Puusto on harvaa, lähinnä 
hieskoivua ja kuollutta kuusikkoa. Kenttäkerroksessa 
vallitsevat pullosara ja kurjenjalka, lisäksi tavataan 
mm. korpikaislaa ja vehkaa. Alue rajoittuu pohjoisessa 
voimajohtoon, idässä hakkuisiin ja vesijohtoa reunusta-
vaan tieuraan. Suon ympäristössä on joitain ojia. Alue 
on paikallisesti arvokas.

Lallinsuo 
(liitekartassa LUO16)

Kaksiosainen keidassuo, joka sijaitsee valtaosin 
osayleiskaava-alueen ulkopuolella (poh-joisosan länsi-
puoli Lepsämän osayleiskaava-alueella). Suon laiteilla 
on vanhoja ojia ja kasvillisuus on osin rämemuuttumia 
ja pääosin isovarpurämettä. Suon keskustassa vallitsee 
kanervarahkaräme. Suon pohjoisosan rämeellä on tehty 
harvennushakkuita ja siellä on vanha turvelato ja kapei-
ta turvekaivantoja.

Lallinsuon eteläosaan on seutukaavassa merkitty suoje-
luvaraus. Alueen pohjoisosa on säilynyt melko luonnon-
tilaisena. Lallinsuo on kokonaisuudessa rajattu paikalli-
sesti arvokkaaksi luontokohteeksi.

Huhdanmäen lampi 
(liitekartassa LUO14)

Pieni kallioiden välissä oleva rannoilta soistunut lampi. 
Rantavyöhykkeellä valtalajina on pullosara ja avove-
sialueella pohjanlumme. Lammen ympärillä on nuorta 
lehtipuuvaltaista sekametsää. Lammesta luoteeseen 
lähtevässä purossa on ilmeisesti vettä vain tulva-aikoi-
na. Alue on paikallisesti arvokas.

Koivusuo 
(maakunnallisesti arvokas, liitekartassa LUO 21)

Perttulan selvitysalueen kaakkoiskulmassa kallioalueen 
murroslaaksossa sijaitseva 12 hehtaarin laajuinen Koi-
vusuo on lähes kokonaan Nummimäen selvitys alueen 
puolella. Koivusuon kasvillisuutta ja luontotyyppejä ei 
inventoitu kesällä 2013, mutta suon luonnontilan todet-
tiin säilyneen hyvänä. Suon länsipuolisella rinteellä on 
tehty melko laajoja hakkuita, mutta ne eivät ole vaikut-
taneet suon luonnontilaan. 

Nevat ja sarakorvet ovat Etelä-Suomessa luontotyyp-
peinä uhanalaisia (Raunio 2008 ym.). Koivusuon luon-
nontila on hyvä. 

Taulukko 7.  

Numero selvityksessä Kohde

LUO6 Syrjälänmäen tervaleppäkorpi

LUO7 Luhtajoen rantametsä

LUO8 Ketunkallion korpi

LUO9 Pietarinmäen puronvarsilehto

LUO10 Pietarinmäen kallionaluslehto

LUO11 Luhtajoen rantalehto 

LUO12 Lepsämänjoen rantalehto

LUO13 Palomäen kaakkoisrinne 

LUO14 Huhdanmäen lampi

LUO15 Valkjärven lounainen lehto

LUO16 Lallinsuo

3.9.6  Kallioalueet 

Kallioalueita koskeva selvitys on tehty vuonna 1992. 
Siinä kukin kallioalue arvotettiin bio-logian, geologi-
an, maankäytön, virkistyskäytön ja kulttuurihistorian 
näkökulmista. Arvotus on näiden tekijöiden yhteisarvo. 
Selvitys ei näin ollen anna oikeata kuvaa kallioalueiden 
luontoarvoista siten, kuin ne tänä päivänä selvitetään 
luontoselvityksen yhteydessä. (liite 16)

Selvityksen mukaan vain yhdellä kallioalueella (kohde 6 
Palomäki itä)oli arvokasta kasvilli-suutta.
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Em. kallioalueiden kasvillisuus on tarkistettu Klaukkalan 
osayleiskaavan luontoselvityksen (2012) yhteydessä. 
Vuoden 1992 jälkeen kallioalueilla on tehty hakkuita 
ja luonnonolot ovat monin paikoin muuttuneet. Kasvil-
lisuudeltaan ja luontotyypiltään arvokkaat kohteet on 
otettu huomioon Klaukkalan osayleiskaavan luontoselvi-
tyksessä (2012).

3.9.7 Pienvedet 

Klaukkalan osayleiskaavan alueelta on selvitetty vesi-
lain 2 luvun 11 §:n kriteerit täyttävät norot, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon suunnittelualueen hulevesien 
hallintaa suunniteltaessa.
  
Taulukko 9. Pienvesiselvityksen mukaiset arvokkaat 
kohteet

3.9.8 Ekologiset yhteydet

Maakunnallisesti tärkeät yhteydet

Klaukkala sijoittuu Nuuksion järviylängön ja Vihtijär-
ven –Sääksjärven laajan metsäalueen väliin. Taajaman 
pohjoispuolella on Valkjärven pohjoispuolelta Palojoelle 
ulottuva metsä-alue ja itäpuolella Vantaan pohjoisosista 
Palojoen suuntaan ulottuva metsäselänne, jonka läpi 
kulkee Hämeenlinnantie ja Hämeenlinnanväylä. (liite 
15)

Klaukkalan taajama on pääteiden varteen rakentunut 
ja melko yhtenäinen. Taajamaa ympäröivät pellot ja 
luoteispuolella on Valkjärvi. Maankäyttö ja luonnonolot 
ohjaavat maakunnalliset tärkeät ekologiset yhteydet 
taajaman länsi- ja itäpuolelle. Peltoja ja asuinalueita 
kiertävä pohjois-eteläsuuntainen yhteys Nuuksiosta 
pohjoiseen sijoittuu Klaukkalan länsipuolella Lepsämän 
peltoja reunustaville metsäalueille Nuuksion alueelta on 
maakunnallisesti tärkeä metsäinen yhteys myös Van-
taan puolelle Vestran ja Keimolan suuntaan (Lammi & 
Routasuo 2013). Vestrasta yhteys jatkuu Klaukkalan 
itäpuolella Syväojan ja Klaukkalan Metsäkylän suun-
taan.
 
Maakunnallisesti tärkeä yhteys haarautuu Metsäkylän 
alueella luoteeseen ja toisaalta koilliseen Palojen suun-
taan. Jälkimmäinen on tiestön katkoma, mutta erottuu 
mm. hirvieläinonnettomuuksien tilastossa, jossa on 
runsaasti pisteitä Metsäkylän itäpuolella. Luoteeseen 
suuntautuva yhteys sijoittuu Luhtajoen ja Metsäkylän 
peltojen väliselle metsäiselle selänteelle, joka jatkuu 
laajempana metsäalueena Klaukkalan pohjoispuolella. 
Luhtajoen ympäristö on laajalti rakentamaton ja toimii 
myös eläimille sopivana kulkureittinä, vaikka huomat-
tava osa joen ympäristöstä onkin peltoa. Luoteeseen 
suuntauvan yhteyden merkitys on todennäköisesti kas-
vanut Hämeenlinnan moottoritien rakentamisen jälkeen, 
sillä moottoritie muodostaa monille eläinlajeille merkit-
tävän kulkuesteen.

Nuuksiosta pohjoiseen Klaukkalan osayleiskaava-alueen 
läpi on melko yhtenäinen ja verraten leveä metsäinen 
yhteys myös Klaukkalan Isosuon kautta, josta se jatkuu 
Valkjärven länsipuolelle. Yhteyden varrella on Isosuon 
lisäksi Lepsämänjoen eteläpuolinen Palomäen metsä-
alue. Kapeita, asutuksen rajaamia alueita on vähän, ja 
yhteys todennäköisesti on maakunnallisesti merkittävä.

Maakuntakaavaan Valkjärven kaakkoispuolelle merkitty 
viheryhteys on asutuksen ja tiestön pilkkoma. Yhteys 
ei ole eläinten kulkureittinä yhtä tärkeä kuin Valkjär-
ven länsipuolinen reitti. Useat Valkjärven itäpuolella 
tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet (5 onnettomuutta 
2009–2013) osoittavat kuitenkin, että taajamaa kart-
tavia hirvieläimiä liikkuu Valkjärven kaakkoispuolella. 

Taulukko 8. Arvokkaat kallioalueet

Numero selvityksessä Kohde Arvoluokka

1 Huhdanmäki 1

5 Veikonmäki 1

6 Palomäki - itä 1

7 Tornimäki 1

8 Syrjälänmäki 1

13 Riihiliite 1

33 Vesitorninmäki 1

34 Mustamäki-Pietarin-

mäki

1

38 Ketunkallio 1

39 Ripatin kalliomaasto 1

43 Sudentulli - pohjoinen 1

109 Holman kalliot 1

110 Åberginnokka 1

111 Pitkäkallio 1

116 Solbacka 1

117 Valkjärvi - etelä 1

118 Vaskonmäki 1

Numero liite-kartassa Vesilain 2 luvun 11 §:n kritee-
rien mukaiset norot:

1 Harjulanrannan noro

2 Äijänniitun noro

3 Pietarinmäen noro

4 Palomäen itäpuolinen noro

5 Palomäen länsipuolinen noro

6 Huhdanmäen lampi

7 Lepsämänjoen sivupuro I

8 Lepsämänjoen sivupuro II

 Muu arvokas pienvesi:

9 Luhtajoen sivupuro
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Huomattavasti selvempi hirvieläinonnettomuuksien 
keskittymä (20 onnettomuutta) on Numlahdessa Valk-
järven pohjoispuolella, josta eläimille sopiva kulkureitti 
suuntautuu Valkjärven länsipuolelle. 

Maakuntakaavan viheryhteystarvemerkinnöistä Luhta-
jokea noudattava merkintä on perusteltu Klaukkalan 
osayleiskaavassa. Valkjärven kaakkoispuolelle osoitettu 
merkintä olisi hyvä siirtää Valkjärven länsipuolelle maa-
kunnallisesti tärkeäksi arvioidulle eläinten kulkureitille.

Paikallisesti tärkeät yhteydet

Paikalliset ekologiset käytävät ovat tärkeitä esimerkiksi 
liito-oravan säilymiselle ja eläinten liikkumiselle muiden 
arvokkaiden luontokohteiden ja rauhallisten metsäalu-
eiden välillä. Paikallisesti tärkeät yhteydet yhdistävät 
tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevia alueita 
toisiinsa. Maankäytön suunnittelun kannalta on tärkeää 
tunnistaa yhteyksien pullonkaula-alueet, joissa pienet-
kin muutokset voivat heikentää yhteyden toimivuutta 
tai jopa katkaista sen. 

Seuraavassa tarkastellaan Klaukkalan alueen ekologis-
ten yhteyksien pullonkauloja ja muita tärkeitä kulkuyh-
teyksiä, joissa eläinten liikkuminen tulisi turvata. 

Klaukkalan lounaisosa

Klaukkalan lounaisosassa Isosuo ja Lepsämänjoen ete-
läpuolinen Palomäen metsäalue toimivat luonnon ydin-
alueina, joissa eläimet voivat liikkua vapaasti. Eläin-
ten kulkuyhteys Palomäen metsäalueelta pohjoiseen 
sijoittuu Harjulanrannan asuinalueen länsipuolelle, jossa 
noin 200 metrin levyinen rakentamaton ja osin met-
säinen alue yhdistää Kuonomäentien etelä- ja pohjois-
puolisen metsän. Idempänä Isonsuon eteläpuolella on 
muitakin Kuonomäentien ylittäviä yhteyksiä, jotka joh-
tavat taajaman sisällä oleville metsäalueille). Isonsuon 
länsipuoliselle metsäalueelle, jossa elää liito-oravia, on 
liito-oravalle sopiva kulkuyhteys pohjoisen kautta.

Klaukkalan eteläpuoli

Klaukkalan eteläpuolella on itä-länsisuuntainen met-
säselänne, johon kuuluvat Palomäen–Huhdanmäen 
alue ja Tornimäen–Vanhamyllyn metsäalue. Alueen 
läpi virtaava Lepsämänjoki toimii monille lajeille sopi-
vana kulkureittinä. Metsäalueita yhdistävä pullonkaula 
on Lahnuksentien kohdalla, jossa rakentamattoman 
metsäalueen leveys on runsaat 300 metriä. Eläimille 
tärkeä yhteys sijoittuu metsäkannaksen eteläreunaan. 
Eläinten liikkuminen tien yli pohjoisempana on myös 
mahdollista, joskaan maasto ei ole yhtä metsäistä. 
Ilmakuvatarkastelun perusteella Klaukkalan eteläpuoli-
nen metsäselänne voisi toimia maakunnallisesti tärkeä-
nä ekologisena käytävänä. Hirvieläinonnettomuuksista 

saatu tieto ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Espoon ja 
Vantaan puolen laajemmat metsäalueet lienevät hir-
vieläimille ja ihmisasutusta karttaville lajeille houkutte-
levampia kuin taajaman läheinen Klaukkalan eteläpuoli-
nen metsäalue.

Tornimäen–Vanhamyllyn alue muodostaa laajan viher-
alueen, josta on hyvät yhteyden Vantaan puolelle. Poh-
joispuolella Klaukkalan taajama erottaa alueen muista 
metsäalueista. Eläimille sopiva kulkuyhteys on jäljellä 
Tornimäen koillispuolella, jossa Klaukkalantien molem-
milla puolilla on rakentamatonta metsää noin sadan 
metrin matkalla.

Klaukkalan itäpuoli

Klaukkalan taajaman itäpuolella sijaitseva Pietarinmä-
en–Mustamäen metsä-alue on merkittävä liito-oravan 
elinalue, jossa on useita liito-oravan asuttamia metsä-
kuvioita. Liito-oravat elävät metsäalueen reunaosissa 
ja niille tärkeä liikkumissuunta on itä. Luhtajoen poh-
joispuolinen metsäselänne muodostaa maakunnallisesti 
tärkeän ekologisen yhteyden. Luhtajoki toimii vähin-
täänkin paikallisesti tärkeänä yhteytenä. Pohjoisreunan 
metsäselänteeltä on kolme hyvin sopivaa kulkuyhteyttä 
pohjoisemmille metsäalueille. Niistä itäisin sijoittuu 
Klaukkalan Metsäkylän peltoaukean länsireunaan.

Alueen itärajalla Metsäkyläntie, Hämeenlinnantie ja 
Hämeenlinnan moottoritie katkovat eläimille sopi-
via kulkureittejä. Metsäkyläntien kohdalla on kapeita 
metsäkannaksia, joita pitkin eläimet voivat ylittää tien. 
Idempänä moottoritie riista-aitoineen muodostaa kul-
kuesteen, joka vaikuttaa ainakin hirvieläinten liikkumi-
seen. Pienemmät eläimet pääsevät kulkemaan aidan 
läpi tai sen ali.

Klaukkalan länsipuoli

Klaukkalan keskustan länsipuolella tärkein ekologinen 
yhteys johtaa Isosuon länsipuolelta Valkjärven suun-
taan. Yhteyden pullonkaulat sijaitsevat Lepsämäntien ja 
Valkjärventien kohdalla, jossa osittain metsäisenä säily-
neen rakentamattoman alueen leveys on kapeimmillaan 
noin 250 metriä. Valkjärven kaakkoisrannalla eläinten 
kulkureitiksi sopivat parhaiten rantametsät ja asutuksen 
välissä olevat viheralueet. Toimivimmalta vaikuttava 
yhteys Klaukkalantien yli sijaitsee Lammastien pohjois-
puolella, jossa tiheään rakennettu taajama päättyy.

Klaukkalan keskustan tuntumassa on joitakin liito-
oravan elinalueita, jotka ovat eristyksissä muista 
metsäalueista. Liito-oravat joutuvat liikkumaan pieniä 
taajamametsiköitä ja pihapuustoa pitkin. Alitilantien 
liito-oravalle sopiva kulkuyhteys Klaukkalantien yli 
sijoittuu Kirkkotien risteyksen pohjois-puolelle. Paikalta 
on puustoinen yhteys pihamaita pitkin vesitornin met-
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säalueelle, jossa on toinen liito-oravan elinalue.

Klaukkalan pohjoispuoli

Klaukkalan keskustan pohjoispuoliselta alueelta johtaa 
kolme metsäistä yhteyttä pohjoisemmille metsäalueille 
(kuva 6). Luhtajoen varsi toimii hyvänä ekologisena 
käytävänä Haikalan pientaloalueen kohdalle asti. Ra-
kennetun alueen kohdalla on kaksi jokilaakson kapeik-
koa, joissa asutus työntyy lähelle jokivartta kaventaen 
ekologista käytävää. Kapeikot eivät heikennä virtavesiä 
suosivien lajien kulkuyhteyksiä, mutta voivat vaikuttaa 
maalla elävien lajien liikkumiseen.

3.10 Maisema 

Klaukkalan maisema on pienipiir-
teistä koko Nurmijärven kunnan 
mittakaavassa. Klaukkalan pienipiir-
teisessä maisemassa selänteet ovat 
enimmäkseen pienialaisia ja mäkisiä 
alueita savikkojen lomassa. Niille on 
tyypillistä murroslinjat, jyrkänteet ja 
kalliopaljastumat. Murroslaaksojen 
pääsuunta on etelästä pohjoiseen. 
Isosuon ympäristössä, Isoniitussa 
ja Metsäkylässä maisema laajenee 
tasangoksi. Klaukkalan keskustassa 
mäkiset selänteet ovat pieniä saa-
rekkeita. Lintumetsässä, Syrjälässä, 
Harjulassa, Palokalliolla ja Ketunkalli-
olla ne ovat laajempia selännesaaria 
tai selänneketjuja, jotka liittyvät lähi-
ympäristön metsäalueisiin. (liite 7)

Valkjärven rannat ovat pääosin 
mäkisiä. Rannat jatkuvat laaksoina 
pohjoispäässä Numlahden kartanolle 
ja lounaassa Valkjärventielle sekä 
etelässä Lepsämäntien ja Isosuon 
suuntaan.

Klaukkalan rakennettu maisema on 
kerroksellista taajamaa, jonka ker-
rokset ovat verrattain nuoria, lähinnä 
1970-luvun jälkeen muodostuneita. 
Vanha rakennuskanta on vähäistä, 
sillä se on korvautunut usean eri 
vuosikymmenen keskustarakennuk-
silla. Kylämäinen rakennuskanta on 
poistunut nopean kasvun seuraukse-
na melkein kokonaan. Keskusta, joka 
mielletään Klaukkalantien varren 
läheisyyteen, on kerrostalovaltaista 
keskusta- ja asuinaluetta.

Klaukkalan alueella ei ole merkittäviä maisemakoko-
naisuuksia. Klaukkalan osayleiskaava-alueelta laaditun 
maisemaselvityksen mukaan Klaukkalan Metsäkylän 
maisema suunnittelualueen pohjoisosaan rajoittuen on 
Nurmijärven kunnan näkökulmasta arvokas maisema-
alue. Samassa selvityksessä Luhtajokilaakso, Vanhan 
Klaukan peltomaisema sekä Lepsämänjokilaakso ovat 
paikallisesti, eli Klaukkalan kannalta merkittäviä kult-
tuurimaisemia. Lisäksi Valkjärven itärannan loma-asu-
tusalue kuuluu Perttulan, Uotilan, Numlahden ja Valk-
järven arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. 

 

Kuva 6. Klaukkalan tärkeimmät maisema-alueet
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3.11 Ympäristön häiriötekijät
•	 Klaukkalassa maanteiden ja suurimpien katujen 

liikenne aiheuttaa yli 55 dB melutasoja. 

•	 Osa asukkaista kokee alueen yli lentävien koneiden 
aiheuttaman melun kiusalliseksi, vaikkei melutaso 
ylitä Lden 55 dB:n arvoa. 

•	 Klaukkalan rajan lähellä Espoossa sijaitsee Lahnuk-
sen ampumarata, jonka toiminnan aiheuttama melu 
koetaan häiritseväksi.

Toiminta Nykytila Osoite

Kauppapuutarha 
Ohlström Oy

Kiinteistöllä 8:468 on puutarhatoiminta lopetettu vuonna 2006. Kiinteistölle on 
rakennettu tämän jälkeen 2 asuinrakennusta. Kiinteistön pintamaat on kasattu kiin-
teistön reunalle meluvalliksi. Kiin-teistöllä 8:469 sijaitsee omakotitalo ja varastora-
kennus. Kiinteistön peltoalueella on ollut kasvi-huone. Kiinteistölle 8:469 on merkit-
ty ’maa-ainesten käyttörajoite’.

Lahnuksentie 24

Vanha kaato-
paikka

Alueen maaperää kunnostettiin 13.8.-9.12.2003. Alueelle jäi lupamääräykset ylittäviä 
pitoisuuksia haitta-aineita. Uudenmaan ympäristökeskus hy-väksyi loppuraportin ja 
katsoi, ettei se anna aihet-ta jatkotoimenpiteille. Kiinteistöllä 8:448 sijaitsee nyky-
ään kaksi varastokäytössä olevaa teollisuus-hallia.

Teollisustie 2

 Arvioitava tai puhdistettava / Maankäyttörajoite Viirintie 5

Öljyvahinko Selvitystarve / Tarkista selvitystarve Yrittäjäntie 26

MATTI-rekisterin mukaan Klaukkalan osayleiskaavan 
alueella on pilaantuneita maita, jotka on jo puhdistet-
tu ja pilaantuneiksi todettuja alueita, jotka on esitetty 
seuraavassa taulukossa. (liite 17)
 

Taulukko 10. Pilaantuneet maa-alueet, joita ei ole puh-
distettu
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4 

TAVOITTEET
4.1 Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet 
4.2      Kunnan yleistavoitteet 
Nurmijärven kuntastrategia 2014 – 2020 on hyväksytty 
valtuustossa 21.5.2014 § 36.

Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040 on hyväk-
sytty valtuustossa 25.5.2011 § 48.

4.2.1 Väestötavoitteet

Nurmijärven kuntastrategia 2014 - 2020
  
Kuntastrategian mukaan Nurmijärven elinvoima perus-
tuu sen vetovoimaan ja kasvuun sekä asukkaiden ja 
yritysten tyytyväisyyteen.

Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040 

Maankäytön kehityskuvan mukaan Klaukkalan väestö 
kasvaisi vuoteen 2040 mennessä noin 26 000 asukkaa-
seen asemakaavoitetuilla alueilla.

Kuva 7. Nurmijärven maankäytön 
kehityskuva 2040, kuntarakenne ja 
mitoitus
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Klaukkalan osayleiskaava 2020 kehityskuva

Klaukkalan kehityskuvan laatimishetkellä Klaukkalassa 
asui noin 13 000 henkilöä. Kehityskuvassa varauduttiin 
joustavasti asukasmäärään, joka voi vaihdella välillä 20 
000 – 25 0000 asukasta vuonna 2020.

Kunnan väestösuunnite 2014 – 2038

Väestösuunnite perustuu syntyvyyden enemmyyteen ja 
muuttoliikkeeseen. Suunnitteen lähtötietoina on käytet-
ty maankäytön toteuttamisohjelman mukaisia valmistu-
vien asuntojen määriä taajamittain.

Taulukko 12. Klaukkalan väestöennuste (laadittu kesä-
kuu 2014)

Yhteenveto

Klaukkalan osayleiskaavan tavoitteena on väestön-
kasvun osalta Nurmijärven maankäytön kehityskuvan 
2040 mukainen väestötavoite eli noin 26 000 asukasta 
vuonna 2040.
  

4.2.2 Muut tavoitteet

Nurmijärven kuntastrategia 2014 – 2020

Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja 

(strategia)

Nurmijärven kunnallisten palvelujen hyvä taso tur-
vataan toimimalla nykyistä tehokkaammin. Kunnan 
palveluita kehitetään ottaen huomioon kuntalaisten 
hyvinvointi, elämäntilanne ja palvelutarve. Kunnan pal-
veluissa ylläpidetään ja kehitetään varhaisen avoimen 
yhteistyön toimintamallia.

 Taulukko 11. Väestötavoite alueittain

 Trendi Tavoite

2014 16 898 16 989

2015 17 048 17 240

2016 17 296 17 615

2017 17 486 17 934

2018 17 587 18 188

2019 17 832 18 591

2020 17 979 18 900

2021 18 098 19 176

2022 18 225 19 451

2023 18 347 19 707

2024 18 490 19 973

2025 18 614 20 241

2026 18 719 20 474

2027 18 823 20 718

2028 18 874 20 899

2029 18 920 21 113

2030 19 006 21 346

2031 19 078 21 553

2032 19 112 21 725

2033 19 192 21 937

2034 19 257 22 122

2035 19 328 22 291

2036 19 405 22 500

2037 19 483 22 692

2038 19 576 22 889
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Strategian toteuttaminen mm. :

Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehi-
tetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden 
järjestämistavat.

Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman 
lähelle heidän omaa kasvuympäristöään.

Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailu-
kykyä (strategia)

Nurmijärven elinvoima perustuu sen vetovoimaan ja 
kasvuun sekä asukkaiden ja yritysten tyytyväisyyteen. 
Nurmijärven vetovoimaa asuinpaikkana ja yritysmyön-
teisenä kuntana vahvistetaan pitämällä yllä ja kehittä-
mällä sen vetovoimatekijöitä:

•	 viihtyisää, luonnonläheistä ja turvallista asuinympä-
ristöä

•	 monipuolista ja houkuttelevaa tontti- ja asuntotar-
jontaa

•	 hyvinvointia tukevia ja kustannustehokkaita palve-
luja

•	 asumisen ja yrittämisen kilpailukykyistä kustannus-
tasoa sekä

•	 hyvää saavutettavuutta Helsingin seudulla.

Strategian toteuttaminen mm.

•	 Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ot-
taen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön 
laatu.

•	 Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja 
asuntotuotannosta myös vuokra-asuntojen tarve 
huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapoli-
tiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon 
suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kus-
tannustason turvaamiseksi.

•	 Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja 
kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan 
kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta.

•	 Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja 
pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palvelutarjontaa 
ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä.

•	 Luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä ja uusia si-
joittumismahdollisuuksia Nurmijärvellä. Kehitetään, 
profiloidaan ja markkinoidaan kunnan yritysalueita.

•	 Lisätään Nurmijärven näkyvyyttä ja tunnettuutta 
sekä Helsingin seudulla, muualla Suomessa että 
kansainvälisesti.

•	 Edistetään alueen kulttuuri- ja luontokohteiden 
hyödyntämistä.

Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040

Maankäytön kehityskuvan keskeiset linjauk-
set:

Kuntarakenne ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen:

Pääosa kasvusta sijoitetaan päätaajamiin. Pääosin 
eheytyvä ja olemassa olevaan rakenteeseen kytkeyty-
vä rakentaminen vaatii vähiten uusien asuinalueiden 
avaamisesta syntyviä infrastruktuurin rakentamiskus-
tannuksia. Kasvun keskittäminen taajamiin mahdollis-
taa palveluiden paremman saavutettavuuden sekä luo 
parhaiten edellytyksiä niiden monipuolistumiselle sekä 
joukkoliikenteen kehittymiselle.
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Kuva 8. Nurmijärven maankäytön kehityskuva 2040, havainnollistus
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Asuntotuotanto ja talotyypit taajamittain:
 
Taajamittain määritellään asuntotuotannon tavoitteel-
linen jakautuminen erilaisiin talotyyppeihin lähinnä 
rakentamisen tehokkuuteen perustuen. Klaukkalan ja 
Kirkonkylän asuinrakentaminen on tehokkaampaa kuin 
Rajamäen ja Röykän, joissa on enemmän perinteisiä 
omakotitontteja.

Pientalot ovat jatkossakin enemmistönä, mutta nykyis-
tä tiiviimmin rakentaen. Keskusta-alueilla rakennetaan 
kerrostaloja tai asuntoja vastaavalla tehokkuudella. Tii-
viillä pientalo-aluella voidaan tarkoittaa yhtiömuotoista 
omakotirakentamista tai rivitalorakentamista. Olennais-
ta on tonttitehokkuus, joka on perinteistä omakotitalo-
rakentamista tehokkaampaa.

Taulukko 14. Klaukkalan tavoitteellinen talotyyppijakau-
tuma

Taulukko 13. Taajamien tavoitteellinen talotyyppijakau-
tuma

Tehokkaimmin rakennettu talotyyppi on nimetty kerros-
taloksi, mutta se voidaan toteuttaa toisinkin vastaavalla 
tehokkuudella. Talotyypit kuvaavat näin ollen lähinnä 
tonttitehokkuutta. Tonttitehokkuudella tarkoitetaan 
rakennuksen kerrosneliömetrien suhdetta tontin maa-
pinta-alaan.

Rakentamisen tehokkuus:

Yhdyskuntarakennetta täydennetään ja eheytetään. 
Erityisesti Klaukkalassa ja Kirkonkylässä tavoitteena on 
tiivistää taajamarakennetta, mikä edellyttää nykyistä 
pienempien omakotitonttien tarjontaa.
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Taajamissa ydinkeskustoihin sijoitetaan kerrostaloja ja 
niiden ympärille tiivistyvä kaupunkimainen pientalovyö-
hyke (esimerkiksi yhtiömuotoista pientalorakentamista) 
sekä monimuotoisia omakotitaloja. Omakotialueet ovat 
omaleimaisia, monipuolisia ja vaihtelevia. Niiden suun-
nittelu perustuu kunkin taajaman ja alueen lähtökohtiin. 
Kullakin alueella asemakaavoituksen yhteydessä rat-
kaistaan alueelle tulevien tonttien koot. Samalla alueel-
la voi olla erikokoisia tontteja tavoitteena monipuolinen 
tonttitarjonta myös koon suhteen. Asemakaavaselos-
tuksissa tulee esittää, miten kehityskuvan tavoitteet 
toteutuvat monipuolisen tonttitarjonnan suhteen.

Taajamien ominaispiirteet:

Vuonna 2040 Klaukkala kehittynyt pikkukaupunki-
maiseksi taajamaksi, jossa on monipuoliset palvelut 
sekä hyvin toimivat joukkoliikenneyhteydet. Taajaman 
keskusta on kerrostalovaltaisen/tehokkaan täyden-
nysrakentamisen myötä muuttunut tiiviimmäksi sekä 
kaupunkimaisemmaksi ja sinne on syntynyt kevyttä 
liikennettä suosiva keskusta-alue, jossa palvelut ovat 
hyvin saavutettavissa myös taajaman reuna-alueilta. 
Klaukkalan palvelut ovat monipuolistuneet ja kasvaneet 
niin, että taajamasta on tullut kilpailukykyinen laajem-
paakin aluetta palveleva kaupallinen keskus.
 
Tulevan raideliikenteen palvelualueelle sijoitettu raken-
taminen on tehokasta, jotta saadaan riittävä väestö-
pohja mahdollisesti tulevan aseman vaikutusalueelle. 
Taajaman keskustan ulkopuolella on monipuolisia tiiviitä 
ja myös perinteisempiä pientaloalueita. Luonto on taa-
jamassa lähellä. Isosuo, Valkjärvi ja Luhtajoen jokilaak-
so ovat taajaman lähivirkistysalueet, jotka kytkeytyvät 
toisiinsa kattavien ulkoilu- ja virkistysreittien verkos-
tojen kautta. Klaukkala houkuttelee erityisesti hyvin 
koulutettuja lapsiperheitä sekä pääkaupunkiseudulla 
työskenteleviä, jotka kaipaavat asuinalueekseen pie-
nempimittakaavaista ja vehreää pikkukaupunkia.

Kaupan toimintaedellytykset:

Kaupallisten palvelujen kehittämisedellytykset turva-
taan keskittämällä väestönkasvua asemakaavoitettui-
hin taajamiin niitä eheyttäen. Kaupan kehittämiselle 
luodaan edellytykset kaikissa taajamissa keskustoja 
tiivistämällä ja täydentyvällä yhdyskuntarakenteella. 
Klaukkalalle luodaan väestönkasvun myötä edellytykset 
kehittyä laajempaakin aluetta palvelevaksi kilpailuky-
kyiseksi kaupalliseksi keskukseksi.

Elinkeinoelämä:

Teollisuuden, varastoinnin ja logistiikan alan kehittä-
misen mahdollisuudet ovat kunnan logistiselta sijain-
niltaan edullisimmissa paikoissa kuten vt 3:n, vt 25:n, 
Klaukkalan ohikulkutien/Lopentien varsilla.

Liikkuminen ja liikenneverkko:

Parannetaan joukkoliikenteen kehittämisedellytyksiä 
tiiviillä ja täydentyvällä taajamarakenteella. Matkaket-
jujen sujuvuutta tuetaan riittävillä liityntäpysäköintialu-
eilla.

Varaudutaan Klaukkalan rataan vuoden 2040 jälkeen ja 
erittäin pitkällä aikavälillä sen jatkamiseen Kirkonkylän 
ja Rajamäen kautta Hyvinkäälle

Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvua 
tuetaan luomalla kattava ja toimiva kevyen liikenteen 
verkosto asemakaavoitettuihin taajamiin. Vähitellen pa-
rannetaan myös muita paikallisen jalankulku- ja pyöräi-
lyverkon puutteita.

Virkistysalueet ja –reitit:

Keskeistä hyvän virkistys- ja ulkoilualueverkoston 
kannalta on laajempien ja toiminnallisesti järkevien 
ulkoilualuekokonaisuuksien sekä niiden välisten ulkoilu-
reittiyhteyksien yhdistelmä. Ulkoilureittien tulisi jatkua 
katkeamattomina myös taajamien sisällä. Tämä paran-
taa virkistys- ja ulkoilualueiden saavutettavuutta.

Ekologinen verkosto ja luonto sekä rakennettu kulttuu-
riympäristö:

Nurmijärven luonnon ominaispiirteet ovat arvokkaim-
millaan joki- ja purolaaksoissa, laajoilla kallioalueilla, 
luonnontilaisilla soilla sekä Sääksjärvellä ja Salpausse-
län harjualueella. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
säilyttää luontoa laajemmin taajamien ulkopuolella.

Viheryhteyksien suunnittelun merkitys kasvaa raken-
nettujen alueiden laajentuessa.

Nurmijärven ja sen taajamien ominaispiirteisiin vaikut-
taa paikallinen rakennusperintö, joka tulee säilyttää.

Klaukkalassa on useita merkittäviä luontokohteita, 
kuten Isosuon Natura 2000-alue, Luhtajoen ja Lep-
sämänjoen jokilaaksot ja niiden sivupurot, Palomäen-
Tornimäen alue sekä Mustamäki ja sen itäpuolinen alue. 
Puro- ja jokivarret ovat erityisesti eläinten kulkuyhte-
yksiä ja elinympäristöjä. Lisäksi Vantaan puolella aivan 
kuntien rajan tuntumassa on Natura-alueita, joihin 
Lepsämänjokikin kuuluu.

Taulukko 15. Tonttitehokkuudet
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Klaukkalan kasvun myötä taajaman pelto- ja luonnon-
varaiset alueet vähenevät voimakkaasti. Tämä vai-
kuttaa taajaman virkistysmahdollisuuksiin, sillä ulkoi-
lukäyttöön tarkoitettujen alueiden pinta-ala pienenee 
ja virkistyskäyttöön jäävät vain rakentamiseen sovel-
tumattomat alueet. Luontoon kohdistuvia vaikutuksia 
voidaan lieventää jättämällä jokilaaksot ja puronvarret 
rakentamattomiksi ja puustoisiksi. Jokireitit muodosta-
vat merkittäviä viheryhteyksiä. Tornimäen –Palomäen 
alue tulisi säilyttää yhtenäisenä kokonaisuutena. Iso-
suon Natura-alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Suon 
reuna-alueet ovat suon vesitalouden näkökulmasta tär-
keä osa kokonaisuutta ja siksi myös niiden säilyminen 
rakentamattomana on tärkeää. Ekologisten verkostojen 
kannalta on tärkeää säilyttää Isosuon länsireunasta 
pohjoiseen Valkjärven itäpuolelle jokivarteen kulkeva 
yhteys sekä suon eteläpuolella kulkeva itä-länsisuuntai-
nen viheryhteys.

4.3 Klaukkalan alueen tavoitteet
Klaukkalan osayleiskaava 2020 kehityskuva on hy-
väksytty valtuustossa 23.1.2002. Kehityskuvassa on 
esitetty Klaukkalan tavoiteltu kehitys, josta seuraavassa 
pääpiirteet:

•	 Klaukkalassa hyödynnetään monipuolisesti taa-
jaman hyvää sijaintia pääkaupunkiseudulla sekä 
Helsinki-Tampere –moottoritien kehityskäytävässä

•	 Klaukkala on Nurmijärven eteläinen päätaajama, 
jonka julkisia ja yksityisiä palveluja, infrastruktuuria 
ja liikenneverkkoa kehitetään sen nykyväestön ja 
tulevan kasvun tarpeisiin.

•	 Suunnittelulla luodaan edellytykset Klaukkalan jat-
kuvalle kehittymiselle. Klaukkalan maankäyttöä ja 
liikenneverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena siten, 
että eri liikennemuotojen tulevaisuuden tarpeet on 
otettu huomioon.

•	 Klaukkalaa kehitetään pientalovaltaisena taajama-
na.

•	 Klaukkalan työpaikkaomavaraisuuden kasvun edel-
lytyksiä parannetaan varaamalla kaavoituksessa 
riittävät työpaikka-alueet.

•	 Klaukkalan kehittämisessä ja rakentamisessa kunni-
oitetaan ympäristöarvoja. Tavoitteena on taajaman 
ympäristökuvan laadullinen parantaminen.

•	 Uusien asuntoalueiden kaavoituksessa varataan 
tarpeelliset alueet julkisia palveluja, kuten kouluja 
ja päiväkoteja, varten.

Yhdyskuntarakenne:

•	 Klaukkalan rakennetta kehitetään nauhamaisesta 
verkkomaiseksi. Klaukkalan väestönkasvu aihe-
uttaa tarpeen jakaa moottoritielle suuntautuvia 
liikennevirtoja kahden moottoritieliittymän kautta. 
Tavoiteltava yhdyskuntarakenne ja liikenteen toimi-
vuus edellyttävät uutta liittymää Helsinki-Tampere 
–moottoritielle taajaman pohjoispuolelle. Uudesta 
liittymästä osoitetaan uusi ohikulkutie Lopen tielle 
Klaukkalan taajaman pohjoispäähän. Taajaman 
nykyistä rakennetta eheytetään sekä laajennetaan 
Haikalan, Mäntysalon ja Vanhan Hämeenlinnantien 
väliselle vyöhykkeelle koilliseen ja pohjoiseen uuden 
ohikulkutien eteläpuolelle. Taajaman laajennusosat 
liittyvät moottoritiehen uuden moottoritieliittymän 
kautta. Asuntoaluevyöhyke liitetään keskustaan 
uusilla kokoojakadulla/-kaduilla. Rakentamisvyö-
hykkeen ja nykyisen keskustan välialue Luhtajoen 
ympäristössä osoitetaan virkistysalueeksi, Klaukka-
lan keskuspuistoksi.

•	 Moottoritien länsipuolelle, uuden liittymän, ohikul-
kutien ja Vanhan Hämeenlinnantien läheisyyteen 
varataan alueita työpaikkatoiminnoille.

•	 Maankäytössä varataan maastokäytävä Klaukkalan 
raideyhteyttä varten. Rataa on suunniteltu alusta-
vasti Martinlaakson radan jatkeena ja Marja-radan 
(Kehärata) liityn-täraiteena. Klaukkalan radan 
toteuttamisedellytykset tutkitaan jatkossa osana 
seudullisen raideliikenneverkon kehittämistä.

•	 Taajamaa laajennetaan länteen Harjulan ja keskus-
tan alueilla. Lisäksi Lintumetsän aluetta voidaan ke-
hittää nykyiseen rakennettuun kunnallistekniikkaan 
ja kunnan maanomistukseen tukeutuen. 

4.4 Nurmijärven palveluverkko-
suunnitelma 2013 – 2025
Palveluverkkosuunnitelma on luonteeltaan ohjeelli-
nen; se sisältää pidemmän aikavälin linjauksia, jotka 
ohjaavat investointisuunnitelman valmistelua, mutta 
konkreettiset investointipäätökset tehdään vuosittain 
talousarvion investointisuunnitelman yhteydessä käy-
tettävissä olevien taloudellisten resurssien puitteissa. 
(liite 9)

Palveluverkkosuunnitelmassa linjataan, missä kunnan 
palvelut tuotetaan ja milloin palveluverkkoa kehitetään. 
Palveluverkoksi on määritelty rakennukset, joissa kunta 
tuottaa asukkailleen palveluja, sekä merkittävimmät 
urheilu- ja ulkoilualueet.
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Keskeisimmät palveluverkon kehittämislinjaukset ja 
suunnittelukaudella 2013 – 2025 toteutettavat inves-
toinnit Klaukkalan alueella ovat:

•	 Pikimetsän päiväkoti 

•	 Klaukkalan uusi päiväkoti

•	 Isoniitun koulun laajennus

•	 Klaukkalan koulu / yläaste laajennus

•	 Vendlaskolan-koulun laajennus

•	 Nurmijärven monitoimitalo, Klaukkala

•	 Syrjälä-Harjula uusi nuorisotila

•	 Salibandykäyttöön soveltuvat liikuntatilat – Klauk-
kala yksi mahdollinen sijaintitaajama

•	 Klaukkalan uimahalli

 
4.5 Kuntalaisten tavoitteet 
Marraskuussa 2006 järjestettiin Klaukkalassa yleisötilai-
suus koskien Klaukkalan osayleiskaavoitusta. Tilaisuu-
dessa esiteltiin kaavatyötä pohjustavien konsulttitöiden 
tuloksia sekä pidettiin tietoiskuja. Kaava-alueen maan-
omistajille, asukkaille ja muille osallisille lähetettiin 
postitse kutsu tilaisuuteen sekä kyselylomake. Kysely-
lomakkeita jaettiin lisäksi yleisötilaisuudessa. Kyselyyn 
saatiin kaikkiaan 100 vastausta. Tämä on tiivis kooste 
saaduista vastauksista. 

Kysely rakentui SWOT-analyysin periaatteella, eli vas-
taajilta kysyttiin Klaukkalan vahvuuksista, heikkouk-
sista, mahdollisuuksista sekä uhkista. Lisäksi kysyttiin 
osallisten näkemyksiä Klaukkalan rakennuskulttuurin 
näkökulmasta arvokkaista kohteista.

Klaukkalan vahvuudet 

Klaukkalan vahvuuksina pidetään sen erinomaista 
sijaintia. Se on lähellä Helsinkiä ja koko pääkaupun-
kiseutua, työpaikkoja, lentokenttää sekä Kehä III:a. 
Saavutettavuutta parantaa sijainti lähellä Hämeenlin-
nanväylää. Klaukkalan ohikulkutie parantaa kulkuyhte-
yksiä entisestään. 

Vahvuutena pidetään myös luonnonläheisyyttä, vaih-
televaa maastoa sekä puhtautta. Luonnonläheisyyttä 
voitaisiin käyttää brandina Klaukkalan kehittämisessä. 
Valkjärvi on alueen henkireikä, jota tulee kehittää ja 
jonka kunnosta tulee pitää huolta. Lisäksi Vas-konmäki-
Kirkonmäki ja Tiiranranta ovat kauniita maisemallisia 

elementtejä, joita ei tulisi hävittää rakentamalla uutta. 

Klaukkala on vielä säilynyt maaseutumaisena ja maan-
läheisenä, taajama ei ole betonilähiömäinen, tai liian 
tiivis. Keskustan kerrostaloasumisen lisäksi Klaukkalas-
sa on väljää omakotirakentamista sekä mahdollisuudet 
väljän asumisen säilyttämiseen. Keskustakaan ei vielä 
ole liian kerrostalovaltainen. 

Klaukkalan vahvuutena pidetään myös sen hyvää ulkoi-
lu- ja kevyen liikenteen verkostoa. 

Muutamissa vastauksissa Klaukkalan palvelutarjontaa 
sekä niiden saavutettavuutta ja tiivistä keskustaa pide-
tään vahvuutena. Palveluita on laaja kirjo niin yksityi-
seltä kuin julkiselta sektorilta ja palvelut ovat pysyviä. 
Myös harrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset.

Heikkoudet ja kehittämistä kaipaavat asiat

Klaukkalan heikkouksia koskevista vastauksista nousee 
esiin kolme eniten huomiota saavaa kokonaisuutta: 
liikenne, yhdyskuntarakenne sekä palvelut.

Liikenteessä Klaukkalan ylivoimaisena heikkoutena 
pidetään tieverkoston puutteita. Tiestöä tulisi kehittää 
liittämällä niitä toisiinsa verkostomaisen taajamatiestön 
aikaansaamiseksi.  Tieverkko on sekava, tiet liian kapei-
ta ja pysäköintimahdollisuudet ovat huonot. Klaukkalan 
keskusta tukehtuu liikenneruuhkiin. 
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5 

OSAYLEISKAAVAN VAIHTOEHTO-
TARKASTELUT
5.1 Rakennemallivaihto-
ehdot
Rakennemallivaihtoehdot on kuvattu Klaukkalan 
osayleiskaava 2020 – osaraportissa 1: Kehityskuvara-
porttiluonnos, Rakennemallivaihtoehdot (27.2.2001).

Keskeisenä tavoitteena työssä on ollut keskittyä Klauk-
kalan kehittämisen strategioihin ja periaatteisiin. 
Klaukkalan osayleiskaavan ohjevuodeksi otettiin 2020. 
Osayleiskaavoituk-sessa tutkittiin vaihtoehtojen väestö-
määrää vaihteluvälillä

Klaukkala on Nurmijärven eteläinen päätaajama, jonka 
julkisia ja yksityisiä palveluja kehi-tetään sen nykyinen 
väestömäärä (noin 12 000 asukasta vuoden 2000 alus-
sa) ja suunni-teltu kasvu huomioon ottaen. Kirkonkylä 
pysyy hallinnollisena keskuksena.

Rakennemallivaihtoehdot A-E ovat kunnan kaavoituksen 
laatimia. Vaihtoehto F on koottu keväällä 2000 pidetyn 
valtuustoseminaarin tuloksista. Vaihtoehto G on koottu 
työhön osallistuneiden klaukkalalaisten asukkaiden ja 
muiden osallisten muodostaminen kaava-työryhmien 
ehdotuksista ja ideoista.

Kartoissa nykyisellään säilyvät alueet näkyvät kartalla 
harmaana. Vähin toimenpitein kehi-tettävät alueet on 
rajattu värireunuksin, jonka keskellä on ruutumainen 
rasteri. Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet on rajat-
tu värireunuksella.

Liikenneverkko on eri vaihtoehdoissa muodostettu 
siten, että ne toteuttavat osaltaan maankäytöllistä ko-
konaisajatusta.

Seuraavassa on kuvattu kunkin rakennemallivaihtoeh-
don johtoajatus. Raportissa on kustakin vaihtoehdosta 
tarkempi kuvaus ja vaihtoehdon toteuttamisen vaiku-
tusten arviointia yhdyskuntarakenteen ja maankäytön, 
luonnon ja maiseman sekä liikenteen osalta.
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VE – A ”Perinteinen”

Klaukkalan maankäytön kehittäminen tukeutuu v. 1984 
laadittuun ja v 1990 täydennet-tyyn ohikulkutien yleis-
suunnitelmaan. Klaukkalan maankäyttöä ja kaavoitusta 
on 80-luvun puolivälin jälkeen tehty ajatuksella, että 
kyseinen ohikulkutie toteutuu tulevaisuu-dessa. Vaih-
toehto perustuu muutoin maankäytön osalta pitkälti 
1990-luvun alussa laa-dittuun osayleiskaavaehdotuk-
seen. Siihen nähden uusia aluevarauksia on tehty lähin-
nä taajaman länsipuolelle.

Uusi maankäyttö: Uudet asuinalueet sijaitsevat ohikul-
kutien ja Klaukkalantien välissä sekä taajaman länsi-
puolella. Uusia työpaikka-alueita on osoitettu ohikulku-
tien ja Lahnuk-sentien varteen sekä Järvihaan alueen 
laajennuksina.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
22 000 asukkaan ja noin 7 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 9. Rakennemallivaihtoehto A
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VE – B ”Nolla ja nollaplus”

Keskeinen johtoajatus on Klaukkalan kehittyminen 
tukeutuen nykyiseen, joko parantaen sen sujuvuutta 
liittymä-, ym. vastaavien järjestelyin ilman tien liiken-
nöintikapasiteetin lisäystä (”nolla”-vaihtoehto). Ala-
vaihtoehtona on lisätä tien kapasiteettiä toteuttamalla 
Klaukkalantie 2+2 kaistaisena moottoritieliittymästä 
Kirkkotien liittymään saakka (”nolla-plus”-vaihtoehto).

Vaihtoehdon voi nähdä olevan jatkoa Klaukkalan tähän 
asti tapahtuneelle kehittämistavalle. Alueita otetaan 
”käyttöön” aina kulloisenkin kysynnän ja tarpeen 

mukaan ilman, et-tä taajaman kehittämiseen liittyisi 
mitään selvää päämäärää tai tavoitteellista näkemystä 
Klaukkalan tulevaisuudesta.

Uusi maankäyttö: Uudet asuinalueet sijaitsevat mahdol-
lisimman lähellä Klaukkalantietä. Työpaikka-alueet on 
osoitettu pääosin vanhan Hämeenlinnantien varteen ja 
osittain Lah-nuksentien varteen.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
20 000 asukkaan ja noin 5 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 10. Rakennemallivaihtoehto B
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VE – C ”Läntinen ohikulkutie”

Keskeinen johtoajatus on Klaukkalan kehittäminen tu-
keutuen taajaman ja Valkjärven länsipuolelle linjattuun 
uuteen ohikulkutiehen.

Uusi maankäyttö: Asunto- ja työpaikka-alueet painot-
tuvat taajaman länsipuolelle, mutta myös Klaukkalan 
pohjois- ja koillispuolelle on osoitettu varsin laajoja 

uusia asuntoalueva-rauksia, joilta on uusi tieyhteys 
vanhalle Hämeenlinnantielle.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
29 000 asukkaan ja noin 8 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 11. Rakennemallivaihtoehto C
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VE – D ”Ohikulkutie-nyt”

Klaukkalan maankäytön kehittäminen tukeutuu uuteen 
Helsinki-Tampere-moottoritielle Metsäkylän ylikulku-
sillan kohdalle osoitettuun eritasoliittymään ja siitä 
lähtevään uuteen ohikulkutiehen. Ohikulkutie kulkee 
taajaman pohjoispuolella ja yhtyy Klaukkalantiehen 
Valkjärven pohjoispäässä. Toinen merkittävä uusi tie, 
jonka varaan Klaukkalan kehittämi-nen tukeutuu, on 
Ristipakan eteläpuolelle linjattu uusi Klaukkalan sisään-
tulotie, joka jat-kuu Mäntysaloon ja ohikulkutielle.
Uusi maankäyttö: Uudet asuntoalueet sijaitsevat pää-

osin Klaukkalantien ja ohikulkutien välissä. Työpaikka-
alueet on osoitettu pääosin vanhan Hämeenlinnantien 
varteen ja osit-tain Lahnuksentie varteen. Keskusta-
toiminnot alkavat vähitellen keskittyä Klaukkalan- ja 
Lahnuksentien liittymän läheisyyteen.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
25 000 asukkaan ja noin 9 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 12. Rakennemallivaihtoehto D
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VE – E ”Rata”

Vaihtoehdon johtoajatuksena on, että Martinlaakson 
rataa jatketaan Klaukkalaan. Maan-käytön kehittäminen 
tukeutuu myös uuteen Helsinki moottoritielle Metsäky-
län ylikulku-sillan kohdalle osoitettuun eritasoliittymään 
ja siitä lähtevään uuteen ohikulkutiehen. Ohikulkutie on 
linjattu Ohikulkutie-Nyt –vaihtoehtoa pohjoisemmaksi, 
mikä lisää taaja-man kasvumahdollisuuksia.

Uusi maankäyttö: Uudet asuntoalueet sijaitsevat 
mahdollisimman lähellä rautatie- ja lin-ja-autoasemaa. 
Asuntoalueet asemien läheisyydessä ovat pääosin tiivis-
tä ja matalaa pientalomaista rakentamista. Työpaikka-

alueet on osoitettu pääosin uuden ohikulkutien varteen 
ja osittain vanhan Hämeenlinnantien varteen. Keskus-
tatoiminnot alkavat vähitel-len keskittyä Klaukkalan- ja 
Lahnuksentien liittymän läheisyyteen.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
33 000 asukkaan ja noin 11 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 13. Rakennemallivaihtoehto E
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VE – F ”Valtuustoseminaari 2000”

Valtuusto- ja asiantuntijaseminaari pidettiin 
15.5.2000. Paikalle kutsuttiin luottamushen-kilöitä 
ja kunnan eri palvelualueiden edustus sekä myös 
ne kunnan ulkopuoliset viran-omaiset, joiden toimi-
alaa osayleiskaavassa käsitellään (mm. Uudenmaa 
ympäristökes-kus, Uudenmaan tiepiiri, Uudenmaan 
liitto, ratahallintokeskus). Seminaarin työn tuloksis-ta 
on koottu kunnan kaavoituksen toimesta vaihtoehto F. 
Koska vaihtoehdon kokoami-sessa on jouduttu käyt-
tämään tulkintaa, voi karttaa pitää lähinnä suuntaa 
antavana val-tuustoseminaarissa esitetyistä maankäy-
tön kehittämisehdotuksista.

Rakennemalli perustuu pitkälti vaihtoehto A:n mukai-
seen itäiseen ohikulkutiehen, jolta on kuitenkin osoitet-
tu yhteys Metsäkylän uuteen moottoritieliittymään.

Uusi maankäyttö: Uudet asunto- ja työpaikka-alueet 
sijaitsevat pääosin ohikulkutien var-rella. Työpaikka-
alueet on osoitettu myös osittain Lahnuksentien var-
teen. Myös taaja-man länsipuolelle on osoitettu uusia 
asuntoalueita.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
20 000 asukkaan ja noin 9 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 14. Rakennemallivaihtoehto F
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VE – G ”Kaavatyöryhmät 2000”

Syksyllä 2000 perustivat klaukkalalaiset osalliset kaa-
vatyöryhmiä, jotka ryhmittyivät pää-osin osa-alueittain. 
Kunnan kaavoitus avusti lähinnä ryhmien ja töiden 
organisoinnissa, mutta ei osallistunut varsinaiseen työ-
hön ja ideointiin. Työryhmien työn tuloksista on koottu 
kunnan kaavoituksen toimesta vaihtoehto F. Koska 
vaihtoehdon kokoamisessa on jouduttu käyttämään tul-
kintaa, voi karttaa pitää suuntaa antavana ja pelkistet-
tynä versiona kaavatyöryhmien esittämistä maankäytön 
kehittämisehdotuksista.

Vaihtoehto perustuu osittain vaihtoehto A:n mukaiseen 
itäiseen ohikulkutiehen. Tie on kuitenkin linjattu vanhal-
le Hämeenlinnantielle vaihtoehtoisesti joko Metsäkylän 

uuteen eritasoliittymään tai etelämmäksi Toivolan ja 
Syväojan pohjoispuolelle vanhalle Hämeen-linnantielle. 
Vaihtoehdossa on varauduttu ratayhteyden toteuttami-
seen Klaukkalaan.

Uusi maankäyttö: Uudet asuntoalueet sijaitsevat pai-
nottuen taajaman etelä- ja länsi-suuntaan. Työpaikka-
alueet on osoitettu ohikulkutien varteen ja taajaman 
eteläpuolelle. Keskustatoiminnot keskittyvät Lahnuk-
sen- ja Klaukkalantien liittymän pohjoispuolelle.

Osayleiskaava-alueen uudet varaukset mahdollistavat 
tässä vaihtoehdossa Klaukkalan kasvun yhteensä noin 
27 000 asukkaan ja noin 9 000 työpaikan taajamaksi.

Kuva 15. Rakennemallivaihtoehto G
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5.2 Klaukkalan osayleiskaava – 
kehityskuva 2020
Rakennemallivaihtoehdoista saatiin mielipiteitä ja pyy-
dettiin lausuntoja. Näiden pohjalta kaavoituslautakunta 
syyskuussa 2001 kävi periaatteellisen lähetekeskuste-
lun. Sen poh-jalta koottiin esitys Klaukkalan kehitysku-
vaksi, jonka valtuusto hyväksyi 23.1.2002.

Klaukkalan kehityskuva 2020 pohjautuu rakennemalli-
vaihtoehtoon D ”Ohikulkutie –nyt”. Kehityskuva on kui-
tenkin huomattavasti yleispiirteisempi ja siinä esitetään 
maankäytön ja liikenneverkon tulevan kehityksen pää-
periaatteet. Maankäytössä on kuitenkin tehty muutok-
sia D-vaihtoehtoon nähden. Mm. ohikulkutien varrelle 
esitetyt työpaikka-alueet Metsäkylän eteläpuolella on 
poistettu. Kehityskuvassa on myös arvioitu ratkaisun 

ympä-ristö-, liikenne- ym. vaikutuksia. 
Kehityskuvapäätöstä on tarkennettu ohikulkutien linja-
uksen ja eräiden muiden tieyhteystarpeiden osalta v. 
2003 (kv  26.11.2003).  Kehityskuvapäätöstä tarkistet-
tiin seuraa-vilta osin:

Klaukkalantien kehittämisessä välillä Lahnuksentie – 
valtatie 3 varaudutaan jatkosuunnit-telussa Klaukkalan-
tien nelikaistaistamiseen uuden eteläisen sisääntulotien 
yhteystarpeen sijaan.
Lahnuksentien jatkeen ja Haikalan-Mäntysalon alueen 
välinen kokoojatien yhteystarve tulee jatkosuunnittelus-
sa tutkia Luhtajokilaakson pohjoispuolelta.

Kehityskuvan tavoitteet osayleiskaavatyölle on esitetty 
pääpiirteissään luvussa 4 Tavoitteet.

Kuva 16. Kehityskuva
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5.3  Ohikulkutien vaihtoehtotar-
kastelut
Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelman 2005 laati-
misen yhteydessä tehtiin vaihtoeh-tojen vertailu-raport-
ti. Raporttia ja siitä saatua palautetta esiteltiin valtuus-
toryhmille syk-syllä 2003.

Alustavasti karsitut vaihtoehdot

Alustavat maastokäytävät
Työn alussa muodostettiin ohikulkutielle vaihtoehtoisia 
maastokäytäviä. Alustavia maas-tokäytäviä oli neljä:

• VE 1: Vuoden 1991 yleissuunnitelman mukainen 
linjaus

• VE 2: Nurmijärven kunnanhallituksen tutkittavaksi 
esittämä linjaus (A1-linja)

• VE 3: Nurmijärven kunnanvaltuuston hyväksymän 
kehityskuvan mukainen linjaus

• VE 4: Asukkaiden esittämä ”Turva-linjaus”.

Kuva 17. Alustavat maastokäytävät
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Alustavien vaihtoehtojen vaikutusten arvi-
ointi

Alustavien vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten elinoloi-
hin, maankäyttöön ja kaavoituk-seen sekä maisemaan 
ja luonnonoloihin selvitettiin syksyn 2002 aikana. 
Vaihtoehtoja esiteltiin asukkaille lokakuussa 2002. Esit-
telytilaisuuden jälkeen asukkaat esittivät useita vaihto-
ehtoisia linjauksia ohikulkutien rakentamiseksi. Näiden 
vaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltiin ja tunnistettiin 
niiden keskeisimpiä vaikutuksia.

Vaikutusten arvioinnin tuloksena vaihtoehdot 3, 2:n 
itäosa (kuva 9) sekä 4a ja 4b otettiin mukaan jatkotar-
kasteluun.

Alustavien vaihtoehtojen karsinta (kuva 9)
VE 1 (vuoden 1991 yleissuunnitelman mukainen linjaus) 
karsittiin pois jatkosuunnittelusta, koska se:

• Ruuhkauttaa entisestään nykyistä Luhtaanmäen 
eritasoliittymää ja siinä jää vaihtoehtoja 2 ja 3 
enemmän liikennettä nykyiselle Klaukkalantiel-
le (keskeinen tavoite on nykyisen Klaukkalantien 
kuormituksen pienentäminen).

Kuva 18. Esittelytilaisuuden jälkeen lisätyt tutkittavat vaihtoehdot
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• On liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehtoja 2 
ja 3 huonompi.

• Rajoittaa maankäytön laajenemismahdollisuuksia 
Klaukkalan ja Metsäkylän välillä sekä eri-tyisesti 
Haikalan, Ripatin ja Mäntysalon alueilla.

• Häiritsee nykyistä asutusta Toivolan ja Syväojan 
alueilla.

• Leikkaa keskeisesti tärkeitä virkistysalueita Luhtajo-
en laaksossa.

• On huomattavasti kalliimpi kuin vaihtoehdot 2, 3 ja 
4, koska rakennettava tie on selvästi muita vaihto-
ehtoja pidempi.

VE 4 (Turva-linjaus) karsittiin, koska se:

• Ei palvele kuin Klaukkalan läpikulkevaa liikennettä, 
jolloin tien liikennemäärät jäävät pie-nemmiksi kuin 
muissa vaihtoehdoissa. Tämä heikentää vaihtoeh-
don taloudellisuutta. Vaih-toehdossa 4 jää vaih-
toehtoja 2 ja 3 enemmän liikennettä nykyiselle 
Klaukkalantielle (kes-keinen tavoite on nykyisen 
Klaukkalantien kuormituksen pienentäminen).

• On liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehtoja 2 ja 
3 huonompi.

• Ei palvele maankäytön laajenemista Klaukkalan ja 
Metsäkylän väliin, koska tie liian kauka-na laajene-
misalueista. Uusi maankäyttö tukeutuu Klaukkalan-
tiehen.

• Ei paranna keskustan saavutettavuutta ja Klaukka-
lan keskustan liikenteellisiä olosuhteita.

Asukkaiden esittämät vaihtoehdot ja niiden 
karsinta
(kuva 10)

Vaihtoehto 1 (ratavarausta noudatteleva linjaus) 
jätettiin jatkotarkasteluista pois taloudellisten, maan-
käytöllisten ja ympäristövaikutusten takia. Vaihtoehdon 
keskeisimpiä vaikutuksia ovat:

• Kulkee samassa maastokäytävässä ratavarauksen 
kanssa.

• Keventää nykyisen Luhtaanmäen eritasoliittymän 
kuormitusta ja ohittaa Klaukkalan kes-kustan. 
Kuitenkin väylästä muodostuu toinen Klaukkalan 
läpikulkuväylä taajaman sisälle.

• Parantaa liikenneturvallisuutta.
• Halkaisee keskeisesti Klaukkalan keskustan ja aihe-

uttaa huomattavaa häiriötä nykyiselle asutukselle 
• On huomattavasti kalliimpi kuin vaihtoehdot 2 ja 3.
• Klaukkalan taajama sijoittuisi ns. ohikulkutien 

molemmin puolin ja näin ollen ohikulkutiellä olisi 
voimakas estevaikutus.

• Leikkaa keskeisesti tärkeitä virkistysalueita Luhtajo-
en laaksossa.

Vaihtoehdon 2 länsiosa jätettiin jatkotarkasteluista 
pois maankäytöllisten ja ympäristövaikutusten takia. 

Vaihtoehdon keskeisimpiä vaikutuksia ovat: 
• Säästää peltoalueita koko länsiosalla.
• Rajoittaa Klaukkalan maankäytön laajenemismah-

dollisuuksia erityisesti Haikalan, Ripatin ja Mäntys-
alon alueilla. Ripatin alue jää ohikulkutien pohjois-
puolelle – voimakas estevaikutus.

• Jussilan–Tyynelän työpaikka-alueet jäävät kokonai-
suudessaan ohikulkutien pohjoispuolelle.

Vaihtoehto 4 (Nummimäkeä sivuava linjaus) jätettiin 
jatkotarkasteluista pois liikenteellisten, taloudellisten, 
maankäytöllisten ja ympäristövaikutusten takia. Vaihto-
ehdon keskeisimpiä vaikutuksia ovat:

• Säästää Metsäkylän peltoalueen keskeiset osat sekä 
Ripatin koillispuoleiset osat.

• Palvelee pääosin vain Klaukkalan läpikulkevaa lii-
kennettä, jolloin tien liikennemäärät jäävät pienem-
miksi kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä heikentää 
vaihtoehdon taloudellisuutta.

• Vaihtoehdossa 4 jää vaihtoehtoja 2 ja 3 enemmän 
liikennettä nykyiselle Klaukkalantielle (keskeinen 
tavoite on nykyisen Klaukkalantien kuormituksen 
pienentäminen).

• On liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehtoja 2 ja 
3 huonompi.

• Ei palvele maankäytön laajenemismahdollisuuksia, 
koska tie liian kaukana laajenemisalueista. Tuleva 
maankäyttö ei tukeudu ohikulkutiehen, vaan nykyi-
seen Klaukkalantiehen.

• Ei paranna keskustan saavutettavuutta ja Klaukka-
lan keskustan liikenteellisiä olosuhteita.

• Aiheuttaa etenkin meluhäiriötä Nummimäen asu-
tukselle. Järventaustan ja ohikulkutien risteämis-
alue rikkoo pahasti Nummimäen asutusta.

• Leikkaa/sivuaa Teponmäen luonnonarvoiltaan tärke-
ää aluetta.

Vaihtoehto 5 (Klaukkalantieltä Toivolan jälkeen erka-
neva tunneli- ja siltavaihtoehto) jätettiin jatkotarkaste-
luista pois liikenteellisten, taloudellisten, maankäytöllis-
ten ja ympäristövai-kutusten takia.
Vaihtoehdon keskeisimpiä vaikutuksia ovat:

• Tuhoaa tärkeitä virkistysalueita Luhtajoen laaksos-
sa. Maisemasilta lieventää vaikutuksia. Vaikutukset 
maisemaan merkittävät.

• Kiertää Metsäkylän peltoalueen.
• Säästää kallioalueita Pietarinmäen alueella.
• Ohittaa Klaukkalan keskustan, mutta ohikulkutieltä 

ei saada uusia liittymiä keskustan kohdalle siltojen 
ja tunneleiden takia – paljon liikennettä nykyisellä 
Klaukkalantiellä.

• Ruuhkauttaa entisestään nykyistä Luhtaanmäen 
eritasoliittymää ja siinä jää vaihtoehtoja 2 ja 3 
enemmän liikennettä nykyiselle Klaukkalantiel-
le (keskeinen tavoite on nykyisen Klaukkalantien 
kuormituksen pienentäminen).
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• On liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehtoja 2 ja 
3 huonompi.

• Rajoittaa maankäytön laajenemismahdollisuuksia 
Klaukkalan ja Metsäkylän välillä.

• Häiritsee nykyistä asutusta Toivolan ja Mäntysalon 
alueilla (melu).  Lisäksi eritasoliittymä sijoittuisi 
keskelle Toivolan asutusta.

• On huomattavasti kalliimpi kuin vaihtoehdot 2, 3 
ja 4, koska ratkaisussa useita tunneleita ja pitkiä 
siltoja. Tämä heikentää huomattavasti hankkeen 
toteuttamismahdollisuuksia.

Jatkotarkasteluun valitut vaihtoehdot

Vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia selvitettiin talven 
2002–2003 aikana ja niitä käsiteltiin hankeryhmässä. 
Arviointityön perusteella jatkotarkasteluihin valittiin 
vaihtoehdot 2 ja 3, koska ne täyttivät ohikulkutien 
liikenteelliset ja maankäytölliset tavoitteet vaihtoehtoja 

1 ja 4 paremmin. Jatkotarkasteluun valittujen vaihto-
ehtojen vaikutuksia ja vertailua esitel-tiin asukkaille 
maaliskuussa 2003. Esittelytilaisuuden jälkeen asukkaat 
esittivät tutkitta-vaksi ohikulkutien linjausvaihtoeh-
don, joka noudattelee tien länsiosassa vuoden 1991 
yleissuunnitelman mukaista linjausta. Tämä vaihtoehto 
otettiin mukaan vaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten 
arviointiin.

Vertaillut pääsuuntavaihtoehdot

Vaihtoehtojen vertailuun jäi alustavan karsinnan jälkeen 
ohikulkutien länsiosassa (Num-lahti–Kirkkotie) neljä 
vaihtoehtoa ja itäosassa (Kirkkotie–valtatie 3) kolme 
vaihtoehtoa. Länsi- ja itäosien vaihtoehdot voidaan yh-
distää toisiinsa Kirkkotien itäpuolella lukuun ot-tamatta 
yhdistelmää; länsiosa vaihtoehto 1 ja itäosa vaihtoehto 
3B.

Kuva 19. Vertaillut pääsuuntavaihtoehdot



Klaukkalan osayleiskaava
kaavaselostus

nurmijarvi.finurmijarvi.fi46

Pääsuuntavaihtoehtojen vertailu ja valinta

Vaihtoehtojen vertailussa ohikulkutie osoittautui kaikki-
en osatekijöiden suhteen pa-remmaksi kuin vaihtoehto 
0+. Vaihtoehdossa 0+ nykyinen Klaukkalantie sekä 
alueen alempiasteinen tie- ja katuverkko kuormittuu 
huomattavasti ohikulkutievaihtoehtoja enemmän, mikä 
lisää merkittävästi liikenteen ruuhkautumista, heikentää 
liikenneturval-lisuutta sekä liikenteen taloudellisuutta 
huomattavasti ohikulkutievaihtoehtoihin verrat-tuna. 
Ongelmat korostuvat etenkin Klaukkalan nykyisessä 
ydinkeskustassa. Vaihtoehto-jen vertailun perusteella 
voidaan todeta, että Klaukkalan aluetta ei voida kehit-
tää tavoit-teiden mukaisesti nykyiseen sisääntulotiehen 
tukeutuen.

Vaihtoehtojen vertailussa merkittäviä olivat ohikulkutien 
vaikutukset Klaukkalan maan-käytön laajenemiseen, 
vaikutukset asutukseen sekä maisemavaikutukset. 
Kaikki ohikul-kutien vaihtoehtoyhdistelmät ovat tekni-
sesti toteuttamiskelpoisia ja ne tarjoavat tasa-laatuisen 
ja turvallisen yhteyden ohikulku- ja paikalliselle liiken-
teelle. 

Läntisellä osuudella vaihtoehtojen erot olivat pieniä. 
Vaihtoehto 3B tukee tulevaisuu-den maankäyttöä ja 
asutuksen laajenemista vaihtoehtoa 1 paremmin. 
Vaihtoehdossa 3B jää riittävästi laajenemisalueita 
ohikulkutien eteläpuolelle ja se rajaa Klaukkalan laaje-
nemisalueet asutuksen osalta selkeästi ohikulkutien 
eteläpuolelle. Vaihtoehdosta 1 muodostuu osittain 
taajaman läpikulkutie, josta aiheutuu ongelmia liikenne-
turvallisuu-den ja estevaikutuksen kannalta. Vaihtoehto 
3B mahdollistaa myös työpaikka-alueiden suunnittelun 
ohikulkutientien pohjoispuolelle. Vaihtoehto 3B sijoittuu 
nykyisen haja-asutuksen eteläpuolelle, ja tien läheisyy-
teen jää vähän asutusta. 

Pohjoiset vaihtoehdot 2 ja 3A ovat ympäristön ja 
nykyisen haja-asutuksen kannalta vaih-toehtoja 1 ja 
3B huonompia, koska ne leikkaavat Sudentullinmäen 
arvokasta luontokoh-detta ja niiden varteen jää enem-
män asutusta. Liikenteellisesti vaihtoehdot 1 ja 3B ovat 
pohjoisia vaihtoehtoja 2 ja 3A parempia, koska ne hou-
kuttelevat hieman enemmän lii-kennettä ohikulkutielle 
pois Klaukkalan keskustasta.

Itäisellä osuudella vaihtoehto 3A mahdollistaa Klaukka-
lan pääasiallisen kasvusuunnan tukeutumisen uuteen 
ohikulkutiehen ja toiseen moottoritieliittymään. Vaih-
toehto edel-lyttää myös vähemmän uudisrakentamista 
Lepsämän suunnalla ja Isosuon Natura 2000 -alueen 
lähellä kuin vaihtoehto 2. 

Vaihtoehdossa 2 maankäyttö on tehottomampaa, koska 
maankäyttöä palvelevan katu-verkon varteen saadaan 
sijoitettua vähemmän asutusta ja muita toimintoja kuin 

vaihto-ehdossa 3. Vaihtoehto 2 on luonnonolojen kan-
nalta vaihtoehtoja 3 huonompi, koska se leikkaa ympä-
ristöltään arvokasta kallioaluetta Luhtajoen koillispuolel-
la. Vaihtoehto 2 vä-hentää asuinympäristön viihtyvyyttä 
Metsäkylän eteläosassa ja katkaisee virkistysyh-teyksiä 
Luhtajoen suuntaan.

Vaihtoehto 3A aiheuttaa vähemmän meluhaittoja nykyi-
selle asutukselle ja on pohjave-sien suojelun kannalta 
parempi kuin VE 3B. Liikenteellisesti vaihtoehdot 3A ja 
3B ovat vaihtoehtoa 2 parempia, koska ne vähentävät 
enemmän liikennettä nykyiseltä Klaukka-lantieltä ja 
jakavat tieverkon liikennemäärät vaihtoehtoa 2 tasai-
semmin koko tieverkolle. 

Myös liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehdot 3A 
ja 3B ovat parempia kuin vaihtoeh-to 2. Kahdessa-
kymmenessä vuodessa vaihtoehto 3 vähentää yhden 
liikennekuoleman ja 6 henkilövahinko- onnettomuutta 
enemmän kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehtojen 3A ja 3B 
liikennetalous on myös vaihtoehtoa 2  parempi, koska 
niissä rakentamiskustannuk-set ovat pienemmät sekä 
saavutettavat ajokustannus- ja onnettomuushyödyt 
ovat suu-remmat kuin vaihtoehdossa 2. Myös rakenta-
miskustannusten kannalta vaihtoehto 3A on vaihtoehtoa 
2 parempi, koska se on 4,1 miljoonaa euroa halvempi 
kuin vaihtoehto 2.

Pääsuuntavaihtoehdon valinta

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehtojen 3A ja 3B 
yhdistelmä siten, että ohikulkutien länti-sellä osuudella 
noudatetaan vaihtoehtoa 3B ja itäisellä osuudella vaih-
toehtoa 3A.

Läntisellä osuudella vaihtoehto 3B valittiin jatkosuunnit-
teluun, koska:

• Se tukee tulevaisuuden maankäyttöä ja asutuksen 
laajenemista vaihtoehtoa 1 pa-remmin. Vaihtoeh-
dossa 3B jää riittävästi laajenemisalueita ohikulku-
tien eteläpuolelle ja se rajaa Klaukkalan laajene-
misalueet asutuksen osalta selkeästi ohikulkutien 
eteläpuolelle. Vaihtoehdosta 1 muodostuu osittain 
taajaman läpikulkutie, josta aiheutuu ongelmia 
liikenneturvallisuuden ja estevaikutuksen kannalta. 
Vaihtoehto 3B mahdollistaa myös työpaikka-aluei-
den suunnittelun ohikulkutientien pohjoispuolelle. 
Vaihtoehto 3B sijoittuu nykyisen haja-asutuksen 
eteläpuolelle, ja tien läheisyyteen jää vähän asutus-
ta.

• Se on melun leviämisen kannalta vaihtoehtoa 1 
parempi. Vaihtoehto 1 kulkee Ripatin ja Mäntysalon 
asuinalueiden välistä.

• Vaihtoehdot 3B ja 1 ovat ympäristön ja nykyisen 
haja-asutuksen kannalta pohjoisia vaihtoehtoja 2 ja 
3A parempia, koska niissä vältetään Sudentullinmä-
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en lakialueen sekä Lähilammen karavaanarialueen 
leikkaantuminen.

• Vaihtoehdot 1 ja 3B ovat liikenteellisesti pohjoisia 
vaihtoehtoja 2 ja 3B parempia, kos-ka ne houkut-
televat hieman enemmän liikennettä ohikulkutielle 
pois Klaukkalan keskus-tasta.

Itäisellä osuudella vaihtoehto 3A valittiin jatkosuunnit-
teluun, koska:

• Se mahdollistaa Klaukkalan pääasiallisen kasvu-
suunnan tukeutumisen uuteen ohikul-kutiehen ja 
toiseen moottoritieliittymään. Vaihtoehto 3A edellyt-
tää myös vähemmän uudisrakentamista Lepsämän 
suunnalla ja Isosuon Natura 2000 -alueen lähellä 
kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdossa 2 maankäyttö on 
tehottomampaa, koska maankäyttöä pal-velevan 
katuverkon varteen saadaan sijoitettua vähemmän 
asutusta ja muita toimintoja kuin vaihtoehdoissa 3.

• Vaihtoehto 3A on luonnonolojen kannalta vaihtoeh-
toja 2 parempi, koska vaihtoehdos-sa 2 joudutaan 
tekemään paljon syviä kallioleikkauksia.

• Vaihtoehto 3A on asuinmukavuuden kannalta vaih-
toehtoa 2 parempi. Vaihtoehto 2 vä-hentää asuin-
mukavuutta Metsäkylän eteläosassa ja katkaisee 
virkistysyhteyksiä Luhta-joen suuntaan. Vaihtoehto 
3A aiheuttaa vähemmän meluhaittoja nykyiselle 
asutukselle kuin VE 3B.

• Vaihtoehto 3A on liikenteellisesti vaihtoehtoa 2 
parempi, koska se vähentää enemmän liikennet-
tä nykyiseltä Klaukkalantieltä ja jakaa tieverkon 
liikennemäärät vaihtoehtoa 2 ta-saisemmin koko 
tieverkolle.

• Vaihtoehto 3A on liikenneturvallisuuden kannalta 
parempi kuin vaihtoehto 2.

• Vaihtoehdon 3A liikennetalous on vaihtoehtoa 2 
parempi, koska sen rakentamiskus-tannukset ovat 
4,1 miljoonaa euroa pienemmät sekä saavutettavat 
ajokustannus- ja onnettomuushyödyt ovat suurem-
mat kuin vaihtoehdossa 2.

Yleissuunnitelma 2012

Ohikulkutien yleissuunnitelma valmistui vuonna 2005. 
Yleissuunnitelman tarkistus (plv 1400-4200) valmistui 
myös vuonna 2005. Tarkistus tehtiin, koska yleissuun-
nitelman mukaiselta linjaukselta löytyi liito-oravan 
elinalue.
 
Tiehallinto hyväksyi yleissuunnitelman 13.4.2006. Yleis-
suunnitelmasta ei tehty yhtään valitusta.

Talvella 2007 aloitettiin tiesuunnitelman laatiminen. Tie-
hallinto keskeytti yleissuunnitel-man laatimisen syksyllä 
2007, koska yleissuunnitelman mukaisen linjauksen ar-
vioidut rakentamiskustannukset olivat nousseet erittäin 
heikoista pohjarakennusolosuhteista johtuen merkittä-
västi yleissuunnitelmassa esitetystä arviosta eikä ollut 
edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle.

Keväällä 2008 Uudenmaan tiepiiri aloitti uuden tie-
linjauksen selvitystyön, jossa tavoit-teena oli löytää 
aikaisemman yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä 
esillä olleista ohikulkutien linjausvaihtoehdoista Klauk-
kalan maankäytön ja katuverkon kehittämistä tukeva, 
liikenteellisesti toimiva ja vaikutuksiltaan hyväksyttävä, 
mutta rakentamiskus-tannuksiltaan selkeästi halvempi 
ratkaisu. Työstä valmistui raportti Klaukkalan ohikulku-
tie, Nurmijärvi ja Vantaa – Uuden tielinjauksen selvitys-
työ 2009. 

Yleissuunnitelman tarkistukseen valittiin em. esiselvi-
tyksen perusteella ja valtuuston lausuntoon (26.8.2009)  
perustuen kaksi linjausvaihtoehtoa, jotka eroavat toisis-
taan Ri-patin alueella – VE 1 ja VE 2. Joulukuussa 2011 
pidetyn yleisötilaisuuden perusteella VE 2:sta kehitettiin 
VE 2B, joka on muutoin sama kuin VE2, mutta Ripatin 
alueen eritasoliit-tymä siirrettiin Kirkkotien kohdalle.

Kuva 20. Yleissuunnitelman vaihtoehdot
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Yleissuunnitelma laadittiin kummastakin em. vaihtoeh-
dosta. Yleissuunnitelman 2005 tarkistaminen valmistui 
2012. Valtuusto lausunnossaan 29.8.2012 asettui kan-
nattamaan vaihtoehtoa 1.

ELY-keskus teki hyväksymisesityksen vaihtoehdon 1 
mukaan ja liikennevirasto teki ELY-keskuksen esityksen 
mukaisen hyväksymispäätöksen 1.12.2014.

5.4 Tie- ja katuverkkosuunnitel-
ma
Tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020 (2005)

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelman lähtökohta-
na on ollut Nurmijärven kunnanval-tuuston 23. tammi-
kuuta 2002 hyväksymä kehityskuva ja suunnitelmaa on 
laadittu tii-viissä vuorovaikutuksessa maankäytön suun-
nittelun ja ohikulkutien suunnittelun kanssa. Erityisesti 
työn alkuvaiheessa keskityttiin kysymyksiin, joilla oli 
merkitystä ohikulku-tievaihtoehtojen valinnan ja maan-
käytön suunnittelun kannalta. Suunnittelun edetessä 
syksyllä 2003 yleispiirteistä kehityskuvaa tarkennettiin 
Nurmijärven kunnanvaltuustossa keskeisimpien ratkai-
sujen osalta. 

Liikennesuunnittelun tavoitteet pohjautuvat Klaukkalan 
kehityskuvaan ja niistä keskei-simpiä ovat liikennetur-
vallisuuden parantaminen, nykyisten kapasiteettiongel-
mien pois-taminen ja kapasiteetin riittävyyden varmis-
taminen myös ennustetilanteessa. 

Liikenteen kysyntä suunnittelutilanteessa ennustettiin 
Klaukkalan liikennemallilla. Vaikka kaikissa ennustever-
koissa oli mukana Klaukkalan ohikulkutie, liikennemää-
rät Klaukkalan-tiellä olisivat vuonna 2020 silti suurin 
piirtein nykyisellä tasolla. Liikenteen voimakas kas-vu 
johtuu ensisijaisesti alueen asukasmäärän nopeasta 
kasvusta. 

Liikenneverkon keskeisin uusi yhteys on nykyisen taa-
jaman pohjoispuolelle rakennetta-va Klaukkalan ohi-
kulkutie. Ohikulkutien rakentaminen mahdollisimman 
pikaisesti ja katu-verkon kehittäminen verkkomaiseksi 
ovat olleet tie- ja katuverkon suunnittelun keskei-siä 
lähtökohtia.

Klaukkalan asutuksen laajentuessa keskustasta koilli-
seen katuverkon keskeisiä uusia väyliä ovat Luhtajoen-
tie keskustasta ohikulkutielle sekä ohikulkutien suuntai-
set kokooja-kadut Havumäentie ja Äijänniituntie, jotka 

kulkevat Mäntysalon alueelta Vanhalle Hä-meenlinnan-
tielle. Näiden lisäksi merkittävä uusi kokoojakatu on 
Tornimäentie, jonka myötä Klaukkalantien nelikaistais-
taminen on ensi vaiheessa tarpeen ainoastaan Vantaan 
suunnalta Tornimäentien ja Metsäkyläntien liittymään 
asti. Ylitilantietä ja Ylikunnarinmut-kaa kehitetään ko-
koojakatuna. 

Suunnitellun katuverkon myötä Klaukkalan rakenne 
kehittyy kehityskuvan mukaisesti nauhamaisesta verk-
komaiseksi. Tie- ja katuverkon liikenteellinen toimivuus 
on ennuste-tilanteessa pääosin hyvä ja monin paikoin 
selvästi nykyistä parempi. Verkkomainen ra-kenne 
mahdollistaa kuormituksen tasapainottumisen ruuhkati-
lanteissa useammalle eri väylälle. 

Ajoneuvoliikenteen siirtyminen ohikulkutielle vähentää 
välittömästi onnettomuuksia Klaukkalantiellä ja lisäksi 
Klaukkalantietä voidaan kehittää paikallisen liikenteen 
näkökul-masta, jolloin turvallisuutta voidaan edelleen 
parantaa. Kevyen liikenteen väylien raken-taminen pa-
rantaa turvallisuutta nykyisellä tieverkolla ja lisäksi mm. 
Luhtajokilaakson ul-koilutiet tarjoavat turvallisia, suoria 
ja viihtyisiä kevyen liikenteen yhteyksiä kokonaan 
erillään ajoneuvoliikenteen väylistä. Kevyen liikenteen 
yhteyksien esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota 
ulkoilureitistön ja kevyen liikenteen väylästön kehittä-
missuunnitel-massa, joskin tässä suhteessa oleellisin 
merkitys on toteutuksen yksityiskohtien suun-nittelulla.

Tieliikenteen asutukselle aiheuttamat melu- ja ympä-
ristöhaitat vähenevät, koska liiken-nettä siirtyy tiiviin 
asutuksen ulkopuolella oleville sujuville pääväylille, jot-
ka varustetaan tarvittavin meluestein. Toisaalta uudet 
väylät luonnollisesti muokkaavat maisemaa ja siirtävät 
liikenteen haittoja uusille, aiemmin rakentamattomille 
alueille. 

Joukkoliikenteen kilpailukykyä tukee uudelleen sijoi-
tettu linja-autoasema, jonka saavu-tettavuus kevyellä 
liikenteellä on hyvä ja jonka läheisyydessä on riittävät 
liityntä-pysäköintialueet.
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Kuva 21. Tavoiteverkko, Tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020 (2005)
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Kuva 22. Tavoiteverkko, Tie- ja katuverkkosuunnitelman päivitys (2012)
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Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelman lähtökohdis-
sa on tapahtunut seuraavia mer-kittäviä muutoksia ver-
rattuna vuonna 2005 valmistuneeseen suunnitelmaan:
- Asukasluvun vuosikasvu on maltillisempaa, vuonna 
2040 ollaan suurin piirtein samassa väestöennusteessa 
kuin aiemmin arvioitiin vuodelle 2020…2025.
- Ohikulkutien linjausta on optimoitu kustannustehok-
kuuden ja hyväksyttävyyden näkö-kulmista ja se on 
siirtynyt lähemmäksi nykyistä Klaukkalan taajamaa sen 
koillisosassa. Näin ohikulkutien ja Klaukkalantien väliin 
jäävä maankäytön kasvualue on kaventunut. 

Keskeisen uuden kokoojaväylän, Luhtajoentien, sijainti 
on täsmentynyt väylän yleis-suunnittelun kautta. Si-
jaintiin ovat vaikuttaneet ohikulkutien lisäksi Klaukkalan 
ratava-rauksen linjauksen tarkentuminen. Klaukkalan 
asemanseudulle ja Viirinlaaksoon on laa-dittu kaavarun-
koluonnos, joka on omalta osaltaan tarkentanut Luhta-
joentien linjausta.

Klaukkalan ohikulkutien suuntaiset kokoojakadut, Ha-
vumäentien jatke ja Äijäniituntie ovat siirtyneet ohikul-
kutien tavoin lähemmäksi keskusta-aluetta. Ne muo-
dostavat alu-eensa liikenneverkossa keskeiset yhteydet 
Luhtajoentien kautta keskustaan ja ohikulku-tielle.

Kirkkotien eritasoliittymästä Klaukkalantielle on luovut-
tu ja Klaukkalantietä kehitetään kevyemmin ratkaisuin. 
Kirkkotie on jo linjattu uudelleen Luhtajoen kohdalla ja 
jatkossa Kirkkotien liittymän sujuvuutta ja turvallisuutta 
Klaukkalantiellä parannetaan esimerkiksi kiertoliitty-
märatkaisulla. Samassa yhteydessä parannetaan myös 
Järvihaantien liittymää.

Klaukkalantiellä lähekkäisten Lahnuksentien ja Luhta-
joentien liittymät esitetään toteutet-tavaksi kahtena 
porrastettuna T-liittymänä.

Tornimäentiestä on laadittu yleissuunnitelma, jossa 
vuoden 2005 tie- ja katuverkko-suunnitelman linjauk-
seen ei ole esitetty oleellisia muutoksia. Tornimäentielle 
ennuste-tut liikennemäärät jäävät aiempaa pienemmik-
si, koska tien lähivaikutusalueelle osoitettu maankäyttö 
on aiempaa vähäisempää.
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5.5 Aluevertailu 
Työn tarkoituksena on arvioida Klaukkalan osayleiskaa-
vatyön yhteydessä esiin tulleiden potentiaalisten uusien 
asunto- ja työpaikka-alueiden yhdyskuntataloudellisia 
kustannuk-sia sekä muita alueiden käyttöönottoon 
vaikuttavia tekijöitä. Laadullisessa vertailussa tuodaan 
esiin tekijöitä, jotka eivät tule esiin kustannusvertailus-
sa ja jotka aiheuttavat eroja alueiden välille. Kustan-
nuslaskelmien ja laadullisten vertailujen toteuttamisella 
py-ritään löytämään kokonaisvaikutuksiltaan edullisim-
mat uudet rakentamisalueet. Tarkas-telussa esitetyt 
kustannukset eivät ole todellisia kustannuksia, vaan 
alueiden toteuttamiskustannuksia suhteessa toisiinsa. 
Kustannuksia arvioitaessa on käytetty vuoden 2004 
hintatasoa. Kustannustason nousu vuoteen 2006 on 
ollut noin 5,5 %. Toteutuskustannukset ovat vuo-sina 
2000 – 2006 nousseet keskimäärin 14 %.

Yhdyskuntataloudellisina kustannuksina tarkastellaan 
vertailualueiden rakentamisesta ai-heutuvia kunnal-
lis- ja yksityistaloudellisia kustannuksia. Arvioinnin 
pääpaino on Nurmijär-ven kuntaan kohdistuvien kus-
tannusvaikutusten arvioinnissa. Kunnallistaloudellisina 
kus-tannuksina tarkastellaan kunnallistekniikan eli katu- 
ja vesihuoltoverkon sekä viheraluei-den rakentamis-
kustannuksia. Kustannukset koostuvat kytkentäkustan-
nuksista eli ulkoi-sen verkon rakentamiskustannuksista 
sekä sisäisen verkon rakentamiskustannuksista. 
Yksityistaloudellisia kustannuksia ovat asuinrakennusten 
rakentamiskustannukset, ener-gia- ja tietoliikennever-
kon rakentamiskustannukset, pysäköinnin toteuttamis-
kustannuk-set sekä tonteille tulevan kunnallistekniikan 
(tonttiväylien ja tonttijohtojen) rakentamis-kustannuk-
set.

Laatuvertailu toteutettiin sanallisena arviointina, jos-
sa kunkin asuntoalueen osalta käytiin läpi seuraavat 
kriteerit:

Kuva 23. Vertailussa mukana olleet alueet
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Laatuvertailun yhteenveto

Kun kunkin alueen ”keskimääräistä parempi” (+) ja 
”keskimääräistä heikompi”(-) arvo-sanat lasketaan 
yhteen, vertailualueet voidaan jakaa kolmeen luokkaan 
(kuva 6): keski-määräistä paremmat (+2 tai enem-
män), keskimääräiset alueet (-1, 0, 1) ja keskimää-
räistä heikommat alueet (-2 tai enemmän).

Kriteerit Mittarit
Yhteiset tekijät
Eheyttävä vaikutus yhdyskuntarakenteen kehittymiseen
Palvelujen saatavuus

keskimääräinen tai sitä parempi / heikompi
keskimääräinen tai sitä parempi / heikompi

Asuinympäristön viihtyisyys
Ilmansuunnat, pienilmasto, maaston monipuolisuus
Maisema, vesistön läheisyys
Häiriötekijät: liikenteen melu, sähkölinja 

keskimääräinen tai sitä parempi / heikompi
keskimääräinen tai sitä parempi / heikompi
ei häiriötekijöitä, häiriötekijöitä

Liikenneverkon toimivuus
Joukkoliikenteeseen tukeutumismahdollisuus
Tukeutuu pääkokoojatieverkkoon (liityntä)
Vaikutus Klaukkalantien liikennemäärään

keskimääräinen tai sitä parempi / heikompi
kyllä, ei
ei lisää, lisää

Suojeluarvot
Pohjaveden suojelu
Muut suojelualueet, luontoarvot, muinaismuistot jne.
Natura-alue

ei suojelutarpeita, suojelutarpeita
ei suojelutarpeita, suojelutarpeita
ei vaikuta, vaikutukset selvitettävä

Laatuarvioinnissa parhaaksi suuralueeksi osoittautui 
Luhtajoki, jonka viidestä alueesta kolme kuuluu luok-
kaan ”keskimääräistä parempi” alue ja kaksi luokkaan 
”keskimääräi-nen” alue. Heikoimmin menestyivät Kuo-
nomäentien suuralue (molemmat alueet ”kes-kimää-
räistä heikompia”) ja Lepsämän suunnan suuralue (alue 
3 on ”keskimääräinen”, muut alueet ”keskimääräistä 
heikompia”).

 
Kuva 24. Laadullisen arvioinnin yhteenveto
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Rakentamiskustannusten vertailu

Aluevertailu on tehty v. 2006. Tarkastelussa esitetyt 
kustannukset eivät ole todellisia kustannuksia, vaan 
alueiden toteuttamiskustannuksia suhteessa toisiinsa. 
kustannuksia arvioitaessa on käytetty vuoden 2004 
hintatasoa. Kustannuksia arvioitaessa on käytetty 
vuoden 2004 hintatasoa. Kustannustason nousu vuo-
teen 2006 on ollut noin 5,5, %. To-teutuskustannukset 
ovat vuosina 2000 – 2006 nousseet keskimäärin 14 %. 
Kustannus-laskelmien yhteenvetotaulukot esitetään 
taulukossa 13.

Kuntaan kohdistuvat rakentamiskustannuk-
set

Kynnys- ja kytkentäkustannukset ja rakenta-
misen vaiheistus sekä riskit suuralueittain

Vertailualueiden rakentaminen edellyttää tietyissä ta-
pauksissa suuria kytkentäinvestoin-teja, joiden raken-
tamiskustannusten jakaminen suoraan alueiden kesken 
ei ole perus-teltua, koska investoinnit palvelevat myös 
muuta rakentamista tai niiden toteutuminen ei ole si-
dottu vertailualueiden toteutumiseen. Tällaisia kynnys-
kustannuksia on tarkastel-tu suuralueittain osoittamalla 
kullekin suuralueelle sen toteuttamisen edellytyksenä 
ole-vat investoinnit. Samalla on tarkasteltu suuraluei-
den rakentamisen vaiheistamista sekä riskejä suuraluei-
den toteuttamiselle. 

Lähtökohtina arvioinnissa on ollut:

• Klaukkalan alueen nykyisen vesihuoltoverkon kapa-
siteetti on riittävä eli uusia runko-linjoja ei raken-
neta  

• Klaukkalan ohikulkutie toteutetaan noin vuonna 
2010

• Kirkkotien ja Klaukkalantien liittymä parannetaan 
uuteen paikkaan ja Luhtajoen silta uusitaan

• Kirkkotien oikaisu ohikulkutielle tehdään
• Klaukkalantien nelikaistaistaminen tai muut kapa-

siteettia lisäävät toimenpiteet noin vuoden 2020 
jälkeen

• Luhtajoentie rakennetaan (=Lahnuksentien jatke)

Kynnyskustannuksia ovat:

• Luhtajoentie
• Kirkkotien oikaisu ohikulkutielle
• Klaukkalantien nelikaistaistaminen tai muut kapasi-

teettia lisäävät toimenpiteet
• Kirkkotien ja Klaukkalantien liittymä ja Kirkkotien 

alun oikaisu

Kytkentäkustannuksia ovat:

• Uusi kokoojakatu (Äijänniituntie)
• Havumäentien jatke
• Tornimäentie
• Vesihuoltolinja vesitornilta Luhtajoelle 

Äijänniituntietä, Havumäentietä, Tornimäentietä ja vesi-
huoltolinjaa tarkastellaan kytken-täkustannuksina, mut-
ta ne voitaisiin määritellä myös kynnyskustannuksiksi.
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Kuva 25. Kustannusvertailun yhteenveto

Yhteenveto asuntoalueiden laadullisesta ja rakentamiskustannusten vertailusta

Taulukko 17. Laatu- ja kustannusvertailun yhteenveto
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 5.6 Klaukkalan maankäytön ja 
liikenneverkon kehittämisperi-
aatteet
Aluevertailun ja tie- ja katuverkkosuunnitelman ana-
lyysin perusteella kunnanhallitus hy-väksyi 19.2.2007 
§ 56 Klaukkalan maankäytön ja liikenneverkon kehittä-
misperiaatteet. Kehittämisperiaatepäätös palveli maan-
hankintaneuvotteluja ja kunnallistekniikan verkos-ton 
pitkäjänteistä kehittämistä.

Päätöksessä linjattiin vaiheittain kehittämispolku. Ke-
hittämisperiaatepäätöksen jälkeen on suunnitelmia ja 
ajoitusta on tarkennettu.

Kuva 26. Vaiheittain toteuttaminen
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6 
OSAYLEISKAAVA JA SEN 
PERUSTELUT
6.1 Yleisperustelu ja –
kuvaus
Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunni-
telma ja se ohjaa alueen asemakaavojen laatimista 
ja muuta maankäyttöä. Sekä aluerajaukset että kaa-
vamääräykset ovat yleispiirteisiä, mutta ne ohjaavat 
kuitenkin yhdyskuntarakennetta ja asemakaavoitet-
tavien alueiden luonnetta. Osayleiskaavan tarkoituk-
sena on ohjata yleispiirteisenä kaavan asemakaavo-
jen laadintaa. Osayleiskaavassa on esitetty alueiden 
pääkäyttötarkoitukset ja kaava sisältää aluekohtaiset 
suunnitteluohjeet. Osayleiskaava ei ole tarkkarajainen 
aluevarauskaava, vaan rajaukset mahdollistavat joustoa 
asemakaavoja laadittaessa osayleiskaavan tavoitteita ja 
kaavaratkaisun periaatteita vaarantamatta. 

Ennen uudisrakentamisalueiden asemakaavoitusta 
on jatkossa monin paikoin tarkoituksenmukaista laa-
tia suuremmalle alueelle kaavarunko, joka tarkentaa 
osayleiskaavaratkaisua. Kaavarunkoon perustuen 
voidaan laatia osa-alueille asemakaavoja. Kaavarungon 
yhteydessä voidaan suunnitella laajempaa kokonaisuut-
ta edellyttävät toimenpiteet kuten hulevesien hallinta.
 
Osayleiskaavassa on esitetty asemakaavoitetut raken-
tamisen alueet, jotka ovat pääosin rakennettuja. Nämä 
alueet on esitetty joko lähes nykyisellään säilyvinä tai 
pienin muutoksin kehitettävinä alueina. Uudet asema-
kaavoitettavat rakentamiseen osoitetut alueet on esitet-
ty omalla merkinnällä. Rakentamiseen osoitetut alueet 
sisältävät pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi alueen 
tarvitsemat lähipalvelut, alueen sisäiset liikenneväylät 
ja pysäköintialueet, kevyen liikenteen väylät ja ulkoilu-
reitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä virkistys-
alueet, puistot, suojelualueet ja ekologiset käytävät.

Osayleiskaavamääräysten lisäksi on laadittu eri osa-
alueita koskevat suunnitteluohjeet. Nämä voivat koskea 
jo nykyisin asemakaavoitettuja alueita niiden kaavaa 
muutettaessa tai uudisalueiden asemakaavoitusta. 
Suunnitteluohjeiden avulla on tarkoitus tarkentaa 
yleiskaavakaavamääräyksiä ja välittää osayleiskaava-
prosessin aikana kertynyttä tietoa alueesta maankäytön 
runkosuunnitelmien ja asemakaavojen laatimistyöhön. 

Osayleiskaavatyötä varten tai koko kuntaa koskien on 
laadittu eri teemojen osalta suunnitelmia/selvityksiä, 
jotka koskevat:

• aluevertailua potentiaalisten asuinalueiden kesken
• tie- ja katuverkkoa
• Klaukkalantien kehittämistä
• joukkoliikennettä
• ulkoilureitistöä ja kevyen liikenteen verkostoa 
• radan alustavaa linjausta
• hulevesiä.

6.2 Kokonaismitoitus 

Osayleiskaava mahdollistaa Nurmijärven maankäytön 
kehityskuvan 2040 mukaisen väestön kasvun Klaukka-
lassa lähes vuoteen 2040 saakka. Osayleiskaavaratkai-
su on myös talotyyppien osalta maankäytön kehitysku-
van 2040 mukainen. 

6.3 Aluevarausten ja kaavamää-
räysten perustelut maankäyttö-
luokittain
Yleiskaavan aluevaraukset ovat yleispiirteisiä ja eri 
aluevarausten väliset rajat tarkentuvat asemakaava-
suunnittelun yhteydessä. Aluevarausmerkinnän mu-
kaisen pääkäyttötarkoituksen ohella alueelle voidaan 
sijoittaa muita kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisia 
toimintoja, mikäli ne on tarkoitettu pääasiassa alueen 
omiin tarpeisiin, sopivat alueen luonteeseen eikä niistä 
aiheudu haittaa pääkäyttötarkoituksen mukaiselle 
käytölle. Tämä mahdollistaa kaavan joustavuuden ajan 
kuluessa myös muuttuvissa olosuhteissa. Uusien laa-
jojen alueiden asemakaavasuunnittelun tulee perustua 
alueelle laadittavaan kaavarunkoon, jossa ratkaistaan 
koko alueen suunnittelua ohjaavat yksityiskohdat.

Nykyiset asemakaavoitetut alueet ja osayleiskaavan 
mukaiset uudet aluevaraukset sisältävät pääasiallisen 
käyttötarkoituksen lisäksi alueen tarvitsemat lähipalve-
lut, sisäiset liikenneväylät ja pysäköintialueet, kevyen 
liikenteen väylät ja ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen 
huollon alueet sekä virkistysalueet, puistot, suojelualu-
eet ja ekologiset käytävät.

Osayleiskaavan merkinnät ja –määräykset on sovitettu 
yhteen kaavalle tavoitellun ohjausvaikutuksen kanssa. 
Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
oikeusvaikutteinen taajaman osayleiskaava, joka ohjaa 
alueen asemakaavojen laatimista ja muuta maankäyt-
töä. Määräykset on pyritty laatimaan yksiselitteisiksi, 
selkeiksi ja yksinkertaisiksi sekä informatiivisiksi.
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6.3.1 Asuminen 

Nykyiset asemakaavoitetut asuinalueet

Asemakaavoitetut asuinalueet on esitetty lähes nykyi-
sellään säilyvinä (täyttöväri) tai pienin toimenpitein 
kehitettävinä alueina (värillinen ruudutus). Nämä alueet 
on pääosin jo rakennettu. Näiden alueiden osalta ei ole 
tullut esiin merkittäviä muutostarpeita, jotka tulisi ottaa 
huomioon yleiskaavassa.

Lähes nykyisellään säilyvien alueiden kaavoja voidaan 
muuttaa ja aluetta kehittää kaavamääräyksen mukaisin 
käyttötarkoituksin.

AK-1 –alueet (alueet 8 - 10)

Nämä alueet sijaitsevat Klaukkalantien molemmin 
puolin keskustatoimintojen alueeseen rajoittuen. Kaa-
vamääräyksen mukaan pääosa asumisen kerrosalasta 
tulee sijoittaa asuinkerrostaloihin tai tehokkuudeltaan 
vastaavanlaiseen asuntotyyppiin. Rakennusten pohja-
kerroksiin saa sijoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja. Ko. 
alueita koskee Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
kehittämisperiaatemerkintä: Aluetta on suunniteltava 
joukkoliikenteeseen tukeutuvana kyseisen taajaman 
muuta aluetta tehokkaammin. 
  
AP-1 –alueet (alueet 2, 3, 7, 14, 16 - 19)

Nämä alueet sijaitsevat yleensä taajaman laitamilla. 
Alueilla on pääosin erillispientalojen tontteja. Kaava-
määräyksen mukaan alueet säilyvät nykyisen kaltaisina. 
Alueella 7 ns. Nummitien ja Lintumetsän  laajennusalu-
eilla on voimassa olevat asemakaavat, joiden toteutus 
on alkanut. 

AP-2 –alueet (alueet 1, 4, 5, 6, 11- 13)

Näillä alueilla kerrosalasta pääosa on sijoittunut rivita-
loihin tai muuhun asuntotyyppiin, joka on erillispien-
taloja tehokkaampaa. Alue 5 Pikimetsän alue on vasta 
rakentumassa. Alueita 6, 11 - 13 koskee Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä: 
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuva-
na kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin.

A/TP-1 (alue 15)

Alue on varattu pientaloasumiseen ja asuinalueelle 
sopivien työpaikkojen alueeksi. Alue on lähes kokonaan 
asemakaavoitettu.

Pienin toimenpitein kehitettävät asuinalueet

Pienin muutoksin kehitettävien alueiden kohdalla kehit-
täminen tarkoittaa nykyisen asemakaavan muuttamista 

siten, että luodaan nykyistä asemakaavaa parempia 
edellytyksiä toteuttaa voimassa olevan asemakaavan 
mukaisia rakennusoikeuksia tai mahdollisesti nostaa 
tehokkuuslukuja. Näitä alueita koskee Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä: 
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutu-
vana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin. 
Osayleiskaavassa Ylitilantien ja Syrjälän erillispientalo-
valtaiset alueet on osoitettu pienin muutoksin kehitet-
tävinä alueina. Näiden alueiden merkinnät perustuvat 
nykyisen asemakaavoitetun alueen toteutumisastetta 
koskevaan selvitykseen.

AP-7 –alueet (alueet 20, 21)

Syrjälän ja Ylitilan tien alueet on osoitettu pienin toi-
menpitein kehitettäviksi alueiksi. Osayleiskaavan tueksi 
on tehty selvitys nykyisten asemakaavojen toteutumi-
sesta. Tehdyn selvityksen mukaan Syrjälän ja Ylitilan-
tien alueilla on merkittävässä määrin nykyisen ase-
makaavan mukaista rakennusoikeutta toteuttamatta. 
Alueen asemakaavojen toteutumattomien rakennusoi-
keuksien toteutumista tulee edistää tarvittaessa kaava-
muutoksilla. Alueita koskee Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä: Aluetta on 
suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana kyseisen 
taajaman muuta aluetta tehokkaammin.

Uudet asemakaavoitettavat asuinalueet

Klaukkalan osayleiskaavan aluevertailu

Aluevertailun tarkoituksena oli vertailla Klaukkalan 
osayleiskaavatyön yhteydessä esiin tulleiden potenti-
aalisten uusien asunto- ja työpaikka-alueiden yhdys-
kuntataloudellisia kustannuksia sekä muita alueiden 
käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Laadullisessa 
vertailussa tuotiin esiin tekijöitä, jotka eivät tulleet esiin 
kustannusvertailussa ja jotka aiheuttavat eroja alueiden 
välille. Kustannuslaskelmilla ja laadullisella vertailulla 
pyrittiin löytämään kokonaisvaikutuksiltaan edullisim-
mat uudet rakentamisalueet.

Keskusta-alue ei ollut mukana vertailussa, koska kes-
kustan täydentäminen oletettiin olevan perusteltua 
joka tapauksessa. 2. vaihemaakuntakaavan mukaan 
keskusta-aluetta koskee kehittämisperiaatemerkintä: 
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuva-
na kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin. 

Tarkastelussa esitetyt kustannukset eivät ole todellisia 
kustannuksia, vaan alueiden toteuttamiskustannuksia 
suhteessa toisiinsa.

Yhdyskuntataloudellisina kustannuksina tarkasteltiin 
vertailualueiden rakentamisesta aiheutuvia kunnallis- ja 
yksityistaloudellisia kustannuksia. Arvioinnin pääpaino 
oli Nurmijärven kuntaan kohdistuvien kustannusvai-
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kutusten arvioinnissa. Kunnallistaloudellisina kustan-
nuksina tarkasteltiin kunnallistekniikan eli katu- ja 
vesihuoltoverkoston sekä viheralueiden rakentamiskus-
tannuksia. Kustannukset koostuivat kytkentäkustannuk-
sista eli ulkoisen verkon rakentamiskustannuksista sekä 
sisäisen verkon rakentamiskustannuksista.

Tarkasteltavana oli 23 asuntoaluetta ja 7 työpaikka-
aluetta. Vertailtavien asuntoalueiden pinta-ala, ra-
kennettava kerrosala ja asukasmäärä vaihtelivat. 
Lähtöoletuksina kullakin alueella käytettiin tyyppikortte-
likaaviota, jonka mukaan määrittyivät aluetehokkuus ja 
kunnallistekniikan määrä.

Aluevertailun ja tie- ja katuverkkosuunnitelman pe-
rusteella laadittiin muistio Klaukkalan maankäytön ja 
liikenteen kehittämisperiaatteet, jonka kunnanhallitus 
on hyväksynyt 2007. Osayleiskaavan uudet asuntoalu-
eet ovat pääosin kehittämisperiaatepäätöksen mukaisia 
lukuun ottamatta Kuonomäentien eteläosassa olevaa 
aluetta 46 (AP-4/res1). 

Uusien alueiden toteuttamisedellytykset

res1-merkinnällä osoitettu alue on 2. vaihemaakunta-
kaavassa osoitettu kaavoitettavaksi maakuntakaavan 
jälkipuolella suunnittelukautta, joka ulottuu vuoteen 
2035. 
 
tot1- merkinnällä osoitettujen alueiden toteuttamisen 
edellytyksenä on nykyisen Klaukkalantien parantaminen 
ja Tornimäentien toteuttaminen. 

tot2- merkinnällä osoitettujen alueiden asemakaavoi-
tuksen tulee perustua hyväksyttyyn Klaukkalan ohikul-
kutien tiesuunnitelmaan.

tot3- merkinnällä osoitettujen alueiden toteuttamisen 
edellytyksenä on Tornimäentien toteuttaminen. 

tot4- merkinnällä osoitettujen alueiden toteuttamisen 
edellytyksenä on Klaukkalan ohikulkutien toteuttami-
nen. 

tot5- merkinnällä osoitettujen alueiden toteuttamisen 
edellytyksenä on, että Klaukkalantien ja Kirkkotien kier-
toliittymä on toteutettu. 

Luhtajoen ja ohikulkutien välisen alueen toteuttaminen 
on mahdollista vasta ohikulkutien ja Luhtajoentien ra-
kentamisen jälkeen. Tavoitteena on, että alue tukeutuu 
ohikulkutiehen eikä kuormita nykyistä Klaukkalantietä.
Nykyisen Klaukkalantie parantaminen kunnan rajan ja 
moottoritien välillä Vantaan puolella on tarpeen Nur-
mijärven puolen tiehankkeiden kuten Tornimäentien 
rakentamisen ja Klaukkalantien parantamisen lisäksi, 
jotta Klaukkalantien kapasiteettia saadaan kasvatettua 
liikenteen määrän kasvaessa uudelleen ajan myötä ohi-

kulkutiestä huolimatta.

Uudet alueet

Uusien alueiden osoittaminen perustuu aluevertailun ja 
tie- ja katuverkkosuunnitelman perusteella laadittuun 
Klaukkalan maankäytön ja liikenneverkon kehittämis-
periaatteet –päätökseen vuodelta 2007. Lisäksi ote-
taan huomioon päätöksen jälkeen tehdyt suunnitelmat 
ja päätökset. Keskustan rakentamattomien alueiden 
täydennysrakentaminen on tärkeää uusien alueiden 
toteuttamisen lisäksi.

Alueiden tehokkuusluku ratkaistaan tarkemmassa 
suunnittelussa. Aluevarauksen talotyyppi ohjaa asema-
kaavasuunnittelua. Talotyyppi tarkoittaa ensisijaisesti 
rakentamisen tehokkuutta.

AK-2 – alueet (alueet 34, 35, 40)

Alueet sijaitsevat keskustan tuntumassa ja niitä koskee 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kehittämisperi-
aatemerkintä: Aluetta on suunniteltava joukkoliiken-
teeseen tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta 
tehokkaammin. Kaavamääräyksen mukaan alueen asu-
misen kerrosalasta pääosa varataan asuinkerrostaloille 
tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaiselle asuntotyypille.

AKR-1 –alue (alue 45)
 
Alue sijaitsee Lahnuksentien ja Tornimäen välisellä 
alueella. Aluetta koskee osittain Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä: Aluetta 
on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana ky-
seisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin. Alueen 
toteuttamisen edellytyksenä on Klaukkalantien paran-
taminen ja Tornimäentien toteuttaminen. Alue sijaitsee 
melko lähellä keskusta-aluetta, mutta Lahnuksentien 
ja Klaukkalantien liittymän kapasiteettiongelmien takia 
alueen käyttöönotto on perusteltua sitoa liikenneverkon 
kehittämiseen.

AP-3 –alueet (alueet 22, 25, 27, 28, 30, 36, 
39, 48)

Alueet sijaitsevat taajaman eri puolilla kuten Luhtajo-
entien ympäristössä.  Aluetta 48 koskee Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä: 
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutu-
vana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin. 
Kaavamääräyksen mukaan pääosa alueen kerrosalasta 
varataan rivi- ja ryhmäpientaloja tai tehokkuusluvultaan 
vastaavanlaista asuntotyyppiä varten. Alueita 22 ja 25 
koskee merkintä tot5, jonka mukaan alueiden toteutta-
misen edellytyksenä on, että Klaukkalantien ja Kirkko-
tien kiertoliittymä on toteutettu. 
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Alue 36 voidaan ottaa käyttöön vasta, kun Tornimäentie 
ja Klaukkalantien kapasiteettia lisäävät toimenpiteet on 
toteutettu. Tämä alue on osoitettu tot1-merkinnällä.

Alue 48 on voimassa olevassa asemakaavassa varattu 
työpaikka-alueeksi, mutta pitkällä aikavälillä on tavoit-
teena muuttaa alue asumisen alueeksi. Työpaikka-alu-
een sijainti olevan asutuksen takana on jo nykyisellään 
aiheuttanut ongelmia mm. raskaan liikenteen takia.

AP-4 –alueet (alueet 23, 24, 26, 29, 31 – 33, 
41 – 44, 46, 47)

Nämä alueet on varattu pääosin erillispientaloja varten. 
Alue 41 voidaan ottaa käyttöön vasta, kun Tornimäentie 
ja Klaukkalantien kapasiteettia lisäävät toimenpiteet on 
toteutettu. Tämä alue on osoitettu tot1-merkinnällä.

Alue 46 voidaan ottaa käyttöön Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavan mukaan pitkällä aikavälillä (maa-
kuntakaavan tavoitevuosi 2035). Maakuntakaava-
määräyksen mukaan kunnan on määriteltävä alueen 
toteuttamisen tarkoituksenmukainen ajoitus suhteessa 
kyseisen taajaman tai kunnan osa-alueen muihin käy-
tettävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin. Tämä 
alue on osoitettu res1-merkinnällä.
 
Alueita 42 – 44 koskee merkintä tot3, jonka mukaan 
alueiden toteuttamisen edellytyksenä on, että Tornimä-
entie on toteutettu.
  
Alueita 23, 24 ja 26 koskee merkintä tot5, jonka mu-
kaan alueiden toteuttamisen edellytyksenä on, että 
Klaukkalantien ja Kirkkotien kiertoliittymä on toteutet-
tu.

Osayleiskaavamääräyksen mukaan AP-4 –alueilla pää-
osa kerrosalasta varataan erillispientaloja varten.

AP-5 –alue (alue 38)

Alueen kerrosalasta varataan pääosa rivi- ja ryhmä-
pientaloja varten tai tehokkuusluvultaan vastaavan-
laista asuntotyyppiä ja erillispientaloja varten. Alueelle 
on perusteltua sijoittaa kerrosalaa myös kerrostaloihin 
tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaisiin talotyyppei-
hin, koska alue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa hyvin 
ja suhteellisen lähellä keskustaa ja joukkoliikenteen 
reittejä. Alueen suunnittelussa on turvattava Natura-
alueen – Isosuo – arvojen säilyminen. Lähinnä kyse on 
suon vesitasapainon säilyttämisestä tai parantamisesta. 
Tämä tulee ottaa huomioon alueen hulevesien hallintaa 
suunniteltaessa.
   
AP-6 – alue (alue 37)
 
Tämä alue on varattu pääosin erillispientaloja varten. 

Alueen suunnittelussa on turvattava Natura-alueen – 
Isosuo – arvojen säilyminen. Lähinnä kyse on suon 
vesitasapainon säilyttämisestä tai parantamisesta. 
Tämä tulee ottaa huomioon alueen hulevesien hallintaa 
suunniteltaessa.

Alue 37  voidaan ottaa käyttöön vasta, kun Tornimäen-
tie ja Klaukkalantien kapasiteettia lisäävät toimenpiteet 
on toteutettu. Tämä alue on osoitettu tot1-merkinnällä.

AP-8 –alue (alue 50)

Alueella on nykyisin voimassa olevan asemakaavan mu-
kaista loma-asuntoaluetta. Osayleiskaavaehdotuksessa 
rantaan rajoittuvien kiinteistöjen alue on osoitettu pien-
talovaltaiseksi alueeksi erillispientaloja varten.  Ranta 
on verrattain jyrkkää. Kaavamääräyksessä on edelly-
tetty, että asemakaavasuunnittelussa rakentaminen 
sovitetaan huolella rantamaisemaan. Asemakaavaa laa-
dittaessa jyrkkä ranta tulee säilyttää luonnonmukaisena 
ja jättää se rakentamiselta vapaaksi lukuun ottamatta 
saunarakennuksia. Alueen asemakaavassa tulee esittää 
saunan vähimmäisetäisyys rannasta. Saunarakennusten 
koko on määritelty enintään 30 m²:ksi.  Rakennusoike-
us alueella saa olla enintään e=0,15.

Alue on jyrkkärinteistä ja osin kallioista. Tästä syystä 
hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota 
ja lisäksi ottaa huomioon Valkjärven ekologisen tilan 
parantamistavoitteet.

Alueen asemakaavasuunnittelussa tulee arvioida kaa-
van toteuttamisen vaikutukset Valkjärven ekologiseen 
tilaan.

AP-9 (alue 49 )

Alueella on nykyisin voimassa olevan asemakaavan mu-
kaista loma-asuntoaluetta. Osayleiskaavaehdotuksessa 
alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi erillispien-
taloja varten.  Kaavamääräyksessä on edellytetty, että 
asemakaavasuunnittelussa rakentaminen sovitetaan 
huolella alueen luonteeseen. Rakennusoikeus alueella 
saa olla enintään e=0,15.

Alue on jyrkkärinteistä ja osin kallioista. Tästä syystä 
hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota 
ja ottaa huomioon Valkjärven ekologisen tilan paranta-
mistavoitteet.

6.3.2 Keskustatoimintojen alue C-1 (alueet 
81-83), C-2 (alueet 84 ja 86) ja C-3 (alue 85)

Klaukkalantien varteen sekä Klaukkalantien  ja Lahnuk-
sentien risteyksen tuntumaan on osoitettu keskustatoi-
mintojen alueet. Viirinlaakson nykyiset kaupan palvelut 
(alue 82)  ja Klaukkalantien toisella puolella Brunnin 
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kauppakeskuksen alue lähialueineen (alue 83) on osoi-
tettu muuttuvina alueina C-1, joille voi olla odotettavis-
sa muutoksia. 

Luhtajoentien molemmin puolin sekä Lahnuksentien 
varrelle on osoitettu uusi keskustatoimintojen alue 
merkinnällä C-2. Osalle näistä alueista on laadittu Vii-
rinlaakson asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 
korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavan hyväk-
symispäätöksestä tehdyt valitukset.

Alue on varattu hallinnolle, kaupalle, ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomille työpaikoille. Alueella on suotavaa si-
joittaa myös keskusta-asumista elävöittämään aluetta. 
Alueelle voidaan sijoittaa myös matkakeskus. Keskus-
tatoimintojen alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksiköitä, myös seudullisesti merkittäviä. Vähittäis-
kaupan suuryksiköt voivat alla päivittäistavarakauppaa, 
tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa tai muuta erikois-
kauppaa.  Suosituksen on esitetty, että alueella tulee 
suosia rakenteellista pysäköintiä.

Alueelle on tavoitteena sijoittaa myös linja-auto-asema 
liityntäpysäköintialueineen. 

Alueen halki kulkee Klaukkalan radan varaus ja aseman 
on suunniteltu sijoittuvan Klaukkalan tien alle. Keskus-
ta-alueiden suunnittelussa on turvattava radan sijoittu-
mismahdollisuudet alueelle.

Näiden keskusta-alueiden suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon joukkoliikenteen etuisuudet ja liityntäpysä-
köinnin osalta varautuminen rataan.

Alueen asuinrakentamisen tulee olla tehokasta, jotta 
linja-autoaseman ja tulevan aseman vaikutuspiiriin saa-
daan kävelyetäisyydelle riittävä väestöpohja.

Alueen rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota ja rakentamisella tulee luoda laadukasta 
kaupunkikuvaa.

Viirinlaakson koillisosa on osoitettu C-3 –merkinnällä, 
joka mahdollistaa keskustatoimintojen lisäksi urheilu-, 
virkistys- ja vapaa-ajan-toimintoja palvelevien raken-
nusten ja rakennelmien sijoittamisen alueelle. Tämä 
mahdollistaa em. toimintojen sijoittamisen lähelle mat-
kakeskusta ja muita palveluja.

6.3.3 Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa 
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön,  KM-1 
(alue 80)

Järvihaan alueella olevan rautakaupan alue on osoitet-
tu KM-1 - merkinnällä, jonka kaavamääräyksen mu-
kaan alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa sellaisia 
vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka kaupan laatu 

huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua 
myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, 
huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Alueel-
le sijoittuvan vähittäiskaupan suuryksikön tulee olla 
merkitykseltään paikallinen. Paikallisen suuryksikön 
enimmäiskerrosala saa olla enintään 10 000 k-m², ellei 
selvityksiin perustuen toisin osoiteta. Vähittäiskaupan 
suuryksiköllä tarkoitetaan myös sellaista myymälä-
keskittymää, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 
vähittäiskaupan suuryksikköön. Seudullisuuden alaraja 
perustuu 2. vaihemaakuntakaavaan. 

6.3.4 Palvelujen ja hallinnon alue P-1, P-2 ja 
P-3 (alueet 77-79)

Klaukkalan urheilualue on osoitettu P-1 –merkinnällä, 
jonka kaavamääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoit-
taa urheilu-, virkistys-, ja vapaa-ajan toimintoja palve-
levia rakennuksia ja rakennelmia kuten jalkapallohallin 
tai monitoimitalon. Alueelle voidaan sijoittaa myös 
urheilukenttiä. Aluetta kehitetään ja mm. monitoimihal-
lin sijoittaminen alueelle on suunnitteilla. 
 
Nykyisen jäähallin ja tennis- ja squashallin alue on 
osoitettu P-2 –merkinnällä. Kaavamääräyksen mukaan 
alueelle saa sijoittaa urheilutoimintoja palvelevia raken-
nuksia.

Isoniitun koulun itäpuolelle on varattu palvelujen ja 
hallinnon alue tulevaisuuden tarpeita varten. 

6.3.5 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
PY-2 (alueet 67-70, 72, 75, 76), PY-3 (alue 73) 
ja PY-4 (alueet 71 ja 74)

Nämä alueet on pääosin asemakaavoitettu. PY-2 alueet 
on varattu pääosin opetustoimintaa varten. 

PY- 3 merkinnällä osoitettu alue 73 on varattu sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palveleville rakennuksille.

Kirkot ja seurakunnan ja uskonnollisen yhteisön toi-
mintaa palvelevat rakennukset on osoitettu merkinnällä 
P-4. Alue 71 on Klaukkalan kirkko ja 74 ortodoksinen 
kirkko.

Uusille asuinalueille voidaan sijoittaa alueen tarvitse-
mat lähipalvelut ja niiden tarve tulee ottaa huomioon 
asuinalueiden tarkemmassa suunnittelussa. Koulujen 
laajenemismahdollisuudet tulee ottaa huomioon asema-
kaavasuunnittelussa.
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6.3.6 Työpaikka-alueet TP-1 (alueet 60 ja 61), 
TP-2 (alue 62), TP-3/kem (alueet 63 ja 64), 
TP/EN-1/kem (alue 65) ja TP/EN-2 (alue 66)

Voimassa olevan asemakaavan työpaikka-alueet on 
osoitettu merkinnällä TP-1 ja TP-2 sekä uudet merkin-
nällä TP-1 ja TP/EN-1. Näitä ovat Järvihaka ja Met-
säkyläntien alussa sijaitseva työpaikka-alue. Uusien 
työpaikka-alueiden osoittaminen perustuu Klaukkalan 
kehityskuvaan ja maakuntakaavaan. 

Uudet työpaikka-alueet on osoitettu ohikulkutien var-
teen. TP-3/kem –alueen (Sudentulli alue 63) toteutta-
minen on mahdollista vasta ohikulkutien toteuttamisen 
jälkeen, mikä on osoitettu merkinnällä tot4. TP-3/kem 
(Mäyränkallio alue 64) asemakaavan laatimisen tulee 
perustua hyväksyttyyn Klaukkalan ohikulkutien tiesuun-
nitelmaan. Mäyränkallion eteläosa alue 66 on osoitettu 
merkinnällä TP/EN-2 ja Lintumäen alue 65 merkinnällä 
TP/EN-1/kem. Alueiden asemakaavoituksen yhteydessä 
tulee energiahuoltoa varten varata alue joko Mäyränkal-
lion eteläosasta tai Lintumäen alueelta. Alueiden tarke-
massa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
alueen hulevesien hallintaan. kem-merkinnännän alu-
eille voidaan selvityksiin perustuen sijoittaa vaarallisia 
kemikaaleja varastoiva laitos/varasto. Tämä mahdollis-
taa logistiikkayritysten sijoittumisen alueelle. 

Energiahuollon alueelle on alustavasti suunniteltu säh-
köasemaa ja lämpövoimalaitosta turvaamaan Klauk-
kalan alueen energiahuoltoa. Mäyränkallion eteläosan 
kytkeminen ympäröivään liikenneverkkoon edellyttää 
tarkempaa suunnittelua. Aiempien selvitysten perus-
teella alueelta ei ole toteutettavissa suoraa liittymää 
maantielle 130, koska ohikulkutien eteläinen ramppi si-
joittuu vastapäätä Mäyränkallion eteläistä aluetta. Näin 
ollen liikenne alueelta tulee johtaa pohjoisen Mäyrän-
kallion alueen kautta maantielle 130. 

TP-2 –alueena on osoitettu asemakaava-alueen ulko-
puolella sijaitseva rakennettu teollisuuskiinteistö, jonka 
käyttäminen työpaikkatoimintaan on mahdollista. Alu-
een kehittäminen ja toteuttaminen asemakaavoitukseen 
perustuen edellyttää Tornimäentien toteuttamista. 

Mäyränkallion ja Lintumäen alueet sijaitsevat Vanhan 
Hämeenlinnantien varrella. Näille alueille on mahdollista 
sijoittaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukai-
sesti sellainen vähittäiskaupan suuryksikkö, joka kau-
pan laatu huomioon ottaen voi sijaita myös keskusta-
alueen ulkopuolella. Alueiden yhteenlaskettu liiketilan 
kerrosala saa olla enintään 50 000 k-m². 

kem-merkinnän osalta tulee asemakaavaa laadittaessa 
tehdä riskiselvitys, jossa arvioidaan vaarallisia kemikaa-
leja varastoivan laitoksen mahdolliset riskit elinympä-
ristön ja luonnon kannalta. Lisäksi tulee arvioida riskit 

Sudentullin alueen läpi kulkevalle siirtovesijohdolle ja 
koko Klaukkalan vesihuollolle.

6.3.7 Virkistysalueet V-1 ja VL-1

Vaskonmäki on osoitettu merkinnällä VL-1, lähivirkis-
tysalue, joka on merkittävä myös Klaukkalan keskustan 
maisemassa. Voimassa olevien asemakaavojen laajat 
virkistysalueet sekä rakenteen sisällä olevat virkistyk-
seen soveltuvat alueet on osoitettu merkinnällä V-1. 
Voimassa olevan maakuntakaavan virkistysalue Palo-
mäki on osoitettu virkistysalueena. Luhtajoen varren 
alueet on monin paikoin osoitettu virkistysalueiksi. 
  
Suunnittelualueella maa- ja metsätalousalueiksi osoite-
tut alueet toimivat virkistysalueina jokamiehen oikeu-
della.

Rakennettujen alueiden ja rakennettaviksi osoitetuilla 
alueilla aluevaraus sisältää virkistysalueet, jotka ovat 
tarpeen kunkin alueen lähivirkistysalueina.

Osayleiskaavan ja asemakaavan virkistysalueet toimivat 
myös ekologisina käytävinä ja tämä tulee ottaa huomi-
oon virkistysalueiden asemakaavasuunnittelussa.

6.3.8 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
VU-1 

Valkjärven rannalla olevat Tiiranrannan ja Lähtelän 
uimarannat sekä Tornimäki on osoitettu urheilu- ja 
virkistyspalveluiden alueena. Tornimäki on osoitettu 
maakuntakaavassa virkistysalueena.

6.3.9 Loma-asuntoalue RA-1(alueet 51-52) ja 
RA-3  (alueet 53-55)

Valkjärven itärannalla on osoitettu RA-1 –alueeksi kaksi 
loma-asuntoaluetta, jotka on voimassa olevassa asema-
kaavassa osoitettu loma-asumiseen. 

Alueilla sijaitsee pääosin loma-asuntoja. Alueella jo 
rakennetut rakennuslupien mukaan vakituiset asunnot 
voidaan säilyttää nykyisen käyttötarkoituksen mukaisi-
na erillispientalojen tontteina.

Valkjärven rantojen huvila-asutus on esitetty maakun-
nallisesti arvokkaana kulttuurimaisemana Uudenmaan 
liiton selvityksessä ”Missä maat on mainioimmat”.

Alueiden RA-1 osoittaminen muuhun kuin voimassa 
olevan asemakaavan mukaiseen käyttöön ei ole perus-
teltua. Alueet sijaitsevat yhdyskuntarakenteessa syr-
jässä. Alueet ovat pääosin rakennettua aluetta, jolloin 
alueiden suunnittelulle ei jää vaihtoehtoja eikä suunnit-
teluvaraa. Alueita suunniteltaessa voitaisiin vain todeta 
olemassa oleva tilanne ja kunnallistekniikka (kadut ja 
vesihuolto) pakotettaisiin kustannuksista riippumatta 
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olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Alueen 
maankäyttöä ei näin ollen voida suunnitella pysyvään 
asutukseen ottaen huomioon maastonmuodot, katulin-
jausten ja vesihuollon sijoittuminen alueelle tarkoituk-
senmukaisesti ja taloudellisesti.

RA-3 –alueiksi on osoitettu Valkjärven rannalla sijait-
sevat jo rakennetut loma-asuntoalueet – länsirannan 
alueen loma-asutus, Åberginnokka ja Tielahden loma-
asutus. Näiden alueiden loma-asutusta ei ole tarkoitus 
lisätä. Valkjärven länsirannan alueella oleva mäkialue 
tulee säilyttää virkistysalueena.

6.3.10 Yhdyskuntateknisen huollon alue ET-2 
(alueet 56 ja 58)

Vesitorni ja jätevedenpuhdistamo on osoitettu yhdys-
kuntateknisen huollon alueina. Vesitornin laajennusta/
uuden vesitornin rakentamista varten on varattu aluetta 
nykyisin voimassa olevan asemakaavan aluevarausta 
laajemmin.

6.3.11 Energiahuollon alue EN-1 (alue 57) ja 
EN-2 (alue 59)

Klaukkalan nykyinen kaukolämpölaitos ja sähköasema 
on osoitettu merkinnällä EN-1. Valkjärven sähköase-
ma on osoitettu merkinnällä EN-2 (alue 59). Alueelle 
voidaan sijoittaa myös lämpövoimalaitos. Lintumäen 
tai Mäyränkallion teollisuus- ja varastoalueille 65 tai 
66 voidaan sijoittaa sähköasema ja lämpövoimalaitos.  
Sijoituspaikka tarkentuu alueiden asemakaavasuun-
nittelussa. Osayleiskaavassa esitetyillä aluevarauksilla 
turvataan Klaukkalan energiahuollon tarpeet.

6.3.12 Suojaviheralue EV-1, EV-2

Uusi suojaviheralue  EV-2 on osoitettu asutuksen ja ohi-
kulkutien väliin jäävälle alueelle. Suojaviheralueen ulot-
tuvuus tarkentuu asemakaavasuunnittelun yhteydessä. 
Jo asemakaavoitettu suojaviheralue EV-1 on Kirkkotien 
ja Klaukkalantien liittymän lähistöllä.

Ohikulkutien varren suojaviheralueelle voidaan sijoittaa 
ohikulkutien meluntorjunnan kannalta tarpeellisia melu-
suojauksia. Suojaviheralue toimii myös muiden päästö-
jen puskurialueena asutukseen nähden.

6.3.13 Luonnonsuojelualueet SL-1 ja SL-2

SL-1 –merkinnällä on osoitettu kolme luonnonsuojelu-
lain nojalla muodostettua luonnonsuojelualuetta.

Taulukko 18. Luonnonsuojelualueet

KAAVA-
RATKAI-
SU

NIMI NUMERO 
SELVITYK-
SESSÄ

SL-1 Kivelän luonnonsuojelualue 
(YSA205377)

LUO4

SL-1 Palomäen pähkinästön  
luonnonsuojelualue 
(YSA204070)

LUO5

SL-1 Heikkilän lehto LUO19

SL-2 – merkinnällä on osoitettu Isosuon Natura 2000- 
verkostoon kuuluva alue. Alue on tarkoitettu suojelta-
vaksi luonnonsuojelulain nojalla.  Alueella ei saa suo-
rittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa 
alueen suojeluarvoja. SL- 2 –merkinnän mukainen alue 
itäpäästä laajempi kuin Natura-alueen rajaus.

6.3.14  Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 
M-4, M-5, MU-1

Luhtajokilaakson peltoalueet on osoitettu merkinnällä 
MU-1 maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Luhtajokilaakso ympä-
röivine virkistysalueineen jää keskeiseksi vapaa-alueek-
si rakennettujen alueiden välissä. Jokilaaksoon sijoittuu 
myös ulkoilureittejä, jotka yhdistävät eri alueita toisiin-
sa ja toisaalta toimivat kevyen liikenteen yhteyksinä 
Klaukkalan keskustaan. Ulkoilureittejä suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon jätevedenpuhdistamon sijainti 
Isoniitun eteläpuolella. Luhtajokilaakso on paikoitellen 
tulva-aluetta.

Osa näistä maa- ja metsätalousvaltaisista alueista si-
jaitsee tai tulee sijaitsemaan asemakaavan ns. lievealu-
eella. 

Osa maa- ja metsätalousalueiksi osoitetuista alueista 
voidaan seuraavassa osayleiskaavassa osoittaa asema-
kaavoitettavaksi alueiksi. Näiden alueiden yksittäiset ra-
kennushankkeet tulee arvioida siten, etteivät ne aiheuta 
haittaa tulevalle kaavoitukselle. 

Maa- ja metsätalousalueita voidaan käyttää virkis-
tykseen jokamiehen oikeudella aiheuttamatta haittaa 
maaomistajalle.

Kaavamääräyksen mukaan alueen hajarakentaminen ei 
saa vaikeuttaa viheryhteystarpeidensäilymistä ja mah-
dollisen Klaukkalan radan toteuttamisedellytykset tulee 
turvata. Ohjeellisten ulkoilureittien toteuttamismahdolli-
suudet tulee turvata.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupamenette-
lyssä mahdolliseksi arvioitu rakentaminen tulee sijoittaa 
siten, että peltoalueet säilyvät avoimina. Alueen raken-
nusperintökohteet tulee ottaa huomioon rakentamisessa 
ja sen sijoittamisessa.

Maa- ja metsätalousalueilla on luontosuhteiltaan arvok-
kaita alueita, ja ne toimivat ekologisina käytävinä. 

Hevostallin ja maneesin voi sijoittaa maa- ja metsätalo-
usvaltaiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien varteen 
ja mahdollisuuksien mukaan joukkoliikenteellä, jalan ja 
pyöräillen saavutettavaksi.

6.3.15 Selvitysalueet SE-1 ja SE-2 (alueet 83 
ja 84)

Klaukkalantien ja Lahnuksentien risteyksen kaak-
koiskulma on osoitettu selvitysalueeksi SE-1. Alue 
on tarkoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Alueelle 
sijoittuu Klaukkalan radan linjaus ja osittain asema. 
Radan esiselvityksessä vuodelta 2007 ko. alueella rata 
sijoittuu kaukaloon ja osittain tunneliin. Alueen asema-
kaavan laatiminen on mahdollista, kun ratalinjaus on 
tarkentunut ja tiedetään radan tarvitsema tilavaraus ot-
taen huomioon rakentamisaikaisen tilantarpeen. Alueen 
eteläreunaan sijoittuu Ristipakantien jatke Lahnuksen-
tielle. Tien korkeusasema tulevaan rataan tulee myös 
selvittää.

Asemakaavan laatiminen suppeammalle osa-alueelle voi 
olla mahdollista, mikäli voidaan turvata radan toteut-
tamisedellytykset ja arvioida radan aiheuttaman melun 
ja tärinän edellyttämät suojaetäisyydet sekä haittojen 
torjuntatoimenpiteet. Ko. alueelle voidaan sijoittaa tar-
vittaessa esimerkiksi tarvittaessa liityntäpysäköintiä tai 
muuta tilapäistä kaupunkikuvaan soveltuvaa toimintaa.

Luhtajoen pohjoispuolella on osoitettu selvitysalueeksi 
SE-2 Klaukkalan radan mahdollisen jatkeen sijoittumis-
alue. Alue on tarkoitus varata asumiseen, kun ratalin-
jauksen sijainti on tutkittu tai tehty päätös, ettei radan 
jatketta toteuteta.

6.3.16 Vesialue W-1 

Valkjärvi, Lepsämänjoki ja Luhtajoki on osoitettu 
vesialueina.  Lepsämäjoki ja Luhtajoki toimivat myös 
ekologisina käytävinä.

6.4  ERI ALUEIDEN OMINAISPIIR-
TEET ALUEVARAUSMERKINNÄN 
OHELLA
Aluevarausmerkinnän lisäksi alueilla voi olla erilaisia 
ominaispiirteitä, joita koskevat määräykset on otettava 
huomioon aluevarausmerkintää koskevan määräyksen 
ohella.
 
6.4.1 Vedenhankinnan kannalta arvokas pin-
tavesialue av-1

Lepsämänjoki on osoitettu vedenhankinnan kannalta ar-
vokkaaksi pintavesialueeksi voimassa olevan maakunta-
kaavan mukaisesti.

6.4.2 Pohjavesialueet pv-3, pv-4 

Lepsämän ja Valkjärven I luokan pohjavesialueet on 
osoitettu kaavassa alueen osina, joka on vedenhankin-
taa varten tärkeää pohjavesialuetta.  Valkjärven pohja-
vesialueelle pv-3 on osoitettu uusi asemakaavoitettava 
asumisen alue, joka sijoittuu pohjavesialueen etelä-
osaan. Lepsämän pohjavesialueen pv-4 raja on samalla 
ohjeellisen kaukosuojavyöhykkeen raja.

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden 
suojeluun. Kaavamääräyksen mukaan alueella ei saa 
tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toi-
menpiteitä. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä 
rajoittavat vesilaissa säädetty pohjaveden muuttamis-
kielto ja ympäristönsuojelulaissa säädetty pohjaveden 
pilaamiskielto. Alueella on pohjavesien suojelemiseksi 
voimassa MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, 
joka koskee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä 
kuten kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämis-
töitä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Lupaa 
ei kuitenkaan tarvita vedenhankintaan tai tulvantorjun-
taan liittyviin MRL:n 128 §:n mukaisiin toimenpiteisiin.

Jätevesien johtamisesta ei ole annettu kaavassa mää-
räyksiä, koska sitä koskevat määräykset on esitetty 
Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Rakennusjärjestyksessä on esitetty öljysäiliöitä koske-
via määräyksiä.
 
Pohjavesialueella ei saa varastoida eikä käyttää vaa-
rallisia kemikaaleja. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, 
jotka voivat aiheuttaa pohjaveden määrällä tai laadulle.

Kaavamääräyksen yhteydessä on annettu suositus, että 
tärkeälle pohjavesialueelle ei tule rakentaa maalämpö-
järjestelmiä. 
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Rakentamisalueilla on huolehdittava riittävästä pohja-
veden imeytymisen turvaamisesta niin, että pohjave-
den muodostumisen määrä ei vähene. Rakentaminen, 
ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, että siitä ei 
aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muu-
toksia pohjaveden korkeuteen.

Rakennusjärjestyksessä on annettu määräyksiä raken-
tamisesta pohjavesialueilla, em. maalämmöstä, hule-
vesistä, maanrakentamisesta ja öljysäiliöistä ja huolto-
asemista.

Lämmitysöljylle tarkoitetut säiliöt tulee sijoittaa raken-
nuksen sisätiloihin vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka 
tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn 
enimmäismäärä.
Rakennusjärjestyksen mukaan tärkeällä pohjavesialu-
eella suunniteltaessa maalämpökaivojen ja –putkisto-
jen rakentamista tulee selvittää hankkeen vaikutukset 
pohjaveteen, vedenottamoihin, naapureiden kaivoihin, 
pilaantuneisiin maa-alueisiin sekä maanalaisiin raken-
teisiin. Maalämpökaivoja tai -putkistoja ei saa sijoittaa 
alle 500 metrin päähän vedenottamosta tai tekopohja-
veden alueesta. Kaavamääräyksessä on annettu suosi-
tuksena, että pohjavesialueille ei tule rakentaa maaläm-
pöjärjestelmiä.
 
Kaavamääräyksen tavoitteena on turvata pohjaveden 
laatu ja määrä.

6.4.3 Alueen osa, joka on luonnonsuojelulli-
sesti erityisen arvokas sl-4, sl-5, sl-6- sl-7, sl-8 
ja sl-10 sekä ekologiset yhteydet 

Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet on osoitettu 
osayleiskaavassa tehtyihin selvityksiin perustuen.
Osayleiskaavassa on osoitettu viheryhteystarpeena 
selvitykseen ”Klaukkalan ekologiset yhteydet” perus-
tuen maakunnalliset ja paikalliset ekologiset yhteydet. 
Maakuntakaavan viheryhteystarve Valkjärven kaak-
koispuolelta koilliseen kohti Luhtajokilaaksoa on esi-
tetty osayleiskaavassa, mutta selvityksen mukaan sen 
merkitys on vähäinen verrattuna Valkjärven länsipuolen 
maakunnalliseen ekologiseen käytävään verrattuna.

Metsäalueet toimivat ekologisina yhteyksinä. Paikalli-
set ekologiset yhteydet ovat pääasiassa metsäalueiden 
välisiä yhteyksiä ja siksi ne eivät muodosta jatkuvia 
käytäviä. 

Liito-oravat

sl-4 –merkinnällä on osoitettu ELY-keskuksen rajaa-
mat liito-oravan elinalueet. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta tulee hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja 
niitä suojaavat puut sekä liito-oravan liikkumisen kan-
nalta riittävä puusto säilytetään.

Taulukko 19. ELY-keskuksen rajauspäätökset 

Kaava-
merkintä

Nimi Numero 
selvityk-
sessä

 Luontoarvo

sl-4/6 Ali-Viiri 41 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/9 Kivelä 40 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/5 Äijänniittu I 42 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/2 Ali-Klaukka 43 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/7 Koivupelto 44 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/8 Harjula II 45 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/4  46 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/3  47 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

sl-4/1  48 ELY-keskuksen 
rajauspäätös

Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman yhteydessä 
ELY-keskus on antanut lausunnon 1205/2014/UUD), 
jossa on todettu, ettei Ali-Viirin tilalla 543-403-1-415 
sijaitsevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 
pohjoisinta osa-aluetta ole syytä pitää enää luonnon-
suojelulain 49 §:n mukaisena lisääntymis- ja levähdys-
paikkana.

sl-5 –merkinnällä on osoitettu liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikat. Kaavamääräyksen mukaan alueen 
puusto tulee säilyttää ja hoitaa sitä niin, että liito-ora-
van pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liito-oravan 
liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.



Klaukkalan osayleiskaava
kaavaselostus

nurmijarvi.finurmijarvi.fi66

Taulukko 20. sl-5 liito-oravan elinalue 

 Kaava-
merkin-
tä

Nimi Numero 
selvityk-
sessä

 Luontoarvo

sl-5/16 Harjulanranta   1 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/9 Mustamäki II   3 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/7 Mustamäki III   4 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/4 Vesitorni   6 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/1 Luhtajoki   7 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/2 Ripatti   8 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/3 Klaukkalan met-
säkylä

10 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/5 Äijänniittu II 11 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/8 Pietarinmäen 
pohjoispuoli

16 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/13 Metsäkyläntie 17 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/12 Klaukkalantien 
varsi

18 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/18 Palomäen länsi-
puoli

19 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/17 Jokiniemi 20 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/19 Lepsämänjoen 
varsi

21 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/15 Isosuon etelä-
puoli

24 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/11 Isosuon länsipuoli 25 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/6 Muurila 27 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/14 Lepola 28 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

sl-5/10 Hernemäenkallio 29 liito-oravan lisään-
tymis- tai leväh-
dyspaikka

 
 
sl-6 –merkinnällä on osoitettu liito-oravan käyttämät 
alueet, joita koskevan määräyksen mukaan aluetta tu-
lee hoitaa sitä niin, että liito-oravan liikkumisen kannal-
ta riittävä puusto säilytetään.

Taulukko 21. sl-6 muu liito-orava-alue

Kaava-
merkintä

Nimi Numero 
selvityk-
sessä

 Luontoarvo

SL-2 Isosuo I   2 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/3 Alitilantie   5 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/1 Ripatin eteläpuoli   9 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/4 Mustamäki I 14 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/5 Klaukkalan puhdis-
tamo

15 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/7 Harjula 23 liito-oravalle 
soveltuva alue

SL-2 Isosuo II 26 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/6 Lintumäki 12 liito-oravalle 
soveltuva alue

sl-6/2 Valkjärven lounais-
puoli

30 liito-oravalle 
soveltuva alue

 
Liito-oravan kulkuyhteyksiä koskien on kaavassa annet-
tu määräys, jonka mukaan alueiden asemakaavoituksen 
yhteydessä tulee säilyttää lisääntymis- ja levähdysalu-
eiden sekä muiden liito-oravalle käyttämien alueiden 
väliset puustoiset kulkuyhteydet. Kaavakarttaan on 
merkitty paikallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä tur-
vaamaan mm. liito-oravien kulkureittejä.
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Kasvillisuus

sl-7 –merkinnällä on osoitettu alueet, joilla on arvokkai-
ta luonnonesiintymiä lähinnä kasvillisuutta. Kaavamää-
räyksen mukaan aluetta pääasiallisen käyttötarkoituk-
sen mukaan käytettäessä ja hoidettaessa on turvattava 
luonnon erityispiirteiden säilyminen. 

Syrjälänmäen tervaleppäkorven itäisin osa on tuhou-
tunut selvityksen laatimisen jälkeen ja aluerajausta on 
supistettu siten, ettei se enää ulotu AP-alueelle.

Taulukko 22. sl-7 alueet kasvillisuus 

Kaava-mer-
kintä

Kohde Numero sel-
vityksessä

sl-7/8 Syrjälänmäen tervaleppäkorpi LUO6

sl-7/1 Luhtajoen rantametsä LUO7

sl-7/2 Ketunkallion korpi LUO8

sl-7/5 Pietarinmäen puronvarsilehto LUO9

sl-7/6 Pietarinmäen kallionaluslehto LUO10

sl-7/7 Luhtajoen rantalehto LUO11

sl-7/13 Lepsämänjoen rantalehto LUO12

sl-7/11 Hirvenkellon kasvupaikka LUO17

sl-7/10 Palomäen kaakkoisrinne LUO13

sl-7/12 Huhdanmäen lampi LUO14

sl-7/9 Vankkasaran kasvupaikka LUO18

sl-7/4 Valkjärven lounainen lehto LUO15

sl-7/3 Lallinsuo LUO16
 

Lepakot

sl-8 merkinnällä on osoitettu selvityksissä havaitut le-
pakoiden tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit (luokka 
II) eli Eurobats-sopimuksen mukaiset alueet. Osayleis-
kaavan alueella ei ole havaittu lepakoiden lisääntymis- 
ja levähdysalueita (luokka I).

Taulukko 23. sl-8 –alueet lepakoiden tärkeät ruokailu-
alueet ja siirtymäreitit

Kaava-
merkintä

Numero 
selvityk-
sessä

 Luontoarvo

sl-8/5 Alue1 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/8 Alue2 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/10 Alue4 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti *

sl-8/6 Alue6 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/3 Alue9 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/2 Alue10 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/1 Alue11 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/4 Alue16 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/7 Alue19 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/9 Alue20 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

sl-8/11 Alue21 lepakolle tärkeä ruokailualue ja 
siirtymäreitti

* Helsingin hallinto-oikeus 16.11.2016 on kumonnut 
merkinnän sl-8/10.

Maakunnallisesti arvokas suo

Koivusuo sijaitsee pääosin Klaukkalan osayleiskaava-
alueen koillispuolella, mutta suon eteläkärki on kaava-
alueella ja se on osoitettu merkinnällä sl-10. Koivusuo 
on maakunnallisesti arvokas suo. Suosituksena kaava-
määräyksessä on esitetty, että alueen luontoarvojen 
säilyminen tulisi turvata perustamalla alueelle luonnon-
suojelualue. 

Toimenpiderajoitus

Kaikilla sl-alueilla on voimassa MRL:n 128 §:n mukai-
nen toimenpiderajoitus, joka koskee kaivamis-, louhi-
mis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä, puiden kaatamista 
tai näihin verrattavia toimenpiteitä. MRL:n 128§:n 
mukainen toimenpiderajoitus ei koske johtoalueita. 
Luonnonympäristöä koskevia selvityksiä laadittaessa 
johtoalueet ovat olleet jo olemassa ja mm. puuston 
poistaminen kuuluu johtoalueen haltijan oikeuksiin, 
joita ei voida kaavalla rajoittaa. Uusien johtoaukeiden 
osalta arvokkaat luonto-alueet tulee ottaa huomioon 
linjauksen suunnittelussa.

Saukko
 
Osayleiskaavan yleismääräyksissä on saukon elinympä-
ristöä koskeva määräys. Lepsämänjoki ja Luhtajoki ovat 
saukon esiintymisaluetta. Saukon lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luon-
nonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty. Lepsämänjo-
en ja Luhtajoen ranta-alueilla tapahtuva rakentaminen 
tulee sijoittaa niin, että saukon liikkumista jokivarressa 
ei estetä. Kasvillisuuden raivaamisen yhteydessä joen 
välittömässä läheisyydessä tulee jokivarteen jättää kas-
villisuutta. Joen ruoppauksen yhteydessä tulee rannat 
jättää mahdollisimman koskemattomiksi. Jokiin raken-
nettaviin siltoihin tulee jättää uoman reunoille maaluis-
kat.
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Kallioalueet
 
Osayleiskaavan alueella ei ole sellaisia kallioalueita, 
joilla olisi ollut arvokasta kasvillisuutta ja näin ollen 
kaavassa ei ole osoitettu vuoden 1992 kallioselvityksen 
kohteita. Vuoden 2012 luontoselvityksessä on tarkas-
tettu nämä alueet.

6.4.4 Muinaismuistokohde sm-1 ja sm-2 

sm-1 –merkinnällä on osoitettu muinaismuistolailla 
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös ja sm-2 –merkinnäl-
lä historialliset kylätontit. Osayleiskaavassa kohteet on 
osoitettu tehtyihin selvityksiin perustuen, muinaisjään-
nösrekisteriin ja Museoviraston lausuntoon perustuen.

Kaavamer-
kintä

Kohde Muinaisjäännöstyyppi InspireID Numero 
selvi-
tykses-
sä

sm-1/1 Klaukkalan Sudentullin-
mäki

kivirakenteet 1000009176  

sm-1/2 Järvenpää asuinpaikat 1000005836 65

sm-1/3 Syrjänpelto asuinpaikat 1000005840 69

sm-1/4 Lähtelä asuinpaikat 1000005837 66

sm-1/5 Jokela asuinpaikat 543010026 27

sm-1/6 Alitalo asuinpaikat 543010009 10

sm-1/7 Ylisjoki asuinpaikat 543010015 16

sm-1/8 Yli-Gunnari asuinpaikat 543010012 13

sm-1/9 Klaukkala Kuusiniittu työ- ja valmistuspaikat 100009183  

sm-1/10 Joentausta asuinpaikat 543010017 18

sm-1/11 Klaukkala (Klockskog) 
Ylösjoki

työ- ja valmistuspaikat 1000009169  

sm-1/12 Yli-Klaukka asuinpaikat 543010035 36

sm-1/13 Peltola asuinpaikat 1000005857 79

sm-1/14 Suoranta asuinpaikat 543010021 22

sm-1/15 Malminki 2 asuinpaikat 1000005839 68

sm-1/16 Malminki 1 asuinpaikat 1000005838 67

sm-1/17 Isosuo asuinpaikat 543010022 23

sm-1/18 Yli-Olli asuinpaikat 543010014 15

sm-1/19 Ahola 6 asuinpaikat 1000005315 53

sm-1/20 Ahola 7 asuinpaikat 1000005316 54

sm-1/21 Ali-Olli asuinpaikat 1000005330 61

sm-1/22 Suoniittu asuinpaikat 543010023 24

sm-1/23 Mattila 2 asuinpaikat 1000006607 87

sm-1/24 Ahola 4 asuinpaikat 1000005313 51

sm-1/25 Ahola 5 asuinpaikat 1000005314 52

sm-1/26 Ahola 3 asuinpaikat 543010034 35

sm-1/27 Kiiala asuinpaikat 543010010 11

sm-1/28 Ahola 2 asuinpaikat 543010025 26

sm-1/29 Ahola 1 asuinpaikat 543010024 25

sm-1/30 Santamäki asuinpaikat 543010013 14

sm-1/31 Sillanpää asuinpaikat 543010027 28

sm-1/32 Klaukkala Palomäki työ- ja valmistuspaikat 100009184  

sm-1/33 Koivumäki röykkiöt 543010011 12

sm-1/34 Klaukkala Vanhamylly työ- ja valmistuspaikat 1000009185  

sm-1/35 Huhdanmäki asuinpaikat 543010033 34
  

Muinaisjäännökset on 
rauhoitettu muinaismuis-
tolailla. sm-1 –kohteita 
koskevan määräyksen mu-
kaan kohteen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, 
vahingoittaminen, poistami-
nen ja muu siihen kajoami-
nen on kielletty.

sm-1 –kohteita koskevista 
suunnitelmista on pyydet-
tävä museoviranomaisten, 
Museovirasto, lausunto. 
sm-2 –kohteita koskevis-
ta rakennushankkeista ja 
isommista kaivutöistä on 
neuvoteltava museoviran-
omaisten, Museovirasto, 
kanssa.

Muinaisjäännösten laajuus 
tulee selvittää museoviran-
omaiselta. Kohde saattaa 
myös muodostua useam-
masta alueesta ja kohteen 
lähellä saattaa olla laajem-
minkin muinaisjäännöksiä.

Taulukko 24. Muinaismuis-
tolailla rauhoitetut kiinteät 
muinaisjäännökset
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Taulukko 25. Historialliset kylätontit 

Kaava-
ratkaisu

Nimi Tyyppi InspireID

sm-2/1 Klaukkala Greiju asuinpaikat 1000009195

sm-2/2 Klaukkala (Klock-
skog) Tilkka

asuinpaikat 1000009166

sm-2/3 Klaukkala (Klock-
skog) Gunnari

asuinpaikat 1000009165

sm-2/4 Klaukkala (Klock-
skog) Olli

asuinpaikat 1000009168

sm-2/5 Klaukkala (Klokc-
skog) Isosuo

asuinpaikat 1000009170

sm-2/6 Klaukkala (Klock-
skog) Isosuonlaita

asuinpaikat 1000009175

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus/ra-
kennettu kokonaisuus sr-3 

Rakennusperintöselvityksen kohteet on osoitettu mer-
kinnällä sr-3. Alueita asemakaavoitettaessa on kunkin 
rakennuksen osalta selvitettävä tarkemmin suojelutar-
ve, joka perustuu tarkempaan asemakaavan yhteydes-
sä laadittuun selvitykseen. 

Taulukko 26. Rakennusperintökohteet/-alueet 

Kaava-
merkintä

Kohde Numero
sevityksessä

Arvo-
luokka

sr-3/53 Kuoppamäki 1 2U

sr-3/49 Lintumäki 2 2

sr-3/32 Ojamäki 3 2

sr-3/31 Tienhaara 4 2

sr-3/28 Kipinä 5 1

sr-3/30 Toivola 6 2

sr-3/29 Joentausta 7 2

sr-3/27 Anttila 8 2

sr-3/5 Aittamäki 12 2

sr-3/4 Mattila 13 2

sr-3/57 Kaunisto 14 2

sr-3/55 Kivirinne 15 2

sr-3/54 Koivumäki 16 2

sr-3/56 Lehtimäentie 17 2

sr-3/52 Iirismäki 18 2

sr-3/51 Haukansola 19 2U

sr-3/50 Ristipakka 20 2

sr-3/59 Kotimäki 21 2

sr-3/60 Harjula 22 2

sr-3/61 Lepsämänjoen myllyn-
paikka Klaukkalassa

23 2

sr-3/62 Seppälä 24 1

sr-3/45 Roinela 25 2

sr-3/44 Salmela 26 2

sr-3/43 Kototalo 27 1

sr-3/40 Asunto 28 2

sr-3/39 Alitalo (Ali-Gunnari) 29 2U

sr-3/38 Gunnari 30 2

sr-3/41 Klaukkalan vanha 
ostoskeskus

31 2

sr-3/42 Ali-Olli 32 1

sr-3/46 Ojamon kuivuri 33 2U

sr-3/47 Rintala 34 2

sr-3/34 Männikkö, Klaukkalan 
työväentalo

35 1

sr-3/36 Vahteristo 36 2

sr-3/35 Klaukkalan koulu ja 
opettajien asunnot

37 1

sr-3/37 Ali-Tilkka 38 1

sr-3/33 Savitorppa 39 1

sr-3/19 Huitti 40 2

sr-3/48 Toukola 41 2

Hernemäki (purettu 
2012)

42 2U

sr-3/63 Hakala 43 2

sr-3/26 Karppo 44 2

sr-3/13 Tapiola 45 2

sr-3/25 Metsäpirtti 46 2

sr-3/24 Lahdelma 47 2

sr-3/12 Kuusiranta 48 2

sr-3/9 Suviranta 49 1

sr-3/10 Mäntylä 50 2

sr-3/11 Rantakoti 51 2

sr-3/14 Kesäkoti 52 1

sr-3/15 Kesäniemi 53 2

sr-3/16 Rantala 54 1

sr-3/23 Nygrann / Järvimaa 55 1

sr-3/21 Tuulentupa 56 1

sr-3/22 Väinölä 57 1

sr-3/20 Järvenpää 58 1

sr-3/18 Oravala 59 2

sr-3/17 Pataranta 60 1

sr-3/8 Koivula 61 1

sr-3/7 Koivikko 62 2

sr-3/6 Lepola 63 1

Koivuranta (purettu 
2013)

64 1

sr-3/3 Heikkilä-Holma (säily-
tettävä pihapiiri)

65 1

sr-3/2 Niemelä 66 2
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sr-3/1 Jussila 67 1

sr-3/58 Luhtajoen silta Klauk-
kalantiellä

441 2

Luhtajoen silta Kirkko-
tiellä (purettu)

442 2U

Kaavamääräyksen mukaan rakennus tulee säilyttää 
siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen al-
kuperäisten tai niihin verrattavissa olevien rakenteiden 
ja materiaalien säilyttäminen. Rakennuksen julkisivun 
muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityk-
sen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai 
värityksen muuttaminen edellyttää rakennusjärjes-
tyksen mukaista lupamenettelyä.  Rakennus-, purka-
mis- tai toimenpidelupahakemuksesta on pyydettävä 
museoviranomaisten lausunto. Kohteen läheisyydessä 
rakentaminen on sovitettava kooltaan, mittasuhteiltaan, 
materiaaleiltaan, väritykseltään, sijainniltaan, korkeus-
asemaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen raken-
nettuun kokonaisuuteen.
Lisätietona on esitetty, että rakennuksen tai sen osan 
purkaminen edellyttää purkamisluvan hakemista. Pur-
kulupahakemuksesta tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaisilta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta.

Rakennusperintöselvityksen kohteet numero 42 ja 64 
on purettu ja lisäksi Luhtajoen silta Kirkkotiellä on pu-
rettu uuden sillan rakentamisen yhteydessä. 

Alueet

Rakennusperintöselvityksen alueet on osoitettu 
osayleiskaavassa merkinnällä sk-1 ja sk-2. Valkjärven 
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja maise-
ma on osoitettu merkinnällä sk-1. Merkintä perustuu 
myös Uudenmaan liiton selvitykseen ”Missä on maat 
mainioimmat”. Paikallisesti merkittävinä kulttuuriympä-
ristöinä on osoitettu merkinnällä sk- 2 Kalkerin, Män-
tysalon, Gunnarin, Vaskonmäen ja Lehtimäen alueet. 
Kaavamääräyksen mukaan alueella tehtävien toimen-
piteiden pitää olla sellaisia, että alueen ominaispiirteet 
säilyvät. Ominaispiirteitä on kuvattu rakennusperintö-
selvityksessä tarkemmin. 

Valkjärven huvilat
Alueen rakennustaiteellisesti arvokkaat, erikseen in-
ventoidut kohteet on säilytettävä. Rakennuskanta on 
vaalittavaa, luonnontilainen ja puutarhamainen huviloil-
le ominainen lähiympäristö on säilytettävä kuten myös 
tiestön pienimittakaavaisuus.

Lehtimäki
Väljä, vapaamuotoinen sijoittelu, puutarhamainen lähi-
ympäristö sekä talojen noppamainen malli, puuraken-
ne ja harjakatot ovat vaalittavia ominaisuuksia. Avoin 
peltomaisema on vaalittava maisemallisista syistä.

Vaskonmäki
Vaskonmäen rakentamattomuus on paikallis-, identi-
teetti- ja maisemallisten arvojen vuoksi säilytettävä. 
Ali- ja Yli-Ollin tilat pihapiireineen ovat säilytettäviä.

Gunnarin alue
Nykyisen Gunnarin mäki pihapiireineen samoin kuin 
Gunnarintien linjaus on säilytettävä.

Mäntysalo
Alueen kaavallinen ajatus on säilytettävä samoin tiestö 
sekä alueen yhtenäinen ilme, joka koostuu tiilistä ra-
kennusmateriaalina, matalasta yksikerroksisesta raken-
tamisesta. Lisäksi kattomuodot on säilytettävä.

Kalkeri
Alueen tiestö ja lähiympäristöön liittyvät arvot kuten 
tien leveys sekä aluekohteiksi luokitellut jälleenraken-
nuskauden talot on säilytettävä. Tontin 1950-lukumai-
nen käsittely kuten portit, pensasaidat, pihanurmet ja 
perinnekasvit ovat vaalittavia. Aluekohteita on 9 kappa-
letta: Kantola, Kuusisto, Taruvaara, Suvirinne, Lehmus-
mäki, Tuulensuu, Mäntyrinne, Välimaa ja Metsola.

6.4.6 Maisemallisesti arvokkaat alueet ma-1 
ja ma-2

Maisemaselvitykseen perustuen osayleiskaavassa on 
osoitettu maisemallisesti arvokkaina alueina merkinnäl-
lä ma-1 Metsäkylän maisema-alue, joka on Nurmijärven 
kannalta arvokas.

Lepsämänjokilaakso, Luhtajokilaakso, Lepsämäntien 
pohjoispuoli Vanhan Klaukan alueesta on osoitettu 
osayleiskaavassa merkinnällä ma-2 Klaukkalan paikal-
lisesti arvokkaana maisema-alueena. Lepsämäntien 
eteläpuolella olevaa Vanhan Klaukan aluetta ei ole 
osoitettu maisemallisesti arvokkaana alueena. Ko. alue 
sijaitsee yhdyskuntarakenteessa hyvin ja näin ollen on 
perusteltua osoittaa se rakentamiseen täydentämään ja 
eheyttämään Klaukkalan yhdyskuntarakennetta.

6.4.7 Keskustatoimintojen vyöhyke (k-1)

2. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alue on 
osoitettu osayleiskaavassa keskustatoimintojen vyö-
hykkeenä, jonka alueelle voi sijoittaa myös seudullisesti 
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.  Vähittäis-
kaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava ympäris-
töön soveltuvaksi. Maakuntakaavassa ei ole esitetty 
Klaukkalan keskustaa koskevaa vähittäiskaupan suur-
yksiköiden enimmäismitoitusta.
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Alueen tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota toimiviin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, py-
säköinnin, huoltoliikenteen ja joukkoliikenteen järjes-
telyihin. Suunnittelussa on osoitettava riittävät alueet 
liityntäpysäköinnille.  Rakentamisessa tulee kiinnittää 
huomiota kaupunkikuvaan ja ympäristön viihtyisyyteen. 
Suosituksena on esitetty, että alueella tulee suosia ra-
kenteellista pysäköintiä.

6.4.8 Tiivistettävä taajamatoimintojen alue 
(t-1) 

Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeu-
tuvana taajaman muuta aluetta tehokkaammin ra-
kennettavana alueena. Tämä merkintä perustuu 2. 
vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintään: 
tiivistettävä taajamatoimintojen alue. 

Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn 
ja pyöräilyyn tukeutuvana taajaman muuta aluetta 
tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskunta-
rakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota 
erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympä-
ristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston 
toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen. 
Alueen asemakaavojen toteutumattomien rakennusoi-
keuksien toteutumista tulee edistää tarvittaessa kaava-
muutoksilla.

Klaukkalan voimassa olevien asemakaavojen toteutu-
minen on selvitetty. Selvityksen perusteella Syrjälän ja 
Ylitilantien alueet on esitetty osayleiskaavassa pienin 
muutoksin kehitettävinä alueina. Näillä alueilla on käyt-
tämätöntä rakennusoikeutta, jonka toteutumista tulee 
edistää asemakaavaa muuttamalla.

6.5 Tie- ja liikennealueet ja kevyt 
liikenne
Klaukkalan ohikulkutie ja Hämeenlinnantie mt 130 on 
osoitettu seututienä ja Hämeenlinnanväylä vt3 mootto-
ritienä.

Ohikulkutien on Klaukkalan kehittämisen edellytys. 
Jatkossa merkittävimmät laajentumisalueet tukeutu-
vat ohikulkutiehen. Ohikulkutien arvioitu valmistumis-
ajankohta on aikaisintaan vuonna 2020. Ohikulkutie 
on osoitettu hyväksytyn yleissuunnitelman mukaisesti. 
Osayleiskaavaratkaisu mahdollistaa kummankin linjauk-
sen toteuttamisen. 

Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksiä koskeva selvitys-
sä on päädytty Kehä I:n osalta kahteen eri linjausvaih-
toehtoon. Vaihtoehtoisesti Kehä IV:n linjaus lähtee Luh-
taanmäen liittymän tai ohikulkutien liittymän kohdalta. 
4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu kaksi 
vaihtoehtoista linjauksia poikittaisyhteydelle. Osayleis-
kaavassa on osoitettu ohikulkutiestä itään tieliikenteen 
yhteystarve.

Klaukkalantie on osoitettu pääkatuna. Yhdysteinä on 
osoitettu Lahnuksentie, Kuonomäentie, Metsäkyläntie 
ja Lepsämäntie. Kokoojakatuina on osoitettu Isosep-
pälä, Viljelystie, Syrjäläntie, Ristipakantie, Myllärintie, 
Ylitilantie, Gunnarinmutka,  Järvihaantie, Kirkkotie 
ja Havumäentie. Uusina kokoojakatuina on osoitettu 
Luhtajoentie ja Tornimäentie. Alustavina tai vaihtoehtoi-
sina kokoojakatuina on osoitettu Havumäentien jatke ja 
Äijänniituntie.

Luhtajoentie yhdistää nykyisen Klaukkalantien ja ohi-
kulkutien. Äijänniituntie alkaa Luhtajoentiestä ja jatkuu 
aina Hämeenlinnantielle ollen Metsäkyläntieltä itäänpäin 
osan matkaa joukkoliikenteen kehittämiskäytävää.

Tie- ja katuverkon perusratkaisut

Alla olevassa kuvassa on esitetty tavoitetilanteen 2040 
Klaukkalan tie- ja katuverkko. Ohikulkutie muuttaa 
avautuessaan erittäin merkittävästi Klaukkalan liiken-
neverkkoa sen kehittyessä entistä verkkomaisemmaksi. 
Ohikulkutien yleissuunnitelmasta on tehty hyväksymis-
päätös VE 1 mukaisesti.
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Kuva 27.  Osayleiskaavan mukainen tavoite tieverkko
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Klaukkalan asutuksen laajentuessa keskustasta koilli-
seen ovat katuverkon keskeisiä uusia väyliä Luhtajoen-
tie keskustasta ohikulkutielle sekä ohikulkutien suun-
taiset kokoojakadut Havumäentien jatke Mäntysalon 
alueelta Luhtajoentielle ja Äijänniituntie Luhtajoentieltä 
Metsäkyläntielle. Näiden lisäksi verkollisesti merkittävä 
uusi kokoojakatu on Tornimäentie, joka yhdistää Har-
julan alueen Klaukkalantielle Metsäkyläntien liittymään 
Tornimäen itäpuolitse. Tämän kokoojakadun toteuttami-
nen on vahvasti sidoksissa siihen, onko alueelle osoi-
tettavissa uutta maankäyttöä ja missä määrin. Maan-

käytön kasvaessa alueelle toteutetaan myös nykyisen 
Ristipakantien jatke molempiin suuntiin. Ylitilantietä ja 
Ylikunnarinmutkaa kehitetään keskusta-alueella kokoo-
jakatuina. Myös Myllärintie-Viirintien rooli Klaukkalan 
keskustan tärkeänä kokoojakatuna vahvistuu maankäy-
tön tiivistymisen myötä.

Kuva 28. Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelman mukainen ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko 2040
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Luhtajoentie toimii toisaalta yhteytenä asuinalueilta 
keskustaan helpottaen Klaukkalantien liikennetilannetta 
ja toisaalta pitkämatkaisempaa liikennettä palvelevana 
yhteytenä Lahnuksentieltä uudelle ohikulkutielle.

Ohikulkutien suuntaiset kokoojakadut Luhtajokilaakson 
koillispuolella palvelevat uutta maankäyttöä yhdistäen 
alueet toisiinsa sekä seudulliseen ja valtakunnalliseen 
verkkoon.

Tornimäentie ja siihen lännessä liittyvän nykyisen 
Ristipakantien jatkaminen molempiin suuntiin palvelee 
alueen mahdollista uutta maakäyttöä ja helpottaa li-
säksi Klaukkalan vilkkaimman liittymän, Klaukkalantien 
ja Lahnuksentien liittymän, liikennetilannetta merkittä-
västi. Lahnuksentietä Espoon suunnasta tuleva liikenne 
sekä osa Harjulan alueen synnyttämästä Hämeenlin-
nanväylälle suuntautuvasta liikenteestä pystyy Tornimä-
entien kautta ohittamaan Klaukkalantien ongelmalliset 
osuudet. Tämän ansiosta Klaukkalantien nelikaistais-
taminen on ainakin ensi vaiheessa tarpeen ainoastaan 
Tornimäentien ja Metsäkyläntien liittymästä Hämeenlin-
nanväylän suuntaan. Klaukkalantien nelikaistaistamisel-
la parannetaan oleellisesti joukkoliikenteen sujuvuutta.

Ylitilantien ja Ylikunnarinmutkan kautta muodostuu 
yhteys Lepsämäntieltä Luhtajoentielle. Myllärintie ja 
Viirintie toimivat selkeämmin Isoseppälän kaltaisena 
keskustan kokoojakatuina, kun niiden kautta muodos-
tuu yhteys Luhtajoentielle.

Suunnitellun katuverkon myötä Klaukkalan rakenne 
kehittyy nauhamaisesta verkkomaiseksi. Tie- ja katu-
verkon liikenteellinen toimivuus on ennustetilanteessa 
2040 pääosin hyvä. 

Joukkoliikenne, kehitysnäkymät:

Uudenmaan ELY-keskus on vuoden 2012 alussa vah-
vistanut vuoden 2016 loppuun saakka ulottuvat tavoit-
teelliset joukkoliikenteen palvelutasot toimialueellaan. 
Klaukkalan alueen bussivuorojen lisäystarvetta on 
todettu olevan erityisesti Lepsämän suunnalla. Lisäksi 
tavoitteeksi on asetettu Klaukkala-Kivistö –liityntäliiken-
teen aloittaminen Kehäradan varteen.

Kehärata valmistuu vuonna 2015. Uusi tilanne tarjoaa 
edellytykset liityntälinjan ulottamiselle uudelta Kivistön 
asemalta Klaukkalaan saakka.

Edellytykset vuorotarjonnan lisäämiselle ja monipuo-
listamiselle luo Klaukkalan asukasluvun kasvun, edul-
lisempien lipunhintojen ja parantuneen palvelutason 
myötä lisääntyvä matkustustarjonta. Klaukkalan jouk-
koliikenteen kysyntää ja tarjontaa lisääviä tekijöitä ovat 
väestönkasvu, Helsingin pään tiestön ruuhkautuminen, 

yhteiskunnan lisätuki joukkoliikenteeseen ja monipuo-
lisemmat ja nopeammat yhteydet pääkaupunkiseudulle 
(liityntä Kehäradalle). Toisaalta joukkoliikenteen kysyn-
tää vähentää autoistuminen ja uuden väestön mahdolli-
nen sijoittuminen liian etäälle päälinjoista.

Joukkoliikenteen tavoitelinjasto ja kehitysvai-
heet:

Klaukkalan joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen 
keskeisesti vaikuttavien tekijöiden karkea vaiheistus on 
seuraava:

• Kehärata ja Kivistön asema valmistuvat vuonna 
2015.

• Klaukkalan uusi linja-autoasema rakennetaan Viirin-
laaksoon Klaukkalantien ja Luhtajoentien kulmauk-
seen.

• Klaukkalan ohikulkutien suunnitelmien osalta tie 
voisi valmistua vuoteen 2020 mennessä (rahoi-
tuksesta ei ole päätöksiä). Ennen sitä kunta ot-
taa käyttöön Klaukkalan länsipuolen kasvualueet 
Lepsämäntien varrella ja keskustassa. Ohikulkutien 
valmistuessa voidaan aloittaa itäpuolen alueiden 
rakentaminen.

• Klaukkalantien toimivuutta parannetaan joko jo en-
nen ohikulkutietä ja joka tapauksessa ennen vuotta 
2040. Pienempiä parantamistoimia esim. Kirkkotien 
sekä Luhtajoentien ja Lahnuksentien liittymäjärjes-
telyt tehdään joka tapauksessa lähivuosina.

• Klaukkalan radan mahdollinen toteuttaminen ajoit-
tuu vuoden 2040 jälkeen. Asema on suunniteltu 
tulevan linja-autoaseman kohdalle.

Joukkoliikenteen suosioon ja edelleen bussitarjonnan 
lisäämisedellytyksiin vaikuttaa oleellisesti se, milloin 
koko Helsingin seudun kattava lippujärjestelmä saa-
daan aikaan. Seuraavassa tavoitelinjastoluonnoksessa 
on oletuksena, että Klaukkalan bussitarjontaa voidaan 
tasaisesti parantaa asukasluvun kasvun tahdissa ja sen 
lisäksi lisätä vuorotarjontaa vielä 10 % enemmän Kehä-
radan ja yhtenäisen lippujärjestelmän myötä kasvavan 
kysynnän perusteella ennen vuotta 2020.

Lintumäen alueen läpi itä-länsisuunnassa on osoitettu 
joukkoliikenteen kehittämistarve/yhteystarve. Tavoit-
teena on mahdollistaa joukkoliikenteen reitti Lintumäen 
alueen läpi, mutta asuinalueiden liikennettä Äijänniitun-
tieltä ei ohjata maantielle 130 Lintumäen alueen läpi.
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Kuva 29. Klaukkalan vuoden 2020 linja-autoliikenteen 
tavoitelinjastovaihtoehto



Klaukkalan osayleiskaava
kaavaselostus

nurmijarvi.finurmijarvi.fi76

Kuva 30. Klaukkalan vuoden 2030 jälkeen linja-autolii-
kenteen tavoitelinjastovaihtoehto
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Liityntäpysäköintipaikoista on pulaa Klaukkalan kes-
kustassa. Klaukkalan alueen jatkosuunnittelussa tulee 
varata riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Liityntäpy-
säköintipaikkoja tulee varata keskustaan, mutta myös 
muualle. Myös pyörien asianmukaisia liityntäpysä-
köintipaikkoja tulee lisätä. Saattoliikenteen järjestelyt 
tulee ottaa huomioon etenkin uuden linja-autoaseman 
suunnittelussa. 

Linja-autoaseman jatkosuunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon joukkoliikenteen etuisuudet tultaessa ja lähdet-
täessä linja-autoasemalta. Linja-autoaseman yhteyteen 
tulee varata riittävät pysäköintitilat niin ajoneuvoja kuin 
pyöriä varten. Myös saattoliikenteen tarpeet tulee ottaa 
huomioon.

Klaukkalan radasta on tehty vuonna 2007 esiselvitys, 
jonka perusteella ratavaraus on osoitettu Klaukka-
lantielle saakka. Asema on suunniteltu sijoitettavan 
Klaukkalan tien alle. Radan jatkaminen Kirkonkylään 
ja Rajamäelle on esitetty alustavana tai vaihtoehtoisen 
linjauksena. Radan toteutuminen ajoittuu vuoden 2040 
jälkeiseen aikaan. Radan toteuttamiselle tulee säilyttää 
tilavaraus ja toisaalta rakentaa aseman lähialueita te-
hokkaasti riittävän väestöpohjan turvaamiseksi aseman 
lähiympäristöön. 

Kevyt liikenne

Kevyen liikenteen yhteystarpeita on osoitettu Valkjär-
ventien, Metsäkyläntien ja Järventaustantien varsille 
sekä Klaukkalantien varrelle Kirkkotien liittymästä poh-
joiseen ja Kirkkotien varrelle Havumäentiestä pohjoi-
seen.  Ratkaisu perustuu Nurmijärven kevyen liikenteen 
verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelmassa esitettyihin 
kevyen liikenteen tarpeisiin. 

6.6 Klaukkalan rata ja sen mah-
dollinen jatkaminen Hyvinkäälle 
saakka
Klaukkalan ratavaraus on osoitettu osayleiskaavassa 
voimassa olevaan maakuntakaavaan perustuen. Linja-
us perustuu vuonna 2007 valmistuneeseen Klaukkalan 
radan esiselvitykseen välillä Petas-Klaukkala. Esiselvi-
tyksessä oli vaihtoehtotarkasteluja liikennöintimallien 
suhteen ja radan liittämiseksi Kehärataan. Klaukkalan 
keskustan kohdalla vaihtoehtoina olivat radan johtami-
nen Klaukkalantien ali tai yli. 

Esiselvityksen mukaan ehdotettu ratalinjaus edustaa 
maastokäytävää, joka ulottuu haja-asutusalueella noin 
100 metrin ja taaja-asutuksen kohdalla noin 20 – 50 
metrin etäisyydelle linjauksen molemmin puolin. Klauk-
kalan keskustan kohdalla ratavaraus on tutkittu em. 
tarkemmin ja esiselvityksessä esitettyä linjausta voi-

daan pitää optimaalisena muun liikenneverkon ja maan-
käytön kannalta. Rakentamattomana säilytettävä maas-
tokäytävävaraus mahdollistaa Klaukkalan radan olevan 
selvitykselle annetuilla reunaehdoilla suunniteltavissa 
ja rakennettavissa valitulla pääsuunnalla teknisesti ja 
kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisesti ym-
päristönäkökohdat huomioon ottaen. Mikäli suunnittelun 
lähtökohdat ja reunaehdot muuttuvat tulevaisuudessa, 
antaa esitetyn laajuinen maastokäytävävaraus suunnit-
teluvaraa myös radan geometriamuutoksille.
 
Maaston suurista korkeusvaihteluista ja poikittaisten 
tieyhteyksin järjestämistarpeista johtuen radalle tulee 
suuria penkereitä ja leikkauksia. Palomäen ja Tornimä-
en rata alittaa tunnelissa. Radan suunnitellussa kor-
keusviivassa on otettu huomioon nykyisten tieyhteyk-
sien ohella Nurmijärven kaavailemat uudet tieyhteydet, 
Tornimäentie ja Ristipakantien jatke Lahnuksentielle.

Esiselvityksen mukaan Klaukkalan asema on esitetty 
sijoitettavaksi Klaukkalantien ja Lahnuksentien risteys-
alueen alle betonitunneliin.  

Klaukkalan radan toteutumisen edellytyksenä on, että 
Nurmijärven tarpeen lisäksi Vantaan puolelle suunnitel-
luilla asemilla on tarvetta ja käyttöä.

Mahdollisen Klaukkalan radan jatkeelle on esitetty 
osayleiskaavassa kaksi vaihtoehtoista maastokäytä-
vää Luhtajoen pohjoispuolella. Maakuntakaavassa on 
esitetty liikenteen yhteystarve Klaukkalasta pohjoiseen. 
Suunnittelumääräyksen mukaan yhteys on suunnitelta-
va ensisijaisesti joukkoliikenneyhetytenä.

Esiselvityksen jälkeen on pohdittu yhteistyössä Vantaan 
ja Hyvinkään kaupunkien, Uudenmaan liiton ja Rata-
hallintokeskuksen kanssa Klaukkalan radan liikennöinti-
vaihtoehtoja – suora junayhteys Hyvinkäältä Helsinkiin 
ja syöttöliikenneyhteys Hyvinkäältä Petakseen. Jatkossa 
tulisi tarkastella osuudella Klaukkala – Rajamäki tar-
kempia maastokäytäviä, radan linjauksen ja asemapai-
kan sijainnin tarkentaminen Nurmijärven Kirkonkylässä 
sekä uuden radan liittäminen Hanko-Hyvinkää rataan 
Rajamäellä tai Nopossa.

Maastokäytävän varaaminen osayleiskaavassa Petak-
sesta Klaukkalaan antaa mahdollisuuden myös tule-
vaisuudessa pohtia esimerkiksi radan vaihtoehtoina 
pikaraitioteitä tai bussimetroa (ns BRT), joka on suu-
relta osalta muusta liikenteestä erotettu bussijärjes-
telmä kaupunkiliikenteessä. Mahdollisen pikaraitiotien 
tai bussimetron linjaukselle voidaan mahdollisesti etsiä 
uusi maastokäytävä. 

Vantaan kanssa yhteistyössä tulee selvittää mahdollisen 
pikaraitiotien tai bussimetron edellytykset ja soveltuva 
maastokäytävä. 
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6.7 Virkistys- ja muut vapaa-
alueet, ulkoilureitit
Osayleiskaavassa on osoitettu virkistysalueita ja ulkoi-
lureitistön pääverkko (viheryhteystarve- ja ohjeellinen 
ulkoilureitti). Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston 
ja ulkoilureitistön suunnitelmassa (2010) on esitet-
ty tavoitteellinen tarkempi verkosto, joka tulee ottaa 
huomioon asemakaavojen laadinnassa. Virkistysalueina 
on osoitettu Tornimäki ja sen itäpuolinen alue kunnan 
rajaan saakka sekä Harjulan pohjoispuolinen alue sekä 
Vaskonmäki keskustassa. Lisäksi jokien varret on pää-
osin osoitettu virkistysalueina.

Osayleiskaavassa on osoitettu ohjeelliset ulkoilureitit 
tarkentaen maakuntakaavan reittejä ja toisaalta pe-
rustuen Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja 
ulkoilureitistön suunnitelmaan. Osayleiskaavan mukai-
set ulkoilureittien ja kevyen liikenteen yhteystarpeet on 
esitetty liitteessä.
Suunniteltaessa ulkoilureittejä Luhtajokilaaksoon, jäte-
vedenpuhdistamo ja sen vaikutukset tulee ottaa huomi-
oon. Lisäksi Luhtajokilaakson tulva-alueet on otettava 
suunniittelussa huomioon. 

Laajat maa- ja metsätalousalueet ovat jokamiehen 
oikeudella käytettävissä virkistykseen. Liitteessä 4 on 
esitetty voimassa olevan asemakaavan viheralueet.

6.8 Yhdyskuntatekninen huolto
Osayleiskaavassa on osoitettu olemassa olevat 110 ja 
400 kV:n voimalinjat sekä uusi voimalinja Valkjärveltä 
itään. Yhteiselle johtoalueelle sijoittuvat Fingridin 400 
kV Huittinen-Tammisto ja 110 kV Forssa Ruotsinkylä 
voimalinjat. Muut alueen voimalinjat ovat Nurmijärven 
Sähköverkko Oy:n voimalinjoja.

Voimajohdon johtoalue sisältää johtoaukean ja sen mo-
lemminpuoliset reunavyöhykkeet. Puiden kasvukorkeus 
on reunavyöhykkeillä rajoitettu, jotta puut eivät mah-
dollisesti kaatuessaan ulotu voimajohtoon. Voimajohdon 
rakennusrajoitusalue on ehdoton raja, jonka sisäpuolel-
le ei voi osoittaa rakentamista. Fingridillä on pitkän ai-
kavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusra-
joitusta merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden 
ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitus koskee koko 
johtoaluetta. Rakennusrajoitus koskee sekä maanpäälli-
siä että maanalaisia rakennuksia. 

Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva 
toiminta ei saa olla ristiriidassa sähköturvallisuuden 
kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon 
käytölle ja kunnossa pysymiselle.

Voimajohtoalueella tai sen läheisyyteen sijoittuvasta 
rakentamisesta tulee pyytää Fingrid Oy:ltä tai Nurmi-
järven Sähkö Oy:ltä erillinen risteämälausunto. Ris-
teämä voi olla myös esimerkiksi tie, katu, rakennelma 
tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. 
Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi 
osoitettu kaavassa.

Ohikulkutien varrelle suunnitellun uuden työpaikka-
alueen suunnittelussa on otettava huomioon voimajoh-
toalueen rajoitukset maankäytölle. 

Sähköasemia varten on esitetty aluevaraukset, kaksi 
olevaa ja uusi Mäyränkallion eteläosaan tai Lintumäen 
alueelle. Osayleiskaavan pohjoisosan muuntamolle ja 
Mäyränkallion/Lintumäen alueelle on osoitettu varaus 
lämpövoimalaitosta varten.

Maakaasujohtoa varten Martinlaaksosta pohjoiseen on 
osoitettu ohjeellinen varaus voimassa olevan maakun-
takaavan mukaisesti.

Olemassa oleva siirtoviemäri on osoitettu pohjoises-
ta Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Kirkonkylä-
Klaukkala siirtoviemärille on osayleiskaavassa osoitettu 
ohjeellinen/vaihtoehtoinen linjaus.

Olemassa olevat siirtovesijohdot ja – jätevesijohdot on 
esitetty liitekartoissa 29 ja 30.

Asemakaavoja toteutettaessa rakennetaan vesihuolto-
verkostoa tarpeen mukaan.

Lintumetsän alueen eteläpuolelle on osoitettu määrä-
aikainen yhdyskuntateknisen huollon alue et-1, joka 
varattu maanläjitykseen. Alueelle ei saa toiminnan 
loputtua sijoittaa asumista.

6.9 Meluntorjunta
Klaukkalan alueella melua aiheuttaa pääasiassa liiken-
ne. Klaukkalantie ja tuleva ohikulkutie ovat liikenne-
määriltään merkittävimmät tiet. Uudet tiet Tornimäen-
tie, Luhtajoentie ja Äijänniituntie ja nykyiset maantiet 
ovat seuraavaksi eniten melua aiheuttavia teitä. Laadit-
taessa asemakaavoja olemasa olevien teiden varrelle, 
meluntorjunta tulee ottaa huomioon ja tarvittaessa esit-
tää meluntorjuntatoimenpiteitä. Uusien teiden/katujen 
suunnittelussa tulee meluntorjunta ottaa suunnittelussa 
huomioon ja esittää tarpeelliset meluntorjuntatoimen-
piteet. 

Kaavamääräyksen mukaan laadittaessa asemakaavaa 
liikenneväylän, muun melulähteen tai luonnonsuojelu-
alueen tuntumaan on tarkistettava melutaso ja osoi-
tettava tarpeelliset meluntorjuntatoimenpiteet. Raken-
nettaessa asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja 
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melualueelle tulee huolehtia, että melutasoista valtio-
neuvoston antamat ohjearvot eivät ylity. 

Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelman 2005 tarkis-
tamisen (2012) yhteydessä on laskettu meluennusteet. 
Myös Luhtajoentien ja Tornimäentien alustavan yleis-
suunnitelman yhteydessä on tarkasteltu meluennustei-
ta.

Finavian Helsinki-Vantaa lentoaseman ympäristölupa-
hakemukseen laadittujen lentomeluennusteiden (ns. 
verhokäyrä) mukaan yli 55 dB Lden lentomelualue ei 
ulotu suunnittelualueelle. Alueen yli kulkee kuitenkin 
erityisesti Pohjois-Suomeen suuntautuvaa lentoliiken-
nettä. Osa asukkaista kokee alueen yli lentävien konei-
den aiheuttaman melun kiusalliseksi.

6.10 Hulevedet ja tulva-alueet 
Alueen maaperä on pääosin savea ja kalliota. Lisäksi on 
pieniä alueita moreenia ja turvetta sisältäviä suoalueita. 
Maaperäolosuhteiltaan alue ei sovellu hyvin huleve-
sien imeyttämiseen, mutta on suositeltavaa rakentaa 
kosteikkoja ja viivytysaltaita, jotta alueen lisääntyviä 
hulevesimääriä pystyttäisiin hallitsemaan ja lisäksi vä-
hentämään ravinteiden ja kiintoaineksen kulkeutumista 
hulevesien mukana vesistöihin.

Maankäytön tehostuessa rakennettujen alueiden ja 
läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa. Rankkojen 
sateiden aiheuttamat hetkelliset virtaamahuiput voivat 
kasvaa 3 – 4 –kertaisiksi alueille, joille tulee paljon kat-
topintoja ja päällystettyjä piha-alueita, ellei hulevesien 
hallintatoimenpiteisiin kiinnitetä huomiota kaavoitus- ja 
suunnitteluvaiheessa. Myös täydennysrakentamisalueil-
la tulee ottaa huomioon hulevesien lisääntyvät määrät 
ja niiden hallinta.

Osayleiskaavan yleisten määräysten mukaan alueiden 
asemakaavoituksen yhteydessä hulevesien hallintatoi-
menpiteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hule-
vesien hallinnan suunnittelussa tulee käyttää hyväksi 
olevia uomia ja luontaisia maastonmuotoja. Hulevesien 
hallintaa suunniteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomi-
oon vesilain 2 luvun 11 §:n kriteerit täyttävät norot. 
Näitä noroja on selvitetty osayleiskaavatyön yhteydes-
sä, mutta selvitys ei ole kattava. Asemakaavaa laadit-
taessa tulee tarkemmassa luontoselvityksessä selvit-
tää vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset norot. Hulevesiä 
tulee pyrkiä viivyttämään niiden syntypaikoilla. Uusien 
laajojen alueiden kaavarungon suunnittelun yhteydessä 
tulee ratkaista hulevesien hallinnan kokonaisuus. Hu-
levesin hallinnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
Valkjärven veden laadun parantamistavoitteet. (liite 11)

Luhtajoen, Lepsämänjoen ja Valkjärven eteläpuolella 
Lähtelänojan alueet ovat tulvaherkkiä alueita. Raken-

nusjärjestyksessä on annettu määräyksiä alimmista ra-
kentamiskorkeuksista. Asemakaavoissa tulee määrittää 
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet niin, että ne 
vastaavat aina tuoreimpia selvityksiä ja ohjeita.

6.11 Kaupalliset ja muut julkiset 
ja yksityiset palvelut
Osayleiskaava mahdollistaa kaupallisten ja muiden 
yksityisten palvelujen kehittämisen. Vähittäiskaupan 
suuryksiköt tulee sijoittaa keskustavyöhykkeen alu-
eelle. Kerrostaloalueiden kaavamääräyksen mukaan 
rakennusten pohjakerroksiin saa sijoittaa liike-, työ- ja 
palvelutiloja.

2. vaihemaakuntakaavan mukaisesti tilaa vaativan eri-
koistavaran vähittäiskaupan suuryksiköitä saa sijoittaa 
Mäyränkallion työpaikka-alueelle, merkintä km-1. Alu-
een vähittäiskaupan yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
enintään 50 000 k-m². Työpaikka-alue tulee toteuttaa 
samanaikaisesti kaupallisten palvelujen kanssa. Jatkos-
sa tulee ohikulkutien liittymä alueen maankäyttöä tar-
kastella nyt esitettyä laajemmalta alueelta yhteistyössä 
Vantaan kanssa. Samassa yhteydessä tulee suunnitella 
alueen vähittäiskaupan suuryksiköille varattavat alueet. 
Tämä tulee ajankohtaiseksi, mikäli Kehä IV:n linjaus 
jatkuu itäänpäin Klaukkalan ohikulkutien liittymästä.

Paikallisen tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan 
suuryksikön saa sijoittaa Järvihaan alueelle perustuen 
joko merkintään km-2 tai KM-1. Paikallinen suuryksikkö 
saa olla kerrosalaltaan enintään 10 000 k-m² ellei selvi-
tyksin muuta osoiteta.

Luhtajoen pohjoispuoliselle alueelle Luhtajoentien lä-
heisyyteen on osoitettu lähipalvelujen alue pl-1. Kaava-
määräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa yksityisiä 
ja julkisia lähipalveluja sekä työpaikkoja. Tällä merkin-
nällä mahdollistetaan Luhtajoen pohjoispuolisen alueen 
tarvitsemat lähipalvelut keskeisellä paikalla.

Ikääntyvän väestön tarpeisiin tulee kaavoittaa ja raken-
taa asuntoja ja palvelutaloja olemassa olevien palve-
luiden kuten terveyspalveluiden läheisyyteen. Näiden 
asuntojen tulisi sijaita myös joukkoliikenteen reittien ja 
hyvien kevyen liikenteen väylien lähellä.

 Uusien asuinalueiden kaavarunkoja ja asemakaavoja 
laadittaessa tulee ottaa huomioon alueen tarvitsemat 
lähipalvelut kuten päiväkodit ja alakoulut ja varata niille 
riittävän suuret alueet.

Osayleiskaavassa on varattu uusia työpaikka-alueita 
Sudentullin, Mäyränkallion ja Lintumäen alueelle. 
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6.12 Pilaantuneet maa-alueet !
Osayleiskaavassa on osoitettu !-merkinnällä pilaan-
tuneet maa-alueet, joilla on puhdistustarve. Merkintä 
perustuu MATTI-rekisterin tietoihin. Kaavamääräyksen 
mukaan alueen pilaantuneisuus tulee tutkia ennen alu-
eelle rakentamista tai alueen käyttöönottoa ja selvittää 
maaperän kunnostustarve suunniteltuun käyttötarkoi-
tukseen, ellei niitä ole selvitetty aluetta koskevassa 
asemakaavassa. 

6.13 Alueittaiset suunnitteluoh-
jeet 
Osayleiskaavaan liittyy alueita koskevat suunnitteluoh-
jeet, joissa on esitetty alueen nykytilanteen kuvaus ja 
kaavarunko ja asemakaavasuunnittelua ohjaavia kaa-
vamääräyksiä tarkentavia suunnitteluohjeita ja suun-
nittelussa huomioon otettavia reunaehtoja. Alueittaiset 
suunnitteluohjeet ja alueiden numerointi on esitetty 
liitteissä 20 ja 21.
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7
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
7.1 Vaikutusten arvioinnin läh-
tökohdat
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat maankäyt-
tö- ja rakennuslain 9§, joka velvoittaa arvioimaan ja 
selvittämään kaavan ympäristöön ja yhdyskuntatalou-
teen kohdistuvat sekä sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, 
jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 1§:ssä on eritelty tar-
kemmin vaikutusten arvioinnin sisältö. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9§
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadit-
taessa

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin. Kaavaa laa-dittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 1§
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadit-
taessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä 
tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä 
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, 
aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvi-
tysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvi-
tysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan 
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välit-tömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-

toon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

suuteen ja luonnonvaroi-hin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- 

ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-

töön ja rakennettuun ympäristöön.

Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja raken-
nuslain 9 §:ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset 
ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuk-
sia selvitettäessä tulee olla tarpeellisessa määrin 
yhteydessä tähän kuntaan. Jos kaavan olennaiset 
vaikutukset ulottuvat toisen maakunnan liiton 
alueelle, tulee vastaavasti olla yhteydessä tähän 
liittoon.
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Vaikutusten arvioinnin viitekehys rakentuu Klaukka-
lan osayleiskaavan kehityskuvan 2020, Nurmijärven 
maankäytön kehityskuvan 2040, kunnan strategian, 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä seu-
dullisten maankäyttötavoitteiden (MAL, MASU, maa-
kuntakaava) pohjalle. Vaikutusten arviointi toteutetaan 
osin asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnin tausta-
aineistona toimivat useat osayleiskaavatyötä tukevat 
selvitykset ja niihin pohjautuvat analyysit. Vaikutusten 
arvioinnin tukena ovat myös viranomaistahoilta saadut 
lausunnot sekä asukkailta ja muilta osallisilta saadut 
mielipiteet. 

Vaikutusten arvioinnin sisältö voidaan jakaa kolmeen 
kokonaisuuteen: Yhdyskuntarakenteellisiin vaikutuksiin, 
luontoon ja kulttuuriperintöön kohdistuviin vaikutuksiin, 
sekä ihmisiin ja elinkeinoihin kohdistuviin vaikutuksiin.

7.2 YHDYSKUNTARAKENTEELLISET 
VAIKUTUKSET
Yhdyskuntarakenteellisissa vaikutuksissa tarkastellaan 
sitä, miten yleiskaavaratkaisut hyödyntävät ja tukevat 
olemassa olevaa rakennetta ja eheyttävät sitä. Lisäksi 
tarkastellaan sitä, miten uudet asuin- ja työpaikka-
alueet ovat laadullisesti ja määrällisesti tarkoituksen-
mukaisia ja minkälaista elinympäristöä ne synnyttävät. 
Yhdyskuntarakenteellisiin vaikutuksiin liittyvät kiinteästi 
myös yhdyskuntataloudelliset vaikutukset, vaikutukset 
palveluihin ja kunnan palveluverkkoon, sekä liikentee-
seen ja liikenneverkkoon kohdistuvat vaikutukset.

7.2.1 Väestönkasvu 

Vuonna 2011 hyväksytyn Nurmijärven  maankäytön 
kehityskuvan mukaan Klaukkalan väkiluku olisi 26 000 
asukasta noin vuonna 2040. Uudenmaan maakuntakaa-
van sekä HLJ 2015:n ennusteissa Klaukkalan väestön-
kasvun on ennustettu olevan tätä pienempää. Maa-
kuntakaava mahdollistaa Klaukkalan taajaman uuden 
rakentamisen sekä edellyttää keskusta-alueen tiivistä-
mistä ja siten asukastiheyden kasvattamisen. 

Klaukkala on Nurmijärven taajamista vetovoimaisin ja 
sen kasvu jatkunee tasaisesti myös tulevina vuosikym-
meninä. Maankäytön kehityskuvan luvut tarkoittavat, 
että Klaukkala kasvaisi keskimäärin noin 350 asukkaalla 
vuodessa. Yleiskaavaehdotuksessa on uusia asuinalue-
varauksia kaikkiaan 497 ha. Yleiskaavan aluevaraukset 
näyttäisivät riittävän väestönkasvun tarpeisiin hyvin, 
pientalojen osalta arviolta vuoteen 2035, kerrostalojen 
osalta vuoteen 2040 saakka, riippuen väestönkasvun 
nopeudesta. Mahdollisen väestönkasvun vauhtiin vai-
kuttavat talouden suhdanteet. 

Väestönkasvu tasapainottaa alueen väestörakennetta. 
Uusien alueiden toteuttaminen lisää alueella lapsiper-
heiden määrää, mikä nuorentaa ja tervehdyttää väestö-
rakennetta. Tämä tarkoittaa erityisesti varhaiskasvatuk-
sen ja peruskoulupalveluiden osalta tarvetta varautua 
uusiin investointeihin tulevina vuosikymmeninä.

7.2.2 Yhdyskuntarakenne ja sen eheys

Klaukkalan osayleiskaavassa esitetyt uudet asuin- ja 
työpaikka-alueet perustuvat vuonna 2006 tehtyyn alue-
vertailuun, jossa tarkasteltiin Klaukkalan laajenemis-
mahdollisuuksia eri alueilla ja eri näkökulmista. Vaihto-
ehtoisia laajentumisalueita arvioitiin tässä yhteydessä 
useilla laadullisilla sekä määrällisillä mittareilla. Yhtenä 
laatumittareista oli yhdyskuntarakenteellinen sijainti, 
sen eheyttävä vaikutus yhdyskuntarakenteen kehitty-
miseen. Uudet asuin- ja työpaikka-alueet sijaitsevat 
pääasiassa nykyisen taajamarakenteen laidoilla.

Klaukkalan osayleiskaavan alueelta on laadittu selvitys 
olemassa olevan rakenteen tiivistämispotentiaalista. 
Tämän selvityksen mukaan eniten tiivistyspotentiaalia 
on Syrjälän sekä Ylitilantien alueella, jotka sijaitsevat 
yhdyskuntarakenteellisesti edullisesti lähellä Klaukka-
lantietä ja Klaukkalan keskustaa. Nämä alueet ovat 
osayleiskaavaehdotuksessa merkitty pienin toimenpitein 
kehitettäviksi alueiksi. Selvityksen mukaan myös Toi-
volan alueella olisi muita alueita enemmän tiivistämis-
potentiaalia, mutta Toivolan sijainti yhdyskuntaraken-
teessa ei ole niin suotuisa, että alueen tiivistämistä olisi 
kannattavaa tarkastella laajemmassa mittakaavassa.  
Osayleiskaava ei kuitenkaan estä rakenteen tiivistämis-
tä muillakin alueilla. Lisäksi maakuntakaavan tiivistä-
mismerkintä tukee rakenteen tiivistämistä Klaukkalan 
keskustassa ja sen läheisyydessä.

Osayleiskaava luo mahdollisuuksia väestönkasvun 
sijoittamiseen asemakaavoitettaville alueille. Asema-
kaavoitettujen alueiden lisäksi taajamaa ympäröiville 
maa- ja metsätalousalueille sijoittuvat lupahakemukset 
käsitellään ottaen huomioon kaavan sisältö ja tavoitteet 
sekä suunnittelutarveratkaisun maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetyt edellytykset sekä tilajaotushistoria. 
Taajamaosayleiskaavassa ei ole perusteltua osoittaa 
mitoitusta kuten maaseutualueiden osayleiskaavoissa, 
vaan perustaa harkinta enemmän asemakaavoitetun 
alueen lievealueen olosuhteisiin.  Rakennusjärjestykses-
sä on osoitettu kaikki asemakaavan ulkopuoliset alueet 
suunnittelutarvealueiksi, joten uusien rakennuspaikko-
jen muodostaminen edellyttää aina suunnittelutarverat-
kaisua ja MRL:n 137 §:n edellytysten täyttymistä.
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Osayleiskaavan keskeisin muutos yhdyskuntarakenteen 
nykytilanteeseen nähden on uusien liikenneverkkoa täy-
dentävien yhteyksien sekä nykyistä taajamarakennetta 
täydentävien sekä uusiin tieyhteyksiin kytkeytyvien 
alueiden lisäys osaksi kokonaisuutta. Nykytilan jatku-
mo, eli vaihtoehto, jossa osayleiskaavallista kokonais-
suunnitelmaa ei olisi, aiheuttaisi liikenteellisten ongel-
mien pahenemisen. Taajaman kehittämisestä puuttuisi 
tavoitteellisuus sekä johdonmukaisuus. 

7.2.3  Yhdyskuntalous

Klaukkalan kehittäminen edellyttää isoja investointeja 
tie- ja katuverkkoon - Klaukkalan ohikulkutie, Luhtajo-
entie, Tornimäentie, Äijänniituntie, Klaukkalantien neli-
kaistaistaminen. Vesihuollon osalta investointeja edel-
lyttävät Luhtajoen pohjoispuolisilla alueilla myös uusien 
runkovesijohtojen rakentaminen vesitornilta sekä uusi 
runkoviemäri puhdistamolta sekä asuinalueiden katujen 
sekä vesihuollon ja niiden edellyttämien runkolinjojen 
toteuttaminen. 

Jos alueen käyttöönotto edellyttää isoja investointeja, 
on alueen toteuttaminen tehokkaampana kerrostaloval-
taisena alueena tai kerrostalorakentamista vastaavalla 
tehokkuudella tarkoituksenmukaista ja kokonaistalou-
dellisesti edullisempaa. Alueen tehokkuus määritellään 
tarkemmin asemakaavasuunnittelua edeltävässä kaa-
varunkotarkastelussa. Klaukkalan maaperä ja pinnan-
muodot ovat sen kaltaiset, että nyt rakentamatta olevat 
alueet ovat pääasiassa kallioisia sekä pehmeikköisiä 
alueita, eli rakentamiskustannuksiltaan kalliita toteut-
taa. 

Maapolitiikan keinoin voidaan saada rahoitusta tuleviin 
suuriin investointeihin ja vaikuttaa kunnan talouden 
tasapainoon. Kunnan tontinmyyntiaikataulutuksella 
voidaan vaikuttaa väestönkasvun hallintaan, kasvun si-
joittumiseen yhdyskuntarakenteessa sekä siihen, miten 
palvelutuotanto pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyn-
tään. Jotta Klaukkalan kehittäminen olisi taloudellisesti 
mahdollista, tarvitaan sitoutumista sekä pitkäjänteistä 
ja määrätietoista toimintalinjaa. Jos jonkin alueen käyt-
töönotto edellyttää isoa kynnysinvestointia ja/tai suuria 
kytkentäkustannuksia, samanaikaisesti ei voida toteut-
taa monia alueita eri puolilla Klaukkalaa. Klaukkalaa 
tuleekin kehittää vaiheittain alue kerrallaan hyödyntäen 
tehtyjä investointeja. Alueiden keskinäinen toteuttamis-
järjestys suhteessa tie- ja katuverkoston rakentamiseen 
on sisällytetty osayleiskaavaan tot-ajoitusmerkinnöin.  
Näin pystytään yhteensovittamaan pitkän tähtäimen 
suuret uutta infrastruktuuria synnyttävät investoinnit, 
kuten teiden rakentaminen sekä uusien asuinaluei-
den avaaminen rakentamiselle. Vuosittain laadittavalla 
maankäytön toteuttamisohjelmalla pystytään koordi-

noimaan lyhyellä tähtäimellä tapahtuvat investoinnit 
kunnallistekniikan, tontinmyynnin ja palvelutuotannon 
osalta. 

Tiiranrannan loma-asuntoalue oli osoitettu kaavaluon-
noksessa loma-asumisen alueena (RA-1). Sama maan-
käyttömerkintä esiteltiin 29.01.2015 kuntasuunnittelu-
lautakunnalle kaavaehdotuksen ollessa käsiteltävänä.  
Kaava palautettiin tältä osin uudelleen valmisteltavaksi. 
Tiiranrannan alueen muuttamisesta pientaloalueeksi 
päätettiin kuntasuunnittelulautakunnassa 29.01.2015. 

Alueen kehittäminen loma-asuntoalueesta vakituisen 
asumisen pientaloalueeksi on siitä koituvien yhdys-
kuntataloudellisten kustannusten ja hyötyjen kannalta 
erityisen ongelmallinen ja kallis alue. Alue on rakentu-
nut vanhan loma-asuntoalueen kaavan pohjalta hyvin 
hajanaiseksi ja suunnitteluvaran puuttuessa vaikeasti 
jatkokehitettäväksi alueeksi. Kaava on alunperin laadit-
tu 1960-luvulla ja sitä on muutettu 1970-luvun alussa.

Alueen kunnallistekniikan toteuttaminen edellyttää 
kalliita ratkaisuja, kuten mahdollisia kiinteistökohtaisia 
pumppaamoita tai kolmannen putkilinjan vetämistä 
Valkjärven rannan tuntumaan kiinteistöjen pihapiirien 
poikki. Johtorasite tontilla rajoittaa asukkaiden mahdol-
lisuuksia hyödyntää pihapiiriään. Alueen tiivistämismah-
dollisuudet ovat melko niukat, rakennetta tiivistämällä 
ja rakennusten uusiutumisen myötä alueelle voidaan 
toteuttaa arviolta noin 10 uutta asuinrakennusta.  Näin 
ollen alueella on vaikea saavuttaa taloudellista tehok-
kuutta rakennettavan infrastruktuurin hyödyntämiseen. 

Alustavien karkeiden laskelmien mukaan kunnallistek-
niikan rakentaminen Tiiranrannan alueelle maksaa noin 
700 000 euroa. Tämä pitää sisällään vesi- ja viemärilin-
jat sekä kadunrakentamisen. 

7.2.4 Yhdyskuntatekninen huolto

Yleiskaavaan merkityt voimalinjat ja niiden ohjeelliset 
linjaukset, olevat ja alustavat siirtoviemärilinjaukset, 
alustava maakaasuputken linjaus ja yhdyskuntatekni-
seen huoltoon varatut alueet tukevat Klaukkalan kasvua 
mahdollistaen mm. sähkönjakelun varmuuden. Uusien 
voimalinjojen toteuttaminen aiheuttaa paikallista mai-
semallista haittaa. 

7.2.5 Rakentamisen ilmastovaikutukset

Yleiskaavalla voidaan mahdollistaa kehitys, jossa kasvi-
huonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Päästötavoittei-
den saavuttaminen edellyttää tavoitteellisuutta kaikilla 
toteutuksen tasoilla aina maakuntakaavasta, yleis-
kaavasta ja kunnan strategiasta asemakaavoitukseen, 
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rakentamistapaohjeisiin sekä rakennussuunnitteluun. 
Klaukkalan osayleiskaavaratkaisulla päästöihin voidaan 
vaikuttaa varmistamalla rakennettavien alueiden riittä-
vä aluetehokkuus, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
ja täydentäminen, viheralueiden ja viheryhteyksien 
säilyttäminen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
vahvistaminen, kävelyn sekä pyöräilyn mahdollisuuksi-
en parantaminen, palveluverkon tarkoituksenmukaisuus 
sekä energiaa säästävän rakentamisen suosiminen. 
Yleiskaavaa suurempi rooli päästöjen vähentämisessä 
on asemakaavoituksella ja siinä määriteltävässä raken-
tamisen ohjauksessa.

Metsien rakentaminen vähentää Klaukkalan alueen hii-
linieluja. Noin 3/4 uusista yleiskaavan mahdollistamista 
asuin- ja työpaikka-alueista on nykyisin metsää, loput 
1/4 on peltoa. Metsäpinta—alan vähetessä hiiltä sitovan 
kasvillisuuden määrä vähenee. Kokonaisuutena tar-
kasteltuna Klaukkalan osayleiskaava-alueella rakenta-
miseen tarkoitetut alueet pienentävät metsäpinta-alaa 
noin 20%. On kuitenkin huomioitava, että rakennettavi-
en alueiden sisälle jää myös metsäisiä lähivirkistysalu-
eita, joiden laajuus ja sijainti määritellään asemakaava-
suunnittelun yhteydessä. Peltojen merkitys hiilinieluna 
on metsäisiä alueita vähäisempi. Klaukkalan suurin 
yksittäinen hiilinielu, Isosuo, on Natura 2000-kohde, jo-
ten sen säilyminen nykyisellään vaikuttaa positiivisesti 
Klaukkalan hiilitaseeseen. Lisäksi Klaukkalan taajaman 
ympärillä säilyvät edelleen laajat maa- ja metsätalous-
alueet, jotka sitovat hiiltä. 

7.3 YHDYSKUNTARAKENNE JA PAL-
VELUT 
Uudet asuinaluevaraukset sekä työpaikkavaraukset ovat 
painottuneet pääasiassa keskustan olemassa olevan 
rakenteen tuntumaan sekä Klaukkalan ohikulkutien lä-
heisyyteen. Kuitenkin osa uusista asuinaluevarauksista 
sijaitsee melko kaukana Klaukkalan keskustasta.

Yleiskaavan mahdollistama kaupallisten palveluiden 
mitoitus säilyttää Klaukkalan roolin kunnan kaupallisena 
pääkeskuksena ja mahdollistaa sen kehittämisen tule-
vaisuudessa. Klaukkalan keskustan palvelutarjonnan 
kehittämisen mahdollistaminen ei ole pois muilta kun-
nan päätaajamilta, sillä niissä on edelleen mahdollisuus 
kehittää palveluita kysyntää vastaavalla tasolla. 

Klaukkalalla on kunnan taajamista parhaat edellytyk-
set saada eniten monipuolista keskustoihin sijoittuvaa 
erikoiskauppaa. Klaukkalaan suuntautuu ostovoimaa 
koko Nurmijärven alueelta. Mitä monipuolisemmaksi 
Klaukkalan palvelutarjonta muodostuu, sitä enemmän 
kuntalaiset asioivat siellä ja ostovoima pysyy kunnan 
sisällä. Mikäli Klaukkalan palveluja ei pystytä kehittä-
mään, asiointi suuntautuu entistä enemmän pääkau-

punkiseudulle, kuten Vantaan Kivistöön rakennettavaan 
uuteen kaupalliseen keskukseen. 

Klaukkalan Viirinlaakson alueelle on hyväksytty asema-
kaava, joka mahdollistaa uuden hypermarketin raken-
tamisen. Asemakaavan muutoksen myötä kaupallinen 
keskus yhä selvemmin sijoittuu Viirinlaaksoon, jossa 
uuden matkakeskuksen myötä asiakasvirrat lisääntyvät.

Uuden päivittäistavarakaupan rakentaminen vaatii noin 
3000-3500 asukkaan väestöpohjan, jotta toiminta on 
kannattavaa. Näin ollen on haasteellista saada vanhoille 
asuinalueille päivittäistavarapalveluita ilman lisäraken-
tamista, jonka yleiskaava mahdollistaa. Pienimuotoisel-
la nykyisen rakenteen täydentämisellä voidaan tukea 
nykyisten palveluiden toimintaedellytyksiä. Olemassa 
olevan rakenteen täydentäminen ja tiivistäminen on hi-
dasta ja vähittäin tapahtuvaa muutosta, jolloin muutok-
set palvelutarjonnan tarpeissakin tapahtuvat hitaasti. 
Jos asuinalue kasva noin 6000-7000 asukkaan alueeksi, 
tulisi kaupan mitoituksessa varautua siihen, että kau-
pan toiminnoilla on mahdollisuus laajentua. 

Päivittäistavarakaupassa asiointi keskittyy yleensä 
lähelle kotia. Klaukkalan nykyiset kaupalliset palvelut 
keskittyvät pääasiassa Klaukkalantien varteen. Niiden 
saavutettavuus kävellen tai pyörällä on aivan kes-
kustan alueella erittäin hyvä, mutta mm. Harjulassa 
päivittäistavarakauppaa ei ole. Nämä alueet tukeutuvat 
Klaukkalan keskustan palveluihin. Etäisyyttä Klaukkalan 
keskustaan on usea kilometri ja sen vuoksi asiointimat-
kat tehdään herkästi autolla. Harjulan suuntaan Lah-
nuksentien varteen kaavassa ei osoiteta juurikaan uutta 
asuinrakentamista. 
 
Haikalassa sijaitsee nykyisin yksi päivittäistavarakaup-
pa. Haikalan ja Mäntysalon lähistöjen kaavan mahdol-
listaman väestönkasvun myötä nykyisten päivittäista-
varapalveluiden toimintaedellytykset paranevat ja on 
mahdollista, että uusia päivittäistä asiointia palvelevia 
toimintoja syntyy. Ohikulkutien varteen tulevien uusi-
en asuinalueiden yhteyteen on yleiskaavan mukaisesti 
mahdollista toteuttaa lähipalveluiden keskus, joka to-
teutuessaan täydentää kaupallisten palveluiden verkkoa 
taajamassa. Klaukkalan keskustassa kaavan C-merkin-
töjen myötä keskusta-alueen kaupallisten palveluiden 
tarjonta voi täydentyä ja monipuolistua. Tämän edelly-
tyksenä on myös väestökasvu. 

Lepsämäntien suunnalla Lintumetsä sijaitsee verrattain 
kaukana palveluista. Alueelle rakennetaan parhail-
laankin runsaasti lisää asutusta, mutta uusien päivit-
täistavarapalveluiden syntyyn väestönkasvu ei tule 
riittämään. Vanhan Klaukan sekä Töyrypellon alueet 
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Lepsämäntien varressa sijaitsevat lähellä Klaukkalan 
keskustan palveluita ja tukeutuvat niihin. 

Lehtimäki ja Toivola sijaitsevat hyvin Klaukkalantien 
varressa, kohtuullisen matkan päässä Klaukkalan kes-
kustan palveluista. Omia päivittäispalveluita alueilla ei 
ole, eikä tuleva väestönkasvu todennäköisimmin mah-
dollista uusien palveluiden syntymistä. 

Kuonomäentien varressa sijaitsevan AP-reservialueen 
saavutettavuus joukkoliikenteellisesti on heikko. Kuo-
nomäentien reservialueen irrallisuus olemassa olevas-
ta taajamarakenteesta lisää liikenteen määrää. Alue 
tukeutuu vahvasti Klaukkalan keskustan palveluihin.

Ohikulkutien varren uudet AP-aluevaraukset sijaitsevat 
Luhtajokilaakson koillispuolella ja uusi tieyhteys Luhta-
joentie yhdistää alueet Klaukkalan vanhaan keskustaan. 
Kuitenkin alueella on mahdollisuus kehittyä päivittäis-
tavarapalveluiden osalta melko omavaraiseksi uuden 
väestöpohjan myötä, jos uusi asuinalueiden yhteyteen 
sijoittuva lähipalveluiden alue kehittyy monipuolisek-
si. Näiltä asuinalueilta etäisyys Klaukkalan nykyiseen 
keskustaan on jalan tai polkupyörällä kuljettava matka, 
mutta oman auton käytön vähenemiseen vaikuttaa tu-
levaisuudessa kuitenkin taajaman sisäisten sekä pää-
kaupunkiseudulle suuntautuvien joukkoliikenneyhteyk-
sien kehittyminen.

Laajasti tarkasteltuna asuinalueiden palveluissa ei kaa-
van myötä tapahtune merkittävää muutosta. Väestön-
kasvu voi turvata nykyisten palveluiden olemassaolon 
ja vahvistaa sekä monipuolistaa Klaukkalan keskustan 
palvelutarjontaa. Klaukkalan palveluilla ei ole merkittä-
vää seudullista vaikutusta naapurikuntiin. Liikenneyhte-
ydet naapurikunnista Klaukkalaan ovat huonot poislu-
kien Vantaa, jonka kehittyvä Kivistön keskus kilpailee 
klaukkalalaisista asiakkaista. 

Mäyränkallioon sijoittuva kaupallisten palvelujen alue 
sijoittuu maakuntakaavan palveluverkkoselvityksen 
mukaan autovyöhykkeelle. Mäyränkallion kaupalliset 
palvelut ovat tilaa vaativaa kauppaa, missä asiointitihe-
ys on kuitenkin merkittävästi harvempaa. 

7.3.1 Julkiset palvelut

Strafica Oy on tehnyt kunnan palveluverkkosuunnitel-
maa varten paikkatietoanalyysin kunnan palvelujen 
saavutettavuudesta. Saavutettavuuskartoissa on mal-
linnettu jokaisen Nurmijärvellä olevan 250 x 250 metrin 
ruudun saavutettavuus suhteessa kunnan muihin 
ruutuihin ottaen huomioon kulkumahdollisuudet ruutu-
jen välillä, kunnan palvelujen etäisyys sekä kulkutavan 
valinta erityyppisillä ja – pituisilla matkoilla. Menetel-
mässä on otettu huomioon yhtäältä kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen sekä toisaalta henkilöautoliikenteen 

kulkutavat. Jokaisessa ruudussa saavutettavuutta on 
kuvattu ruutukohtaisella pisteluvulla, jotka on kartoissa 
muutettu värikoodeiksi A–G.

Saavutettavuusanalyysista nähdään, että kevyellä ja 
joukkoliikenteellä parhaiten saavutettavat alueet sijait-
sevat päätaajamien keskustoissa, koska niissä asutus ja 
palvelut sijaitsevat tiiveimmin. On perusteltua sijoittaa 
päätaajamiin sellaisia palveluita, joiden asiakkaat kulke-
vat pääosin kävellen, pyörällä tai linja-autoilla. Tällaisia 
palveluita ovat päiväkodit, peruskoulut, lukiot, nuori-
sotalot, paljon käytetyt liikuntapaikat sekä ikäihmisille 
suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut. Lukiot, nuoriso-
talot ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikat sekä 
suurin osa peruskoulujen toimipaikoista sijaitseekin 
vähintään kohtuullisella kevyen ja joukkoliikenteen saa-
vutettavuusvyöhykkeellä.

Kuva 31. Saavutettavuusvyöhykkeet
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Päiväkotien saavutettavuus on Klaukkalassa hyvä, kun 
mittarina käytetään alle kolmen kilometrin etäisyyttä 
pientalovaltaisilla alueilla. Klaukkalan ala-asteen koulu-
verkko on nykyisillä rakennetuilla asuinalueilla pääosin 
hyvin saavutettavissa kilometrin etäisyydellä. Kauem-
mas kouluista jäävät Toivolan alue sekä Lintumetsä ja 
Lepsämäntien suunta. Samoin Kuonomäentien varren 

reservialueelta on pitkä matka kouluihin. Väestönkasvu 
edellyttää laajennusta koulutiloihin. Tämä on osayleis-
kaavan puitteissa mahdollista, sillä kouluille on jätetty 
laajentamismahdollisuuksia. Lisäksi Klaukkalan alueen 
väestönkasvu tulee nykyisten arvioiden mukaan vaati-
maan uuden päiväkodin lähempänä vuotta 2020. 
  

Kuva 32. Palveluiden saavutettavuus
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7.4 Liikenne, liikkuminen ja liiken-
neturvallisuus
Klaukkalan liikenne kasvaa osayleiskaavan toteutuessa 
asukasmäärän kasvua vastaavasti. Kasvu luo edelly-
tykset nykyistä paremmille palveluille, mikä vähentää 
liikkumistarvetta Klaukkalan ulkopuolelle. Tiivistyvä 
yhdyskuntarakenne parantaa edellytyksiä kevyen liiken-
teen käyttöön Klaukkalan sisäisillä matkoilla. Klaukka-
lan sisäisen liikenteen osuus on nykyisin noin 45 % ja 
kevyen liikenteen osuus siitä noin 50 %. 

Ulkoisessa liikenteessä merkittävimmät liikennevirrat 
suuntautuvat pääkaupunkiseudulle, joka on alueen 
työssäkäynnin tärkein suunta tulevaisuudessakin. Ny-
kyisin Klaukkalan ulkoisesta liikenteestä yli puolet suun-
tautuu pääkaupunkiseudulle valtatien 3 ja maantien 
130 kautta ja osuus pysyy likimain samana seudulle 
laadituissa liikenne-ennusteissa.  Työssäkäyntiliikenne 
ruuhkauttaa jo nykyisin Klaukkalantien päivittäin.

Kaavan mahdollistaman uuden rakentamisen aiheutta-
man matkatuotoksen laskemisessa on käytetty apuna 
ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –tutkimus-
ohjelman osana toteutetun matkatuotoksia kartoittavan 
hankkeen laskentalukuja. Tämän mukaan Klaukkalan 
alueella matkatuotos on 1,1 ajoneuvoa / asukas / vrk. 
Nykyinen väestö (n. 15000 asukasta) tuottaa 16000 
ajoneuvon matkatuotoksen / vrk. Klaukkalan osayleis-
kaavan mitoituksen toteutuessa kokonaisuudessaan 
tämä tarkoittaa 28600 ajoneuvoa vuorokaudessa koko 
alueella, eli vuorokauden matkatuotos kasvaa 12600 
ajoneuvolla.  Näin voimakas liikennemäärien kasvu 
edellyttää ehdottomasti Klaukkalan liikenneverkon 
täydentämistä Luhtajoentiellä, Äijäniityntiellä, Torni-
mäentiellä sekä Havumäentiellä. Ennen kuin Klaukka-
lan ohikulkutie valmistuu, väestönkasvun synnyttämä 
liikennemäärä lisää Klaukkalan keskustan ruuhkaisuut-
ta.  Erityisesti ruuhka-aikoina Klaukkalantien liikenteen 
ongelmat heijastuvat ruuhkautumisena myös Klaukka-
lantien itäiseen päähän sekä valtatie 3:lle saakka. 

Nurmijärven ulkopuolella Klaukkalan liikenteen vaiku-
tukset painottuvat valtatien 3 käytävään. Liikenteen 
kasvu lisää tarvetta kolmansien kaistojen toteuttamisel-
le valtatielle 3 Luhtajoen liittymän ja Keimolan välille. 
Mikäli Klaukkalan ohikulkutietä ei toteuteta, on riskinä 
myös Lahnuksentien liikenteen kasvu Klaukkalantien 
ruuhkautumista välittävän liikenteen hakeutuessa uu-
sille reiteille, mitä tapahtuu jo nykyisinkin. Erityisesti 
Nummelantietä käytetään Klaukkalan keskustan ohitta-
miseen taajaman pohjoispuolella. 

Ohikulkutien toteuttaminen parantaa valtatien 3 toimi-
vuutta Klaukkalan liikenteen jakautuessa kahteen liit-
tymään. Henkilöautoliikenteen ruuhkautuminen helpot-
tuu nykyisestä, kun ohikulkutien toteuttaminen siirtää 

Klaukkalan läpikulkuliikenteen ja pääosan Luhtajoen 
pohjoispuolisten Klaukkalan alueiden ulkoisesta liiken-
teestä ohikulkutielle.

Klaukkalantien liikenteen kuormituksen väheneminen 
parantaa edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiseen 
pääkaupunkiseudun suuntaan ja kehäradan liityntään.

7.4.1 Joukkoliikenne 

HLJ 2015 joukkoliikennestrategian mukaan Klaukka-
lan keskustassa on edellytykset kehittyä vuoteen 2025 
mennessä kilpailukykyiseksi joukkoliikenteen tarjon-
tatason alueeksi. Tällöin vuoroväli ruuhkassa olisi 
10 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että joukkoliikenteen 
järjestämisedellytyksiä parannetaan kaavan mukaisin 
ratkaisuin ohjaamalla uusi asutus joukkoliikenteellisestä 
näkökulmasta hyvin saavutettavalle etäisyydelle. Tällä 
tavoin joukkoliikenteen taloudelliset toimintaedellytyk-
set vahvistuvat. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden 
kasvattaminen on kaavan yhtenä tavoitteena ja kaava-
ratkaisun voidaan katsoa tukevan tätä tavoitetta mm. 
uuden linja-autoliikenteen matkakeskuksen myötä. 
Joukkoliikenteen palvelutason lisäksi lippujärjestelmät 
ja –hinnat vaikuttavat joukkoliikenteen suosioon. 

Klaukkalan joukkoliikennepalvelut perustuvat pää-
asiassa Helsingin keskustasta Klaukkalaan kulkeviin 
seudullisiin linjoihin. Suurin osa näistä linjoista jatkaa 
Klaukkalasta edelleen Lopen ja Nurmijärven Kirkonky-
län suuntaan. Etäisyydet lähimmälle linja-autopysäkille 
ovat tiiviimmin asutuilla alueilla hyvät (n. 400 m). 
Tosin joukkoliikenteen vuorotiheydessä on suuria eroja. 
Joukkoliikenteen palvelutaso on paras Klaukkalantien 
varrella Klaukkalan keskustassa, erityisesti Lahnuk-
sentien ja Kirkkotien välisellä jaksolla.  Ongelmana on 
joukkoliikenteen saavutettavuus Lintumetsän, Harjulan, 
Haikalan sekä Mäntysalon suunnilta. Vuorotarjonta on 
heikkoa Klaukkalantien ulkopuolella ja kävelymatkat 
Klaukkalantien pysäkeille ovat pitkiä. Yleiskaavarat-
kaisun toteutuessa syntyy uusia asuinalueita, jotka 
edellyttävät auton käyttöä asiointiliikenteessä. Tällaisia 
alueita Klaukkalassa on jo nykyisinkin. Yleiskaavalla 
kuitenkin pyritään luomaan edellytyksiä tilanteen paran-
tumiselle siten, että jalankulun ja pyöräilyn verkostoa 
sekä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia paran-
netaan keskittämällä väestönkasvua joukkoliikenteen 
näkökulmasta edullisille alueille. 

Lähtökohtia ja haasteita tulevaisuuden joukkoliikenne-
linjaston kehittämiselle tuo Klaukkalan väestön jakau-
tuminen Klaukkalantien varren lisäksi neljään erilliseen 
lohkoon, joita ovat Lepsämäntien suunta, Lahnuksen-
tien suunta, Haikala-Mäntysalon suunta sekä Luhta-
joentien suunta. Tavoitelinjaston mukainen ratkaisu 
johtaa siihen, että mikään linja ei nouse palvelutasol-
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taan kovin korkeaksi, vuoroväli asuinalueilla jää puolen 
tunnin tasolle. Yhdistämällä Haikalan ja Äijäniitun uudet 
asuinalueet yhden keskustasta lähtevän linjan varteen 
näiden asuntoalueiden vuorotarjonta saataisiin parem-
maksi. Toisaalta Klaukkalantien varren vuorotarjonta 
heikkenisi osan vuoroista kiertäessä takaperoisesti 
Haikalan kautta Helsinkiin. Lepsämäntien suunnan vuo-
rotarjontaa voidaan parantaa jo vuoden 2020 tavoite-
linjaston mukaisesti ajamalla osa Kehäradan liityntälii-
kenteestä jatkaen Lintumetsään saakka. Lahnuksentien 
varren vuorotarjontaa on myös mahdollista parantaa. 
Toisaalta tien varteen tulee uutta asutusta melko vähän 
ja sekin lähelle Klaukkalantien hyvää vuorotarjontaa. 

Klaukkalan joukkoliikenteen tavoitelinjasto 
2030

Joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta niin auto-
jen kuin polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksien 
tärkeys Viirinlaakson uuden matkakeskuksen yhteydes-
sä korostuu. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn verkoston 
tulee olla houkutteleva ja mahdollistaa sujuva liikkumi-
nen keskustan ja asuinalueiden välillä. 

Ohikulkutien rakentamisen myötä joukkoliikenteen toi-
minnan edellytykset voivat parantua liikennekuormituk-
sen pienentyessä Klaukkalantiellä. Joukkoliikenteestä 
tulee sujuvampaa ja sen toimintavarmuus paranee. Li-
säksi Klaukkalantien nelikaistaistaminen välillä Lahnuk-
sentie-Hämeenlinnanväylä parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä mahdollistamalla joukkoliikenteen 
etuisuuksia liikenteessä. Kehäradan läheisyys tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden kehittää liityntälinjoja Kivistön 
asemalle ja siten parantaa klaukkalalaisten yhteyksiä 
Helsinkiin sekä poikittain pääradan suuntaan. 

7.4.2 Tie- ja katuverkon kehittäminen

Klaukkalantien kehittäminen on tieverkon täydentä-
misen ohella tärkeää, jotta liikenne saadaan sujuvam-
maksi jo ennen ohikulkutien rakentamista. Ohikulkutien 
toteuttaminen parantaa Klaukkalantien liikenneturvalli-
suutta liikenteen määrän vähentyessä. Samalla liiken-
neturvallisuutta parantavia muita toimenpiteitä voidaan 
helpommin toteuttaa. 

Aikaisemmissa suunnitelmissa on esitetty, että Klauk-
kalantie tulisi 2+2 –kaistaistaa välillä Hämeenlinnan-
väylältä aina suunnitellun Luhtajoentien liittymään 
asti. Tämä on todettu tarpeelliseksi, vaikka Klaukkalan 
ohikulkutie toteutettaisiin tarkastellulla ennustejaksolla. 
Viirinlaakson voimakas kehittyminen ja matkakeskuk-
sen siirto aiheuttavat sen, että tuleva Tornimäentie ei 
riitä ratkaisemaan Metsäkyläntie–Lahnuksentie välin 
ongelmia Klaukkalantiellä kuin noin 10 – 15 vuodeksi. 
2+2 –kaistainen ratkaisu antaisi hyvät mahdollisuudet 
myös linja-autoliikenteen etuisuuksien järjestämiseen 
Luhtajoentien ja Lahnuksentien liittymissä. Ohikulkutien 
toteuduttua toinen ajokaista on mahdollista muuttaa 
bussikaistaksi, jolloin joukkoliikenteelle luodaan hyvät 
toimintaedellytykset. Samalla Lahnuksentien – Luhta-
joentien kohdalle saadaan riittävästi kapasiteettia, jotta 
uuden matkakeskuksen liikenne ei kärsi muun liiken-
teen aiheuttamista viivytyksistä.

Ohikulkutien toteuttaminen on Klaukkalan kehittä-
miselle elinehto. Mikäli ohikulkutietä ei rakennettaisi, 
Klaukkalan kehittäminen tukehtuisi liikenneruuhkiin, 
eikä uutta rakentamista voitaisi Klaukkalan alueelle 
toteuttaa. Liikenteen ruuhkautuminen heijastuisi entistä 
pahempana aina Vt 3:lle saakka. Ruuhkautuminen 

Kuva 33. Tavoitelinjasto 2030
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vaikuttaisi myös palveluiden ja muiden elinkeinojen toi-
mintaedellytyksiin liikkumisen vaikeuden ja liikenneyh-
teyksien toimimattomuuden kautta. Lisäksi ohikulkutie 
ja sen moottoritieliittymä mahdollistaa seudullisten 
poikittaisyhteyksien kehittämisen. Luhtaanmäen liitty-
mä on jo nykyisillä liikennemäärillä niin kuormittunut, 
että sitä kautta seudullista yhteyttä ei tulevaisuudessa 
voida rakentaa. 

Syksyllä 2014 allekirjoitettiin valtion ja Helsingin seu-
dun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden 
tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimukseen 
on kirjattu, että Klaukkalan ohikulkutien suunnittelua 
ja toteuttamisvalmiutta edistetään. Lisäksi kunta on 
varannut budjetissaan rahaa Klaukkalan ohikulkutien 
tiesuunnitelman laadintaa varten.  

Osayleiskaavassa on varauduttu Klaukkalan junaradan 
toteuttamiseen. Ratavaraus on Uudenmaan maakun-
takaavan mukainen sekä on esitetty Helsingin seudun 
maankäyttösuunnitelma 2050:ssä. Yleiskaavassa on 
varattu ratakäytävä siten, ettei tulevalla maankäytöllä 
suljeta pois radan toteutumisen mahdollisuuksia. Radan 
todennäköinen toteutumisaikataulu sijoittuu vasta yleis-
kaavan aikatähtäimen jälkeiseen ajanjaksoon. 

7.4.3 Liikenteen ilmastovaikutukset

Liikenteen lisäyksen myötä kasvihuonekaasupäästöt 
lisääntyvät. Helsingin seudun lähitaajamien alueella 
keskimääräinen henkilöautosuorite on noin 26,8 km / 
asukas / vrk. Henkilöauto tuottaa hiilidioksidia keski-
määrin 163 g / km, jolloin yksi automatka tuottaa noin 
4,4 kg hiilidioksidia.  Yleiskaavan ilmastovaikutukset 
ovat voimakkaasti kytköksissä siihen, miten Klaukka-
lan taajaman alueella pystytään tukemaan asukkaiden 
joukkoliikenteen käyttöä parantamalla joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenteen sekä jalanku-
lun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen voi 
onnistua, jos kiinnitetään huomiota liityntäliikenteeseen 
ja –pysäköintiin sekä jalankulun ja pyöräilyn verkoston 
houkuttelevuuteen ja mahdollisuuksiin keskusta-alueen 
ja taajaman reuna-alueilla sijaitsevien asuinalueiden 
välillä.  

7.5 Luontoon ja kulttuuriperin-
töön kohdistuvat vaikutukset
Klaukkalan osayleiskaavassa on määritelty keskeiset 
viher- ja virkistysalueet. Nämä muodostavat niin asuk-
kaita palvelevat ulkoilualueet sekä -reitit, että luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja ekologiset 
yhteydet.  Maa- ja metsätalousalueilla ulkoilu on mah-
dollista jokamiehen oikeuksien puitteissa. Merkittävim-
mät kaavaratkaisun aiheuttamat luontoon kohdistuvat 

vaikutukset johtuvat taajamarakenteen laajenemisesta.  

Ohikulkutien myötä kunnan rajan tuntumassa Vantaan 
puolella sijaitsevasta Lamminsuon suojelualueesta 
joudutaan supistamaan Vantaan puolella sijaitseva pieni 
(noin 0,7%) osa pois. Tällä on vain vähäisiä vaikutuksia 
suon luontoarvoihin suon arvokkaimpien osien säilyessä 
ennallaan. Vaikutukset suon vesitalouteen ovat vähäi-
set. Suohon kohdistuvat vaikutukset sekä hulevesien 
hallinta ja vaikutukset tulee huomioida Mäyränkallion ja 
Lintumäen työpaikka-alueiden asemakaavaa laadittaes-
sa, sillä näiden alueiden maankäytön muutokset saatta-
vat vaikuttaa Lamminsuon luonnonoloihin. 

Osayleiskaavan pinta-alasta noin 51% jää rakenta-
mattomaksi tai maa- ja metsätalousalueeksi. Näiden 
alueiden lisäksi kaavaan on merkitty erilaisten luontoar-
vojen perusteella lukuisia kohteita, jotka on tavoitteena 
säilyttää ja huomioida tarkemman tason suunnittelussa. 
Näiden turvin Klaukkalan alueen luonnon monimuotoi-
suus turvataan merkittävimmiltä osilta. 

7.5.1 Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutuk-
set

Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liitty-
vät kaavaratkaisut eivät heikennä alueiden luonnontilaa, 
joskin arvioita on joiltakin osin tarkennettava myöhem-
män asemakaavasuunnittelun yhteydessä.

Tuleva maankäyttö Isosuota ympäröivällä M-4-alueella 
ei poikkea nykyisestä. Myöskään suon itäpään lähelle 
taajaman reunaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia, 
sillä alue on jo asuinkäytössä. Jäähallin laajennuksesta 
on laadittu erillinen Natura-arvio, jonka mukaan jäähal-
lin laajentaminen ei heikennä Natura-alueen suojeluar-
voja. Vanha-Klaukan asuinalue käsittää Isosuon reunaa 
noin 1200 metrin matkan. Rakentamisalue ei ulotu 
Natura 2000 -alueen puolelle, mutta rakentamisesta voi 
aiheutua välillisiä muutoksia esimerkiksi suon kosteus-
oloihin. Hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä 
huomiota (ks. kohta Vesistöt ja hulevedet). Kaavamää-
räyksen mukaan alueen rakentamisessa tulee kiinnittää 
huomiota Isosuon Natura-alueen arvojen säilymiseen. 
Vaikutuksia tulee arvioida tarkemmin Vanha-Klaukan 
asemakaavasuunnittelun yhteydessä.

Osayleiskaavalla ei ole haitallisia vaikutuksia Vestran 
soiden, lehtojen ja vanhan metsän Natura 2000 -aluee-
seen. 

Vantaanjoen Natura-alueeseen kohdistuu vaikutuksia 
Luhtaanjoen ja Lepsämänjoen kautta, lähinnä hulevesi-
en määrän ja laadun näkökulmasta. Vaikutuksia voi-
daan lieventää viivyttämällä hulevesiä jo ennen niiden 
purkua Luhtaanjoen ja Lepsämänjoen pääuomiin.  Tämä 
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on pyritty varmistamaan kaavan yleisillä määräyksillä.
7.5.2 Direktiivilajit

Liito-oravat

Suurin osa liito-oravan elinalueista sijaitsee maa- ja 
metsätalouteen (M-4) tai ulkoilu- ja virkistyskäyttöön 
(V-1) osoitetuilla alueilla. Kaavamerkintä ei heikennä 
liito-oravan esiintymistä näillä alueilla.  

Teetetyn asiantuntija-arvion mukaan liito-oravan 
elinalueiden osalta yleiskaavassa on joitakin epäjoh-
donmukaisuuksia, sillä osa alueista on varattu raken-
tamiskäyttöön. Kaavamääräyksen mukaan liito-oravan 
elinympäristöt on säilytettävä lajille sopivina. Määräys 
voi olla ristiriidassa alueelle osoitetun maankäytön 
kanssa. Asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee laatia 
tarkempi asemakaavatasoinen selvitys liito-oravien 
esiintymisestä alueella. Kaavarungon ja asemakaa-
van laadinnassa liito-oravat on mahdollista huomioida 
ja yhteen sovittaa muun maankäytön kanssa. Liito-
oravien huomioonottaminen on pyritty varmistamaan 
myös kaavan alueittaisissa suunnitteluohjeissa, joissa 
suojelutarpeet on esitetty alueittain. Lisäksi kaavan 
yleismääräyksillä velvoitetaan säilyttämään liito-oravan 
tärkeimmät kulkuyhteydet sekä lisääntymis- ja leväh-
dysalueet. 

Kaavaluonnokseen verrattuna liito-orava-alueita on 
muutettu paikoin asumisesta maa- ja metsätalousalu-
eiksi. 

Saukko

Saukosta on havaintoja sekä Lepsämänjoelta että Luh-
tajoelta. Alueelta on myös havaintoja saukon onnistu-
neesta lisääntymisestä. 

Saukon elinympäristön säilymisen kannalta on tärkeää, 
että jokien ja purojen varret säilyvät vapaina siten, että 
liikkuminen jokivartta pitkin on mahdollista. Virtavesien, 
kuten Luhtajoen ja Lepsämänjoen varret toimivat tär-
keänä osana Klaukkalan ekologista verkostoa. Osayleis-
kaavan yleismääräyksissä on saukon elinympäristöä 
koskeva määräys. Lepsämänjoen ja Luhtajoen ranta-
alueilla tapahtuva rakentaminen tulee sijoittaa niin, että 
saukon liikkumista jokivarressa ei estetä. Kasvillisuuden 
raivaamisen yhteydessä joen välittömässä läheisyydes-
sä tulee jokivarteen jättää kasvillisuutta. Joenruoppa-
uksen yhteydessä tulee rannat jättää mahdollisimman 
koskemattomiksi. Joen yli rakennettaviin siltoihin tulee 
jättää uoman reunoille maaluiskat.

Kaavan toteutuminen ei vaikuta saukkoon haitallises-
ti, jos kaavan yleismääräyksiä noudatetaan ja edellä 
mainittujen vesistöjen rannat säilyvät kaavaratkaisun 

mukaisesti rakentamattomina.  
Lepakko

Osayleiskaavan alueella ei ole havaittu lepakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella on todettu 
21 lepakoille tärkeää saalistusaluetta ja alueiden välistä 
siirtymäreittiä, jotka esitetään osayleiskaavassa mer-
kinnällä sl-8. Lepakoille tärkeistä kohteista 9 on maa- ja 
metsätalouteen (M-4, M-5) ja virkistyskäyttöön (V-1) 
osoitetuilla metsäalueilla. Yksi kohteista on pientalo-
asumiseen varatulla alueella (AP-4) ja yksi asumisen 
reservialueella (AP-4/res1).

Suurin osa lepakoille tärkeistä ruokailualueista (9 tai 10 
aluetta 11:stä) säilyy lepakoille soveliaana. Kaavan to-
teutuminen ei vaikuta merkittävästi alueen lepakoihin. 

7.5.3 Ekologiset yhteydet

Ekologisten yhteyksien jatkuvuus on pyritty turvaamaan 
niitä koskevin kaavamääräyksin. Maankäytössä tapah-
tuvien muutosten johdosta ja määräyksistä huolimatta 
tärkeimpien ekologisten yhteyksien jatkuvuus heikke-
nee ja niiden toteutettavuus vaikeutuu paikoitellen. 

Maakunnallisesti tärkeät ekologiset yhteydet
Kaava-alueen läpi on melko yhtenäinen ja verraten 
leveä metsäinen yhteys Klaukkalan Isonsuon kautta 
pohjoiseen, josta yhteys jatkuu Valkjärven länsipuolelle. 
Klaukkalan taajama ympäröivine peltoineen muodostaa 
laajahkon vähämetsäisen alueen, joka ei täytä ekolo-
gisen yhteyden piirteitä. Taajaman koillispuolella oleva 
Luhtajoen pohjoispuolinen leveä metsäkannas toimii 
eläinten tärkeänä kulkureittinä. Sen merkitys on toden-
näköisesti kasvanut Hämeenlinnan moottoritien raken-
tamisen jälkeen, sillä moottoritie muodostaa eläimille 
merkittävän kulkuesteen. 

Osayleiskaava ei vaikuta kaava-alueen länsipuolelle si-
joittuvaan ekologiseen yhteyteen eikä Vantaan puolelle 
ulottuviin yhteyksiin, sillä yhteyksien lähelle ei osoiteta 
nykyisestä poikkeavaa maankäyttöä eikä uusia teitä. 

Klaukkalan Isonsuon länsipuolelle sijoittuva yhteys 
heikkenee uusien asuinalueiden vuoksi, sillä rakennet-
tavat alueet katkaisevat metsäyhteyden Isosuon etelä- 
ja luoteispuolella. Muutosta ei voi maakunnan mitassa 
kuitenkaan pitää merkittävänä, sillä läntisempi, taaja-
man kiertävä ekologinen yhteys sijaitsee vain kahden-
kolmen kilometrin päässä Klaukkalan osayleiskaava-
alueen länsirajan tuntumassa.

Taajaman koillispuolella olevan ekologisen käytävän 
kohdalle on tulossa ohikulkutie ja sen eteläpuolelle 
asuinalue ja työpaikka-alueita. Metsäalueeksi jää vain 
osa nykyisen metsäalueen pohjoisreunasta. Hämeen-
linnantien ja Hämeenlinnan moottoritien ympäristö on 
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varattu teollisuustoiminnoille. Kaavan ja ohikulkutien 
tuomat muutokset katkaisevat tai heikentävät merkit-
tävästi Klaukkalan koillispuolista ekologista yhteyttä. 
Kaavassa haitallisia vaikutuksia on pyritty lieventä-
mään jättämällä Luhtajokilaakson pohjoisrinteeseen 
rakentamiselta vapaata vyöhykettä. Lisäksi pohjoiseen 
suuntautuvan yhteyden on mahdollista kulkea Äijän-
niitun alueen itäpuolelta edelleen ohikulkutien yli tien 
pohjoispuolisille metsäalueille sekä Klaukkalan radan 
jatkeen varauksen länsipuolelta. Lisäksi kaavaan on 
merkitty ekologinen yhteys ohikulkutien pohjoispuolelle 
osoittamaan metsäalueen tärkeyttä osana ekologista 
verkostoa. Ekologiset yhteydet tulee ottaa huomioon 
ohikulkutien tiesuunnitelmaa sekä alueiden asemakaa-
voja laadittaessa.

Luhtajoen rantalehto on osoitettu sl-7-alueeksi. Leh-
don eteläpuolella on pientalovaltaisen asumisen alue 
(AP-4/tot1). Luhtajoen laakso muodostaa ekologisen 
yhteyden, joka on kapeimmillaan rantalehdon kohdal-
la (rakentamaton alue noin 150-300 m). Yhteys toimii 
eläinten kulkureittinä sitä paremmin mitä leveämpi se 
on. Yhteyden toimivuutta on parannettu suhteessa kaa-
valuonnokseen siirtämällä AP-4-alueen rajausta kauem-
mas Luhtajoesta. 

Nurmijärven ja Vantaan rajan tuntumassa koillis-lou-
naissuuntainen ekologinen yhteys on Klaukkalantien 
lounaispuoliselta osuudeltaan pääasiassa maa- ja met-
sätalousvaltaista aluetta. 

Kuva 34. Ekologiset yhteydet
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Paikallisesti tärkeät ekologiset yhteydet

Paikalliset ekologiset yhteydet ovat tärkeä osa ekolo-
gista verkostoa ja ne kytkeytyvät suurempiin maakun-
nallisiin yhteyksiin. Paikallisten ekologisten yhteyksien 
jatkuvuuden näkökulmasta ongelmallisin on taajaman 
koillispuolelle tuleva ohikulkutie ja sen eteläpuolelle 
suunniteltu tiivis rakentaminen, jotka yhdessä heiken-
tävät tärkeää ekologista yhteyttä. Äijänniitun alueella 
yhteydet heikkenevät uusien asuinalueiden myötä. 
Paikalliset yhteydet eivät katkea kokonaan, mutta tie 
ja uudet asuin- ja työpaikka-alueet heikentävät maa-
kunnallisesti tärkeää yhteyttä. Eläimet pääsevät liikku-
maan ohikulkutien pohjoispuolella, josta ei ole riittävää 
yhteyttä tien eteläpuolelle. Noin 100-150 metriä leveä 
ohikulkutien pohjoispuolelle johtava metsäyhteys on 
osoitettu kaavassa. Maakunnallisten yhteyksien suosi-
teltu leveys taajama-alueilla on vähintään 200 m. Ny-
kyistä leveämpi Klaukkalan ohikulkutien pohjoispuolelle 
johtava viheryhteys olisi tarpeen ekologisten yhteyksien 
säilyttämiseksi. Alue voisi soveltua myös tien ylittävän 
vihersillan paikaksi. 

Valkjärven eteläpuolinen yhteys Tiiranrannan uimaran-
nan etelä- ja pohjoispuolella kapenee nykyisestä uusien 
pientaloalueiden (AP-4) vuoksi, mutta ei katkea koko-
naan. Kaava-alueen eteläosassa oleva Lahnuksentien 
ylittävä yhteys ei muutu, mutta kaavamerkintä (M-4) 
sallii haja-asutusluonteisen asuinrakentamisen. Ekologi-
nen yhteys heikkenee jos Lahnuksentien varteen tulee 
uusia rakennuksia, jotka pirstovat metsäistä yhteyttä 
Lahnuksentien molemmin puolin. 

7.5.4. Viheryhteystarpeet

Luhtajoki lähiympäristöineen muodostaa ekologisen 
yhteyden, jota pitkin varsinkin vesiympäristössä elävät 
lajit ja monet maanisäkkäät voivat liikkua. Jokivarsi 
on monin paikoin peltojen reunustama ja myös asu-
tus tulee paikoin lähelle jokea.  Metsissä elävien lajien 
liikkumisympäristöksi Luhtajoen varsi ei sovellu kovin 
hyvin. Luhtajoen ympäristö on merkitty kaavaan viher-
alueeksi ja viljelyalueeksi. Uusi rakentaminen sijoittuu 
pääosin melko etäälle jokivarresta. Jokilaakson pohjois- 
ja itäpäähän osoitetut asuinalueet kaventavat jokilaak-
soa ja saattavat heikentää sen toimivuutta ekologisena 
yhteytenä. Haikalan AP-4-alueen rajausta on siirretty 
kauemmas jokilaaksosta viheryhteyden toimivuuden 
parantamiseksi. 

Maakuntakaavaan Valkjärven kaakkoispuolelle merkitty 
viheryhteys on asutuksen ja tiestön pilkkoma. Yhteys 
ei ole eläinten kulkureittinä yhtä tärkeä kuin Valkjär-
ven länsipuolinen reitti. Useat Valkjärven itäpuolella 
tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet (5 onnettomuutta 
2009–2013) osoittavat kuitenkin, että taajamaa kart-
tavia hirvieläimiä liikkuu Valkjärven kaakkois-puolella. 

Paikallisesti tärkeä ekologinen yhteys ilmeisesti nou-
dattaa Valkjärven kaakkoisrantaa. Yhteys on osoitettu 
kaavakartassa. 

Valkjärven pohjoispuolella on hirvieläinten käyttämä 
kulkureitti, joka toimii itä-länsisuuntaisena yhteytenä 
Valkjärven itä- ja länsipuolisten metsäalueiden välillä. 
Reitti näkyy hirvieläinonnettomuuksien tihentymänä (20 
onnettomuutta 2009–2013). Tässä kohdin Lopentien 
itäpuolella on metsää, mutta länsipuolella on puolen 
kilometrin levyinen peltoaukea. Alue on todennäköisesti 
tärkeä kulkureitti monille muillekin lajeille, sillä pohjois-
puolella Perttulan peltoaukea ja eteläpuolella Valkjärvi 
ja Klaukkalan taajama muodostavat laajat kulkuesteet. 
Pienet metsäeläimet voivat ylittää Valkjärven pohjois-
puolisen pellon Luhtajoen vartta seuraten tai Numlah-
den kartanon kautta.

7.5.5 Pohjavedet

Klaukkalan osayleiskaava-alueella on osoitettu pohja-
vesialueelle vain hieman uutta pientaloasutusta. Tämä 
uusi rakentaminen ei vaaranna pohjavesiä. Kaavan 
yleismääräyksissä on annettu ohjeita koskien rakenta-
mista ja muuta toimintaa, joita noudattamalla voidaan 
hallita pohjavesiin kohdistuvia riskejä.

7.5.6 Vesistöt ja hulevedet

Valkjärvi on Nurmijärven rehevin järvi. Pohjanlähei-
nen happitilanne on huono etenkin kesäisin. Hapen 
on todettu ajoittain loppuneen kokonaan aivan pohjan 
läheisestä vesikerroksesta, jolloin pohjalietteestä on va-
pautunut alusveteen fosforia järven biologisen tuotan-
non käyttöön. Happitilannetta on pyritty parantamaan 
hapettamalla Valkjärveä vuodesta 1991 alkaen ensin 
yhdellä hapettimella ja vuodesta 1998 alkaen kahdella 
hapettimella.

Merkittävä Valkjärven veden tilaan vaikuttava ravin-
nepäästöjen aiheuttaja on maatalous sekä taajaman 
asutuksesta aiheutuvat jätevesipäästöt. Ravinteita kul-
keutuu järveen pintavalunnan mukana sekä erityisesti 
Lähtelänojan kuljettamana. Vesipuitedirektiivin mukai-
seksi tavoitteeksi on asetettu hyvän ekologisen tilan 
saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Vuoteen 2015 
mennessä tavoitteena on nykyisen tilan säilyttäminen. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on suositeltavaa 
tarkastella hulevesijärjestelmien sijoittamista Valk-
järven eteläpuolelle, josta suurin osa kuormituksesta 
kertyy. Myös itärannalla sijaitsevan asutuksen vesistö-
kuormituksen vähentämismahdollisuuksia on tarpeen 
selvittää.
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Hulevedet valuma-alueittain

Isosuon valuma-alueella uutta asuinrakentamista 
syntyy 160 hehtaaria ja siten valumien määrä lisään-
tyy noin 20 prosentilla. Isosuon pohjoispuolinen uusi 
rakentaminen (Vanha Klaukka) ei juuri muuta alueilta 
muodostuvan pintavalunnan määrää tai intensiteettiä. 
Isosuon kannalta oleellisempaa on, kuinka lähelle suon 
pohjoisreunan lehto-/korpikaistaletta uudet erityisesti 
maanalaiset rakenteet sijoittuvat. Vesi- ja viemärika-
naaleilla sekä salaojitetuilla kellaritiloilla on kaistaletta 
kuivattava vaikutus (Geotek Oy 2006).  Isosuon län-
sireunan asuinalueelta (Muurila) pintavalunnan määrä 
lisääntyy jonkin verran, mutta suurin osa tästä lisäyk-
sestä kulkeutuu ojia pitkin joko kohti Lepsämänjokea 
tai Valkjärveä. Isosuon itäpäässä vesitalouden kannalta 
tarpeellisen suojavyöhykkeen tulisi seurata +40 kor-
keuskäyrää. Tällöin kunnallistekniikan rakenteilla ei olisi 
kuivattavaa vaikutusta.

Vanhan Klaukan osalta osayleiskaavan mukainen rajaus 
jättää vapaaksi noin 50-200 metrin levyisen kaista-
leen Isosuon pohjoispuolella. Tämä on riittävän leveä 
etäisyys rakennettuihin alueisiin nähden, jolloin suo-
ta reunustava lehto-/korpikaistaleen vesitalous säilyy 
ennallaan. Suon pohjoisreunassa kulkee suuri valtaoja, 
joka kuljettaa pelloilta tulevat valumavedet pois alu-
eelta. Maankäytön muutoksista aiheutuvat hulevesien 
määrän muutokset eivät vaikuta suoranaisesti Isosuon  
vesitalouteen, vaan kyseisen valtaojan välityskykyyn. 
Tämä tulee huomioida Vanhan Klaukan hulevesien hal-
lintatapoja suunniteltaessa. 

Lallinsuon valuma-alueella maankäytössä ei tapahdu 
mainittavaa muutosta, jolloin yleiskaavalla ei ole vaiku-
tusta alueen hulevesien määrään tai laatuun.

Lepsämänjoen alaosan valuma-alueella yleiskaa-
va mahdollistaa 22 hehtaaria uutta asuinrakentamista. 
Alueella tulee kiinnittää huomiota hulevesien laatuun 
Lepsämänjoen vedenlaadun nykytilan säilyttämiseksi. 

Lepsämänjoen keskiosan valuma-alueelle ei osoi-
teta uusia asuin- tai työpaikka-alueita. 

Luhtajoen-Ylisjoen valuma-alueelle  yleiskaava 
mahdollistaa noin 279 hehtaaria uutta asuinrakenta-
mista sekä noin 101 hehtaaria uutta työpaikkarakenta-
mista. Suurin osan yleiskaavan uusista aluevarauksista 
sijaitsee Luhtajoen-Ylisjoen alueella.  Valuma-alueen 
valumakerroin kasvaa rakentamisen myötä noin 40%. 
Luhtajoki on nykyisellään melko tulvaherkkää aluet-
ta. Mäyränkallion ja Lintumäen työpaikka-alueiden 
hulevesillä on suuri haitallinen vaikutus Lamminsuon 
vesitalouteen, siksi ne tulisikin johtaa Luhtajoen-Ylis-
joen alueille. Valuma-alueella hulevesien hallinta tulisi 
toteuttaa kiinteistöillä sekä kaavojen yleisillä alueilla 

ennen purkua Luhtajokeen, sillä valuma-alue on laaja ja 
jokeen tulee runsaasti vesiä. 

Sudentullin alueella työpaikka-alueen toteutuminen 
lisää Luhtajoen-Ylisjoen tällä osalla valuma-alueen hu-
levesien määrää merkittävästi, valumakerroin alueella 
kasvaa 200 prosentilla. Nykyisen purkuojan välitys-
kykyä tulee tutkia huolellisesti tarkemman suunnitte-
lun yhteydessä. Purkuojan kapasiteetin turvaaminen 
edellyttänee hulevesien hallintaa kiinteistökohtaisin 
viivytysratkaisuin ennen yleistä viivytysallasta. Myös 
Klaukkalan ohikulkutie lisää alueen hulevesikuormaa. 
Tie edellyttää nopeaa hulevesien kuivatusta hulevesi-
viemäröinnin avulla. Tästä aiheutuu lisäpainetta alueen 
vesistöille, joihin tieltä valuvat hulevedet ohjataan.  

Metsäkylän-Nummenniityn valuma-alueelle yleis-
kaava mahdollistaa 38 hehtaaria uutta työpaikkara-
kentamista. Valumakerroin kasvaa tämän myötä 30%. 
Hulevesien hallintaa olisi paras toteuttaa alueella, jossa 
pienemmät uomat yhdistyvät isompaan pääuomaan. 
Lisäksi hulevesiä tulisi viivyttää kiinteistökohtaises-
ti ennen purkua yleisen alueen viivytysrakenteeseen. 
Mäyränkallion työpaikka-alueen hulevedet tulisi johtaa 
kokonaisuudessaan Metsäkylän-Nummenniityn valuma-
alueelle Lamminsuon suojelualueen luonnonarvojen ja 
vesitalouden säilyttämiseksi. 

Seutulan valuma-alueelle  yleiskaava mahdollistaa 
noin 8 hehtaaria uutta työpaikkarakentamista. Valu-
makerroin  kasvaa lähes 200 prosentilla. Lamminsuon 
luonnonsuojelualueen vuoksi Mäyränkallion työpaikka-
alueen hulevedet tulee johtaa pois Seutulan valuma-
alueelta. 

Valkjärven valuma-alueelle yleiskaava mahdollistaa 
61 hehtaaria uutta asuinrakentamista. Valumakerroin 
kasvaa noin 10%. Valkjärveen kohdistuvan ravinne-
kuorman vähentäminen on veden laadun parantamisek-
si erityisen tärkeää. Maankäytön suunnittelussa tähän 
voidaan vaikuttaa hulevesien hallinnalla, mikä erityisesti 
Lähtelänojan ollessa kyseessä tarkoittaa viivytyskos-
teikkojen tai –altaiden rakentamista (kuva  ).  Hulevesiä 
viivyttämällä voidaan vähentää merkittävästi Valkjär-
veen kulkeutuvan kiintoaineksen määrää. Lähtelänoja 
on nykytilanteessa tulva- ja eroosioherkkä ja siten aihe-
uttaa osittain kiintoaineksen määrän kasvua Valkjärves-
sä. Siksi ojan kunto tulisi selvittää hulevesien hallintaa 
suunniteltaessa. 

Arvokkaiden luontokohteiden, kuten Isosuon Natura-
alueen sekä Vantaan puolella rajan tuntumassa olevan 
Lamminsuon lähellä hulevesien hallintaan tulee kiin-
nittää erityistä huomiota, jotta luontoarvot eivät vaa-
rannu. Mäyränkallion ja Lintumäen työpaikka-alueiden 
tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa, 
että Lamminsuon vesitasapaino säilyy ja mahdollisten 
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hulevesien määrään ja laatuun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Erityisesti rakentamisen aikaiset hulevedet 
voivat olla haitta-aineiden osalta erityisen kuormitettu-
ja, joten hulevesien haitallinen vaikutus Isosuohon voi 
olla merkittävä, jos hulevesien hallintaan ei rakentami-
sen yhteydessä kiinnitetä huomiota. 
 
Tiiranrannassa kadunrakentamisen ja rakenteen tiivis-
tämisen myötä alueella syntyvien hulevesien määrä 
lisääntyy. Valkjärven veden laadun ja ekologisen tilan 
parantamiseksi järveen johdettavien hulevesien laadul-
liseen hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota koko 
Klaukkalan alueella. Hulevesien hallinta Tiiranrannan 
alueella edellyttää leveän suojavyöhykkeen jättämis-
tä rakennusten ja Valkjärven rannan väliin. Maaston 
muodot ja kallioperä hankaloittavat hulevesien hallintaa 
alueella.

Klaukkalan maaperä on pääosin savea ja kalliota. 
Tämän vuoksi hulevesien imeyttäminen on haastavaa. 
Uusilla ja vanhoilla rakennetuilla alueilla hulevesien 
hallinnan tarpeet vaihtelevat siten, että toisilla korostuu 
hulevesien määrä rajoittaminen ja tulvahallinta, toisilla 
alueilla hulevesien hyvän laadun tai alivirtaamien säi-
lyttäminen.  Hulevesien hallintamenetelmät tulee valita 
valuma-aluekohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 

Kokonaisuutena Klaukkalan osayleiskaavan mahdollista-
ma rakentaminen aiheuttaa hulevesien määrän lisään-
tymistä ja laadun heikkenemistä, jos haittojen ehkäise-
miseksi ei ryhdytä toimenpiteisiin ajoissa. Klaukkalan 
osayleiskaava-alueen hulevesien hallinnan tarkemmat 
yksityiskohdat tulee suunnitella kaavarunkojen ja ase-
makaavasuunnittelun yhteydessä, jolloin hulevesien 
hallintaan liittyvien rakenteiden ominaisuudet, tilantar-
ve ja sijoittaminen tiedetään paremmin. 
 

7.6 Vaikutukset kulttuuriympä-
ristöön
Osayleiskaavaan on merkitty Nurmijärven rakennus-
perintöselvityksen perusteella arvokkaat rakennuspe-
rintökohteet sekä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat aluekokonaisuudet. Lisäksi kaavaan on 
merkitty selvityksiin perustuen muinaismuistokohteet. 
Nämä yksittäiset kohteet sekä alueet pystytään turvaa-
maan kaavamääräyksin, jotka velvoittavat selvittämään 
kohteiden arvot tarkemmin asemakaavasuunnittelun tai 
maankäytön muutosten yhteydessä. 

7.6.1 Maisema

Klaukkalan osayleiskaava-alueen rakennetun ympä-
ristön historialliset arvot on arvioitu ja tunnistettu eri 
selvitysten laadinnan yhteydessä. Muinaismuistot on in-
ventoitu niin historialliselta kuin esihistorialliselta ajalta. 
Rakennusperintö on inventoitu koko kunnan kattavassa 
selvityksessä (2010). Selvityksen mukaan arvokkaim-
mat kohteet, jotka saattavat yltää maakunnallisesti tai 
jopa valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden joukkoon, 
on merkitty kaavaan merkinnällä sr-3. Arvokkaiden 
kohteiden merkitys on tuotu esiin osayleiskaavassa. 
Kaava tukee rakennetun ympäristön ajallisen kerroksel-
lisuuden säilymistä. 
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Kuva 35. Klaukkalan osayleiskaava-alueen maisema-alueet.
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Tiiranranta on osa Valkjärven rannan rakennusperinnöl-
tään arvokasta aluetta. Tiiranrannassa on kaksi raken-
nusperintökohdetta. Rakennusperinnöllisten arvojen 
säilymiseksi rantavyöhykkeellä lisärakentamismahdolli-
suudet ovat kuivan maan tontteja rajallisemmat. 

Klaukkalassa ei ole koko kunnan mittakaavassa arvok-
kaita peltoalueita. Perttulan maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue on osittain osayleiskaava-alueella, mutta 
vain rakennusperintöalueen osalta. Metsäkylän viljelys-
alueen maisemakokonaisuudesta Klaukkalan osayleis-
kaavan koillisosassa ovat eteläinen metsänreuna sekä 
siihen liittyvät pienipiirteiset pellot. Osayleiskaavarat-
kaisu ei tuo muutoksia näihin maisema-arvoihin. Klauk-
kalan kannalta paikallisesti merkittävät peltoalueet on 
säilytettävä mahdollisuuksien mukaan. Luhtajokilaakso 
on pehmeikköä ja tulva-aluetta, joten sen ottaminen ra-
kennuskäyttöön on vaikeaa. Lisäksi peltoalue on virkis-
tyskäytössä, alueella on ulkoilun ohjaamistarvetta. 

Klaukkalan osayleiskaavassa asuinrakentamiseen 
osoitettu Vanhan Klaukan alue on paikallisesti (Klauk-
kalan kannalta) merkittävä maisema-alue. Tältä osin 
taajaman kupeessa sijaitseva, jo osin ristiriitaiseksi-
kin muuttunut maisema menetetään. Vanhan Klaukan 
osalta yhdyskuntarakenteellinen sijainti on maisemaa 
merkittävämpi tekijä. Luhtajoen maisema säilyy osin 
myös peltoalueen tulvimisen johdosta. Lisäksi Luhtajo-
kilaakson virkistyskäyttö lisää maisemakokonaisuuden 
arvoa ja siten vahvistaa sen roolia osana Klaukkalan 
taajamaa. 

Luhtajokilaakson poikki kulkeva uusi Luhtajoentie 
muuttaa Luhtajokilaakson läntistä metsänreunaa. Tie 
on pyritty linjaamaan siten, että se kulkee mahdollisim-
man vähän pehmeiköillä, jolloin tien rakentamiskustan-
nuksia saadaan pienennettyä. Kaavassa esitetty linjaus 
on myös maiseman kannalta vähemmän haitallinen, 
sillä Luhtajokilaakson ylitys on näin mahdollisimman 
lyhyt. Klaukkalan radan jatke Viirinlaakson asemalta 
pohjoiseen halkaisee keskeisimmän osan Luhtajokilaak-
son maisemasta. Junaradan toteutumisen aikataulu on 
kuitenkin vielä hyvin avoin, joten on todennäköistä, että 
Luhtajokilaakson maisema tältä osin säilyy nykyisen 
kaltaisena vielä vuosikymmenien ajan.  

Ohikulkutien vaikutukset maisemaan
Ohikulkutien linjaus kulkee Metsäkylän arvokkaan 
peltomaiseman eteläreunassa. Tie sijoittuu peltoalueen 
metsäiseen reunavyöhykkeeseen, jolloin tien haitalliset 
vaikutukset maisemaan ovat kohtuulliset ja haitallisia 
vaikutuksia voidaan lieventää maisemoinnin keinoin. 
Ripatin kohdalla maisemalliset vaikutukset ovat suu-
remmat, sillä tielinjaus edellyttää louhintaa ja kallioleik-
kauksia.

7.7 Ihmiseen kohdistuvat vaiku-
tukset
Yhtenä monista yleiskaavan tehtävistä on luoda kun-
taan elinkeinojen kehittymismahdollisuuksia, mukaan 
lukien maaseudun peruselinkeinojen toimintaedellytyk-
set. Lisäksi yleiskaavan tehtävänä on turvata viihtyisän, 
turvallisen sekä terveellisen elinympäristön edellytyk-
set. Monia elinympäristön laatuun vaikuttavia tekijöitä 
ei voida kovinkaan tarkasti arvioida yleiskaavatasoisen 
suunnittelun yhteydessä. Nämä voidaan kuitenkin ottaa 
huomioon kehittämisen lähtökohtina tarkemman tasois-
ta suunnittelua ohjaamaan, tässä kaavassa alueittaisis-
sa suunnitteluohjeissa. 
 
7.7.1 Asuinympäristön viihtyisyys

Asuinympäristön viihtyisyys on subjektiivisesti koettu 
useasta eri osasta muodostuva kokonaisuus. Asuinalu-
een monipuolisuus on yksi viihtyisyyteen vaikuttava te-
kijä. Se tarkoittaa työpaikkojen, palveluiden, asumisen 
sekä virkistysmahdollisuuksien monipuolista tarjontaa. 
Klaukkala kokonaisuutena tarkastellen täyttää nämä 
viihtyisyyttä synnyttävät kriteerit. Klaukkalan vahvuuk-
sina on pidetty erityisesti sen luonnonläheisyyttä.

Yleiskaavan toteutumisen myötä Klaukkalan kaupun-
kikuvassa tapahtunee paranemista, mutta samalla 
tämä voi heikentää toisten asukkaiden viihtyisyyden 
kokemusta. Vähäiselle hoidolle jääneet kaupunkikuvaa 
heikentäneet alueet voivat rakentamisen myötä paran-
taa alueiden ilmettä ja viihtyisyyttä. Toisaalta samalla 
täydennysrakentaminen hävittää ”kaupunkivihreää”, 
mikä voidaan paikoin kokea viihtyisyyttä heikentäväksi 
tekijäksi. 

Paikallisidentiteetti

Yleiskaavalla ei voida suoranaisesti vaikuttaa klaukka-
lalaisen alueidentiteetin syntymiseen tai kehittymiseen. 
Identiteettiä voidaan vahvistaa asemakaavatasoisessa 
suunnittelussa mahdollistamalla toimintoja, jotka lisää-
vät ja vahvistavat asuinalueilla tapahtuvaa yhteistoi-
mintaa ja osallistumista niihin.

Paikan luonne ja imago – tavoite pikkukau-
punki

Se, miten osayleiskaava vaikuttaa Klaukkalan imagoon 
(alueesta aktiivisesti tuotettu mielikuva, aluetta ulko-
puolelta tarkasteleville muodostunut käsitys alueen 
ominaisuuksista), on vaikeasti ennakoitavissa. Klauk-
kalan taajama on jo vuosikymmenien aikana ehtinyt 
rakentua melko valmiiksi kokonaisuudekseen, varsinkin 
taajaman keskusta-alueen osalta. Uudet alueet sijoittu-
vat pääasiassa nykyisen taajaman reunamille. Jos uudet 
alueet onnistutaan kytkemään onnistuneesti nykyiseen 
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taajamaan, ne voivat vahvistaa Klaukkalan positiivista 
pikkukaupunkimaista imagoa. Ohikulkutien toteuttami-
sen myötä Klaukkalantien liikenneympäristöä on mah-
dollista kehittää turvallisemmaksi, kaupunkikuvallisesti 
pikkukaupunkimaisen pääkadun tyyppiseksi liikenneym-
päristöksi, joka parantaa keskusta-alueen viihtyisyyttä.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen 
asumismuotojen tarjonta Klaukkalassa. Kaava antaa 
myös mahdollisuuden toteuttaa eri tyyppistä asumista 
erilaisilla tehokkuuksilla. Kerrostalokorttelin tehokkuuk-
sia voidaan toteuttaa myös erilaisilla talotyypeillä. Näin 
Klaukkalan kaupunkikuvaan on mahdollista saada mie-
lenkiintoista vaihtelua ja siten viihtyisämpää asuinym-
päristöä. Viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa rakentamisen 
ohjaamisella ja maiseman erityispiirteiden säilyttämisel-
lä. 

7.7.2 Työssäkäynti ja työpaikka-alueet

Osayleiskaavassa on varattu uusia alueita työpaikka-
rakentamiseen Mäyränkalliosta ja Lintumäestä sekä 
ohikulkutien varresta Sudentullin alueelta. Lisäksi 
Klaukkalan keskustassa erityisesti C-alueilla on mah-
dollisuuksia synnyttää uusia työpaikkoja muita alueita 
enemmän. Mäyränkallion, Lintumäen sekä Sudentullin 
työpaikka-alueet sijaitsevat logistisesti hyvillä paikoilla. 
Työpaikka-alueet ovat klaukkalalaisten kannalta hyvin 
saavutettavissa. Tosin ongelmana on se, että valta-
osa Nurmijärven työllisestä työvoimasta työskentelee 
työvoimavaltaisella alalla, jonka työpaikat keskittyvät 
pääkaupunkiseudun kuntiin erinomaisten joukkoliiken-
neyhteyksien varteen. Klaukkalaan ja Nurmijärvelle 
sijoittuu sitä vastoin yrityksiä, jotka toimivat pääasi-
assa vähemmän työvoimaintensiivisillä aloilla, kuten 
varastointi- ja logistiikka-alalla. Jotta Klaukkalaan 
saataisiin enemmän työvoimaintensiivisiä yrityksiä, 
tulisi Klaukkalan joukkoliikenteen saavutettavuudessa 
ja palvelutasossa tapahtua merkittävää parantumista. 
Osayleiskaavaratkaisu mahdollistaa joukkoliikenteen ja 
sen palvelutason kehittymisen ja näin ollen luo edelly-
tyksiä myös työpaikkavaltaisten yritysten sijoittumiselle 
Klaukkalan alueelle. 

7.7.3 Viher- ja virkistysalueet

Vaikka Klaukkalan viheralueilla ei olisi suojeluarvoja, on 
niillä merkittävä rooli ihmisten elinympäristön laadun 
osatekijänä. Osayleiskaava-alueen pinta-alasta 51% 
on ns. vapaaksi jäävää aluetta, joko virkistysaluetta tai 
maa- ja metsätalousaluetta. Maa- ja metsätalousalueilla 
ulkoilu ja virkistystoiminta alueella tapahtuvat jokamie-
hen oikeuksien puitteissa. Laajat rakentamattomat met-
säalueet mahdollistavat monipuoliset virkistysmahdolli-
suudet. Yleiskaavan V-, MU- ja M-alueiden lisäksi tulee 
huomioida, että lisäksi asemakaavoissa on olemassa 
olevia virkistysalueita ja niitä sisällytetään myös uusien 

alueiden asemakaavoihin. Klaukkalan alueen virkistys-
alueet ovat monipuolisia tarjoten asukkaille mahdolli-
suuksia ulkoilla niin metsäisillä alueilla, maatalousval-
taisilla alueilla, kuin rakennetuimmilla ja hoidetummilla 
viher- ja virkistysalueilla.

Uudet asuin- ja työpaikka-alueet nakertavat jonkin ver-
ran Klaukkalan virkistysalueita, mutta laajat virkistys-
alueet, kuten Tornimäki-Palomäki sekä Luhtajokilaakso 
säilyvät virkistyskäytössä. Valkjärvellä on merkittävä 
rooli osana Klaukkalan virkistysalueita. Järven ranta-
vyöhyke on kuitenkin laajalti rakennettu jo vuosikym-
meniä sitten, joten Valkjärven virkistyspotentiaalia ei 
voida täysin hyödyntää. Yleiskaavassa on kuitenkin 
osoitettu Tiiranrannan uimaranta ja siitä viher- ja virkis-
tysyhteydet muille virkistysalueille. 

7.7.4 Ympäristöhäiriöt

Pilaantuneet maat

Klaukkalan osayleiskaava-alueella on muutama kymme-
nen yksittäistä kohdetta, jossa on erilaisen toiminnan 
johdosta ollut tai on edelleen pilaantunutta maaperää. 
Maaperän pilaantuminen on useimmiten aiheutunut 
esimerkiksi yksittäisen asuintalon öljysäiliön täytön 
yhteydessä tapahtuneista onnettomuuksista, kasvihuo-
netoiminnasta, autojen huolto- ja korjaustoiminnas-
ta, polttonesteiden jakelusta, tai pesulatoiminnasta. 
Kohteet ovat melko pienialaisia, joten niillä ei ole laajaa 
haitallista vaikutusta ympäristöönsä.  Osayleiskaavaan 
on merkitty vain ne kohteet, joissa ei ole tehty puh-
distustoimenpiteitä, selvitystarve jatkotoimenpiteiden 
osalta tai maankäyttörajoite pilaantumisesta johtuen. 
Tiedot pilaantuneista maista on lisätty alueittaisiin 
suunnitteluohjeisiin. Näin ollen tieto välittyy edelleen 
asemakaavatasoisen suunnittelun lähtökohdaksi ja pi-
laantuneiden maiden vaikutukset ja mahdolliset puhdis-
tustarpeet uusien alueiden tarkemman tason suunnitte-
lussa voidaan ottaa huomioon. 
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Kuva 36. Pilaantuneet maa-alueet.
Osayleiskaavaan merkityt pilaantuneet maat punaisella pisteellä

7.7.5 Liikenteen aiheuttamat häiriöt

Ilmansaasteet

Klaukkalantien liikenne on yksi merkittävimmistä melu-
, ilmansaaste- ja turvattomuushaittaa aiheuttavista 
tekijöistä. Klaukkalantiellä on myös merkittävä este-

vaikutus taajaman sisällä. Se hankaloittaa päivittäistä 
liikkumista niin jalankulun ja pyöräilyn, kuin ajoneuvo-
liikenteenkin osalta.  
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Kuva 37. Ohikulkutien suojaetäisyydet

Ohikulkutien liikenne vaikuttaa ympäristönsä ilmanlaa-
tuun. Ilmanlaatu vaihtelee liikennemääristä riippuen, 
ruuhka-aikoina hiukkas- ja muut ilmansaastepäästöt 
ovat korkeammat kuin muina aikoina. Ohikulkutien 
liikennemäärät tulevat olemaan välillä Luhtajoentien 
eritasoliittymä – Ripatti noin alle 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, jolloin HSY:n ohjeiden mukaan asutuk-
sen suositusetäisyys tien reunasta on vähintään 7 met-
riä, herkillä toiminnoilla, kuten päiväkodeilla vähintään 
20 metriä. Luhtajoentien eritasoliittymän ja Hämeenlin-
nanväylän välillä ohikulkutien liikennemäärät ovat alle 

20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, jolloin minimietäi-
syydet ovat 14-40 metriä. Tulevan maankäytön osalta 
suositusetäisyydet ohikulkutiestä täyttyvät, eli hiukkas- 
ja muiden saastepäästöjen osalta ohikulkutiestä ei ai-
heudu merkittävää haittaa alueen asukkaille. Päästöjen 
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla 
tien varteen hiukkasia sitovaa ja monikerroksista kasvil-
lisuutta. Minimietäisyydet ja päästöhaittojen lieventämi-
nen istutuksin huomioidaan ja suunnitellaan tarkemmin 
ohikulkutien tiesuunnitelmassa. 

Kuva 38. Ohikulkutien suojaetäisyydet
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7.7.6 Melu

Klaukkalan osayleiskaava-alueella merkittävimmät 
melun lähteet ovat suurten pääväylien, kuten Klaukka-
lantien sekä tulevaisuudessa ohikulkutien ajoneuvolii-
kenne.  Osa asukkaista pitää myös lentomelua häiritse-
vänä, vaikka ohjearvon 55 dB ei Klaukkalassa ylitykään. 
Melun kokeminen häiritseväksi on hyvin subjektiivista. 

Liikennemelun ohjearvona on, että päiväaikainen melu 
asuinalueella ei saisi ylittää 55 dB. Yöaikainen melu 
saa olla 50 dB vanhoilla asuinalueilla, uusilla asuinalu-
eilla 45 dB. Meluhaitta kohdistuu erityisesti Ripatin ja 
Haikalan alueen nykyiseen asutukseen. Ohikulkutien 
varteen on tarkoitus rakentaa meluesteet ohikulkutien 
varren suojaviheralueelle (kaavassa EV-2). Melusuoja-
us on tarkoitus toteuttaa niillä alueilla, joilla melutaso 
ilman meluntorjuntaa ylittäisi annetut ohjearvot. Niiden 
vaikutuksesta päivä- sekä yöaikainen melun haitallisia 
vaikutuksia pystytään vähentämään, eikä merkittävää 
meluhaittaa uusille tai oleville asukkaille aiheudu.

Tornimäentien varressa liikennemelun 55 dB:n alittava 
alue laajimmillaan ulottuu noin 50 metrin päähän tien 
keskiviivasta. Tornimäentien varteen sijoittuvilla uusilla 
asuinalueilla (sisältävät myös olemassa olevaa asutus-
ta) liikenteen päiväaikainen meluhaitta (55 dB) ulottuu 
noin 50 metrin päähän tiestä ja yöaikainen melu (45dB) 
ulottuu noin 75 metrin päähän tiestä. Melun aiheutta-
mat haitalliset vaikutukset tarkentuvat Tornimäentien 
katusuunnitelmaa laadittaessa ja otetaan edelleen huo-
mioon Tornimäentien varteen yleiskaavassa osoitettujen 
AP-alueiden asemakaavasuunnittelussa.

Kuva 39. Ohikulkutien melualueet
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7.7.7 Muut ympäristöhäiriöt ja –riskit
  
Klaukkalan osayleiskaava mahdollistaa energiantuo-
tantolaitoksen sijoittamisen nk. Lintumäen alueelle 
Hämeenlinnantien ja Metsäkyläntien välisellä alueella. 
Vaihtoehtoinen sijaintipaikka on ohikulkutien eteläpuo-
lella Mäyränkallion alueella Hämeenlinnan väylän ja 
vanhan Hämeentien välissä. Koska maakaasulinjaa ei 
kyseiselle alueelle ulotu, on laitos todennäköisimmin 
biopolttoainetta hyödyntävä ns. KPA-laitos.
Uusia laitoksia tai laitosten merkittäviä laajennuksia 
ei käytännössä voi sijoittaa asemakaavattomille alu-
eille. Ne aiheuttavat maankäyttö- ja rakennuslain 16 
§:n mukaisen suunnittelutarpeen ja 137 §:n mukaan 
suunnittelutarvealueelle rakentaminen ei saa johtaa vai-
kutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Maisemalliset häiriövaikutukset ovat riippuvaisia lai-
toksen piipun korkeudesta, joka on taas riippuvai-
nen valittavasta puhdistustekniikasta. Toisaalta esim. 
maakaasuvoimala ei tarvitse polttoainevarastoja eikä 
–purkupaikkoja, jolloin laitos sulautuu maisemaan 
paremmin. Voimalaitos edellyttää liityntälinjaa toiseen 
voimalinjaan, jolloin haitalliset maisemavaikutukset 
riippuvat laitoksen sijainnista sekä tarvittavan liitynnän 
pituudesta. 

Laitoksen aiheuttaman raskaan liikenteen määrä sekä 
vaatimukset teiden ja liittymien osalta ovat riippuvai-
sia laitostyypistä ja sen polttoainetarpeesta. Kiinteää 
polttoainetta, kuten haketta polttava laitos tuottaa 
enemmän raskasta liikennettä polttoaineen ja tuhkien 
kuljetusten vuoksi. 

Kiinteää polttoainetta hyödyntävän laitoksen ilmanpääs-
töjä voidaan hallita piipun oikeanlaisella mitoituksella. 
Polttoaineen varastoinnista syntyy pölyhaittaa, jonka 
vaikutuksia lähiasutukseen tulee pyrkiä lieventämään. 
Lisäksi polttoaine- ja tuhkakuljetuksista syntyy pölyä.

7.8 Klaukkala muuttuu ja kehit-
tyy edelleen...
Klaukkalan taajama on muuttunut voimakkaasti 
1970-luvulta alkaen. Tähän saakka kehitys on tapahtu-
nut yksittäisten asemakaavojen varassa, jolloin on ollut 
olemassa riski, ettei Klaukkalan kehittämisestä ole ollut 
kokonaiskuvaa. Osayleiskaavan myötä Klaukkalassa 
tapahtuvat muutokset ovat tulevaisuudessa suunnitel-
mallisempia ja kokonaiskuvaan perustuvia. Maankäytön 
ja liikenneyhteyksien toteuttamisen ajallinen yhteenso-
vittaminen on huomioitu yleiskaavassa. Ennen liikenne-
verkon täydentämistä Klaukkalan taajaman ongelmat 
(erityisesti liikenteen ruuhkaisuus) kasvavat. Klaukka-

lan asukkaille liikenneverkon kehittämisestä aiheutuu 
rakentamisenaikaista haittaa, mutta yleiskaavassa 
esitettyjen ratkaisujen myötä klaukkalalaisten arjen voi 
olettaa muuttuvan sujuvammaksi. 

Tulevaisuudessa Klaukkalan kasvu ei todennäköisesti 
eroa menneestä kehityksestä. Talouden suhdanteet ja 
viivytykset Klaukkalan tieverkon rakentamisessa sekä 
ruuhkaisuuden paheneminen voivat hidastaa Klaukkalan 
kasvua tulevaisuudessa. 

Klaukkalan taajaman luonne muuttuu rakentamisen 
myötä pikkukaupunkimaisemmaksi rakenteen täy-
dentyessä ja tiivistyessä erityisesti keskustassa ja sen 
välittömässä läheisyydessä. Rakentamisesta huolimatta 
taajama säilyy vihreänä. Rakenteen sisällä mm. Torni-
mäki, Vesitorninmäki, Luhtajokilaakso ja Vaskonmäki 
ovat virkistysalueita. Välittömästi rakennetun alueen 
ulkopuolella levittäytyvät laajat maa- ja metsätalousval-
taiset alueet, jotka tarjoavat edelleen klaukkalalaisille 
hyvät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. 

Väestönkasvu mahdollistaa myös Klaukkalan palve-
luiden säilymisen ja paranemisen. Keskustan alueella 
palveluiden on mahdollista kehittyä nykyistä monipuo-
lisemmaksi. Asuinalueilla, kuten Haikala-Mäntysalon 
alueella, väkimäärän kasvu turvaa nykyisten palvelui-
den säilymisen. Samoin joukkoliikenteen kehittämise-
dellytykset paranevat.
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8 
TOTEUTTAMINEN JA OIKEUDELLI-
SET VAIKUTUKSET
8.1 Toteuttaminen 
8.2 Maakuntakaavan ohjausvai-
kutus
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan laatimista ja muut-
tamista. Lainvoimaisen oikeusvaikut-teisen yleiskaavan 
alueella maakuntakaava ei ole voimassa, mutta yleis-
kaavaa muutet-taessa maakuntakaava ohjaa yleiskaa-
van muuttamista. Viranomaisilla on pyrittävä edis-tä-
mään maakuntakaava toteuttamista.

8.3 Vaikutus viranomaisiin
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 
koskevia toimenpiteitä ja päättäes-sään niiden toteutu-
misesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleis-
kaavan toteu-tumista (MRL 42.2 §). Säännös koskee 
niin kunnan, maakunnan liiton kuin valtion viran-omai-
sia, joilla on alueidenkäyttöön liittyviä suunnittelu- ja 
toteuttamistehtäviä.

8.4 Rakennusjärjestys  
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksiä nouda-
tetaan, mikäli rakennusjärjestyksen ja yleiskaavan 
määräykset ovat keskenään ristiriitaisia. Muutoin raken-
nusjärjestyksen mää-räykset täydentävät yleiskaavan 
määräyksiä.
 

8.5 Ehdollinen rakentamisrajoi-
tus
Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vai-
keutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuiten-
kin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan 
epäämisestä aiheu-tuisi hakijalle huomattavaa haittaa 
eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita haitasta 
kohtuullista korvausta (MRL 43.1.§). Tämä säännös on 
voimassa koko yleiskaava-alueella. Jos luvan epää-
minen johtuu muusta kuin yleiskaavasta esimerkiksi 
suunnittelu-tarvealueella siitä, etteivät suunnittelutar-
veratkaisun edellytykset täyty, korvausvelvolli-suutta ei 
ole.

8.6 Ehdoton rakentamisrajoitus
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alu-
eella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan 
yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus MRL 43.2 
§). Tämän eh-dottaman rakentamisrajoituksen edelly-
tyksenä on, että rakentaminen on kielletty tai si-tä on 
muuten rajoitettu kaavassa. Jos maanomistaja ei voi 
käyttää hyväkseen maataan kohtuullista hyötyä tuotta-
valla tavalla sen vuoksi, että alue on kaavassa osoitettu 
käytet-täväksi muuhun toimintaan kuin yksityiseen 
rakennustoimintaan, kunnalla on velvolli-suus lunastaa 
alue tai suorittaa haitasta korvaus. Lunastus- tai kor-
vausvelvollisuus voi koskea myös valtiota, jos alue on 
kaavassa tarkoitettu valtion tarpeisiin (MRL 101 §).

8.7 Rakennuksen purkaminen
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa 
yleiskaava-alueella, jos purkaminen on yleiskaavamää-
räyksellä saatettu luvanvaraiseksi. Tässä kaavassa on 
annettu em. mu-kainen määräys rakennuksille, jotka 
ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

8.8 Suojelumääräykset
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luon-
nonarvojen, rakennetun ympäris-tön, kulttuurihistori-
allisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen 
vuoksi suojel-tava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä 
koskeva määräys (MRL 41.2 §).

Toisin kuin ehdollinen rakentamisrajoitus suojelumää-
räykset eivät ole luonteeltaan eh-dollisia. Koska yleis-
kaavan suojelumääräyksiin ei liity MRL 101 §:n mu-
kaisia lunastus- ja korvausvelvollisuutta, niiden tulee 
olla maanomistajalle kohtuullisia. Määräyksiä voidaan 
kohtuullistaa esimerkiksi lievillä tai ajallisesti tai alu-
eellisesti rajallisilla rajoituksilla. Suoje-lumääräyksillä 
voidaan rakentamisen lisäksi rajoittaa muun muassa 
metsän käsittelyä, ojitusta ja muuta maisemaa tai luon-
nonolosuhteita muuttavaa toimintaa sekä rakennus-ten 
purkamista. 

8.9 Toimenpiderajoitus 

Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava 
toimenpide määrätä luvanvaraisek-si (MRL 43.2 §). 
Kyseessä ei ole täydellinen kielto. Tällöin toimenpiteen 
edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle mai-
sematyöluvan (MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida 
myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoituk-seen. 
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8.10 Lunastus ja korvaus 

Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lu-
nastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu liiken-
neväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntaraken-tamiseen ja jota tarvitaan kunnan 
suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen, se-kä 
alueen, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän 
laitokselle tai muihin näiden tar-peisiin. Lunastettavaan 
alueeseen voi sisältyä myös sellaisia virkistys- ja suoje-
lualueita, jotka liittyvät asuntorakentamiseen tai siihen 
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen (MRL 99§ ).
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9 

TOTEUTTAMISJÄRJESTYS JA TO-
TEUTTAMISEDELLYTYKSET

Klaukkalan kasvun edellytyksenä on tie- ja katuverkon 
kehittäminen, jotta liikenne sujui-si ja liikenneturvalli-
suus olisi nykyistä parempi. Ohikulkutien toteuttaminen 
on Klaukkalan kehittämisen edellytys. Ohikulkutien 
toteuttaminen on iso investointi, joka on erittäin tar-
peellinen. Ilman ohikulkutien toteuttamista Klaukkalan 
kasvu on mahdollisesti oletet-tua hitaampaa ja tällöin 
ei pystytä toteuttamaan Nurmijärven osuutta Helsin-
gin seudun asuntotuotantotavoitteista, mihin kunta 
on sitoutunut. Klaukkalan väestökasvun seu-rauksena 
liikennemäärät kasvavat, vaikka toisaalta samalla jouk-
koliikenteen kehittä-misedellytykset paranevat. Lisään-
tyvän liikennemäärän aiheuttamat haitat kohdistuvat 
Klaukkalan lisäksi Luhtaanmäen liittymän välityskykyyn 
ja valtatien 3 liikenteeseen. Ellei ohikulkutietä toteute-
ta, Klaukkalan väestönkasvun myötä lisääntyvä liikenne 
aiheuttaa ruuhkautumista Hämeenlinnanväylälle (vt 3) 
vaarantaen valtatien liikenteen liikennetur-vallisuutta ja 
sujuvuutta.
 
Klaukkalantien kehittämisselvityksen toimenpiteillä 
voidaan parantaa Klaukkalantien lii-kenteen sujuvuutta 
ja liikenneturvallisuutta Nurmijärven puolella. Lisäksi 
tarvitaan Van-taan puolella Klaukkalantien nelikaistais-
taminen. Pelkästään näillä toimenpiteillä ei kui-tenkaan 
saavuteta samoja hyötyjä kuin ohikulkutien toteuttami-
sella.

Klaukkalan sisäisen liikenneverkon kehittäminen on eri 
puolilla Klaukkalaa olevien uusien alueiden toteuttami-
nen edellytyksenä.

• Kirkkotien ja Klaukkalantien kiertoliittymän raken-
taminen on edellytyksenä alueiden 22- 26 toteutta-
miselle. Nykyisellään ko. liittymä on erittäin vaa-
rallinen. Osayleiskaa-vassa on tot5- merkintä em. 
alueilla.

• Klaukkalantien parantaminen, mikä tarkoittaa käy-
tännössä Klaukkalantien nelikais-taistamista välillä 
Luhtajoentie – Luhtaanmäen liittymä. Tämä on 
ruuhkaisin osuus. Lisäksi Lahnuksentien ja Klauk-
kalantien liittymä tulee kuormittumaan yhä enem-
män ja sen välityskapasiteetti loppuu. Tästä syystä 
myös Tornimäentie on toteutettava, mikä helpottaa 
Lahnuksentien ja Klaukkalantien liittymän ongelmia 
sekä jakaa liiken-nettä kahdelle tielle Nurmijärven 
puolelle. Tornimäentien toteuttaminen myös aut-taa 

Klaukkalantien muiden liittymien ongelmiin ja mah-
dollistaa niihin paremmin toi-mivat liittymäjärjeste-
lyt välillä Lahnuksentie- kunnan raja. Em. tiehank-
keiden toteut-taminen on edellytyksenä alueiden 
33, 36, 37, 41 ja 45 toteuttamiselle. Osayleis-kaa-
vassa em. alueilla on tot1 –merkintä.

• Tornimäentien toteuttaminen on edellytyksenä alu-
eiden 42 – 44, 47 ja 62 toteutta-miselle. Osayleis-
kaavassa em. alueilla on tot3 –merkintä. Kun näi-
den alueiden liiken-ne voidaan ohjata Tornimäentien 
kautta valtatielle 3, se ei kuormita Klaukkalantietä 
eikä Lahnuksentie ja Klaukkalantien liittymää. Alu-
eet 42 – 44 voidaan kytkeä tieverk-koon ainoastaan 
Tornimäentien kautta. Alueen 58 toteuttaminen 
vasta Tornimäen-tien toteuttamisen mahdollistaa, 
että työpaikka-alueen aiheuttamaa raskasta liiken-
nettä ei ohjata Klaukkalan keskusta kautta.

• Klaukkalan ohikulkutien toteuttaminen on edelly-
tyksenä Sudentullin (alue 63) työ-paikka-alueen 
toteuttamiselle. Työpaikka-alueen liikenteen oh-
jaaminen muuta kaut-ta tarkoittaisi, että raskas 
liikenne käyttäisi asuinalueiden läpi johtavia teitä. 
Suden-tullin alueella on merkintä tot4.

• Mäyränkallion työpaikka-alueen (alueet 64 ja 66) 
asemakaavoituksen tulee perustua hyväksyttyyn 
Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelmaan, jotta 
voidaan varmistua alu-een suunnitelman yhteenso-
pivuus ohikulkutien tiesuunnitelmaan ja siinä esitet-
tyihin tien korkeuksiin. Tämä on erityisen tärkeää 
alueen mahdollisen esirakentamisen ja toisaalta 
asemakaavaan tarvittaessa merkittävien korkota-
sojen osalta. Osayleiskaa-vassa alueille 64 ja 66 on 
merkitty tot2.

Klaukkalantien kehittämisselvityksen (2013) perusteella 
Klaukkalantien kehittämisen kannalta on kolme suu-
rempaa suunnittelu- ja toteutushanketta, jotka tulisi 
toteuttaa alla olevassa järjestyksessä:

• Klaukkalantien parantaminen välillä vt3 – Tornimä-
entie

• Tornimäentien toteuttaminen välillä Klaukkalantie – 
Lahnuksentie

• Klaukkalantien parantaminen välillä Tornimäentie - 
Luhtajoentie.

Klaukkalantien parantaminen välillä vt3 – Tornimäentie 
helpottaa liikenteen sujumista vilkkaalla osuudella Met-
säkyläntien - Tornimäentien liittymästä Helsingin suun-
taan. Tornimäentien toteuttaminen välillä Klaukkalantie 
– Lahnuksentie helpottaa hieman liiken-teen sujuvuutta 
Metsäkyläntien liittymästä Lahnuksentielle ja vähentää 
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kolmannen vai-heen toteuttamisesta aiheutuvia haittoja 
liikenteelle. Klaukkalantein parantaminen välillä Metsä-
kyläntie / Tornimäentie – Luhtajoentie ratkaisee Klauk-
kalantien vaikeimman osuu-den liikenteelliset ongelmat 
ja tukee Viirinlaakso, matkakeskuksen ja koko Klaukka-
lan kehittämismahdollisuuksia.

Nurmijärven kunta
Elinkeino- ja kuntakehityskeskus
Yleiskaavoitus

Nurmijärvellä  8.12.2015

     
 Aarno Kononen      Anita Pihala
 kehitysjohtaja       yleiskaavapäällikkö
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Käyttö-tarkoitus hehtaaria %

A/TP-1 13 0,3 %

AK 57 1,3 %

AKR 11 0,3 %

AP 1103 25,8 %

C 53 1,2 %

EN 5 0,1 %

ET 7 0,2 %

EV 36 0,9 %

KM 2 0,1 %

P 20 0,5 %

PY 35 0,8 %

RA 28 0,7 %

TP 170 4,0 %

V 311 7,3 %

M 1983 46,4 %

MU 88 2,1 %

SL 174 4,1 %

SE 22 0,5 %

W 151 3,5 %

Muut 1 0,0 %

Yhteensä 4270  

Pinta-alatietoja

Ominaisuus-
merkintä

hehtaaria % koko kaava-alu-
een pinta-alasta

sl-4 8 0,2 %

sl-5 76 1,8 %

sl-6 19 0,4 %

sl-7 33 0,8 %

sl-8 211 4,9 %

sl-10 1 0,0 %

  8,2 %

ma-1 212 5,0 %

ma-2 333 7,8 %

  12,8 %

pv-3 84 2,0 %

pv-4 127 3,0 %

  4,9 %

sk-1 101 2,4 %

sk-2 52 1,2 %

  3,6 %

 1256  
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