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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT
AINOLAN ALUEKESKUS
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Diaarinumero JARDno-2018-1332, Kaavatunnus 210009
Asemakaava koskee:
Kiinteistöjä 186-401-1-441, 186-402-3-73 ja 186-402-4-116 sekä osia kiinteistöistä 186-401-12773, 186-401-44-1, 186-401-47-1, 186-402-3-73, 186-402-4-118, 186-871-1-4, 186-895-2-13 ja
186-21-9901-0.
Asemakaavan muutos koskee:
Katualuetta ja yleistä pysäköintialuetta.
Asemakaavalla muodostuu:
21. eli Ristinummen kaupunginosaan korttelit 2133-2141, rautatien aluetta, yleistä pysäköintialuetta sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualuetta.
22. eli Lepolan kaupunginosaan rautatien aluetta ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
21. eli Ristinummen kaupunginosaan katualuetta.
22. eli Lepolan kaupunginosaan yleistä pysäköintialuetta ja katualuetta.
Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne, Seutulantie 12, PL 41 04401
Järvenpää
Yhteyshenkilöt: Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula (puh. 040 315 2005), Kaavasuunnittelija Juho
Mattila (puh. 040 315 2224), Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö (puh. 040 315 2455)
sähköpostit: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee EteläJärvenpäässä, Pääradan varressa,
Poikkitien (mt. 145) eteläpuoleisella
alueella. Välimatkaa kaupungin keskusta-alueelle on noin kaksi kilometriä.

Kaava-alueen sijainti Järvenpään opaskartassa.
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2 TIIVISTELMÄ
Kaavan nimi tarkoitus
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nimi on Ainolan aluekeskus.
Asemakaavaa varten on laadittu lähtöaineistoksi ylempien kaavatasojen lisäksi Poikkitien yritys- ja
palvelualueen kaavarunko sekä kaksi erillistä arkkitehtitoimistojen laatimaa viitesuunnitelmaa ja
muuta selvitysaineistoa.
Asemakaavasuunnittelun lähtötavoitteena on laadittujen viitesuunnitelmien pohjalta luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järvenpäähän. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja
julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta sekä pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa prosenttiperiaatetta hyödyntämällä.
Teknisempinä suunnittelutavoitteina ovat Pääradan lisäraiteen 2. vaiheen ratasuunnitelman integroiminen kaavasuunnitelmaan, hulevesien hallinta, Poikkitien osan nimeäminen Ainolanväylän katualueeksi sekä kaupunginosarajauksen tarkistaminen.
Asemakaava on luonnosvaiheessa pyritty jättämään joustavaksi alkuvaiheen kaavasuunnitelmaksi,
jonka pohjalta voidaan alueelle erillisen kilpailutuksen kautta hakea kumppanuuskaavoituksen
kautta tarkempia toteuttamiskonsepteja ja ideoida alueelle tarkemmin sinne sijoittuvia toimintoja
ja palveluita. Kaavamääräyksiin on määritelty tarpeellisia reunaehtoja sekä yleistavoitteita suunnittelualueelle. Nämä on merkitty kaavakartalla yleismääräyksiksi.
Asemakaavan sisältö
Kaavaluonnoksessa on osoitettu alueelle keskuskortteliksi kutsuttu asuin- liike- ja toimistokortteli
2135 sekä sen ympärille tehokkaita asuinkortteleita oheistoimintoineen sekä alueelle liittyvät katu-,
aukio-, puisto- ja lähivirkistysalueet. Kaavaluonnoksessa on määritelty alueelle pääkäyttötarkoitukset, rakentamisen määrä sekä tarpeelliset kaavamääräysreunaehdot melulle, värinälle ja hulevesille. Kaavamääräykset alueelle ovat alustavia ja tarkentuvat huomattavasti tontinluovutuskilpailun
myötä kaavaehdotusvaiheeseen. Kaava-alueelle on laadittu nimistö Sibeliuksen tuotannon mukaan.
Kaavaluonnoksessa on esitetty alueelle kerrosalaa yhteensä 136 050 kem2. Kaavaluonnosvaiheen
rakennusoikeusmääristä asumisen osuus on 93 250 kem2 (n. 69%), liike-, palvelu- ja työ (yms.)
toiminnan osuus 11300 kem2 (n. 8%) ja rakenteellisen pysäköinnin osuus 31500 kem2 (n. 23%).
Alustavien arvioiden mukaan suunnittelualueelle arvioidaan sijoittuvan 1300-1450 uutta asuntoa
sekä 2400-2850 uutta asukasta. Mitoitus tarkentuu edelleen kaavasuunnittelun edetessä. Työpaikkoja arvioidaan syntyvän n. 100-200 liike-, toimisto- ja palvelutoimintojen sekä mahdollisesti matkailutoimintojen piiriin.
Asemakaavan korttelialueille laaditaan erillinen tonttijako asemakaavoituksen jälkeen.
Asemakaavan toteuttaminen
Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2019 loppuun mennessä. Asemakaavaa voi
alkaa toteuttaa, kun asemakaava on tullut voimaan, tarvittavat kiinteistötekniset toimenpiteet on
suoritettu ja kunnallistekniikka alueelle on saatu rakennettua riittävään valmiuteen.
Asemakaavan toteuttaminen käynnistynee pääosin 2020-luvun puolella. Sitä ennen on tarkoitus
toteuttaa alueelle hulevesirakenteet sekä katu- ja kunnallistekniikkaa etupäässä varautuen Ainolan
aseman rakentamiseen sekä ajoyhteyden varmistamiseen Horsmatien kautta Ristinummentielle.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (1.4.2018)
Uudenmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat (Uudenmaan liitto)
Järvenpään yleiskaava 2020 (Kv 9.8.2004 § 64)
Poikkitien alueen kaavarunko (Kauke ltk. 3.4.2014 § 19)
Ainolan keskuksen viitesuunnitelma 2015-2016 (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)
Ainolan aluekeskus, viitesuunnitelma 2018 (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)
Pääradan lisäraide II-ratasuunnitelma (Liikennevirasto)
Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
Asemanseutujen kehittämisen osapuolet ja intressit (Uudenmaan liiton julkaisuja E 184 –
2017)
ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille!-projekti (www.hsy.fi/elias)
Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Uudenmaan ELY-keskus 2015 Opas 2)
Ilmansaasteiden terveysriskit teiden ja katujen varsilla (HSY:n julkaisuja 2/2015)
Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristöissä (HSY:n julkaisuja 4/2015)
Ilmastoviisas asuminen – Helsingin seudun asuntoraportti 2017 (HSY:n julkaisuja 4/2017)
HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeet (https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle)
Prosenttiperiaatteen käsikirja – Taiteen tilaajalle (Prosentti taiteelle-hanke 2015)
Järvenpään pienvesiselvitys 2017 (Pöyry Finland Oy)
Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (Järvenpään kaupunki & FCG Oy)
Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 (Järvenpään kaupunki & Ramboll
Finland Oy)
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Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa – Selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040 (Järvenpään kaupunki 2016)
Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto, 2013, Ramboll Finland Oy
Järvenpään viherrakenteen arviointi: Poikkitien alueen raportti (SYKE, 2015)
Poikkitien yritys- ja palvelualueen luontoselvitys vuonna 2014, Faunatica Oy
Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014, Wermundsen Consulting Oy
Järvenpään kaupan verkosto ja kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi, 2013, Ramboll
Finland Oy
Vihertehokkuus
Vantaalla-esite
(Vantaan
kaupunki,
18.4.2018,
saatavissa:
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/ohjelmat_ja_proje
ktit/vihertehokkuus)
Viherkattojen ja katto-ja kansipuutarhojen ohjekortit (RT 85-11204, RT 85-11205 ja RT 8511203), Rakennustieto, www.rakennustieto.fi
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4 LÄHTÖKOHDAT
4.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
4.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta sekä tie- ja katualueita. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Poikkitien (mt 145) tiealueeseen, lännessä Lepola II asemakaavaalueeseen, etelässä asutus- ja peltoalueisiin sekä idässä Lidl:n logistiikkakeskuksen tonttiin ja viheralueisiin.
Koko eteläinen Järvenpään alueella on huomattavia rakentamispaineita. Lepolan uusien asuinalueiden rakentuessa rakentamista ja uuden asutuksen painopistettä ollaan siirtämässä perustellusti
kohti etelää, Pääradan varteen.

Opaskartta (2018) ja ilmakuva (2017)

Pohjolan tilan vanha kivinavetta.

Pohjolantieltä pohjoisen suuntaan.
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Pohjolantieltä etelän suuntaan.

4.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne, pienilmasto
Luonnonmaisemassa näkyvät ovat aukeat, pelloiksi raivatut savikkotasanteet sekä kaksi metsäistä
moreenimäkeä. Suunnittelualueella ei ole huomattavia korkeuseroja alueen laajuudesta huolimatta.
Korkeuserot suunnittelualueella vaihtelevat pääosin +45-47 metriä merenpinnan yläpuolella. Suunnittelualueen korkein kohta, Pohjolan tilan metsäkukkula, sijaitsee korkeimmalta kohdaltaan noin
+53 m.m.p.y. Suunnittelualueen matalin kohta (+42 m.m.p.y) sijaitsee pääradan ja poikkitien alikulkutunnelissa.
Savikoilla myös pienilmasto on usein äärevää ja hallaista. Järvenpäässä tuulee pääosin lounaasta.
Rakentaminen tulevaisuudessa tasoittanee alueen ilmasto-oloja.
Maa- ja kallioperä
Alueelle on poikkitien kaavarunkovaiheessa tehty maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto1, joka kattaa kaavasuunnittelualueesta Pohjolantien pohjoispuolelle jäävän
alueen. Loppuosa alueesta tutkitaan kunnallisteknisen yleis- ja rakennesuunnittelun yhteydessä.
Suunnittelualue on maaperältään pääosin meren pohjaan kerrostunutta savikkoa, joka on rakennettavuudeltaan sangen epäedullinen heikon kantavuuden, routimisen ja tarvittavien massanvaihtojen vuoksi. Moreenimäillä rakennettavuus on kuitenkin hieman parempi. Järvenpään alueen kallioperäkartassa alue on valtaosastaan graniittia; myös pieniä osia granodioriittia löytyy.

Sa

Ka
a

Ote maaperäkartasta. Suunnittelualue rajattu keltaisella.

1

Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto,
2013, Ramboll Finland Oy
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Maaperä koko suunnittelualueella on routivaa. Rakennettavuusselvityksen mukaan I-luokkaan sijoittuvalla alueella (Pohjolan tilan kukkula) pintamaana on tiivis moreeni tai kallio, jolla rakennukset voidaan perustaa maan- tai kallionvaraisesti. Kellarirakentamiselle ei ole rajoitteita. Rakennettavuudeltaan II-luokkaan sijoittuvat alueet sijoittuvat Poikkitien eteläpuolelle ja Pohjolan tilan mäen länsipuolelle sekä Pohjolantien alkupäähän. Alueelle on sitkeää savea, keskitiivistä silttiä ja
hiekkaa n. 1-5,5 m syvyyteen asti. Alueen raskaat rakennukset on paalutettava; lattiat ja 1kerroksiset rakennukset voitaneen perustaan maanvaraisesti. Pohjavesi saattaa vaikeuttaa kellarikerrokseen rakentamista. Loput tutkimusalueesta sekä oletettavasti suurin osa pientaloalueen ja
logistiikkakeskuksen tontin välisestä alueesta on luokiteltu luokkaan III. Alueella on kuivakuorisavikerros, jonka alla on pehmeää ja sitkeää savea alustavasti 3,8-13 m. Alueella rakennukset on paalutettava ja lattiat rakennettava kantavina. Kadut, pihat ja putket on rakennettava pilaristabiloidun
saven varaan. II- ja III-luokkaan luokitelluille alueille ei suositella yli metrin nykyisestä maanpinnasta olevia täyttöjä maanpinnan painumavaaran vuoksi. Myös III-alueella pohjavesi saattaa vaikeuttaa kellarikerrokseen rakentamista.
Rakentamisen jatkosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava, että edellä mainittujen alueiden väliset rajat ovat suuntaa antavia. Suunnittelualueelle tulee tehdä jokaista tonttia ja kunnallistekniikkaa varten yksityiskohtaisemmat pohjatutkimukset, jotta voidaan varmistaa riittävä ja oikea perustamistapa rakentamisen laadun mukaan.

Kuvaote tutkimuskartasta (Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja
perustamistapalausunto, 2013, Ramboll Finland Oy)
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Vesialueet, Pohjavesi
Alueella ei ole laajoja vesialueita; ainoat maisemassa näkyvät vesielementit ovat Horsmanoja sekä
Räikilänoja, joiden kautta alueen vedet kulkeutuvat Tuusulanjärveen. Maaperästä johtuen pohjavedet ovat paikoitellen hyvinkin lähellä maanpintaa, mikä voi vaikeuttaa kellarikerrokseen rakentamista alueella.
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Vantaanjoen vesistöön ja Tuusulanjärven valuma-alueeseen. Kaava-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Luonnonolot
Alueelle on poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkovaiheessa tehty kattavasti luontoselvityksiä2, joita tullaan täydentämään edelleen tarpeellisilta osin uuden yleiskaavatyön yhteydessä. Selvitysten mukaan luontotyyppien tai elinympäristöjen osalta alueella ei ole erityisiä suojeluarvoja.
Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan eteläpuolella sijaitsevalla viheralueella on kuitenkin useita merkittäviä luontoarvoja sekä huomioitavia viheryhteyksiä. Yksittäisiä kasviesiintymiä löytyy
mm. valkolehdokki ja ketoneilikka. Räikilänojassa on inventoitu huomionarvoinen kasviesiintymä.
Paikallista, linnustollisesti merkittävää niitty- ja peltoaluetta on kaava-alueen eteläisissä osissa.
Horsmanojassa, rata-alueen vieressä pientaloalueen kohdalla on useita vankkasaraesiintymiä sekä
yksi hetesaraesiintymä. Pohjolantien eteläpuoliset peltoalueet ovat maanviljelyksen ohella linnustollisesti paikallisella tasolla arvokkaita. Kaava-alueen ulkopuolelta löytyy kaksi Järvenpään luontotyyppiselvityksessä 2015 inventoitua, paikallisesti arvokasta kohdetta, jotka ovat metsälain 10 § ja
vesilain 10 § mukaan suojeltuja.
Alueen viheryhteydet ovat kokemassa muutoksia koko Poikkitien eteläpuolisen alueen rakentuessa.
Asemakaavoituksella onkin tärkeää varmistaa viheryhteydet etelään Tuusulan suuntaan sekä länteen kohti Tuusulanjärveä. Päärata muodostaa kuitenkin huomattavan estevaikutuksen Räikilänojan ekologiselle yhteydelle.

4.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva ja yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue liittyy suoraan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Kaupunkikuvaa määrittävät
itäpuolella rakentuva Poikkitien yritys- ja palvelualue, Poikkitien eli tulevan Ainolanväylän katuympäristö, päärata sekä Lepolaan rakentuvat asutusalueet. Tiiveysaste on suunnittelutilanteessa väljä, mutta tullee muuttumaan merkittävästi nykyisestä.
Asuminen, väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Kaava-suunnittelualueella ei ole vielä vakituista asutusta. Kaava-alueen ulkopuolelle jäävällä asuinalueella on noin 60 asukasta. Koko Ristinummen kaupunginosan alueella on noin 560 asukasta,
joista noin 60 prosenttia asuu pääradan länsipuolella. Ristinummelle on kuitenkin nykyisen yleiskaavan (2020) ja uuden laadittavan yleiskaavan (2040) myötä odotettavissa huomattavaa väestönkasvua seuraavien vuosikymmenien aikana.
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Suunnittelualueella ei ole juurikaan palveluita. Lähin koulu leikkipihoineen sijaitsee Kyrölässä, jonne on suunnittelualueelta matkaa linnuntietä noin 500 metriä. Lähin päiväkoti sijaitsee kaavasuunnittelualueen länsipuolelta, Kurkiaurankadun varresta. Lähimmät leikkipaikat sijaitsevat Kyrölän
Orvokkipuistossa, Lepolan Kareliapuistossa sekä Ristinummen Perttiläntiellä ja niihin on kaikkiin
suunnittelualueelta matkaa useita satoja metrejä. Ristinummentien varressa on myös vanha hiekkapintainen pallokenttä.
2

Poikkitien yritys- ja palvelualueen luontoselvitys vuonna 2014, Faunatica Oy
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Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita tai työpaikkatoimintaa. Palveluiden osalta tukeudutaankin toistaiseksi rakentuvaan Poikkitien yritys- ja palvelualueeseen. Tehtyjen kaupan selvitysten3 mukaan tarvetta alueella on kuitenkin 1-2 supermarket-tasoiselle päivittäistavarakaupalle.
Pohjolanhovin ladossa on toiminut menneinä vuosina Tanssitalo ja kivinavetta on toiminut mm.
hääjuhlien pitopaikkana. Suunnittelualueen peltoalueet on kaupungin toimesta vuokrattu maanviljelyskäyttöön.
Kaupungin keskustan palvelut sijaitsevat noin 2-2,5 kilometrin päässä.
Virkistys
Alueella ei ole erikseen suunniteltua tai rakennettua virkistystoimintaa, lukuun ottamatta Ainolan
kenttää, joka sijaitsee kaava-alueen länsipuolella. Suunnittelualueen käytetään virkistykseen
maanviljelyksen sallimissa rajoissa.
Virkistyskäytössä olevaa verkostoa on tarkoitus jatkaa Poikkitien yritys- ja palvelualueelta asemakaava-alueen Nuottipuistosta etelän suuntaan aiempien maankäyttösuunnitelmien ja luontoselvitysten mukaisesti. Asemakaavoituksella tullaan varaamaan uusia puisto- ja viheralueita virkistyskäyttöön.

Järvenpään viheralueverkoston runko (Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa
– Selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040 (Järvenpään kaupunki 2016)
3

Järvenpään kaupan verkosto ja kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi, 2013, Ramboll Finland Oy
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Liikenne
Suunnittelualueelle sijoittuu nykytilassa erittäin vähän liikennettä synnyttävää maankäyttöä, mistä
johtuen sen ajoneuvoliikenneväylät palvelevat yksinomaan läpiajoa. Ainolanväylän ja Puistotien,
sekä Ainolanväylän ja Diggarinkadun liittymiin on rakentunut viime vuosina kiertoliittymät, jotka
palvelevat osaltaan tulevan Ainolan aluekeskuksen liikennettä. Asemakaava-alueen pohjoispuolella
kulkeva nyk. Poikkitien keskiosa otetaan kadunpitopäätöksellä kaupungin kunnossapidon piiriin ja
muutetaan asemakaavan myötä Ainolanväylän katualueeksi.
Alue tukeutuu nyt ja tulevaisuudessa erittäin merkittävästi rautatieliikenteeseen Ainolan junaaseman läheisestä sijainnista johtuen. Ainolan asema sijaitsee tällä hetkellä muutaman sadan metrin etäisyydellä alueesta pohjoiseen, mutta sen on määrä siirtyä valtakunnallisen pääradan lisäraidehankkeen rakennustöiden myötä Poikkitien/Ainolanväylän eteläpuolelle. Ainolan asemalla pysähtyy sekä pohjoisen- että etelän suuntaan 2 lähijunaa tunnissa, sekä lisävuoroja ruuhka-aikoihin.
Linja-autotarjonta alueella rajoittuu paikallisliikenteen linjaan 24, joka kulkee Horsmatien kautta
Ristinummen ja keskustan välillä.
Moottoriajoneuvoliikenteen, sekä kävelyn ja pyöräilyn pääreitti alueelta keskustaan on tällä hetkellä
Horsmatie, jolla ei ole erillistä jalkakäytävää tai pyörätietä. Horsmatien liikenne on tällä hetkellä
pääosin Ristinummelta Järvenpään keskustaan sekä moottoritien eteläiselle liittymälle suuntautuvaa liikennettä, n. 1300 ajon/vrk. Horsmatietä on alueen asukkaiden toimesta pidetty joiltain osin
turvattomana liikenneympäristönä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole suojeltuja alueita tai kohteita eikä muinaismuistoja. Pohjolan tila sekä tilan navettarakennus on kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa4 sijoitettu toimenpideluokkaan 3 (suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä. Pohjolan tilan ympäristö on huomioitu myös
yleiskaavassa (kts. kpl 3.2.1).
Tekninen huolto, erityistoiminnot
Alueella on rakennettua kunnallistekniikkaa Horsmatiellä, Pohjolantiellä, Nuottipuiston
sekä pienasutusalueen itäpuolella. Pohjolantien vieressä kulkee 20kV sähkölinja, joka
alueelta kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä. Järvenpäässä on Kiertokapula
noima kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava. Horsmatie
pungin kunnossapidon piiriin.
Suunnittelualueen luoteiskulmassa on telemasto.

viheralueella
siirrettäneen
Oy:n hallinkuuluu kau-

Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole suojelualueita. Pääradalta kulkeutuu suunnittelualueelle melua ja tärinävaikutuksia.
Poikkitieltä kantautuva liikennemelu on vähäisempää, mutta kuitenkin kaavasuunnittelussa huomioitava seikka. Suunnittelualueella ei ole tiedossa saastuneita maa-alueita tai erityisiä ilmanlaatua
heikentäviä tekijöitä.
Hulevedet
Suunnittelualueesta ja lähiympäristöön kuuluvista alueista on laadittu erillinen hulevesiselvitys5.
Suunnittelualueen hulevedet pääradan itäpuolella johdetaan Horsmanojaa ja Räikilänojaa pitkin
ratarumpujen kautta Terijokeen, josta edelleen Tuusulanjärveen. Radan länsipuoliset hulevedet
kulkeutuvat pelto-ojaston kautta Terijokeen ja edelleen Tuusulanjärveen.
4

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 (Järvenpään kaupunki & Ramboll Finland Oy)

5

Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
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Horsmanoja ja eteläinen pääradan alittava rumpu.

Sosiaalinen ympäristö
Alueen turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi on mainittu kevyen liikenteen reitin puuttuminen pääradan itäpuolelta eli Horsmatien varresta sekä nopeat ajonopeudet ja vähäinen liikennevalvonta
Horsmatiellä. Horsmatien rauhoittamista kevyelle liikenteelle on suunniteltu ja edistetty jo alueen
ensimmäisessä asemakaavassa (21/1) kieltämällä suorat tonttiliittymät Horsmatielle. Asiaa on tarpeellista edistää myös tulevissa asemakaavoitustöissä.

4.1.4 Maanomistus
Suunnittelualueen maanomistajana on pääosin Järvenpään kaupunki (väritetyt alueet, kuva alla).
Kiinteistöjen osat 186-895-2-13 ja 186-871-1-4 omistaa Suomen valtio, joita hallinnoi viranomaisena Liikennevirasto. Kiinteistö 186-402-4-116 ja osa kiinteistöstä 186-402-4-118 ovat yksityisessä
maanomistuksessa. Kaavasuunnittelualue käsittää kiinteistöt 186-401-1-441, 186-402-3-73 ja 186402-4-116 sekä osia kiinteistöistä 186-401-1-2773, 186-401-44-1, 186-401-47-1, 186-402-3-73,
186-402-4-118, 186-871-1-4, 186-895-2-13 ja 186-21-9901-0.

186-985-2-13

186-402-4-116

186-402-4-118

186-871-1-4

Ote maanomistustilanteesta.
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4.2 SUUNNITTELUTILANNE
4.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaavat
Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2007) suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät: taajamatoimintojen alue, päärata ja valtatie/kantatie.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahv. 2014, lainvoima 2016) on osoitettu suunnittelualueelle tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä, liityntäpysäköintipaikka sekä valtakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä aluemerkintä (RKY 2009), joka
koskee pääradan länsipuoleista osaa kaavasuunnittelualueella.

Suunnittelualue
Ote voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017 (Uudenmaan liiton karttapalvelu).

Yleiskaava
Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (Kv 9.8.2004 § 64) suunnittelualueelle on merkitty
muun muassa:
 Keskustatoimintojen aluetta (C)
 Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY)
 Palvelujen ja hallinnon aluetta (P)
 Tiivistä, pientalovaltaista asuinaluetta (Amid). Suositus aluetehokkuudelle e=0,16-0,20 ja
tonttitehokkuudelle e=0,32-0,4.
 Urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU)
 Päärata ja asema
 Seututie/pääkatu
 Eritasoristeys ilman liittymää
 Paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaiden piirteiden säilyttämistä edistetään.
(kh/III)
 Ulkoilun pääreitti
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Järvenpään yleiskaavan 2040 laatiminen on vireillä, ja etenee rinnakkain Ainolan aluekeskuksen
asemakaavatyön kanssa.

Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti valkoisella katkoviivalla.

Voimassa oleva asemakaava
Alueelle laaditaan pääosin ensimmäistä asemakaavaa. Asemakaavaa muutetaan osittain kahden
asemakaavan osalta. Lepola II asemakaavasta (kaavatunnus 220008, vahv. 2012) on sisällytetty
kaava-alueeseen rakennusoikeudeton yleinen pysäköintialue (LP) sekä Ristinummen asemakaava
kolmelle osa-alueelle (kaavatunnus 21/2, vahv. 1985) osalta Pohjolantien katualue.
Suunnittelualueen luoteiskulmassa on myös vireillä erillinen asemakaavoitustyö (Lepola IV, kaavatunnus 220011).

Otteet asemakaavan muutoskohteista (22001 ja 21/2).
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4/7
Lepola IV
220011
4/15

220009

220008

210008

21/2

Kohdat, joissa asemakaavaa muutetaan

Ote suunnittelualuetta ympäröivästä asemakaavatilanteesta, jossa väritetyt alueet on asemakaavoitettu.

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko
Poikkitien uuden yritys- ja palvelualueen kehittäminen käynnistettiin kaavarunkosuunnitelman laadinnalla. Tavoitteena oli saada aikaan toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöltään laadukas
yritys- ja palvelualue sekä mahdollistaa uusi eteläisten kaupunginosien palvelukeskus ja asuinrakentaminen tulevan Ainolan rautatieaseman tuntumassa.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi
3.4.2014 § 19.

kaavarunkosuunnitelman

Kaavarungon keskeiset mitoitustiedot:





Asuminen 38 000 k-m2
Julkiset palvelut 23 000 k-m2
Palvelut, liike- ja toimistotilat 5000 k-m2
Päivittäistavarakauppa 2500 k-m2
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asemakaavoitustyön

pohjaksi

Kuvaote Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarungosta.

Ainolan keskuksen viitesuunnitelma 2015 (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)
Vuonna 2016 laaditussa viitesuunnitelmassa on tutkittu Ainolan keskuksen maankäytön ratkaisuja
ja niiden kytkeytymistä ratasuunnitteluun sekä laadullisia tavoitteita ympäristön kehittämiselle.
Viitesuunnitelman tarkoituksena oli luoda valmiuksia asemakaavoitukselle sekä lähtökohtia Ainolan
aseman suunnittelulle ratasuunnittelussa, jossa Ainolan nykyinen asema siirretään Poikkitien eteläpuolelle pääradan parantamisen II vaiheessa. Ainolan keskusta voidaan ryhtyä rakentamaan käytännössä vasta aseman siirron jälkeen 2020-luvulla.
Aseman perusratkaisut kuten asemalaitureiden sijainti ja korkeusasemat olivat viitesuunnitelman
lähtötietona. Ainolan keskukseen varattiin asuntorakentamisen lisäksi tilaa kaupallisille palveluille ja
uudelle koulukeskukselle. Viitesuunnitelmaan sisältyi myös Pohjolanhovin mäkialueen yleispiirteinen tarkastelu sekä liittyminen keskus- ja koulukortteleihin.
Viitesuunnitelmassa alue jaettiin kolmeen erilaisen kortteliin; keskus-, asuin- ja koulukortteliin. Viitesuunnitelmassa arvioitiin alueelle sijoittuvan 550-600 asuntoa ja 1000-1200 asukasta. Viitesuunnitelman keskeiset mitoitustiedot kortteleittain:






Keskuskortteli
o Asunnot 22 000 kem2
o Liike- ja palvelutilat 5 000 (arvioitu mukaan 2. krs:n toimistotiloja)
o Pysäköintilaitos 13 700 kem2
Asuinkortteli
o Asunnot 19 000 kem2
o Liike- ja palvelutilat 500 kem2
o Pysäköintilaitos 8 000 kem2
Koulukortteli n. 15 000 kem2
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Asuinkortteli
Keskuskortteli

Koulukortteli

Havainnekuva Ve 1, Ainolan keskuksen viitesuunnitelma. (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)

Ilmaperspektiivikuva Ainolan keskukseen aseman yläpuolelta (Ve1). (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)
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Ainolan aluekeskus viitesuunnitelma 2018 (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)
Vuonna 2015 valmistunutta viitesuunnitelmaa tarkennettiin koulukorttelin ja Pohjolanhovin korttelin osalta kevään 2018 aikana. Viitesuunnitelman tarkistus keskittyi pääosin koulukortteliin ja Pohjolanhovin alueeseen, joka on siirtynyt kaupungin maanomistukseen ensimmäisen viitesuunnitelmatyön valmistumisen jälkeen. Käynnissä olevan kaupungin palveluverkkosuunnittelun myötä tutkittiin myös vaihtoehtoista sijaintia koululle, mahdollisesti pääradan länsipuolelle, sekä asuin- ja
liikerakentamiselle. Työ valmistui kesäkuussa 2018.
Viitesuunnitelmatyön tarkoituksena oli tutkia toiminnallisia, tilallisia ja laadullisia tavoitteita alueen
kehittämistyöhön sekä hahmotella rakentamisen laajuutta, reittejä, kaupunkitiloja ja rakennustyyppejä. Viitesuunnitelmatyössä esitettiin myös muutoksia alueen kokoojakadun liikenneratkaisuun sekä hienosäätöjä ylempiin kortteleihin katutilaan rajautumisen osalta.
Varsinaisen suunnitelman rinnalle tuotettiin myös toinen vaihtoehto, Jokeri, jossa esitettiin tehokkaampaa asumista Pohjolanhovin tilan ympäristöön.
Kerrosalojen mitoitustiedot 2018 viitesuunnitelmassa:
Suunnitelma Ve

Hybridi

Jokeri

Kerrostalot

43 100 kem2

53 600 kem2

Rivitalot/Townhouse

4400 kem2

5600 kem2

Pohjolanhovi

400 kem2

400 kem2

Yhteensä

47 900 kem2

59 600 kem2

Skissipiiiros Ainolan aluekeskuksesta (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)

18

Viitesuunnitelman havainnekuva: Hybridi (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)

Viitesuunnitelman havainnekuva: Jokeri (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)
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Rakennusjärjestys
Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2013. Rakennusjärjestyksen päivitys on käynnissä.
Tonttijako & -rekisteri
Alueen tontit on merkitty tonttirekisteriin.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Pohjakarttaa
päivittää Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut.
Rakennuskiellot, suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja tai suojelupäätöksen saaneita kohteita.

5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
5.1 SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN SEKÄ SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Asemakaavan laatimiseen ja asemakaavan muuttamiseen on ryhdytty Järvenpään kaupungin aloitteesta.
Järvenpään kaupunki on kehittänyt Poikkitien (mt. 145) ympäristön maankäyttöä 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Pitkäjänteinen työ on näkynyt mm. Yleiskaavassa 2020, Poikkitien kehittämissuunnitelmassa sekä lähivuosina useissa maankäyttö- ja viitesuunnitelmissa, joita alueelle on laadittu.
Asemakaavahanketta on esitelty tulevana kaavahankkeena vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa ja
vuodesta 2017 alkaen työn alla olevana asemakaavana.

5.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
5.2.1 Osalliset
















Kaava-alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat
Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, yhdistykset ja seurat
Järvenpään kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Järvenpään Vesi
Muut viranomaistahot: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, VR, Museovirasto, jne.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Teleoperaattoriyritykset (Elisa Oyj, Telia Oyj, DNA Finland Oy, jne.)
Teknisten verkostojen toimittajayritykset tms. (Gasum Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, jne.)
Sibelius-Seura ry
Järvenpään Taidemuseo
Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa
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5.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, kaavaselostuksen liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan
Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla.
Asemakaavaprosessin aikana saadut lausunnot ja kirjalliset mielipiteet sekä vastineet niihin esitetään kaavaselostuksen liitteessä 3.

5.2.3 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 16.5.2018 kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla, Keski-Uusimaassa, Keski-Uusimaan viikkouutisissa, Kaupunkikehityksen Facebooksivulla sekä lähettämällä kirje kaava-alueen maanomistajille, naapurikiinteistöille sekä lähiympäristön asukkaille.
Vireille tulon yhteydessä on järjestetty erillinen yleisötilaisuus 30.5.2018 Ristinummen KallioKuninkalassa, jossa on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, asemakaavahankkeen alkutavoitteita ja kerätty pöytärasteilla asukaspalautetta kaavasuunnittelun tueksi.
Alla tiivistetysti tilaisuudessa esillä olleita asioita:
 Hulevedet, puistoalueet, leikkikenttä. Nuottipuiston ja Aallottarenpuiston hulevesirakenteen
koettiin pääosin viihtyisiksi.
 Koulukorttelin kohtalo ja siirtyminen radan länsipuolelle
 Toivottiin kaupan palveluja, erityisesti päivittäistavarakauppaa, nuorille harrastustiloja ja
palveluja, liikuntapalveluja ja ulkoilumahdollisuuksia esim. pienehkö hiihtolenkki, lenkkipolku, lähiliikuntapaikka kuntoiluvälinein.
 Kannatusta Horsmatien muuttamiselle kevyen liikenteen käyttöön, Pohjolantiestä tonttikatu
 Kannatusta musiikkiaiheiselle paikannimistölle
 Viitesuunnitelmien mukainen tehokas rakentaminen sai kannatusta, mutta myös ihmettelyä
 Rakentamisen tiiveydestä huolimatta riittävän vihreyden säilymistä pidettiin tärkeänä, katualueen istutukset ja puusto
 Aseman ympäristön viihtyisyys, ei häiriköintiä
 Pohjolanhovin navetta; käyttöehdotuksia, yksityiselle yrittäjälle myynti hyvä vaihtoehto, hyvää ajallista kerrostumaa rakennuksissa, ympärille puukerrostaloalue
 Raidemelun vähentäminen pysäköintitaloilla, joiden päälle harrastustoimintaa, liikuntahallia,
yms, julkisivut mielenkiintoisiksi
 Saattoliikenne lähelle asemaa, Pohjolantielle ei jättöpaikkaa liikennemäärien vuoksi
 Viitesuunnitelmien liityntäpysäköinnin paikka sai sekä positiivista että negatiivista palautetta
 Pääradan rakentamisen aikaiset järjestelyt
 Jalankulku- ja pyöräliikenne: turvalliset, laadukkaat reitit, erityisesti koululaisille
 Uusi tieyhteys asuinalueen itäpuolelle ei liian lähelle nykyistä asutusta
 Tuleeko julkista liikennettä?
 Horsmatien kovat ajonopeudet
Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos on nähtävänä 17.10.-6.11.2018 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä
sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää
mielipide kaavaluonnoksesta. Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestetään 24.10.2018 Seutulantalolla. Luonnosvaiheessa on lähetetty ennakkolausuntopyyntö hankkeesta seuraaville tahoille:
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Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Liikennevirasto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä (TSV)
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö
Caruna Oy
Gasum Oy
Auris Kaasunjakelu Oy
Elisa Oyj
Telia Oyj
DNA Finland Oy
Sibelius-seura ry
Järvenpään Ristinummi-seura ry
Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry
Tuusulanseudun maataloustuottajain yhdistys ry
VR-yhtymä
Järvenpään Vesi
Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut

Suunnitteluvaihe
Täydentyy.
Hyväksymisvaihe
Täydentyy.

5.2.4 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavatyöstä ei ole ollut tarpeen järjestää MRL:n 66 § mukaista viranomaisneuvottelua, koska kaavahankkeella ei katsota olevan valtakunnallisia tai erityisen merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. Kaavahankkeesta on keskusteltu Järvenpään kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöpalavereissa. Asemakaavahankkeesta on neuvoteltu lausuntomenettelyn kautta muiden viranomaisten sekä kaupungin muiden viranomaisten kesken.

5.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
5.3.1 Lähtökohta-aineiston tavoitteet
Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järvenpäähän. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa
yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden
Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta
sekä pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa prosenttiperiaatetta hyödyntämällä.
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Teknisempinä suunnittelutavoitteina ovat Pääradan lisäraiteen 2. vaiheen ratasuunnitelman integroiminen kaavasuunnitelmaan, hulevesien hallinta, Poikkitien osan nimeäminen Ainolanväylän katualueeksi sekä kaupunginosarajauksen tarkistaminen.

5.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Kaavaluonnoksen valmistelu
Yleisötilaisuuden palautteen hyödyntäminen.
Laaditun hulevesiselvityksen huomiointi.
Nimistö kaava-alueelle johdetaan Sibeliuksen tuotannon mukaan.
Viherrakennetehokkuuden määrittelyä asemakaavaan selvitetään.
Asemakaavan laadullisia tavoitteita määritellään tarkemmin tontinluovutuskilpailun laatukäsikirjan/
erillisten laatutavoitteiden ja erillisen rakentamistapaohjeen kautta kaavatyön edetessä.
Liikennevaikutusten lisäselvittäminen.
Prosenttiperiaatteen käyttämisen vaihtoehtoja selvitetään.
Katu- ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun huomiointi.
Kaavaluonnos
Täydentyy.
Kaavaehdotuksen valmistelu
Täydentyy.
Kaavaehdotus
Täydentyy.

5.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
5.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Aiempia maankäyttösuunnitelmia on esitelty kappaleessa 4.2.1 (Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset).
Alustavaksi asemakaavavaihtoehdoksi laadittiin Poikkitien yritysalueen kaavarungon ja kahden viitesuunnitelman pohjalta ns. asemakaavarunko, johon määriteltiin alustavasti rakentamisen määrä
ja tehokkuudet sekä kortteli-, katu- ja viheralueet. Asemakaavarunko esiteltiin Kaupunkikehityksen
EMAL-ryhmälle ja tarkoituksena oli päästä selvittämään lisäedellytyksiä pääasiassa liikenteen, kunnallistekniikan järjestämiselle ennen kaavaluonnoksen laadintaa.
Mitoitustiedot epävirallisessa asemakaavarungossa:
Rak.tehokkuus

Kerrosala

Muuta

e=2.2

38500 k-m2

sis. pysäköintiä 13700 k-m2

Ent. Koulukortteli e=1.8
ALK+A

38350 k-m2

sis. pysäköintiä 9400 k-m2

Kerrostalot AK

e=1.2-2.0

44850 k-m2

sis pysäköintiä 7000 k-m2

Pientalot A

e=0,5

13050 k-m2

Palvelut P+

e=0,6

2800 k-m2

Keskuskortteli
ALK (C)

Yhteensä rakentamisen kerrosaloja 137 550 k-m2.
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Ote asemakaavarungosta 19.6.2018.

Asemakaavarungosta ei laadittu muita varsinaisia vaihtoehtoja, koska perusrakenteen todettiin
vastaavan aika pitkälti jo tehtyjä viitesuunnitelmia. Katu- ja yleisten alueiden yleissuunnittelun yhteydessä on huomattu alustavia lisätilatarpeita pääasiassa katualueille. Rakentamisen kokonaismäärässä ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia. Asemakaavaluonnos on suoraa jatkoa asemakaavarunkotarkastelulle.
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6 ASEMAKAAVAN KUVAUS
6.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaava liittyy jo asemakaavoitettuihin alueisiin idän, pohjoisen ja lännen suunnassa.
Asemakaavan perusrakenne koostuu rata-alueen itäpuolelle sijoittuvista kaupunkimaisista asuin-,
liike- ja palvelukortteleista sekä näihin liittyvistä katu-, puisto ja lähivirkistysalueista. Perusrakenne
on muodostettu Viulukonsertonkatu-nimisen pääkokoojakadun ympärille. Viulukonsertonkatu on
tarkoitus yhdistää tulevaisuudessa Ristinummentiehen etelä-Ristinummella. Pääkokoojakadun varteen on osoitettu sisäsyöttöisesti kaksi aukio-aluetta ja viisi uutta tonttikatua, joista kolme on osoitettu pihakaduiksi. Alueen viherrakenne koostuu Pohjolan tilan mäkikukkulalle osoitetusta puistoalueesta, josta on tarkoitus muodostaa alueen keskuspuisto, sekä kaava-alueen itä- ja eteläosissa
kulkevasta puisto- ja lähivirkistysaluekaistasta, jota käytetään tulevan virkistystoiminnan lisäksi
myös alueen hulevesien viivyttämiseen.
Poikkitien (mt. 145) osa on muutettu Ainolanväylä-nimiseksi katualueeksi.
Asemakaavalla on pyritty varaamaan riittävät tilat tarkoituksenmukaiselle ja toimivalle liikenneverkostolle sekä vesijohto- ja viemäriverkostolle.
Asemakaava on luonnosvaiheessa pyritty jättämään joustavaksi alustavaksi kaavasuunnitelmaksi,
jonka pohjalta voidaan alueelle erillisen tontinluovutuskilpailun kautta hakea tarkempia toteuttamiskonsepteja ja ideoida alueelle tarkemmin sinne sijoittuvia toimintoja ja palveluita.

6.1.1 Mitoitus
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 24,3542 ha, josta uuden asemakaavan pinta-ala on
23,6161 ha ja asemakaavan muutoksen pinta-ala 0,7381 ha.
Asemakaavaluonnoksessa asumisen korttelialueita on yhteensä 8,5059 ha, palvelurakennusten
korttelialuetta 0,4731 ha, autopaikkojen korttelialuetta 0,8389 ha, yleistä pysäköintialuetta 0,6565
ha, rautatien aluetta 1,5953 ha, puisto- ja lähivirkistysalueita 4,7274 ha. Katualueita on 5,7388 ha,
katuaukiota 0,8703 ha, polkupyöräilyyn ja jalankulkuun varattua katualuetta on 0,5088 ha, ja pihakatuja yhteensä 0,4386 ha.
Alueen mitoituksessa on hyödynnetty viitesuunnitelmissa arvioituja määriä asuntojen ja asukkaiden
suhteen, joihin on koottu lisäksi vielä kortteleiden 2139-2141 tehokkaan pientaloasumisen rakentamisarviot.
Rakentamisen määrä kerrosaloina koko asemakaavan alueella on yhteensä 136 150 kem2. Asemakaava-alueen koon ollessa 24,3542 ha, voidaan johtaa aluetehokkuusluvuksi ae=0,56. Kaavaluonnosvaiheen rakennusoikeusmääristä asumisen osuus on 93 350 kem2 (n. 69%), liike-, palvelu- ja
työ (yms.) toiminnan osuus 11300 kem2 (n. 8%) ja rakenteellisen pysäköinnin osuus 31500 kem2
(n. 23%). Asumisen osalta alueelle arvioidaan sijoittuvan 1300-1450 uutta asuntoa sekä 24002850 uutta asukasta, mikä tarkentunee edelleen kaavasuunnittelun edetessä.
Alueelle sijoittuvien työpaikoista valtaosa sijoittunee liike-, toimisto- ja palvelutoimintojen sekä
mahdollisesti matkailutoimintojen piiriin. Asemakaavan arvioidaan alustavasti tuovan alueelle 100200 työpaikkaa.

6.1.2 Palvelut
Kaupalliset palvelut on tarkoitus keskittää aluekeskuksen keskuskortteliin 2135 sekä keskusaukioon
rajoittuville asuinkerrostalojen korttelialueille. Keskuskortteliin on kaavaluonnoksessa osoitettu
5000 kem2 asumista tukevaa toimintaa (myymälä-, liike-, toimisto-, jne), josta päivittäistavarakaupalle on arvioitu 2000 kem2 ja muille toiminnoille 3000 kem2. Muille tehokkaan rakentamisen kortteleille on osoitettu asumistoimintoja tukevaa liike, työpaikka- ja palvelutoimintaa varten yhteensä
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3500 kem2; kortteliin 2136 2000 kem2 sekä kortteleihin 2134, 2137 ja 2138 500 kem2 per korttelialue.
Diggarinkadun liikenneympyrän eteläpuolelle on osoitettu palvelurakennusten korttelialue, jolla
sijaitsee vanha Pohjolan tilan kivinavetta. Kaavaluonnoksessa kivinavetalle ei ole osoitettu rakennussuojelumerkintöjä, mutta tarkoitus on olla purkamatta rakennusta ja muodostaa kivinavetan ja
puistoalueiden ympärille sijoittuvaa työpaikka- ja palvelutoimintaa. Konsepti korttelialueen hyödyntämiselle on vielä avoin ja tarkentunee kaavasuunnittelun edetessä.

6.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristön laadullisia tavoitteita käsitellään osittain asemakaavan vaikutustenarvioinnin yhteydessä (kpl 6.4).
Asemakaavaa on pyritty laatimaan ympäristölähtökohdat ja alueelle jo tehdyt luontoselvitykset
huomioiden. Pohjolan tilan mäntymetsikköalueen puusto säilynee ja hyödynnetään tarkemmassa
puistosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Lähivirkistysverkosto laajenee Nuottipuistosta kohti
Ristinummen eteläosia. Lähivirkistysalueilla viivytetään pääosa alueella syntyvistä hulevesistä.
Asuinympäristön laatutavoitteet tarkentuvat tontinluovutuskilpailun ja kaavaehdotusvaiheessa laadittavan erillisen rakentamistapaohjeen kautta. Yleisille katu-, puisto- ja aukioalueille laaditaan
tarkemmat rakennussuunnitelmat.

6.3 ALUEVARAUKSET
6.3.1 Korttelialueet
Kaavaluonnossa on määritelty korttelialuemerkintöjen pääkäyttötarkoitus. Kaavamääräysten sisältöä ja jaottelua tullaan tarkentamaan kaavaprosessin edetessä, kun alueen kokonaissuunnitelmaa
saadaan tontinluovutuskilpailun kautta tarkennettua.
Kaavakartan yleismääräyksiin on hahmoteltu alueelle aiottuja kaavamääräyksiä. Osa detaljitason
määräyksistä siirrettäneen kaavaprosessin edetessä erilliseen rakentamisohjeeseen.
Korttelialuemerkinnät eriteltynä:
Asuinrakennusten korttelialue (A-x)
Merkinnällä on osoitettu korttelin 2136 eteläosa ja kortteli 2139.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-x)
Merkinnällä on osoitettu korttelit 2134, 2136 pohjoinen puoli, 2137 ja 2138.
Korttelialueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja sekä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden
puitteissa myymälä-, liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja sekä palveluasumisen tiloja.
Asuinpientalojen korttelialue (AP-x)
Merkinnällä on osoitettu kortteli 2140.
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (ARK-x)
Merkinnällä on osoitettu kortteli 2140.
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Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-x)
Kortteli 2135.
Korttelialueelle saa sijoittaa asuin-, liike-, hotelli-, toimisto-, palvelu-, työ-, ravintola- ja kahvilatiloja
sekä palveluasumisen tiloja.
Palvelurakennusten korttelialue (P)
Merkinnällä on osoitettu kortteli 2133.
Autopaikkojen korttelialue (LPA)
Merkinnällä on osoitettu korttelin 2134 luoteisosa ja 2135 pohjoinen osa.

6.3.2 Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL-3)
Lähivirkistys alueiksi on osoitettu alueen logistiikkakeskuksen tonttiin rajoittuva laajin viheralue
sekä viherkäytävä kaava-alueen eteläosassa. Alueella viivytetään muulta kaava-alueelta syntyviä
hulevesiä.
Kaavamääräysten mukaan alueen maaston muotoja voidaan muokata ja alueelle saa rakentaa hulevesien viivytysaltaan ja siihen liittyviä patorakenteita erillisten suunnitelmien mukaisesti.
Puisto (VP)
Puistoalueeksi on osoitettu keskuspuistoksi (Valse tristen puisto) aiottu alue, jolla sijaitsee Pohjolan
tilan päärakennus, sekä Pohjolanpuisto.
Yleinen pysäköintialue (LP)
Yleiseksi pysäköintialueeksi on osoitettu liityntäpysäköintialue pääradan länsipuolella sekä Pohjolanhovin korttelin viereinen pysäköintialue.
Rautatien alue (LR)
Rautatien alueeksi on osoitettu Pääradan tarvitsemat alueet.
Muita aluemerkintöjä ovat kadut, pihakadut, aukiot ja jalankululle ja polkupyöräilylle varatut katualueet.

6.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
6.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan pyrkimyksenä on ilmentää kestävän kehityksen ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita
paikalliset olosuhteet huomioiden.
Asemakaava kiinnittyy lähes kokonaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Pääosin peltomainen
maisema muuttuu merkittävästi tehokkaan kaupunkirakentamisen ympäristöksi. Kaavan toteuttaminen lisää erityisesti tehokasta kerrostalovaltaista asuinrakentamista ja yhtiömuotoista pientaloasumista, sekä asumisen alueisiin tukeutuvaa liike-, toimisto- ja palvelutoimintaa. Alue toteutunee
vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden aikana.
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6.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukseet luontoon ja luonnonympäristöön ovat kokonaisrakentamisen määrästä johtuen merkittäviä, mutta eivät kuitenkaan haitallisia. Olemassa olevia metsä- ja puustoalueita on pyritty aluerajauksilla pääosin säilyttämään ja hyödyntämään viherrakentamisessa ja virkistystoiminnassa.
Asemakaava-alueella ei ole huomattavia suojelua vaativia luontoarvoja. Linnustollisesti merkittävä
peltoalue pienenee rakentamisen myötä. Räikilänoja ja osa Horsmanojasta poistuu käytöstä huleveden viivytysrakenteen ja muun hulevesiverkoston rakentumisen myötä.

6.4.3 Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaavan vaikutukset liikenteeseen ovat sekä suunnittelualueella että sen ympäristössä hyvin
merkittäviä. Alueen nykyisen ajoneuvoliikenneverkon väylä Horsmatie jää osittain uusien asuinrakentamisen alueiden alle; Horsmakaaren ja Horsmatien osan liikenne kanavoidaan tulevaisuudessa
Ainolanväylältä 2018 rakentuneen kiertoliittymän kautta uudelle Viulukonsertonkadulle, sekä edelleen kahdeksannen sinfonian aukion reunalta Iltalaulunkujan kautta Horsmatien nykyiselle linjaukselle. Suunnittelussa on otettu huomioon tavoite Horsmatien muuttamisesta yksinomaan kävelyn ja
pyöräilyn käyttöön tulevaisuudessa.
Liikenteellisesti alue nojautuu laajalti rautatiehen, sekä Ainolanväylään ja välillisesti lahden moottoritien eteläiseen liittymään. Alueen pohjoisen LPA pysäköintitaloalueisiin mahdollistetaan kaavassa
suora ajo Ainolanväylältä siltä varalta, että se koetaan myöhemmässä rakennushankkeiden suunnittelussa mielekkääksi ratkaisuksi. Useat alueen kaduista on asemakaavalla merkitty pihakaduiksi,
mikä tullaan ottamaan huomioon katuympäristöjen tarkemmassa suunnittelussa.
Ainolan asema tulee siirtymään tulevaisuudessa n. 300-400m etelään, ja uudessa sijainnissaan
muodostaa Ainolan aluekeskuksen liikenteellisen pääpisteen. Suunnittelualueella on pyritty painottamaan erityisesti raideliikenteen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Rautatieaseman alikulku nousee
radan itäpuolella Kahdeksannen sinfonian aukiolle, joka osaltaan mahdollistaa helpon ja esteettömän liikkumisen suunnittelun laitureille. Saattoliikenne mahdollistetaan suunnittelualueella sekä
pääradan itä- että länsipuolella. Liityntäpysäköinnin tulevaisuuden tarpeet huomioidaan erillisillä
pysäköintialueilla.
Pääradan lisäraidehankkeen myötä on mahdollista, että junaliikenteen palvelutaso nousee huomattavasti tulevaisuudessa. Lisäksi alueelle suunniteltu asuinrakentamisen tiiveys mahdollistanee paremman bussiliikennetarjonnan tulevaisuudessa. Asemakaavamuutos lisäksi mahdollistaa Lepola 4
–alueelta siirtyneen Ainolanväylän ja Lepolanväylän välisen ”ramppiyhteyden” toteutumisen radan
länsipuolella.
Suunnittelualueen liikenteellisistä ratkaisuista on asemakaavan luonnosvaiheen, sekä alueen kunnallisteknisten yleissuunnitelmien kanssa yhtäaikaisesti tehty erillistä liikenneselvitystä. Liikenneselvityksen lopputuloksen aineisto tulee laajemmin olemaan käytössä kaavan ehdotusvaiheen suunnittelussa. Selvityksen myötä alueen katujärjestelyt, sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja reitistöt tulevat vielä tarkentumaan.

6.4.4 Muut vaikutukset
Tekninen huolto
Alueelle rakennetaan vesi-, hulevesi- ja viemäriverkostoa, joka liitetään jo rakennettuihin verkostoihin. Katualueilla varaudutaan kaukolämmön tuomiseen alueelle. Uusia puisto- ja katumuuntamoita rakennetaan ja sijoitetaan alueelle tarpeen mukaan. Asemakaava-alueelta siirretään pois
asbesti vesijohtolinjaus Pohjolan tilan osalta. 20 kV ilmajohto Pohjolantieltä tullee kaapeloitavaksi
alueen kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä.
Hulevedet
Rakentamisen myötä veden normaali kiertokulku häiriintyy; imeytymisen estyessä pohjaveden taso
alenee, perusvirtaama vähenee ja pintavalunta lisääntyy, jolloin valumapinnoilta huuhtoutuu erilai28

sia epäpuhtauksia kuormittamaan ympäristöä. Ravinnekuormituksen alueelta oletetaan vähenevän
maankäytön muuttuessa maataloudesta kaupunkimaiseen ympäristöön.
Kaava-alueen hulevesien hallinta perustuu Järvenpään hulevesisuunnitelmassa6 esitettyyn prioriteettijärjestykseen. Hulevesien hallinnassa pyritään hajautettuun, hulevesien syntypaikoilla tapahtuvaan hulevesien hallintaan. Kaava-alueelle suunniteltavien hulevesirakenteiden on tarkoitus viivyttää veden kulkua vastaanottavaan vesistöihin, estää tulvinnan aiheuttamia haittoja sekä myös
parantaa huleveden laatua. Maanpäälliset hulevesirakenteet toteutetaan luonnonmukaisina ja integroidaan muuhun viherrakentamiseen virkistysalueille. Asemakaavan rakentaminen kasvattaa
huomattavasti alueella läpäisemättömien pintojen määrää ja sitä kautta lisää hulevesien määrää.
Rakentamisella on oletettavasti myös vaikutusta alueen pohjaveden pintatasoihin, joskin muutoksia
pyritään hulevesien hallinnan keinoin hillitsemään.
Haitallisia vaikutuksia on pyritty hillitsemään varaamalla alueita hulevesien käsittelylle sekä määrittämällä kiinteistökohtaiset kaavamääräykset laaditun hulevesitarkastelun7 mitoituksen pohjalta
hulevesien viivyttämiseksi ja hajauttamiseksi. Hulevesien määrällistä ja laadullista käsittelyä on
välttämätöntä toteuttaa osin kiinteistöillä alueen maaperän ja pinnanmuotojen vuoksi. Myös katuja puistoalueilla pyritään hyödyntämään hulevesiä kaupunkirakenteessa.
Talous
Asemakaavalla on sekä välittömiä että välillisiä taloudellisia vaikutuksia Järvenpään kaupungille.
Asemakaavan toteuttaminen vaatii merkittäviä taloudellisia investointeja liittyen ensisijaisesti alueen kunnallistekniikan rakentamiseen sekä mahdollisesti myös luovutettavien tonttien esirakentamiseen tarvittavilta osin. Osa rakentamisen kustannuksista realisoituu heti toteuttamisen alkuvaiheessa ja osa vasta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Investointeihin käytettyjä varoja kaupunki
saa takaisin tonttikauppojen ja tulevien verotulojen mukaan tulevina vuosina.
Alueen kunnallistekniikan huollosta tulee rakentamisen jälkeen ylläpitokustannuksia.
Elinkeino- ja työllisyysvaikutukset
Asemakaava on positiivisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia ja se pyrkii edistämään matkailutoimintojen sijoittumisedellytyksiä. Asemakaavan arvioidaan tuovan alueelle alustavien arvioiden mukaan 100-200 työpaikkaa riippuen alueelle sijoittuvista toiminnoista. Työpaikkoja alueelle tullee
etupäässä liike-, toimisto- ja palvelutoiminnan ja mahdollisten matkailutoimintojen pariin. Asemakaavalla rakennettavien alueiden myötä maanviljelytoiminta tulee vähentymään merkittävästi ja
loppunee lähes kokonaan pääradan itäpuolella.
Kaupan palvelut
Asemakaavaluonnoksessa on arvioitu alueelle sijoittuvan 2000 k-m2 päivittäistavarakauppaa sekä
mahdollistavan 8500 k-m2 muuta liike-, myymälä-, toimisto-, palvelu-, ravintola ja kahvilatoimintaa. Asemakaavan toteuttaminen parantaa merkittävästi palvelutarjontaa ja palveluiden saavutettavuutta alueella ja sen lähistöllä.
Virkistys
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen nykyisen virkistysmahdollisuudet tulevat muuttumaan.
Asemakaava luo samalla alueelle uusia virkistysmahdollisuuksia ja –verkostoja. Virkistystoiminta
tullee pääosin olemaan ulkoilua paikallisessa mittakaavassa. Virkistys- ja puistoalueiden toimintoja
suunnitellaan tarkemmin puistosuunnittelun yhteydessä.
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Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (Järvenpään kaupunki & FCG Oy)

7

Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
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6.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Suurin ympäristön häiriötekijä alueella on liikennemelu, jota alueelle kantautuu pääradalta ja Poikkitieltä (mt 145). Liikennemäärien alueella odotetaan edelleen kasvavan, mutta näihin on osittain
jo varauduttu Poikkitien tiesuunnitelmassa, Poikkitien yritysalueen itäosan asemakaavoitusvaiheessa sekä Pääradan kehittämissuunnitelmissa.
Häiriötekijöiden haittavaikutuksia pyritään asemakaavoituksella vähentämään etupäässä kaavamääräyksillä sekä rakentamisen sijoittelulla. Kaavamääräykset tarkentuvat edelleen kaavasuunnittelun edetessä.

6.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään kaavakartassa, joka liitetään kaavaprosessin loppuvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi 2.

6.7 NIMISTÖ
Ristinummen kaupunginosan alkuperäisenä nimistöaiheena on ristimänimet; erityisesti miehen nimet, josta poikkeuksena on Ristinummen kaakkoisosassa sijaitseva Leonorankuja. Nimistöaihetta
on laajennettu kaavoitusosaston toimesta 2010-luvulla siten, että yleisenä nimistöaiheena on ristimänimet, taide ja kulttuuri.
Asemakaavan nimistö on johdettu kaavasuunnittelun alkuvaiheessa valitun alueteeman (musiikki)
mukaisesti Sibeliuksen tuotannosta, jota on hyödynnetty myös Lepola II-asemakaava-alueella,
pääradan länsipuolella. Nimistövalintojen tavoitteena on luoda alueelle omaleimainen ja valittua
alueteemaa korostava nimistö.
Asemakaava muuttaa Pohjolantien luonnetta sekä kääntää kulkusuunnan, minkä vuoksi kadun
osoitenumerointi jouduttaneen tulevaisuudessa muuttamaan. Kadun kautta ei ole enää suoraa
yhteyttä Pohjolan tilalle, joten nimivaihdos on perusteltu jo teknisin perustein. Pohjolantien muuttaminen Pohjolankujaksi ei pelastustoiminnan vuoksi ollut mahdollista. Pohjolantie on muutettu
asemakaavassa Iltalaulunkujaksi.
Asemakaavan myötä Horsmakaari ja Pohjolantie poistuu Järvenpään kaupungin nimistöstä. Ainolanväylä, Lepolanväylä ja Fillipolku ovat jo käytössä olevaa nimistöä.
Uutta nimistöä alueelle ovat Siltavahdinkatu, Viulukonsertonkatu, Viulukonsertonkuja, Iltalaulunkuja, Metsälaulunkuja, Kevätlaulunkuja, Kesälaulunkuja, Kahdeksannen sinfonian aukio, Valse tristen
aukio, Valse tristen puisto, Pohjolanpuisto, Vesipisaroiden puisto, Venematkanpuisto, Jokamiehenraitti, Pohjolanraitti ja Venematkanpolku.

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
7.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT
Toteutusta ohjaamaan laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet kaavaehdotusvaiheeseen. Asioissa,
joihin asemakaava ei ota kantaa, rakentamista ohjaa myös kaupungin rakennusjärjestys.
Yleisten alueiden (katualueet, puistot, aukiot, kevyen liikenteen reitit) toteutusta ohjaamaan laaditaan kunnallistekniikan ja tiealueiden yleissuunnitelma sekä rakennussuunnitelmat.
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7.2 TOTEUTTAMISEN AJOITUS
Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2019 loppuun mennessä. Asemakaavaa voi
alkaa toteuttaa, kun asemakaava on tullut voimaan, tarvittavat kiinteistötekniset toimenpiteet on
suoritettu ja kunnallistekniikka alueelle on saatu rakennettua riittävään valmiuteen. Kunnallistekniikan rakentuminen ajoittuu usealle vuodelle erillisten budjetti- ja investointiohjelmien mukaan.
Asemakaava-aluetta palvelevaa vesihuoltoa, erityisesti alueen hulevesirakenteet, tultaneen rakennuttamaan etupainotteisesti jo vuoden 2019 oman maisematyöluvan avulla. Toteuttamisen ajoitukseen vaikuttavat oleellisesti myös taloudelliset suhdanteen rakentamisen alalla.
Alueen toteuttamisaikataulu tarkentuu asemakaavasuunnittelun edetessä. Asemakaavoituksen (kaavaluonnosvaihe) aikainen aikatauluarvio:
2019
Hulevesirakenteita (Vedenpisaroiden puisto, yhdistyminen ratarumpuun)
2020
Ainolan asema (Liikennevirasto), Viulukonsertonkatu, Viulukonsertonkuja, Iltalaulunkuja, Metsälaulunkuja
2021
Kahdeksannen sinfonian aukio, Jokamiehenraitti, Lepolanväylän kevyen liikenteen osuus, korttelit
2134, 2137 ja 2138.
2022-23
Ainolanväylän katuosuus, liityntäpysäköinti, Lepolanväylän yhdistäminen Kurkiaurankatuun.
Korttelit 2135 ja 2136.
2023-2025+
Viulukonsertonkadun loppuosa, Yhdistyminen Ristinummentiehen.

7.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA
Järvenpään kaupunki ohjaa alueen toteutumista. Asemakaavan myötä seurattavia asioita ovat
muun muassa asukasmäärän kehittyminen, luonnon kestokyky, melutason kehittyminen, veden
laadun ja pohjaveden mahdolliset muutokset, ympäristöhäiriöt, kerrosalan toteutuminen, palvelujen ja työpaikkojen toteutuminen, liikennemäärät, pysäköintipaikkojen tarve, asukkaiden ja käyttäjien palaute, rakennusten elinkaaren ja kunnon seuranta, energiankäyttö sekä kokonaistaloudellinen seuranta.

Järvenpäässä 17.10.2018

Sampo Perttula
Kaavoitusjohtaja

Juho Mattila
Kaavasuunnittelija
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LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN LYHENNELMÄT
JA VASTINEET
Vireillletulo ja OAS (16.5.2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu 1 kirjallinen mielipide. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet:
1. Mielipide 1, 14.6.2018
Kyrölän vehreä kaupunginosa on rakentunut junaseisakkeen ympärille. Postinumeroalueella on noin 1600 pientaloasuntoa, joiden tärkein sijaintiperuste ei ole
keskustan palvelut, vaan junaseisakkeen läheisyys. Merkkinä onnistuneesta
suunnittelusta Ainolan seisake on aamuin ja iltapäivisin täynnä työmatkalaisia,
jotka liikkuvat pääsääntöisesti kävellen. Asuntojen arvo perustuu suurelta osin
hyviin liikenneyhteyksiin Helsingin suuntaan.
Kaupungin suunnitelma siirrättää seisake peltojen ympäröimälle joutomaalle on
täysin ymmärrettävä taloudellisesti. Näin saadaan kaupungin omistaman maan
hinta räjähdysmaiseen nousuun ja rakennusliikkeille lisää mahdollisuuksia rakentaa vuokrakaksioita kiinteistösijoitusyhtiöille. Valitettavasti tämä taloudellinen
arvo ei synny tyhjästä – sen maksavat Kyrölän asukkaat asuntojen hinnanlaskuna
ja viihtyisän lähiympäristön menetyksenä.
Järvenpää on menneisyydessä houkutellut hyvätuloisia lapsiperheitä pientaloalueilleen. Nykyään tuntuu, että päätavoite on kasvattaa väkilukua kaavoittamalla
tiheää kerrostaloasutusta. Nykytilanteessa nämä päätyvät sekä yksityisten että
institutionaalisten sijoittajien haltuun, eli käytännössä julkisesti tuetuksi vuokraasumiseksi. Sekä viihtyisyyden että kunnallisverokertymän kannalta tämä tuntuu
huonolta ratkaisulta.
Me Kyrölän asukkaat muutimme tietoisesti vihreälle ja rauhalliselle pientaloalueelle, jonka suurin vetovoimatekijä on kävelyetäisyydellä oleva junaseisake. Kaupungin suunnitelma rakentaa uusi Ainolan keskusta Tikkurilan kaltaiseksi, tiiviiksi
kerrostaloalueeksi on tästä näkökulmasta järjetön. Lisäksi samalla poistetaan

suurelta osalta Kyrölän nykyisistä asukkaista mahdollisuus liikkua jalkaisin junaseisakkeelle.
Vastine:

Ainolan aseman siirtäminen Poikkitien eteläpuoliselle alueelle on
kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen kannalta perusteltua. Alueen rakentamispotentiaali ja sen mahdollisuudet on tunnistettu
jo ylemmillä kaavatasoilla, kaupungin voimassa oleva Yleiskaava2020 mukaan lukien. Seisaketyyppisen aseman siirtäminen
noin 400 metriä etelän suuntaan toteuttaa yleiskaavan tavoitteita
ja mahdollistaa kokonaan uuden kaupunkimaisen alakeskuksen
suunnittelun ja rakentamisen, johon ei seisakkeen nykyisellä sijainnilla ole yhtä hyviä edellytyksiä. Kyrölän kaupunginosan pientaloalueen valttikorttina tulee jatkossakin olemaan Ainolan junaseisakkeen läheisyys, vaikka välimatka juna-asemalle piteneekin
joitakin satoja metrejä.
Asemakaavasuunnittelussa tavoitteena on laadukas ja kestävä
aluekeskus, joka yhdistää alueelle tehokasta ja monipuolista
asuntokantaa, laadukkaita julkisia tiloja, palveluita, työpaikkoja
sekä myös liityntäpysäköintiä. Myös matkailun edellytyksiä pyritään edistämään. Aluekeskuksen vertailu Tikkurilaan on jonkin
verran suuntaa-antavaa, mutta osittain hyvinkin ylimitoitettua.
Asemakaavatyössä tullaan myös tarkastelemaan erityisesti jalankulun ja polkupyöräliikenteen yhteyksiä, joten olemassa olevat
yhteydet Kyrölän kaupunginosan suuntaan tulevat huomioiduiksi.

