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LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN LYHENNELMÄT
JA VASTINEET

Vireillletulo ja OAS (16.5.2018)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu 1 kirjallinen mielipide. Yh-
teenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet:

1. Mielipide 1, 14.6.2018

Kyrölän vehreä kaupunginosa on rakentunut junaseisakkeen ympärille. Postinu-
meroalueella 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 raken-
taa 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 pientaloalu-
eilleen. Nykyään tuntuu, että päätavoite on kasvattaa väkilukua kaavoittamalla
tiheää kerrostaloasutusta. Nykytilanteessa nämä päätyvät sekä yksityisten että
institutionaalisten sijoittajien haltuun, eli käytännössä julkisesti tuetuksi vuokra-
asumiseksi. Sekä viihtyisyyden että kunnallisverokertymän kannalta tämä tuntuu
huonolta ratkaisulta.

Me Kyrölän asukkaat muutimme tietoisesti vihreälle ja rauhalliselle pientaloalu-
eelle, jonka suurin vetovoimatekijä on kävelyetäisyydellä oleva junaseisake. Kau-
pungin suunnitelma rakentaa uusi Ainolan keskusta Tikkurilan kaltaiseksi, tiiviiksi
kerrostaloalueeksi on tästä näkökulmasta järjetön. Lisäksi samalla poistetaan

suurelta osalta Kyrölän nykyisistä asukkaista mahdollisuus liikkua jalkaisin juna-
seisakkeelle.

Vastine: Ainolan aseman siirtäminen Poikkitien eteläpuoliselle alueelle on
kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen kannalta perusteltua. Alu-
een rakentamispotentiaali ja sen mahdollisuudet on tunnistettu
jo ylemmillä kaavatasoilla, kaupungin voimassa oleva Yleiskaa-
va2020 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 si-
jainnilla ole yhtä hyviä edellytyksiä. Kyrölän kaupunginosan pien-
taloalueen valttikorttina tulee jatkossakin olemaan Ainolan juna-
seisakkeen 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 pyri-
tään edistämään. Aluekeskuksen vertailu Tikkurilaan on jonkin
verran suuntaa antavaa, mutta osittain hyvinkin ylimitoitettua.
Asemakaavatyössä tullaan myös tarkastelemaan erityisesti jalan-
kulun ja polkupyöräliikenteen yhteyksiä, joten olemassa olevat
yhteydet Kyrölän kaupunginosan suuntaan tulevat huomioiduiksi.
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Kaavaluonnosvaihe (17.10.-6.11.2018)

Kaavaluonnosaineistosta on annettu 13 lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä.
Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet:

1. Lausunto: Auris Kaasunjakelu Oy, 17.10.2018

Kyseisellä alueella ei jakeluverkostoa.

Vastine: Lausunto merkitään tiedoksi.

2. Lausunto: Elisa Oyj, 17.10.2018

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavaluonnokseen.

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alu-
eella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli
kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhtey-
dessä Elisaan ja tilata ao. siirto.  Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Raken-
nuslaki 89§).

Vastine: Lausunto merkitään tiedoksi. Kaapelisiirtojen mahdollinen tarve
tarkentuu kaavan jatkosuunnittelun ja kunnallisteknisen verkos-
ton suunnittelun yhteydessä. Lausunto on annettu tiedoksi Kau-
punkitekniikan suunnitteluun.

3. Lausunto: Fortum Power and Heat Oy, 17.10.2018

Asemakaavaluonnoksen Ainolan aluekeskus sijaitsee kaukolämpöputkien välit-
tömässä läheisyydessä. Tulemme tarjoamaan kaukolämpöä lämmitysmuodoksi
alueelle rakennettaville uusille kiinteistöille. Toivomme pääsevämme mukaan
jatkossa omalta osaltamme alueen suunnitteluun.

Vastine: Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa. Yhteistyö alueen
suunnittelun suhteen toteutuu luontevimmin kunnallisteknisen
rakennussuunnittelun yhteydessä. Lausunto on annettu tiedoksi
Kaupunkitekniikan suunnitteluun.

4. Lausunto: Museovirasto, 25.10.2018

Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Tiedot perustuvat
vuonna 2001 tehtyyn arkeologiseen perusinventointiin (Kreetta Lesell / Museovi-
rasto) ja Järvenpään yleiskaavoitukseen liittyneeseen historiallisen ajan arkeolo-
gisten kohteiden inventointiin vuonna 2017 (Museovirasto / arkeologiset kenttä-
palvelut). Arkeologiset selvitykset ovat riittävät.

Museovirastolla ei ole kommentoitavaa asemakaavaluonnokseen.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavahankkeesta lausuu
Museoviraston ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuk-
sen perusteella maakuntamuseo.

Vastine: Lausunto merkitään tiedoksi.

5. Lausunto: Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, 29.10.2018

Kaava-alueella sijaitsee Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän runkovesijohto.
Järvenpään kaupungin alueella toteuttamien kunnallisteknisten rakentamishank-
keiden yhteydessä runkovesijohto on siirretty uuden kaavan mukaisille tie- ja
puistoalueille.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaava-
luonnosta koskien.

Vastine: Lausunto merkitään tiedoksi.

6. Lausunto: Liikennevirasto, 1.11.2018

Liikennevirasto on tutustunut asemakaavaluonnokseen ja antaa lausuntonsa
rautateiden näkökulmasta.

Pasila – Riihimäki välityskyvyn nostamisen 2. vaiheen ratasuunnitelma

Suunnittelualueelle sijoittuu Liikennevirastossa laadittavana olevaan Pasila –
Riihimäki välityskyvyn nostamisen 2. vaiheen ratasuunnitelmaan. Ratasuunnitel-
massa on osoitettu hankkeen 2. vaiheessa alueella tehtävän toimenpiteet sisältä-
en mm. lisäraiteiden rakentamisen nykyisten raiteiden molemmin puolin ja Aino-
lan aseman siirtämisen Ainolanväylän eteläpuolelle. Asemakaavaa laadittaessa
tulee huomioida ratasuunnitelmassa osoitetut toimenpiteet ja niiden aluetar-



peet. Ainolan aseman ympäristön jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
sujuvien liityntä- ja saattoyhteyksien järjestelyihin sekä esteettömiin kulkuyh-
teyksiin kaupunkirakenteesta aseman laiturialueille.

Radan läheisyyteen rakentaminen

Radan välittömään läheisyyteen rakennettaessa tulee huomioida rakentamisen
mahdolliset vaikutukset radan liikennöintiin, stabiliteettiin ja kuivatukseen. Ra-
kentamisesta ei saa aiheutua turvallisuusriskiä, haittaa radan stabiliteetille taikka
muuta haittaa rautatielle tai junaliikenteelle.

Radan läheisyyteen osoitetun rakentamisen jatkosuunnittelun yhteydessä tulee
tehdä riittävät selvitykset radan rakenteiden paikallaan pysymisen varmista-
miseksi. Radan stabiliteetti on huomioitava Liikenneviraston geoteknisten ohjei-
den mukaisesti. Maa-, pohja- ja kuivatusrakenteet tulee suunnitella ja suorittaa
siten, ettei radalle ja radan rakenteille aiheudu painumia tai muita haitallisia
muodonmuutoksia ja ettei ratapenkereen vakavuus vaarannu.

Radan läheistä rakentamista suunniteltaessa on huomioitava radan nykyiset kui-
vatusjärjestelmät ja niiden toimivuutta ei saa huonontaa. Uusilla kortteli- ja katu-
alueilla muodostuvia sade- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa radan kuivatusjärjestel-
miin.

Raideliikenteen melu, runkomelu ja tärinä

Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on
tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat
melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Melun- ja tärinäntorjunnassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn toimintojen sijoitusratkaisuista
päätettäessä. Kaavatyön yhteydessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja
tärinän leviämisestä ja osoittaa niiden pohjalta tarvittavat kaavamääräykset hait-
tojen torjumiseksi.

Melun osalta kaavoituksessa on noudatettava Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaisia melun ohjearvoja. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi ras-
kaasta tavarajunaliikenteestä, ratapihan toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä
aiheutuva hetkellinen maksimimelutaso Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan Me-
lun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa (2/2013) mukaisesti (sisätilois-
sa hetkellinen maksimimelu yöaikaan alle 45 dB AFmax). Melualueelle ei tule

kaavoittaa melulle herkkää maankäyttöä ilman asianmukaisia selvityksiä ja tarvit-
tavaa melunsuojausta. Runkomelun osalta tulee huomioida VTT:n laatiman esi-
selvityksen Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita
2468) suositus runkomelutason raja-arvosta (Lprm) 30/35 dB. Yleensä runkome-
luhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä
(VTT:n tiedotteita 2468). Kaavoituksessa on huomioitava raideliikenteen tärinän
aiheuttama rakennuksen vaurioitumisriski ja vaikutus asuinmukavuuteen. Tärinäl-
le herkkää maankäyttöä ei tule osoittaa tärinäherkille alueille ilman tärinän-
vaimennustoimenpiteitä edellyttävää kaavamerkintää tai -määräystä. Tärinälle
herkällä maaperällä kuten savikolla tärinä voi ulottua jopa yli 200 metrin päähän
radasta. Tärinälle herkimpiä rakennuksia ovat yleensä puolitoista tai kaksikerrok-
siset puurakenteiset talot. Tärinähaittojen poistaminen jo rakennetuilta alueilta
jälkikäteen on vaikeata, ellei mahdotonta ja korjaustoimenpiteet kalliita.

Tärinän osalta kaavoituksessa tulee huomioida VTT:n selvitys Suositus liikennetä-
rinän mittaamisesta ja luokituksesta (VTT tiedotteita 2278). Suosituksen mukaan
asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää uusilla asuinalueilla värähtelyluokan C
arvoa Vw,95  0,30 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla värähtelyluokan D arvoa
Vw,95  0,60 mm/s. Mikäli kyse ei ole asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoi-
tus on sellainen, että liikenteen ei katsota haittaavan lepoa (esim. kaupat, kahvi-
lat, ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat), tavoiteraja voi olla kaksinkertainen
em. arvoihin nähden (VTT tiedotteita 2569). Liikenteen tärinästä ja runkomelusta
on lisäksi olemassa mm. seuraavat VTT:n julkaisut: Suositus liikennetärinän arvi-
oimiseksi maankäytön suunnittelussa (VTT working papers 50, Espoo 2006), Oh-
jeita liikennetärinän arviointiin (VTT tiedotteita 2569, Espoo 2011) ja Rakennuk-
seen siirtyvän liikennetärinän arviointi (VTT tiedotteita 2425, Espoo 2008) Julkai-
suissa on annettu tärinään liittyviä suosituksia. Julkaisuja on saatavissa sähköise-
nä osoitteesta: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp.

Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena
on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä me-
lun- ja tärinäntorjuntatarve syntyy. Näin ollen Liikennevirasto ei osallistu uuden
maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kus-
tannuksiin.

Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden
osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.



Vastine: Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa. Lisäraiteen 2. vai-
heen ratasuunnitelman aluetarpeet on huomioitu asemakaava-
luonnoksessa. Saattoliikennejärjestelyt ja liityntäpysäköinnin jär-
jestäminen tarkentuvat kaavasuunnittelun ja kunnallisteknisen
suunnittelun edetessä sekä lisäraiteen 2. vaiheen rakennussuun-
nittelun myötä. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset
meluarvot sekä tärinäsuositukset (VTT) huomioidaan. Jatkosuun-
nittelussa korttelirakenteen tarkentuessa laaditaan myös melu- ja
tärinämallinnusta erillisen selvitysten kautta, joiden osalta ase-
makaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Vaikutusten arviointia melun-
ja tärinän osalta täydennetään kaavaselostukseen kaavasuunnit-
telun edetessä.

7. Lausunto: Uudenmaan liitto, 1.11.2018

Ainolan aluekeskuksen asemakaavoitettava alue on voimassa olevan maakunta-
kaavan ja laadittavana olevan Uusimaa-kaava 2050 mukainen. Laadittavana ole-
van Uusimaa-kaavan tavoitteena on, että maankäyttöä tehostetaan erityisesti
asemanseutuun tukeutuen ja kestävän liikkumisen edellytyksiä parantaen siten,
että se kehittää verkostomaista joukkoliikennekaupunkia.

Ainola on yksi Järvenpään neljästä asemapaikasta ja pääradan välityskyvyn paran-
tumisen ja Iiikennevuorojen Iisääntymisen vuoksi kasvamassa potentiaaliseksi
kehittämisen alueeksi.

Ainolan asemakaavan luonnos ei ole voimassa olevan yleiskaavan mukainen, vaan
asemakaavan laatimisen pohjana ovat vuonna 2014 Iaadittu Poikkitien yritysalu-
een kaavarunko sekä vuosina 2015 ja 2018 tehdyt viitesuunnitelmat.

Suunnittelualueen jatkosuunnittelun tulee oIIa alueidenkäytöltään yhdensuun-
tainen laadittavana olevan yleiskaavan kanssa. Asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä tarvittavien selvitystöiden kannalta olisi parempi, että yleiskaava 2040
hyväksytään ennen asemakaavaa. Muutoin asemakaavatyön laatimisen yhtey-
dessä on tehtävä myös yleiskaavatasoiset selvitykset.

Asemakaavan toteuttaminen Iisää alueen kaupallisia ja julkisia palvelutarpeita.
Asemakaavan luonnoksessa onkin osoitettu yhteinen rakennusoikeuden enim-
mäismäärä, jota saa käyttää myymäIä-, toimisto-, työ- ja julkisten Iähipalvelutilo-

jen sekä ravintola- ja kahvilatilojen toteuttamisessa. Asemakaavan jatkosuunnit-
telussa tulee osoittaa korttelialueelle sijoitettavan vähittäiskaupan rakennusoi-
keudet.

Ainolan aluekeskuksen kohdalla, pääradan länsipuolella, on laaja valtakunnallises-
ti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY2009). Alueella tulee tällöin
säilyttää merkittävät kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvot. RKY-alue
ulottuu päärataan asti ja on vähäiseltä osin myös Ainolan aluekeskuksen suunnit-
telualueella. Ainolan aluekeskuksen asemakaavan luonnoksen mukainen korkean
rakentamisen vaikutus tulee arvioida jatkosuunnittelun yhteydessä RKY-alueen
maisematilaan.

Vastine: Voimassa oleva yleiskaava 2020 on ollut ohjeena asemakaava-
luonnosta laadittaessa ja sitä on tarkennettu suunnittelutilanteen
muuttuessa kaavarungon ja viitesuunnitelmien kautta. Asema-
kaavatyössä on hyödynnetty useita jo valmistuneita yleiskaavata-
soisia selvitysaineistoja sekä uuden yleiskaavan 2040 valmistelun
yhteydessä tehtäviä selvityksiä. Asemakaavan suunnittelu on vii-
västynyt Pääradan lisäraidehankkeen aikataulumuutosten myötä,
jolloin myös Järvenpään uusi yleiskaava 2040 on hyväksytty
(2020–2021) ja sen tullessa voimaan suunnitteluratkaisuja ja kaa-
va-asiakirjoja tullaan tarkentamaan tarvittavilta osin.

Luontoselvitykset alueelta on tehty kaavarungon ja Poikkitien yri-
tys- ja palvelualueen asemakaavan yhteydessä 2016 yleiskaavata-
soisina. Erillinen täydentävä kasvillisuusselvitys laaditaan kaava-
luonnosvaiheen jälkeen. Selvitysaineistoja täydennetään ja linki-
tetään tarkemmin kaavaselostukseen asemakaavasuunnittelun
edetessä.

Vähittäiskaupan rakennusoikeus, kuten muutkin oheistoiminnot,
eritellään jatkosuunnittelussa tarkemmin asemakaavamääräyk-
siin suunnittelutilanteen tarkentuessa.

Asemakaavan toteuttamisen ja rakentamisen vaikutuksia, myös
korkean rakentamisen vaikutus RKY2009-alueeseen ja maisema-
kuvaan, eritellään kaavaselostukseen tarkemmin jatkosuunnitte-
lussa suunnitteluratkaisujen tarkentuessa. Ainolan aluekeskuksen



asemakaavatyössä tullaan hyödyntämään Yleiskaavan2040 yh-
teydessä laadittavaa maisemaselvitystä.

8. Lausunto: Caruna Oy (Valtakirjalla Rejlers Oy), 5.11.2018

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa. Kaavan ja kaavamuutoksen
myötä sähkönkäyttö alueella kasvaa ja tämä vaatii maakaapelointeja ja uusia
puistomuuntamoita.

Pyydämme, että kaavaan varataan liitteessä 2 esitetyt paikat puistomuuntamoille
(n. 20 m2). Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaohjeen mu-
kaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita. Lisäksi kaava-alueen reunalla
sijaitsee olemassa oleva puistomuuntamo, jolle pyydämme myös varaamaan
tarvittavan maa-alueen (n. 20 m2).

Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuk-
sista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysy-
vä sijainti.

Ei muuta huomautettavaa ko. luonnoksesta. Toivomme mahdollisuutta antaa
lausunto vielä ehdotusvaiheessa, kun asemakaavan tarkempi käyttötarkoitus
tarkentuu.

Vastine: Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa ja annetaan tiedoksi
Kaupunkitekniikan suunnitteluun ja alueelle laadittavaan kunnal-
listekniseen yleissuunnitelmaan. Esitetyt puistomuuntamopaikat
(4) huomioidaan kaavasuunnittelussa ja niitä tarkennetaan kaa-
vakartalle vielä kaavasuunnitelman tarkentuessa. Lausuntomah-
dollisuus järjestetään kaavaehdotusvaiheeseen.

9. Lausunto: Uudenmaan ELY-keskus, 5.11.2018

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kaavaselostuksessa mainitaan Pohjolan tila, mutta siitä ei käy ilmi, onko se suun-
nittelualueella. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman mukaan tilan
päärakennus on säilyttänyt hyvin rakennusajankohtansa 1920-luvun piirteet.
Hoitosuunnitelman mukaan se on edustava esimerkki aikakautensa rakentamis-
tavasta ja tyylistä. Sillä on historiallista todistusvoimaisuutta ja kerroksisuutta.

Myös tilan navetalla on hoitosuunnitelman mukaan rakennustaiteellisia arvoja.
Pohjolan tilan suojelutavoitteisiin ei ole otettu asemakaavaluonnoksessa kantaa.
Mikäli tila kuuluu suunnittelualueeseen, tulee sen suojelukysymys ratkaista ase-
makaavan ehdotusvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla.
Muilta osin asemakaavaluonnos on kulttuuriympäristön osalta voimassa olevan
yleiskaavan mukainen.

Hulevedet

Hulevesien hallinnan tarpeet ja käsittelyperiaatteet on kuvattu sekä huomioitu
kaava-aineistossa esimerkillisesti.

Liikenne

Suunniteltava Ainolan uusi aluekeskus sijoittuu liikenteellisesti hyvälle sijainnille,
sillä Ainolan asema siirretään tulevaisuudessa alueen viereen. Mikäli Ainolan
asemaa palvelevien junavuorojen määrää saadaan lisättyä tulevaisuudessa, saa-
daan myös hyvin sijoittuvan alueen saavutettavuutta parannettua. Riittävään
liityntäpysäköintipaikkojen määrään aseman läheisyydessä tulee joka tapaukses-
sa varautua asemakaavaa laadittaessa.

Asemakaava-alueeseen sisältyy pohjoisessa osuus Poikkitietä (entinen seututie
145), joka on osoitettu asemakaavassa Ainolanväylä-nimiseksi kaduksi. Järven-
pään kaupunki on jo tehnyt Poikkitietä koskevan kadunpitopäätöksen ja asema-
kaava-alueeseen sisältyvä osuus väylää on siirtynyt kaupungin kunnossapitoon
1.10.2018.

Melu

Asemakaavassa on annettu osalle korttelialueista ääneneristyvaatimus, mutta
vaatimukselle ei ole esitetty meluselvitystä tai vaatimusta huoneistojen avautu-
misesta myös talon hiljaiselle puolelle. Asemakaavaehdotuksen kaava-aineistoon
on hyvä liittää meluselvitys liitteeksi, jotta erityisesti raideliikenteen meluvaiku-
tukset voidaan arvioida. Meluselvityksen tulokset ja johtopäätökset kannattaa
kirjata myös kaavaselostukseen.

Vastine: Kaavaluonnosvaiheessa on otettu kantaa Pohjolan tilan päära-
kennuksen suojelukysymykseen siten, ettei kaavakartalle ole esi-
tetty kaavasuojelumerkintää. Rakennus materiaaleineen ja run-



koineen on sittemmin kaupungin toimesta huutokaupattu ja pu-
rettu alueelta. Päärakennuksen suojelukysymystä ei näin ole enää
tarpeen tarkentaa kaavasuunnittelun edetessä. Jäljelle jääneitä
rakennetun ympäristön arvoja pyritään edelleen hyödyntämään
kivinavetan rakennuksen ja ympäristön suunnittelussa. Kaava-
asiakirjoja tarkennetaan kulttuuriympäristön esittelyn osalta.

Liityntäpysäköintiä ollaan lisäämässä ja järjestämässä pääradan
molemmin puolin aseman yhteyteen. Liityntäpysäköinnin järjes-
täminen sekä pysäköintipaikkojen määrät tarkentuvat kaava-
suunnittelun edetessä.

Asemakaavaa varten laaditaan jatkovaiheissa melumallinnusta
kortteli- ja suunnitteluratkaisujen tarkentuessa. Meluvaikutusten
arviointia täydennetään kaavaselostukseen kaavasuunnittelun
edetessä.

10. Lausunto: Tuusulanseudun maataloustuottajain yhdistys ry, 6.11.2018

Liikenneyhteydet maa- ja metsätalouskoneille

Horsmatien varrella on ”Kakarasaari” eli Kaunissaaren tila ja tätä ympäröivät
peltoalueet. Muutosten jälkeen tilan pelloille pääsy on erinomaisen vaikeaa pel-
lonvuokraajille, koska ainoaksi reitiksi jää Ristinummentien kautta kulku ja aliku-
lun vapaa korkeus (4,20m – Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen vaihe 2,
yleissuunnitelma s. 22) riittää juuri ja juuri nykyaikaisille puimureille (korkeus
4,00m). Torialueen kautta kulku ei liene mitenkään mahdollista kadun pintara-
kenteiden ja erinäisten merkkitolppien aikaansaaman viidakon takia: peilit ovat
leveämmällä kuin renkaat ja peltotöihin pitää traktorilla kulkea levikepyörillä,
jotka eivät noin pääsääntöisesti mahdu kanttikivien ja keskikorokkeiden välistä.
Vaihtoehtoisia reittejä ei käytännössä ole – ei suunnitelma-alueen ulkopuolella
eikä suunnitelma-alueella. (Kiloontien alikulun korkeus on 3,6m ja leveys sama eli
liian pieni väylä ja Kytömaantien alikulku on useimpien käyttäjien kannalta täysin
väärästä suunnasta, vapaa korkeus Pasila-Riihimäki yleissuunnitelman mukaan
4,6m).

Suunnittelualueella on myös metsäalueet Oikoradan, Lahden moottoriväylän,
pääradan ja Ainolan aluekeskuksen välissä, jotka jäävät täysin mottiin metsänkäy-

tön kannalta. Metsätalouskoneille Ristinummentien alikulku on yhdistelmälle
kuljetuslavetti ja harvesteri (metsäkone) mahdoton paikka, sillä yhdistelmäkor-
keus on useasti lähes 5,5 m, sama koskee kaikkia muita yhteyksiä.

Kulttuuriympäristö eli viljelysympäristö tulee joka tapauksessa kärsimään mitta-
via haittoja maaseutuun äänineen ja työkulttuureineen sopeutumattomien uu-
disasukkaiden valittaessa yö- ja viikonloppu sekä ilta-aikaan tehtävistä maata-
loustöistä, joten emme näe tätä suunnitelmaa mitenkään positiivisena. Valitetta-
van usein nämä uudisasukkaat käyttävät läheisiä metsä- ja peltotien varsia kaato-
paikkoinaan tuoden haravointi- ja rakennusjätteensä sekä käytöstä poistetut
huonekalut ja muut kalusteet laiskuuttaan yksityisten maanomistajien ja myös
kaupungin maille. Myös muunlainen häiriökäyttäytyminen tulee lisääntymään.
Suosittelemme, että tontinmyynnin yhteydessä jokainen ostaja sitoututetaan
kunnioittamaan ympäristön siisteyttä ja tämä koskee sekä yleisiä alueita että
lähiympäristön peltoja ja metsiä eli ne pihalta ja puutarhasta kerätyt kasvijätteet
kompostoidaan tontilla.

Viheralueita ei voi eikä saa kohdentaa Järvenpäässä, saati Tuusulan puolella yksi-
tyismetsiin, koska tiiviin asukasmäärän tuoma kulutusvaikutus maastoon ja puus-
toon on kohtuuton – erityisesti peruuttamatonta vahinkoa saadaan aikaan kuivil-
la ja karukkokankailla (näitä löytyy alueen kaakkoispuolelta) sekä lehdoissa ja
lehtomaisissa metsissä. Mikäli asia ei ole tuttu, tästä on hyvänä esimerkkinä Hol-
lolan Kiikunlähteen tapaus (Järven tarinan kuvauspaikka) sekä Metlan tekemät
selvitykset. Suosittelemme lämpimästi ottamaan selvää kaavoituksen aiheutta-
mista epäsuorista lieveilmiöistä, kun jokamiehenoikeuksia ja kaavamerkintöjä
tulkitaan maallikkojen omintakeisten näkemysten pohjalta sekä Ympäristöminis-
teriön poliittisesti värittyneiden tulkintojen perusteella.

Asemanseudun hyödyntäminen on toki positiivinen asia, mutta muistakaa samal-
la lisätä liityntäpysäköintipaikkoja, sillä nykyisellään ne ovat riittämättömiä myös
Ainolan pysäkillä.

Vastine: Alueen asemakaavoituksen toteutuessa maatalous ja vuokrapel-
totoiminta tulee vähenemään merkittävästi ja loppunee lähes
kokonaan Ristinummella pääradan itäpuolisella alueella. Vuokra-
viljelyn supistuessa myös tarve isommille maatalouskoneille vä-
henee ja niiden liikenne keskittyy siten siis pääasiallisesti asema-



kaava-alueen ulkopuolelle jääville alueille. Ristinummentien ali-
kulun korkeus on tarkistettu ja tuoreimman katusuunnitelman
mukaan kadun pinnan ja alikulun välinen korkeus asettuu noin
4,3 metriin. Kaava-alueen pääkokoojakatu (Viulukonsertonkatu)
joka yhdistyy tulevaisuudessa Ristinummentiehen, tullaan mitoit-
tamaan korkeusrajoituksista vapaana, jolloin myös mainitut kulje-
tusajoneuvot voivat satunnaisen tarpeen mukaan pääkatuyhteyt-
tä käyttää. Pääradan länsipuolella tullee säilymään enemmän
maatalouskäytössä olevia alueita myös siellä vallitsevien kulttuu-
riympäristö- ja maisema-arvojen vuoksi.

Asemakaavalla ei voida suoraan vaikuttaa lausunnossa esitettyyn
ihmisten häiriökäyttäytymiseen metsäalueilla. Asemakaavoitta-
misen ja rakennetumman ympäristön rakentamisen myötä syr-
jäiseksi koettu sijainti vähenee, jolla voi myös olla vaikutusta
mainittuihin lieveilmiöihin. Järvenpään kaupunki tulee lisäämään
viheralueiden virkistyskäyttöä Ristinummella omistamillaan met-
säalueilla tulevaisuudessa.

Ainolan aseman liityntäpysäköinti tulee tarkentumaan ja pysä-
köintipaikkojen määrää tullaan nostamaan huomattavasti ase-
makaavan toteuttamisen myötä.

Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavakarttaa.

11. Lausunto: Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, 8.11.2018

Museo tarkastelee kaavahanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta.

Kaava-alueen itäosaan sijoittuu 1920-luvulla valmistunut Pohjolan tilan päära-
kennus sekä siihen liittyviä muita rakennuksia, kuten 1935 valmistunut komea
tiilinavetta. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa Pohjolan tilan
päärakennus on arvotettu toimenpideluokkaan 3: Suojelutarve selvitetään tar-
kemman suunnittelun yhteydessä. Hoitosuunnitelmassa päärakennusta luonneh-
ditaan seuraavasti: ”Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä 1920-luvun asus-
saan ja se on edustava esimerkki rakennusaikansa rakentamistavasta ja tyylistä.
Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia.” Maakuntamuseon kanta on, että

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Pohjolan tilan rakennusten säilyminen ja
mahdollinen suojelu täytyy vielä kaavaprosessin edetessä tutkia perusteellisesti.

Edellä mainittu yleisen pysäköintialueen tontti (LP) Lepola II:n alueella sekä Pää-
radan parantamisen II vaiheessa toteutettava Ainolan juna-aseman laiturialue
sijoittuvat Pääradan länsipuolelle, joka on valtakunnallisesti merkittävää Tuusulan
Rantatien kulttuuriympäristöä (RKY-2009). Vaikutukset RKY-alueen olemassa
olevien arvojen kannalta eivät kuitenkaan ole merkittävät.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankkeesta lausuu Museovirasto.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole Ainolan aluekeskuksen asemakaavan
ja asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

Vastine: Kaavaluonnosvaiheessa on otettu kantaa Pohjolan tilan päära-
kennuksen suojelukysymykseen siten, ettei kaavakartalle ole esi-
tetty kaavasuojelumerkintää. Rakennus materiaaleineen ja run-
koineen on sittemmin huutokaupattu ja purettu alueelta. Päära-
kennuksen suojelukysymystä ei näin ole enää tarpeen tarkentaa
kaavasuunnittelun edetessä. Jäljelle jääneitä rakennetun ympä-
ristön arvoja ja Pohjolan tilan ominaispiirteitä pyritään edelleen
hyödyntämään kivinavetan rakennuksen ja ympäristön suunnitte-
lussa.

Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavakarttaa.

12. Lausunto: Telia Oyj, 13.11.2018

Telia osallistunut valmisteleviin putkituksiin alueelle. Olemme mukana myös
alueen suunnittelussa. Pyydämme olemaan yhteydessä, kun rakentamisen suun-
nittelu on ajankohtaista.

Vastine: Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa, mutta se ei anna
aihetta muuttaa kaavakarttaa. Alueen suunnittelusta ollaan yh-
teydessä kunnallisteknisen rakennussuunnittelun käynnistymisen
myötä.

13. Lausunto: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, 26.11.2018

Luonto



Kaava-alueelta on paikannettu useita huomionarvoisten kasvilajien esiintymiä:
silmälläpidettävistä kasvilajeista (NT) ketoneilikkaa, vankkasaraa, musta-apilaa ja
kelta-apilaa. Lisäksi kaava-alueen pohjoisosasta on löytynyt rauhoitettua valko-
lehdokkia.

Pohjolan tilan itäpuolella kulkee oja, jonka varrelta on löydetty 2000-luvulla teh-
tyjen selvityksen (Metsätähti Oy) mukaan vankkasaraa. Vankkasaran esiintyminen
tarkastettiin vuonna 2015 tehdyn luontotyyppiselvityksen yhteydessä (Faunatica)
eikä lajia enää havaittu. 2000-luvun alussa kaava-alueelta on myös löydetty kelta-
ja musta-apilaa. Faunatican vuonna 2014 tehdyssä luontoselvityksessä (Poikkitien
yritys- ja palvelualueen luontoselvitys) mainitaan, ettei näiden kasvien tilaa tar-
kastettu vuonna 2014. Musta- ja kelta-apilan esiintyminen kaava-alueella jää näin
ollen epäselväksi ja asia tulisi tarkentaa seuraavaan kaavavaiheeseen. Olisi myös
hyvä, mikäli huomionarvoisten kasvilajien esiintymispaikat esitettäisiin jatkossa
kaavakartalla. Tällöin ne tulisivat huomioitua myös alueen yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa. Asialla on merkitystä etenkin niissä tapauksissa, kun lajin esiin-
tyminen sijoittuu rakentamisalueiden läheisyyteen, kuten tässä tapauksessa ke-
toneilikka.

Rauhoitettua valkolehdokkia esiintyy Ainolanväylän eteläosassa (Järvenpään
luontotyyppiselvitys, Faunatica 2015). Kaavassa laji näyttäisi sijoittuvan autopaik-
kojen korttelialueelle (LPA). Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitetun lajin hävittä-
misen (42 §), mutta näille on poikkeuspykälä (48 §). Pykälässä todetaan, että
rauhoitettu laji ei estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan, mutta tällöin on
kuitenkin vältettävä vahingoittamasta rauhoitettuja kasveja, mikäli se on mahdol-
lista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Jatkosuunnittelussa tulisi selvittää olisiko
valkolehdokkiesiintymän säästäminen vielä mahdollista tai muutoin hakea Uu-
denmaan Ely-keskukselta lupaa poiketa rauhoitussäännöksistä, mikäli voidaan
katsoa, että lajin suotuisa suojelutaso säilyy suotuisana.

Viheryhteydet

Ympäristökeskus pitää hyvänä asiana sitä, että Järvenpäässä on tehty erilaisia
selvityksiä alueen viheralueverkostosta (Viheralueverkoston nykytila ja kehitys-
tarpeet kasvavassa kaupungissa, Järvenpää 2016 ja Järvenpään viherrakenteen
arvot ja hyödyt, Järvenpään kaupunki ja Suomen ympäristökeskus 2016). Viheryh-
teyksien huomioiminen ja yhteyksien toteutuminen kaavassa jää kuitenkin epä-

selväksi, ja tätä olisi hyvä tarkentaa seuraavassa kaavavaiheessa. Nyt viheryhteys-
jatkumo näyttäisi olevan turvattu alueen eteläosasta Valse Tristenin puistoon
saakka (kaavassa VP), mutta tämän jälkeen jatkoyhteys pohjoiseen katkeaa kort-
telialueiden ja tielinjausten sekaan. Koska kaava-alueen itäpuolelle rakentuu
Lidlin laaja logistiikka-alue, viheryhteyksien tarve ja huomioimisen tärkeys koros-
tuu tässä kaavassa.

Hulevedet

Hulevesien huomioonottaminen kaavassa olisi hyvä kuvata selostuksessa katta-
vammin.

Vastine: Kaava-alueelle on laadittu kaavaluonnosvaiheen täydentävä kas-
villisuusselvitys esitettyjen kasvihavaintojen tarkentamiseksi. Sel-
vitystyön tulokset tullaan huomioimaan alueen asemakaavarata-
kisuissa tarpeita ja mahdollisuuksia yhteen sovittaen. Huomion-
arvoisten kasvilajien tarkkojen esiintymispaikkojen esittämistä
kaavakartalla on tapauskohtaisesti harkittava, sillä suojelun edel-
lytykset voivat toisaalta vaarantua liian sijaintitarkkojen kaava-
merkintöjen vuoksi.

Rauhoitetun valkolehdokin esiintymän laajemman huomioinnin
katsotaan aiheuttavan merkittäviä taloudellisia kustannuksia, mi-
käli pysäköintitalorakennukselle ja sinne kaavaillulle liityntä-
pysäköinnille lähdetään tutkimaan kaavasuunnittelualueelta vaih-
toehtoista paikkaa. Järvenpään kaupunki hakee asianmukaisesti
rauhoitussäännöksistä poikkeamista ja sen edellyttämät toimen-
piteet tarkentuvat kaavaprosessin edetessä. Alue, jolla sijaitsee
ketoneilikan esiintymä, on osoitettu puistoalueeksi (VP, Pohjo-
lanpuisto). Ketoneilikan esiintymiä voidaan huomioida mahdolli-
suuksien mukaan puistoalueen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Varsinaista viheryhteyttä Valse Tristen puistoalueelta pohjoiseen
Puistotien suuntaan ei ole suunniteltu jatkuvan muutoin kuin ka-
tuvihreän muodossa alikulun ja Ainolanväylän luoman estevaiku-
tuksen vuoksi. Muutoin viheryhteys jatkuu koillisen suuntaan jo
asemakaavoitettuun Nuottipuistoon.



Vaikutusten arviointia hulevesien osalta täydennetään suunnitte-
lun edetessä kaavaselostukseen tarpeen mukaan.

14. Kirjallinen mielipide 1, 4.11.2018

Lausunto koskee Venematkan puistoa Matinkujan kohdalla.

Alueella on vanhoja rakennuksia, joissa korkeussuhde on matala ja kivijalka on
matala, myös kellareita on kiinteistöissä. Maa-aines on vettä läpäisemätön, eli
savimaata. Itselläni on 1949 rakennettu vanha omakotitalo jossa perustuksena
niin sanottu ”kaukalo” ja raudoitukset ovat olemattomat, joten on huolehdittava,
ettei rakennukset painu alaspäin enempää, kun alueella aletaan rakentaa huleve-
si järjestelmää. Ilmastonmuutos on väistämätön ja Järvenpään kaupungin vas-
tuulla on huolehtia, ettei hulevesitulva aiheuta vanhoille kiinteistöille vahinkoa.

Matinkujan asukkaat on asuneet kiinteistöissään monta kymmentä vuotta ja
tontin eteläpäässä kaikilla asukkailla on oleskelupiha. Nyt Venematkan polku on
piirretty liian lähelle tonttien rajaa, joka tarkoittaa, ettei pihalla voi enää oleskel-
la, jos Venematkanpolku sijoittuu kaavassa mainitulle kohdalle. Venematkanpol-
ku on siirrettävä kauemmaksi kiinteistöjen rajasta ja näköesteeksi on laitettava
aita tai pieniä puita ja pensaita niin, ettei suoraa näkyvyyttä tonteille ole.

Järvenpään kaupungin tulisi ottaa huomioon myös vanhat kiinteistön omistajat,
että heidän olojaan ei huononneta. Olen saanut useasti myös tiedotustilaisuudes-
sakin sen käsityksen, että kaavassa tärkeysjärjestys on uusilla tulevilla asukkail-
la/kiinteistöjen omistajilla, eikä vanhoja kiinteistön omistajia ei oteta huomioon.

Vastine: Suunnittelualueen tuntumassa jo asuvat asukkaat ja kiinteistön-
omistajat ovat tärkeitä osallisia uuden asemakaavan suunnittelu-
ratkaisuja laadittaessa alueelle. Toki kaikkia esitettyjä huomioita
ei voida sellaisenaan tuoda laadittavana oleviin suunnitelmiin,
joiden tehtävänä on yhteensovittaa uuden ja jo olemassa olevien
ratkaisujen rajapintoja. Uusien suunnitelmien haitoiksi koettuja
vaikutuksia pyritään minimoimaan etupainotteisesti suunnittelu-
työssä mahdollisuuksien mukaan.

Asemakaava antaa reunaehdot tarkemmalle puistosuunnittelulle.
Asemakaavassa osoitetaan Venematkanpuiston aluerajaus ja oh-
jeellinen yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu reittiyhteys.

Reittiyhteys on sijoitettu pohjoiseen reunaan sen alla kulkevan
kunnallistekniikan vuoksi. Reittiyhteyttä voidaan samalla hyödyn-
tää kustannustehokkaasti tulvapenkereenä eteläreunaan suunni-
teltavan hulevesien viivytysrakenteen vuoksi. Venematkanpuis-
ton suunnitteluratkaisut, istutukset ja maisemoinnit suunnitel-
laan vielä tarkemmin viheralueen rakennussuunnittelun yhtey-
dessä, jossa on myös omat vuorovaikuttamisen mahdollisuudet.
Mielipide on huomioitu kaavasuunnittelussa, mutta siinä esitetty-
jen asioiden osalta kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä isompia
muutoksia.

15. Kirjallinen mielipide 2, 15.11.2018

Muistutus liittyen nähtävillä olevaan Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin
tarkistukseen sekä Ainolan alueen kaavoitukseen.

Olemme asuneet nyt suunnitteilla olevan alueen vaikutuspiirissä vuodesta 1973.
Vuosien saatossa meille on muodostunut monia kokemuksia alueen hulevesien
käyttäytymisestä, hulevesitulvista ja radan tärinävaikutuksista. Hulevesien hallin-
ta on asuinalueemme kannalta erityisen tärkeä asia.

Hulevesiä kerääntyy suurelta alueelta Kyrölän-Kinnarin alueelta ja ne johdetaan
ratapenkereen alla olevan vanhan kivirummun kautta Tuusulanjärveen johtavaan
ojaan. Lidlin uuden jakelukeskuksen Iänsipäätyyn on suunniteltu hulevesireitille
kookkaat viivytysaltaan tasaamaan vesien virtaamia.

Suunniteltujen helevesialtaiden ja radan välinen alue on ollut 1973-1980 poikki-
tien rakentamisen jälkeen hyvin tulvaherkkää aluetta. Myöhemmin lisärummun
rakentamisen jälkeen pahoja tulvia ei ole esiintynyt. Kokemuksen perustella tie-
dämme, että suuren valuma-alueen alaosien hulevesistä on syytä huolehtia ja
radan alta menevien rumpujen välityskyky tulee olla riittävä. Radan kunnostus-
töiden yhteydessä tulisi saada VR:n uusimaan vanhat ahtaat rummut.

Esittelytilaisuuden perusteella hulevesireitille suunniteltu viivytysallas toimii ve-
sien viivytysaltaana. Hulevesien hallinnan kannalta altaan imeytysvaikutuksella ei
ole merkitystä. Ehdotin esittelytilaisuudessa, että altaiden alle asennetaan hitsat-
tu muovikalvo estämään vesien imeytyminen maaperään.



Imeytysaltaiden kohdalla kalliopinta on lähes altaiden pohjan tasolla ja siitä kal-
liopinta Iaskee ratapenkereeseen päin noin 10 metrin syvyydelle maanpinnasta.
Kun kallion päällä on maanpintaan saakka paksu savikerros, muodostuu viivy-
tysaltaiden ja radan väliin allas, jossa olevan saven ominaisuuden muuttuvat
merkittävästi, jos viivytysaltaan pohjalle pitkäksi aikaa jääneet vedet imeytyvät
ratapenkereen ja viivytysaltaan välisiin maakerroksiin.

Savikerrostuman päälle on maanvaraisesti perustettu asuntoalue, johon rautatien
tärinä välittyy helposti. Monien vuosien havaintojen perusteella tärinä on jo ny-
kyisellä tasollaan häiritsevää sekä aiheuttaa rakenteille ja rakennuksille pysyvää
vahinkoa. Kun savikerrosten vesipitoisuus vajovesien johdosta suurenee ja savik-
ko pehmenee, radan tärinävaikutus lisääntyy merkittävästi. Pidämme merkittä-
vänä riskinä sitä, että olosuhteiden muuttumisesta seuraa suurempia vahinkoja
olemassa oleville rakenteille ja rakennuksille.

VTT:n tutkimusten (Törnqvist & Talja 2006) mukaan pehmeissä hienorakenteisis-
sa maalajeissa tärinä leviää pidemmälle kuin karkearakeisissa. Mitä pehmeämpi
maalaji on, sitä laajemmalle tärinä leviää. Tämä johtuu siitä, että veden kyllästä-
missä pehmeissä maalajissa maan sisäinen tärinän vaimeneminen on pienempää.
Lisäksi pehmeillä mailla tärinän taajuus on alhaisempi, ja alhaiset taajuudet leviä-
vät laajemmalle kuin korkeat. Toisaalta pehmeillä maalajeilla jo maaperän herä-
tepoikkeama on suurempi kuin karkeilla, mikä ennestään kasvattaa tärinän suu-
ruutta. Lisäksi erillisenä liitteenä on kuvaajat 6 ja 13, joissa näkyy, kuinka suuri
vaikutus savipitoisten maalajien kosteudella on tärinän leviämiseen.

Pyydämme jatkosuunnittelussa kiinnittämään erityistä huomiota alueen saviker-
rosten vesipitoisuuden pitämisessä nykyisen kaltaisella tasolla. Koska tekemienne
selvitysten mukaan alueen hulevesien viivytyksessä imeytymiselle ei ole merkit-
tävää vaikutusta vaan hulevesien hallinta perustuu viivytysaltaan veden pinnan
nousuun ja laskuun vesitilanteen mukaan, ehdotamme, että esimerkiksi viivy-
tysaltaiden pohjan alle asennetaan vettä läpäisemättömät yhteen hitsatut muo-
vikalvot. Meidän käsityksemme mukaan tällä toimenpiteellä voidaan merkittäväs-
ti vähentää olemassa olevien rakenteiden ja rakennusten vaurioitumisriskiä.

Pyydän, että saamme tietoa alueen suunnittelusta ja tämän hulevesitarkastelun
sekä asemakaavamuutoksen edistymisestä.

Vastine: Alueen ja asemakaavan jatkosuunnittelussa pyritään huomioi-
maan edellä mainitut seikat. Asia tutkitaan hulevesirakenteen
yleis- ja rakennussuunnitelmavaiheissa ja tarvittavat muutokset
tarkennetaan asemakaavaan. Asemakaavan etenemisestä ja
muuttuvista kaavaratkaisuista tiedotetaan asemakaavaprosessin
edetessä sekä samalla asukaskirjejakelulla kuin asemakaavan vi-
reille tulon ja kaavaluonnosvaiheiden yhteydessäkin. Kaavan laa-
tijoihin voi aina ottaa yhteyttä muutoinkin alueen suunnittelun
tiimoilta.
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Tiivistelmä

Asemakaavoitusprosessin yhteydessä osallisille tulee järjestää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 6§ ja 62§)
mukaiset vuorovaikuttamisen mahdollisuudet. Kaikkia osallistahoja ei kuitenkaan saada tavoitettua jo perin-
teisiksi koetuilla kuulemismenettelytavoilla (kuulutus, lausunnot, mielipiteet, yleisötilaisuudet), joten niiden
rinnalle on pyritty kehittämään uusia vuorovaikuttamisen keinoja. Myös kynnys kirjallisen mielipiteen anta-
miseen omalla nimellä (nimi on aikaisemmin jäänyt suoraan kaava-asiakirjoihin) voidaan myös kokea osin
epämiellyttävänä, vaikka osallisena suunnitteluun haluaisikin osallistua.

Maptionnaire-karttakyselyä on asemakaavoituksen kannalta pilotoitu Järvenpäässä aiemmin Rousun alueen
asemakaavan (190017) suunnitteluvaiheen yhteydessä vuoden 2017 aikana. Karttakyselyillä on tarkoitus
kerätä "virallisten" lausuntojen ja mielipiteiden rinnalle luonteeltaan hieman vapaamuotoisempaa ja paikka-
tiedon ominaisuudet omaavaa kaavapalautetta.

Ainolan aluekeskuksen kaavaluonnosvaiheen karttakysely oli auki 18.10-11.11.2018 eli hieman virallisesta
kaavaluonnoksen nähtävillä olosta poiketen. Kyselyn teknisessä toteuttamisessa oli vielä viime hetken haas-
teita, mikä kompensoitiin hieman pidempänä vastausaikana. Linkki karttakyselyyn oli jaettu asemakaavatyön
omalla internetsivulla (https://www.jarvenpaa.fi/--Ainolan_aluekeskus--/sivu.tmpl?sivu_id=9966).  Kartta-
kyselystä ei ollut suoraa mainintaa kuulutuksessa, millä on voinut olla vähäisiä vaikutuksia kyselyn vastaa-
jamääriin. Karttakyselystä tiedotettiin erikseen myös Järvenpään Kaupunkikehityksen Facebook-sivulla ky-
selyn ollessa jo käynnissä.

Karttakyselyn vastausaineisto on määrällisesti melko suppea ja edellyttää myös hienovaraista tulkintaa ase-
makaavatyön kannalta. Kaikkea asemakaavan suunnitteluvaiheen yhteydessä saatua palautetta pyritään kui-
tenkin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään alueen jatkosuunnittelussa.

Yleisesti ottaen eniten palautetta annettiin tehokkaasta kerrostalorakentamisesta, liikenteestä ja viheralueista.
Myös alueen nimistöä, tulevaa kaupunkikuvaa ja toimintoja kommentoitiin monelta taholta. Liikennekom-
menteissa korostuivat erityisesti pyöräily-yhteydet, ajoneuvoyhteys Horsmatien ja Ainolanväylän (ent. Poik-
kitie 145) välillä sekä liikenneturvallisuus.

Raportin on koostanut kaavasuunnittelija Juho Mattila (040 315 2224; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi).

Kyselyn tekninen toteutus

Itse karttakysely koostui aloitussivusta sekä kahdesta erillisestä kyselysivusta. Kyselysivujen taustalle pystyi
kaavaluonnoksen lisäksi asettamaan opaskartan, ajantasakaavan tai ilmakuvan.  Aloitussivulla oli ohjeet
karttakyselyyn vastaamisesta, sisällöstä ja sen luonteesta. Kyselysivu 1:llä oli mahdollista jättää karttamer-
kintöjä kolmessa eri kategoriassa: tästä pidän, tästä en pidä ja parannusehdotus. Karttamerkintää oli mahdol-
lista halutessaan tarkentaa sanallisesti erillisessä ponnahdusikkunassa. Kyselysivulla 2 oli mahdollista antaa
vapaata sanallista palautetta kaavatyöhön ja jatkosuunnitteluun. Kyselysivu 2 toimi myös lopetussivuna;
klikatessaan kyselyn valmis-painiketta vastaaja ohjattiin takaisin asemakaavan omalle internetsivulle.

Vierailijoita eli kyselyn auki klikanneita kävijöitä
oli yhteensä 122. Varsinaisia vastaajia oli yhteensä
21 kpl, jotka jättivät yhteensä 49 karttavastausta
sekä 13 kysymysvastausta viimeisen sivun vapaa-
seen tekstikenttään. Karttavastauksista Tästä pidän-
kategoriaan kuuluvia kommentteja oli 21 kpl, Tästä
en pidä-kategoriaan kuuluvia 15 kpl ja Parannuseh-
dotus-kategoriaan kuuluvia yhteensä 13 kpl.
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Tästä pidän
Tästä pidän-kategoriaan annettiin karttakommentteja yhteensä 21/49 eli noin 43 prosenttia karttavastauksista.
Alla on esitetty karttavastausten jakautuminen kaavakartan ja ilmakuvan yhdistelmässä. Karttavastausta täy-
dentävät tekstikommentit on numeroitu kartalle ja eritelty kokonaisuudessaan seuraavalla sivulla.

Sama informaatio lämpökarttana. Vastausaineiston pienuudesta johtuen lämpökartta on kärjistetty äärimmil-
leen, jotta eroja saatiin näkyviin. Rohkeasti yleistettynä voidaan todeta, että viheralueet sekä jalankululle
tarkoitetut alueympäristöt ovat saaneet eniten positiivisia merkintöjä.
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Tästä pidän-kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1. Tästä tulee kohtuullisen sujuva jk ja pp-väylä joka tapauksessa. Vielä ehkä kaipaisi semmoista Baa-
na-ajattelua eli todellinen laatukäytävä yhdistämään tämä myös keskustaan. Matka on sen verran
lyhyt, että pyörällä matka kulkee kivasti vaikka junavuoroja kenties 2040 onkin jo enemmän.

2. Hyvää ja kaivattua meininkiä tässä aukiossa ja sitä reunustavissa harjakatto(umpi)kortteleissa kivi-
jalkoineen. Avaa mahdollisuuksia turismin kehittämiselle ja tuo mieleen Keski-Eurooppalaiset van-
hat aukiot, joita ei Suomessa juurikaan ole. Tätä lisää!

3. Mukava pikkupiazza

4. Puistot kunnollisiksi

5. Puistot ja kunnon pyörätiet ehdottomasti plussaa suunnittelemassa!

6. Mahtavaa, että autoja ei päästetä keskusaukiolle.  Tässä on myöskin riski, ettei ratkaisua ole mah-
dollista taloudellisista syistä toteuttaa ja autoliikenne kulkee kapean keskustan ja jalankulkijoiden
seassa

7. Aivan superhienoa, että tämä metsä säästyy

8. Hienoa, että viheryhteys jatkuu Kyrölästä etelään. Tällaista ulkoilualuetta Kyröläläiset kaipaavat ja
taatusti käyttävät.

9. Hienoa, että parkkitalo piiloutuu kerrostalojen taakse eikä hallitse keskeistä paikkaa Ainolankeskuk-
sen katukuvassa

10. Arvostan, että jätätte alueelle kerroksellisuutta ja eri ikäisiä rakennuksia. Tälle ei tule nyt suojelu-
merkintää mutta tämän säilyminen pitää taata eikä saa antaa rapistua

11. Jos koulukortteli tulossa tähän niin sen ehdottomasti hyvä! Koulussa pitäisi olla luokat eskari-6
luokka sekä mahdollisesti myös yläaste, niin silloin se palvelisi hyvin alueen asukkaita sekä Kyrölää.

12. Kyrölä/ainola/Lepola alueelta puuttuu isompi kauppa/kauppakeskus tämä olisi hyvä saada.

13. Puisto alue hyvä! Kunhan metsääkin jää alueelle.

14. Pyöräily-yhteyden parantaminen nykyiseen turvattomaan Horsmakaareen nähden on hyvä

15. Viheralue

16. Viheralue
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Tästä en pidä
Tästä en pidä-kategoriaan kuuluvia kartta vastauksia annettiin yhteensä 15 kpl eli noin 31 prosenttia kartta-
vastauksista.

Tästä en pidä-karttavastausten jakautuminen kaavakartan alueella, taustalla ilmakuva.

Tästä en pidä-kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1.  Ristinummella asuvana en ole vieläkään saanut selkeätä vastausta asukasilloissa Kallio-
Kuninkaalassa esittämiini kysymyksiin miten uuden Ainolan alueen läpi mahdollistetaan autoliiken-
ne Horsmatieltä Ainolanväylälle ja Lahden moottoritielle. Edelleen tuntuu olevan kaupungin väellä
sama ajatus "ei ole vielä suunniteltu" - aiotteko suunnitella ollenkaan, vai motitatteko tahallanne?

2. Tämä pysäköinnin liittymä Ainolanväylälle tulee olemaan liikenneturvallisuuden kannalta haaste.
Pp-määrät kasvavat kuitenkin junavuorojen lisääntymisen myötä, ja tästä lienee vastaisuudessakin
suorin reitti asemalaiturille. Ainolanväylä on rakennettu isolla rahalla nyt maantiemaiseksi vaikka
oikeasti tarve olisi enemmän katutyyppiselle väylälle jos kaikki liikennemuodot halutaan huomioida.

3. Tähän maisemaan ja jo olemassa olevaan asutukseen ei sovi kerrostalot. Varsinkaan kolmikerroksi-
set. Alueella on tällä hetkellä vain Omakoti- ja paritaloja. Tiivis ja korkea asutusalue ei todellakaan
kuullosta hyvälle! Maltillista rakentamista ottaen huomioon ympäröivän luonnon, mitä siitä on jäl-
jellä rakentamisen jälkeen.

4. Ei kai tuohon voi tulla kerrostaloa! Eihän
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5. Parhaat puut jää polun alle. Miten voisi säästää luontoa?

6. Jos tulee liian kapea ja ahdas tunneli, ei hyvä. Pitää tehdä viihtyisä ja valoisa alikulku.

7. En ymmärrä mitä tällä on tarkoitus saavuttaa, jos funktio on sama kuin nyt lepolanpelloille raken-
nettujen talojen välissä olevalla aukealla niin tulee olemaan tuulitunneli jossa kukaan ei viihdy. Mie-
lummin puita, pensaita ja kiipeilytelineitä.

8. Ainolanväylältä olisi hyvä jatkossakin olla autolla ajettava yhteys Horsmatielle.

9. Että kaikki puusto kaadetaan. Näkymä Ainolanväylälle tulee rumaksi kun alue avautuu etelään ja
kääntää selkänsä Kyrölälle

10. Tässä on nyt kolme lähes samannimistä katua- ja kujaa. Eikä tämä kuja voisi olla poikkeavan nimi-
nen? Vaikka Alkusoitto tai Loppusoitto?

11. Korkeita taloja aivan Lidlin valtavan rakennelman vieressä. Onko näistä asunnoista viihtyisät nä-
kymät itään?  Valaistu läpi yön ja korkeita taloja. Tähän tuskin tulee arvoasuntoja vaan vuokra-
asuntoja. Toivottavasti Lidlin muurin viereen istutetaan tiheä metsä.

12. Mihin kävely-yhteys häviää tässä? Tätä pitkin kävellään Ainolan asemalle. Jos tämä on epäviihtyisä,
väki siirtyy Puistotien jatkeelle, jossa ei ole jalankulkuyhteyttä tämän mukaan.

13. Ei nimen vaihtoa tielle. Poikkitie on hyvä!

14. Aukio on potentiaalisesti vaarallinen, jos siinä sekoittuvat asemalle kävelevät ihmisjoukot, autot
(saattoliikenne?) ja varmaan myös pyöräily.
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Parannusehdotus
Parannusehdotus-kategoriaan kuuluvia karttakommentteja esitettiin yhteensä 13 kpl.

Karttamerkinnöistä 2 kpl (3 ja 8) sijoittuivat selkeästi kaava-alueen ulkopuolelle, minkä vuoksi niitä ei huo-
mioida asemakaavatyössä. Onneksi kommentoidut asiat ovat sellaisenaan jo suunnittelussa (nro 3, Lepola IV
asemakaava) tai odottavat jo toteutumistaan (nro 8, Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan asemakaava ja
rakentamistapaohje)

Parannusehdotus-karttamerkintöjen sijoittuminen kaavakartalla, taustalla ilmakuva.

Kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1. Pohjolanhovin alueelle on ilmeisesti kaavailtu kevyehköä kulttuuritoimintoa. Näkisin alueen soveltu-
van mainiosti mm. anniskelu- ravintola- ja keikkatoimintaan "syrjäisemmän" sijaintinsa vuoksi. Jär-
venpäässä ei (toistaiseksi) ole tällä hetkellä varteenotettavaa keikkapaikkaa, jotka menetettiin Per-
helän purun yhteydessä (Uuno, Blackpool...). Vetovoimatekijä.

2. Onko julkisivu pysäköintipaikka julkisivuna synkkää tilaa? Olisiko kaupallisia toimintoja mahdollis-
ta tai toimistotilaa tälle seinustalle?

3. Lepolanväylä tulisi jatkaa liittymään Ainolanväylään, nykyinen kulku lepolan alueelle pelkästään
yhtä tietä ei ole kovin hyvä.
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4. Onko todella tarkoitus ettei keravalta tullessa enää pääse autolla läpi radanvartta pitkin Järvenpää-
hän? Kannatan pyöräilyvaihtoehtojen parantamista, mutta varmasti alueen asukkaatkin haluavat
päästä pohjoiseen päin autolla ilman turhaa kiertämistä etelän kautta?

5. Älkää rakentako enempää sumppuja/ dead endejä, nykyinen Lepolan pellon alue on jo aivan tar-
peaksi karmaiseva yhdellä poistumisväylällä ja kapeilla pihateillä. Hurjastelu ainoalla suoralla ja
ahtauden tuntu kääntyvillä kaduilla on arkipäivää.

6. Mielikuvituksettomia nimiä nämä neljä -laulunkujaa.  Muutama vielä menee esim. Kevät- ja kesälau-
lu mutta eikö enempää irtoaisi Sibeliuksen kappaleista?  Pohjolantie voisi hyvin olla samanniminen.
On esim. Pohjola tytär-niminen teos.

7. Tässä on uuden Ainolan portti pohjoiseen. Tässä yhdistyy Kyrölään. Jatkuuko alue yhtenäisenä?
Toivottaako tervetulleeksi?

8. Tämän tontin rakentamisessa pitäisi olla korkeat laatuvaatimukset, koska rajoittuu Ainolaan ja pal-
velurakentamiseen. Jotain kodikkaampaa ja sulautuvampaa kuin Kamus ja K-rauta toisella puolella
väylää. Jos jatketaan em. tyylillä kontrasti asuinalueeseen on suuri ja kolkko. Tässä tontilla pitäisi
olla myös viherrakenteita pehmentämässä kaupan alueen vaihtumista aluekeskukseksi. Valaistus ja
häikäisyefekti huomioitava.

9. Miten Kyrölästä tulevat pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat tässä? Osa siirtynee radan vierestä
puistotielle ja tässä näyttää ahtaalle

10. Nyt näyttää siltä, että Horsmatien katkaiseminen autoliikenteeltä hankaloittaa liikenneyhteyksiä Ris-
tinummelta Lahdenväylälle. Uuden Ainolan keskuksen läpi menevät kadut eivät näytä olevan tarkoi-
tettuja läpiajoon. Lepolanväylän jatkamista Ristinummentielle tulisi kiirehtiä, jotta työmatkalaisille
tärkeä yhteys Lahdenväylälle säilyy.

11. Toivottavasti pysäköintialueille rakennetaan parkkitalo - maanpäällisen pysäköintikentän rakenta-
minen lähelle asemaa syö valtavasti tonttimaata, jonka olisi voinut käyttää asuinrakentamiseen. Ju-
nan käyttöä lisää kuitenkin juuri lyhyt kävelymatka asemalle. Kommentti koskee myös radan länsi-
puolen liityntäpysäköintiä.

12. Suunnitelmista ei ilmene riittävällä tavalla pyöräily-yhteyksien kokonaisuus. Olisi tärkeää miettiä
pyöräilyä erillisenä liikennemuotona ja tunnistaa kaikki siihen liittyvät tarpeet. Eli erikseen pyöräily
asuinalueilta asemalle (loogiset, suorat reitit asemalle + turvallinen pysäköinti asemalla), asiointi-
pyöräily asuinalueilta palveluihin sekä toisaalta läpiajoliikenne esim. Ristinummelta Järvenpään
keskustaan tai Ainolan keskuksesta Keravan suuntaan. Kaupungin tiivistyessä erottelu jalankulusta
on ensiarvoisen tärkeää. Riittävän leveät väylät on varmistettava, koska pyöräilyn kasvupotentiaali
Järvenpäässä on valtava: kaupunki on pinta-alaltaan pieni ja topografialtaan tasainen ja joukkolii-
kenne on olematonta.
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Vapaa sana

Saatesanat karttakyselyssä: Mitä kaavasuunnittelussa tulisi mielestäsi jatkossa painottaa? Mihin haluaisit
muutoksia? Mitä suunnitelmista puuttuu? Sana on vapaa, eikä tekstiä tarvitse säästellä.

Mitenkäs pyöräpysäköinti asemalla, saisikos siitäkin jotain kaavaan? Tikkurilassa avattiin hiljattain
lukittu, kameravalvottu sisätila pyöräpysäköinnille. Eiköhän semmoiselle olisi käyttöä Järvenpääs-
säkin kaikilla asemilla. Jos suunnitellaan vain autopysäköintiä, niin sitähän sitten saa mitä tilaa.

Viulukonsertto kadulle kevyen liikenteen väylä myös, edes jalkakäytävä.

Venematkan puisto-Venematkanpolku tulisi siirtää kauemmaksi jo olemassa olevien omakotitalojen
läheisyydestä ja jotain näköestettä tulisi laittaa, jotta yksityisyys säilyisi jo olemassa olevilla omako-
tiasujilla.

Kehitetään alueesta aidosti kiinnostava kulttuuri- ja palvelukeskus, jottei siitä kehkeydy nukkumalä-
hiötä. Liiketilat tulee suunnitella kahvila-, baari-, majoitus- ja ravintolapalvelut huomioiden.

Alueelle pitää jättää reilusti viheralueita, tilaa leikkipaikoille, kaupunkimetsille,

Kaavakartasta ei saa mitään selvää, joten kommentoin tähän. Olisi mielestäni tärkeää, että maa-
laismaisemaa säilytetään - upeat pellot joissa sillä kantaa rauhoittavat mieltä. Luontoarvot pitää ot-
taa huomioon. Samalla tässä olisi oiva tilaisuus panostaa aidosti moderniin arkkitehtuuriin eikä
teettää halvimmalla samanlaisia laatikoita kuin joka paikassa. Innovaatioita kehiin ja musiik-
ki/kulttuuriteemaa rohkeasti korostaen.

Pyöräilyä ja turvallista lähiympäristöä ja erityisesti onnistunutta asemaympäristöä.

"Vaikea kommentoida, kun pitäisi tietää mitä tässä kysytään...  Karttakuva jossa jotain lyhenteitä,
mitä ne tarkoittaa? Mitä tästä karttakuvasta pitäisi ymmärtää? Kiitos joka tapauksessa siitä että ky-
sytte"

"Ainolan asemanseutu oli jossain vaiheessa mukana asemanseutujen kehittämisessä. Toimenpide-
kortit ovat valmistuneet ja toivottavasti otatte ne huomioon asemanseudun kehittämisessä. Niissä on
eväitä palveluiden kehittämiseen, kestäviin asemanseutuihin ja Kyrölän nivomisen esim. pyöräilyn
kautta Ainolaan. Tämä alue kaipaisi jotain erityistä ja omaleimaista, jotta tästä tulisi vetovoimainen
alue eikä jäisi satelliitiksi. Designia, puurakentamista, vihreää."

"Varmistettava rakentamisen aikaiset liikenneyhteydet niin jalan, pyörällä kuin autollakin. Tulevai-
suudessa on varauduttava myös joukkoliikenteen yhteyksiin, esim. bussipysäkit.

Pyöräilyn kokonaisuuden miettiminen on tärkeää, ettei tehdä katkonaista pyöräinfraa, mikä on pyö-
räinfran suurin ongelma kaikkialla. Pyöräinfran suunnittelussa tulisi noudattaa parhaita eurooppa-
laisia käytäntöjä ja niistä johdettua Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta
http://pyoraliikenne.fi/

Huonon pyöräinfran korjaaminen on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta, mutta kerralla hyvin te-
keminen ei maksa enempää kuin huonosti tekeminen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ris-
teyksiin, alikulkuihin ja liikenneympyröihin. Nykyisellään Järvenpäässä on lähes kaikissa pyörälii-
kenteen alikuluissa surkeat näkemät, mikä on omiaan lisäämään vaaraa täysin turhaan.


