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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Kaavan nimi: Ainolan aluekeskus
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Diaarinumero JARDno-2018-1332
Kaavatunnus 210009
Asemakaava koskee:
Kiinteistöjä 186-402-3-73 ja 186-402-4-116 sekä osia kiinteistöistä 186-21-9901-0, 186-22-9901-0,
186-22-9904-1, 186-401-1-441, 186-401-44-1, 186-401-47-1, 186-402-4-118, 186-402-5-69, 186-
871-1-4 ja 186-895-2-13.
Asemakaavan muutos koskee:
Katualuetta 21. eli Ristinummen kaupunginosassa.
Urheilu- ja virkistyspalvelualuetta sekä katualuetta 22. eli Lepolan kaupunginosassa.
Asemakaavalla muodostuu:
21. eli Ristinummen kaupunginosaan korttelit 2133-2141, rautatien aluetta, yleistä
pysäköintialuetta sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualuetta.
22. eli Lepolan kaupunginosaan rautatien aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
21. eli Ristinummen kaupunginosaan katualuetta.
22. eli Lepolan kaupunginosaan katualuetta.
Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne
Yhteyshenkilöt: Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula (puh. 040 315 2005), Projektipäällikkö 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 Etelä-
Järvenpäässä, Pääradan varressa,
Poikkitien (mt. 145) eteläpuoleisella
alueella. Välimatkaa kaupungin
keskusta-alueelle on noin kaksi
kilometriä.

Kaava-alueen sijainti Järvenpään
opaskartassa.
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Tausta-aineistot
 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (1.4.2018)
 Uudenmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat (Uudenmaan liitto)
 Uusimaa2050-kaava ja Helsingin seudun vaihemaakuntakaava (Uudenmaan liitto)
 Järvenpään yleiskaava 2040 (Kv 14.12.2020 § 80 ja 22.3.2021 § 16, voimaan 21.6.2021)
 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)
 Ainolan aluekeskus, meluselvitys (Ramboll Finland Oy, 3/2020)
 Ainolan aluekeskus – Selvitys raideliikenteestä aiheutuvasta tärinästä ja runkomelusta

(Ramboll Finland Oy, 2/2020)
 Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu (Sitowise Oy 2018)
 Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
 Resurssiviisas Järvenpää-tiekartta (Kv. 11.11.2019 § 83)
 Resurssiviisas Järvenpää - Kaupunkikehityksen palvelualueen toteutussuunnitelma 2020-

2023 (Kaupunkikehityslautakunta 29.10.2020 § 46)
 Asemanseutujen kehittämisen osapuolet ja intressit (Uudenmaan liiton julkaisuja E 184 –

2017)
 ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille!-projekti (www.hsy.fi/elias)
 Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa (Uudenmaan ELY-keskus Opas 2 2013)
 Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Uudenmaan ELY-keskus 2015 Opas 2)
 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)
 Yleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi 2017

(Museovirasto/Arkeologiset kenttäpalvelut)
 Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 (Järvenpään kaupunki & Ramboll

Finland Oy)
 Järvenpää yleiskaavaluonnoksen maisemaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2019) –

Taustaselvitys yleiskaavaan 2040
 Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa – Selvitys Järvenpään

yleiskaavaan 2040 (Järvenpään kaupunki 2016)
 Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt, 2016, SYKE & Järvenpään kaupunki
 Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja

perustamistapalausunto, 2013, Ramboll Finland Oy
 Ristinummen alue – Rakennettavuusselvitys (Destia, 2017)
 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
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 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 85-
11203), Rakennustieto, www.rakennustieto.fi
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2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavan nimi ja 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 yleiskaavan ja viitesuunnitelmien pohjalta luoda
edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan
aluekeskuksen rakentumiselle. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan
laadukas alue, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä
liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman toiminnat ja siihen liittyvä liityntäpysäköinti.
Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta sekä pyritään tuomaan tapahtumat
ja taide osaksi aluetta prosenttiperiaatetta ja alueelle laadittua taideohjelmaa hyödyntämällä.
Muita suunnittelutavoitteita ovat pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheen ratasuunnitelman
integroiminen kaavasuunnitelmaan, hulevesien hallinta, Poikkitien osan nimeäminen Ainolanväylän
katualueeksi sekä kaupunginosarajauksen tarkistaminen rata-alueella.

2.2 Asemakaavan sisältö
Asemakaavassa on osoitettu uuden asema-aukion ympärille ryhmittyvät, tiiviit ja kaupunkimaiset
asuinkerrostalokorttelit liiketiloineen, niihin kytkeytyvät keskitetyn pysäköinnin korttelialueet,
alueen sisääntulon yhteyteen sijoittuva liikerakennusten korttelialue päivittäistavarakauppaa varten
ja palvelurakennusten kortteli monipuolisia palvelutoimintoja varten, sekä väljemmät,
pientalopainotteiset asuinkorttelit alueen eteläosassa. Lisäksi asemakaavassa on osoitettu yleisinä
alueina katu-, aukio-, puisto-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueet. Asemakaavassa on määritelty
korttelialueiden pääkäyttötarkoitukset, rakentamisen määrä sekä tarpeelliset reunaehdot melulle,
tärinälle ja hulevesille kaavamääräyksin. Kaava-alueelle on laadittu nimistö Sibeliuksen tuotannon
mukaan.
Taideohjelma ja viherkerrointyökalun käyttö, sekä rakentamistapaohjeet ovat kaavan lisäksi
merkittäviä alueen rakentumista ohjaavia tekijöitä. Infran eli katu- ja kunnallistekniikan
verkostojen sekä puistojen ja aukioiden suunnittelua on tehty yhdessä kaupunkitekniikan
suunnittelun ja Järvenpään Veden kanssa kaavatyön aikana. Yhteissuunnittelu on osaltaan
ohjannut tarvittavia lisätilavarauksia ja myös asemakaavamääräyksiä.
Asemakaavassa on esitetty alueelle kerrosalaa yhteensä 132 060 kem2. Asemakaava-alueen koon
ollessa 23,1585 ha, voidaan johtaa aluetehokkuusluvuksi ae=0,57. Asemakaavassa määritellyistä
rakennusoikeusmääristä asumisen osuus on 103 260 kem2 (n. 78 %), rakenteellisen pysäköinnin
osuus 23 000 kem2 (n. 17 %) sekä liike-, palvelu- ja työ (yms.) toiminnan osuus 6990 kem2 (n. 5
%).  Asumisen osalta alueelle arvioidaan sijoittuvan 1600–1800 uutta asuntoa sekä 2100–2500
uutta asukasta. Työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 150–200 liike-, toimisto- ja
palvelutoimintojen sekä mahdollisesti matkailutoimintojen piiriin.
Asemakaavan korttelialueille laaditaan erillinen tonttijako asemakaavoituksen jälkeen.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään kevään 2022 aikana. Asemakaavaa voi alkaa
toteuttaa, kun asemakaava on tullut voimaan, tarvittavat kiinteistötekniset toimenpiteet on
suoritettu ja kunnallistekniikka alueelle on saatu rakennettua riittävään valmiuteen.
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Asemakaavan pääasiallinen toteuttaminen käynnistynee syksyn 2022 aikana ja jatkuu
vaiheistettuna koko 2020-luvun ajan.

3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta sekä tie- ja katualueita.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Poikkitien (mt 145) tiealueeseen, lännessä Lepola II
asemakaava-alueeseen, etelässä asutus- ja peltoalueisiin sekä idässä Lidl:n logistiikkakeskuksen
tonttiin ja viheralueisiin.
Koko eteläisen Järvenpään alueella on huomattavia rakentamispaineita. Lepolan uusien
asuinalueiden rakentuessa rakentamista ja uuden asutuksen painopistettä ollaan siirtämässä
perustellusti kohti etelää, pääradan varteen ylempien kaavatasojen ohjauksen mukaisesti.
Ristinummen alue pääradan varressa on Järvenpään ydinkeskusta-alueen jälkeen Järvenpään
tärkein kasvusuunta.

Opaskartta (2021). Suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla.
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Ortoilmakuva (2021) Suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla.

Pohjolan tilan vanha kivinavetta.

Pohjolantieltä pohjoisen suuntaan.

Luonnonympäristö
Maisemarakenne, pienilmasto
Luonnonmaisemassa näkyvät aukeat, pelloiksi raivatut savikkotasanteet sekä kaksi metsäistä
moreenimäkeä. Suunnittelualueella ei ole huomattavia korkeuseroja alueen laajuudesta
huolimatta. Korkeuserot suunnittelualueella vaihtelevat pääosin +45–47 metriä merenpinnan
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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 pienilmasto on usein äärevää ja hallaista. Järvenpäässä tuulee pääosin lounaasta.
Rakentaminen tulevaisuudessa tasoittanee alueen ilmasto-oloja.
Maisemaselvitys1

Maa- ja kallioperä, rakennettavuus
Poikkitien kaavarunkovaiheessa on tehty maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja
perustamistapalausunto2, jotka kattavat kaavasuunnittelualueesta Pohjolantien pohjoispuolelle
jäävän alueen. Pohjolantien eteläpuolisille peltoalueille on laadittu vuonna 2017 erillinen
rakennettavuusselvitys3.
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 ja myös pieniä osia granodioriittia löytyy.

Ote maaperäkartasta. Suunnittelualue rajattu punaisella.

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 eikä kellarirakentamiselle ole rajoitteita.

1 Järvenpää yleiskaavaluonnoksen maisemaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2019) – Taustaselvitys yleiskaavaan
2040
2 Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto,
2013, Ramboll Finland Oy
3 Ristinummen alue – Rakennettavuusselvitys (Destia, 2017)

Savi Kallio
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Rakennettavuudeltaan II-luokkaan sijoittuvat alueet sijoittuvat Poikkitien eteläpuolelle ja Pohjolan
tilan mäen länsipuolelle sekä Pohjolantien alkupäähän. Alueella on sitkeää savea, keskitiivistä silttiä
ja hiekkaa n. 1–5,5 m syvyyteen asti. Alueen raskaat rakennukset on paalutettava; lattiat ja 1-
kerroksiset rakennukset voitaneen perustaan maanvaraisesti. Pohjavesi saattaa vaikeuttaa
kellarikerrokseen rakentamista. Loput tutkimusalueesta 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.

Kuvaote tutkimuskartasta (Poikkitien yritysalue - Kaavavaiheen maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja
perustamistapalausunto, 2013, Ramboll Finland Oy)

Pohjolantien eteläpuoliset alueet ovat Destian laatimassa rakennettavuusselvityksessä vastaavasti
luokiteltu luokkiin I-III:

 I Hiekka-/moreenialue, normaalisti rakennettava (RAK1)
o Kantavat hiekka- tai moreenialueet, joilla on paikoin myös havaittavissa

avokalliopaljastumia. Pohjamaa on sitkeää - kovaa silttiä, hiekkaa tai moreenia.
Kantava pohjamaa on alueella noin 2 m syvyydellä maanpinnasta. Alueelle
suunnitellut 1–2-kerroksiset rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti joko
sitkeän - kovan siltin, hiekan tai moreenin päälle tehdyn tasauskerroksen varaan. Yli
3 -kerroksiset rakennukset perustetaan tiiviiseen hiekka- tai moreenikerrokseen tai
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näihin kerroksiin ulotetun massanvaihdon varaan. Geoteknisen kantavuuden arvona
voidaan käyttää P = 200 kN/m2. Lattiat voidaan tehdä maanvaraisina. Louhitun
kalliopinnan päällä rakennukset perustetaan noin 0,3 m paksun tasauskerroksen
varaan. Geoteknisen kantavuuden arvona voidaan käyttää p = 300 …500 kN/m2.
Lattiat voidaan tehdä maanvaraisina.  Kadut, pihat ja vesihuoltolinjat voidaan
perustaa maanvaraisesti.

 II Vaikeasti rakennettava siirtymävyöhyke (osin paaluperustusta edellyttävä, RAK 2)
o Alueella esiintyy maakerrosten geoteknisten ominaisuuksien vaihtelua. Paikoin

alueella on maanpinnasta lähtien löyhiä hiekka- ja silttikerroksia, joiden alapuolella
on tiivis moreeni. Paikoin kuivakuorikerrosten alapuolella on pehmeitä, kiilamaisia
savi- ja silttikerroksia. Kantava pohjamaa on noin 3–4 m syvyydellä maanpinnasta.
Kevyehköt, 1–2-kerroksiset asuinrakennukset voidaan perustaa matalaperusteisina
perusmaan varaan. Raskaat ja yli 2-kerroksiset rakennukset tule perustaa pilari- tai
perusmuurianturoilla kovaan pohjaan tai tiiviiseen maakerrokseen ulotetun
massanvaihdon varaan asti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lyhyitä paaluja.
Alimmat lattiat voidaan tehdä maanvaraisina, paaluperustusta käytettäessä
kuitenkin kantavina. Maanvaraisten anturaperustusten geoteknisen kantavuuden
arvo vaihtelee p = 100…200 kPa:n välillä. Kadut, pihat ja vesihuoltolinjat voidaan
perustaa maanvaraisesti.

 III Vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö (paaluperustusta edellyttävä, RAK 3)
o Alueella on noin 3–16 m paksu koheesiomaakerros. Kerroksen yläosa on

kuivakuorimainen ja paksuudeltaan on noin 2–3 m. Kuivakuoren alla on
savea...silttiä 3–13 m, alinna silttiä ja moreenia. Alueen rakennukset perustetaan
tukipaalujen varaan, arvioitu paalupituus on noin 7–20 m. Alimmat lattiat tehdään
kantavina. Kevyet 1-kerroksiset rakennukset kuten katokset ym. rakenteet, voidaan
mahdollisesti perustaa kuivakuorikerroksen varaan tehdylle sora- tai mursketäytölle
(edellyttää tapauskohtaista lisäselvitystä). Geoteknisen kantavuuden arvona
voidaan käyttää p = 50 kN/m2. Kadut, pihat ja vesihuoltolinjat pääosin
pilaristabiloidun saven varaan (vaatii lisätutkimuksia).

Rakentamisen jatkosuunnittelussa on 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.
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Ote rakennettavuuskartasta (Alue 1, Destia 2017). Kaavasuunnittelualue rajattu punaisella.

Vesialueet, Pohjavesi
Alueella ei ole laajoja vesialueita; ainoat maisemassa näkyvät vesielementit ovat Horsmanoja sekä
Räikilänoja, joiden kautta alueen pintavedet 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.
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Luonnonolot
Alueelle on poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkovaiheessa tehty kattavasti
luontoselvityksiä4, joita on täydennetty tarpeen mukaan Järvenpään yleiskaava2040-työn
yhteydessä sekä kaavakohtaisella täydentävällä luontoselvityksellä5 vuonna 2019. Selvitysten
mukaan luontotyyppien tai elinympäristöjen osalta alueella ei ole erityisiä suojeltavia kohteita.
Suunnittelualueelta on inventoitu rauhoitetun valkolehdokin (Platathera bifolia) kukkimaton
esiintymä, jonka hävittäminen on luonnonsuojelulain 42 § mukaisesti kielletty. Luonnonsuojelulain
pykälän 48 mukaisesti rauhoitettu laji ei kuitenkaan estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan,
mutta tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta rauhoitettuja kasveja, mikäli se on
mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Järvenpään kaupunki on kuitenkin hakenut LSL 48
§ mukaista poikkeamista rauhoitussäännöksistä Uudenmaan ELY-keskukselta. Esiintymä sijoittuu
suunnittelualueen kohtaan, jonne on tarkoituksenmukaisinta osoittaa maakuntakaavaohjauksen
mukaista liityntäpysäköintiä ja asemanseudun tehokkaan kaupunkirakenteen edellyttämää
keskitettyä, rakenteellista pysäköintiä.
Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan eteläpuolella sijaitsevalla viheralueella on kuitenkin
useita paikallisesti merkittäviä luontoarvoja sekä huomioitavia viheryhteyksiä. Yksittäisiä, paikallisia
kasviesiintyminä löytyy mm. ketoneilikkaa. 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.

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 (2040) myötä odotettavissa huomattavaa väestönkasvua seuraavien
vuosikymmenien aikana.

4 Poikkitien yritys- ja palvelualueen luontoselvitys vuonna 2014, Faunatica Oy
5 Järvenpään Ainolan aluekeskuksen asemakaavatyön täydentävä luontoselvitys vuonna 2019, Faunatican
raportteja 44/2019
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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.
Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita tai työpaikkatoimintaa. Palveluiden osalta
tukeudutaankin toistaiseksi rakentuvaan Poikkitien yritys- ja palvelualueeseen. Tehtyjen kaupan
selvitysten6 mukaan tarvetta alueella on kuitenkin 1–2 supermarket-tasoiselle
päivittäistavarakaupalle. Pohjolan tilan ladossa on toiminut menneinä vuosina Tanssitalo ja
kivinavetta (myöh. Pohjolanhovi) on toiminut mm. hääjuhlien pitopaikkana.
Kaupungin keskustan palvelut sijaitsevat noin 2–2,5 kilometrin päässä.

Virkistys
Alueen virkistystoiminta keskittyy Ainolan kentän alueeseen kaavasuunnittelualueen länsipuolella ja
erillisellä toimenpideluvalla rakennettuun Vesipisaroiden puistoon. Maanviljelyksen sallimissa
rajoissa virkistyskäyttö on mahdollista myös suunnittelualueen peltoalueilla.
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 myös tulevaisuudessa.

6 Järvenpään kaupan verkosto ja kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi, 2013, Ramboll Finland Oy
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Järvenpään viheralueverkoston runko (Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa
– Selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040 (Järvenpään kaupunki 2016).

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 nykyisen Poikkitien keskiosa on otettu kadunpitopäätöksellä kaupungin kunnossapidon piiriin
ja muutetaan asemakaavan myötä Ainolanväylän katualueeksi.
Alue tukeutuu nyt ja tulevaisuudessa erittäin merkittävästi rautatieliikenteeseen Ainolan juna-
aseman 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 kaksi 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.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole suojeltuja alueita tai kohteita eikä muinaismuistoja. Pohjolan tila sekä tilan
navettarakennus (myöh. Pohjolanhovi) sijoittuvat suunnittelualueelle ja ne ovat
kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa7 sijoitettu toimenpideluokkaan 3 (suojelutarve selvitetään
tarkemman suunnittelun yhteydessä). Pohjolan tilan ympäristökokonaisuuteen kuulunut
päärakennus on kaupungin toimesta huutokaupattu ja purettu alueelta. Pohjolan tilan
kulttuuriympäristöarvoja huomioidaan lähiympäristöön muodostuvien puistokokonaisuuksien
suunnittelussa.

Tekninen huolto, erityistoiminnot
Alueella on rakennettua kunnallistekniikkaa Horsmatiellä, Pohjolantiellä, Nuottipuiston viheralueella
sekä pienasutusalueen itäpuolella. Pohjolantien vieressä kulkee 20kV sähkölinja, joka siirretään
alueelta kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä. Järvenpäässä on Kiertokapula Oy:n
hallinnoima kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava. Horsmakaari,
Horsmatie ja Ainolanväylä kuuluvat kaupungin kunnossapidon piiriin.

Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole suojelualueita. Pääradalta kulkeutuu suunnittelualueelle melua ja tärinävaikutuksia.
Poikkitieltä (Ainolanväylä) kantautuva liikennemelu on vähäisempää, mutta kuitenkin
kaavasuunnittelussa huomioitava tekijä. Kaava-alueelle on luonnosvaiheen jälkeen laadittu erilliset
selvitykset liikennemelusta8 sekä raideliikenteen tärinä- ja runkomelusta9. Meluselvitys tullaan vielä
päivittämään kaavaehdotusvaiheeseen etenevän rakennusmassoittelun ja annettujen
kaavamääräysten tarkistamiseksi asemakaavaprosessin aikana.
Luonnosvaiheen jälkeen laaditun meluselvityksen mukaan yöajan keskiäänitasot ylittävät uusien
alueiden ohjearvon 45 dB osassa rataa lähellä sijaitsevien kortteleiden piha-alueilla. Pihojen
saattamiseksi yömeluohjearvon 45 dB tasoon tai sen alle on selvityksessä esitetty melusuojauksen
parantamisvaihtoehto. Julkisivujen äänitasoerovaatimukset on selvityksessä määritelty
valtioneuvoston päätöksen mukaisten päivä- ja yöajan keskiäänitasojen perusteella.
Raideliikenteen enimmäistasoa vastaan suositeltavat äänitasoerot muodostuvat keskiäänitason
mukaan määriteltyjä korkeammiksi radan puolella. Selvityksessä on esitetty julkisivuratkaisuksi
esim. suljetun luhtikäytävän tms. rakentaminen melua estäväksi rakenteeksi. Parvekkeet tulee
lasittaa, jos niihin kohdistuva päiväajan melu ylittää 55 dB, yöajan melussa suositus on uusilla
asuinalueilla sovellettavan 45 dB täyttyminen, kaavoittajan harkinnan mukaan. Lasituksen
äänieristys tulee mitoittaa erikseen rakennuslupavaiheessa, kun parvekkeen ja lasituksen mitat
ovat tiedossa.
Tärinä- ja runkomeluselvityksen mukaan junaliikenteen aiheuttama tärinä ei ylitä uusien
asuinrakennusten suositusarvoa ihmisen häiriöksi kokeman tärinän osalta missään alueelle
suunnitelluista rakennuksista. Selvityksen mukaan rakennusrungossa syntyvää resonanssia
voidaan ehkäistä helpoimmin valitsemalla rakennuksen korkeus siten, alle 70 m etäisyydellä
radasta kerrosluvun tulee olla joko 1 tai ≥ 3. Lisäksi osalla kaava-aluetta on olemassa riski
rakennuksen lattian resonanssille ja tähän liittyen selvityksessä on annettu ohjearvot

7 Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 (Järvenpään kaupunki & Ramboll Finland Oy)
8 Ainolan aluekeskus, meluselvitys (Ramboll Finland Oy, 3/2020)
9 Ainolan aluekeskus – Selvitys raideliikenteestä aiheutuvasta tärinästä ja runkomelusta (Ramboll Finland Oy,
2/2020)
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lattiarakenteiden suunnittelulle. Runkomeluarvot rakennusten 1. kerroksessa saattavat selvityksen
perusteella ylittää asuinhuoneistojen runkomelun raja-arvon 35 dB alle 131 m etäisyydellä radasta,
mikäli kohteessa ei tehdä mitään runkomelua vaimentavia toimenpiteitä. Runkomelun
rakenteellisesta vaimentamisesta on selvityksessä annettu teknisiä suunnitteluohjeita.
Suunnittelualueella ei ole tiedossa saastuneita maa-alueita tai erityisiä ilmanlaatua heikentäviä
tekijöitä.

Hulevedet
Suunnittelualueesta ja lähiympäristöön kuuluvista alueista on laadittu erillinen hulevesiselvitys10.
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.

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.

Maanomistus
Suunnittelualueen maanomistajana on pääosin Järvenpään kaupunki (väritetyt alueet, kuva alla).
Kiinteistön 186-871-1-4 omistaa Suomen valtio, joita hallinnoi viranomaisena Väylävirasto.
Kiinteistön osan 186-895-2-13 kaavasuunnittelualueen osalta on tehty erillinen kadun
kunnossapitopäätös, jonka myötä kadun omistus on siirtynyt Järvenpään kaupungille. Kiinteistö
186-402-4-116 ja osat kiinteistöstä 186-402-4-118 ja 186-402-5-69 ovat yksityisessä
maanomistuksessa.
Kaavasuunnittelualue käsittää kiinteistöt 186-402-3-73 ja 186-402-4-116 sekä osia kiinteistöistä
186-21-9901-0, 186-22-9901-0, 186-22-9904-1,  86-401-1-441,  86-401-44-1, 186-401-47-1, 186-
402-4-118, 186-402-5-69, 186-871-1-4 ja 186-895-2-13.

10 Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
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Ote maanomistustilanteesta 06/2021. Suunnittelualue rajattu likimääräisesti punaisella.

3.2 Suunnittelutilanne

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Alueidenkäyttötavoitteiden (VN 14.12.2017) tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
seikkojen huomioon ottaminen kaavoituksessa sekä auttaa saavuttamaan muun muassa lain
velvoitteet hyvästä elinympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Ainolan aluekeskuksen
suunnittelualueella valtakunnallisesti merkittävänä asiana voidaan pitää suunnittelualuetta
halkovaa päärataa, joka tulee huomioida koko Suomea palvelevana rautatieyhteytenä. Myös radan
länsipuolen valtakunnallinen kulttuuriympäristön suunnittelu vaatii alueidenkäyttötavoitteiden
mukaista yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

186-402-5-69

186-402-4-118

186-402-4-116
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Maakuntakaavat

Ote Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta 2021 (Uudenmaan liitto).

Uusimaa 2050-kaavan kokonaisuus sisältää kolme vaihemaakuntakaavaa, joista Järvenpäätä
koskee Helsingin seudun vaihemaakuntakaava. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-
kaava 2050-maakuntakaavakokonaisuuden 25.8.2020, ja maakuntahallitus päätti kaavojen
voimaantulosta 7.12.2020. Hallinto-oikeuden 24.9.2021 valituksista antaman päätöksen jälkeen
kaavakokonaisuus on tullut voimaan siltä osin kuin valitukset hylättiin. Lainvoiman kaava saa
kuitenkin vasta, kun mahdolliset jatkovalitukset on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Ainolan asemakaava-alueen osalta suunnittelutilanne ei olennaisesti poikkea olemassa olevista
lainvoimaisista maakuntakaavoista.
Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa on suunnittelualueelle osoitettu taajamatoimintojen
kehittämisvyöhyke, päärata, seudullisesti merkittävä tie, liityntäpysäköintialue sekä
valtakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä aluemerkintä (RKY
2009), joka koskee pääradan länsipuoleista osaa kaavasuunnittelualueella.
Yleiskaava
Järvenpään kaupungin yleiskaava 2040 (Kv 14.12.2020 § 80 ja 22.3.2021 § 16, voimaan
21.6.2021) koostuu neljästä oikeusvaikutteisesta kartasta, niihin liittyvistä merkinnöistä ja
määräyksistä sekä selostuksesta. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta
koskevat seuraavat merkinnät:

Kartta 1/4: Maankäyttö ja liikkuminen
Ainolan aluekeskuksen kannalta olennaisimpia yleiskaavan merkintöjä on keskustatoimintojen alue
(C). Siinä aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan, julkisten palveluiden,
toimitilojen, asumisen, puistojen, vapaa-ajan ja kaupunkikulttuurin alueena. Alueelle saa sijoittaa
sen luonteeseen soveltuvaa elinkeinotoimintaa. Asemakaavoituksella tulee edistää toimintojen
monipuolisuutta sekä kestävän, viihtyisän ja laadukkaan kaupunkiympäristön muodostumista.
Rakennusten julkiseen kaupunkitilaan avautuvat katutason tilat on osoitettava pääsääntöisesti
liike- ja toimitiloiksi tai yhteistiloiksi. Keskusta-alueiden liikkumisympäristöjä tulee kehittää kävely
etusijalla sekä varmistaa palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Ainolan ja

Suunnittelualue
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Haarajoen aseman läheisyyteen saa sijoittaa kaupunkikuvallisesti laadukkaita, merkitykseltään
paikallisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Asumiseen pääsääntöisesti osoitettuja alueita ovat kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) ja
pientalovaltainen asuntoalue (AP). Näissä alue varataan ensisijaisesti merkinnän mukaiselle
asumiselle ja sitä palveleville lähipalveluille sekä alueen luonteeseen soveltuvalle
elinkeinotoiminnalle. Suunnittelussa tulee varmistaa riittävät lähivirkistyksen alueet sekä
viheryhteyksien jatkuminen. Alueen suunnittelussa tulee edistää palveluiden saavutettavuutta
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
elinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja kulttuuriympäristön arvoihin.

Keskeisessä roolissa on myös liikkumisen kokonaisuus. Ainolan rautatieaseman ja sen
lähiympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä tulee ottaa huomioon auto- ja pyöräliikenteen
liityntäpysäköinnin tarpeet sekä varmistaa sujuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet asemalaitureille
ja joukkoliikenteen vaihtopysäkeille. Maakunnallisen liityntäpysäköinnin edellytykset tulee
huomioida erityisesti Ainolan ja Haarajoen asemien läheisyydessä.

Suunnittelualuetta halkoo pohjois-eteläsuunnassa sekä radan itä- että länsipuolella paikallista ja
seudullista liikennettä palveleva vaikutuksiltaan merkittävä katu- tai tieyhteys, jonka suunnittelussa
ja tilavarauksissa on huomioitava eri kulkumuotojen tarpeet. Lisäksi saman suuntaisesti on
osoitettu pyöräilyn pääreitit, joilla tulee kiinnittää erityistä huomiota pyöräilyn järjestelyjen
sujuvuuteen, selkeyteen ja turvallisuuteen. Pyöräilyn pääreittien tarkat sijainnit ja toteutustavat
voidaan ratkaista jatkosuunnittelun yhteydessä.

Ainolan asemanseutua koskee 600 metrin säteellä asemasta tiivistyvä asemanseutu –
vyöhykemerkintä. Merkinnällä on osoitettu alueet, joilla pyritään
täydennysrakentamismahdollisuuksien hyödyntämiseen ja eri kulkumuotojen yhteensovittamiseen.
Suunnittelussa tulee huomioida vaihtoyhteyksien sujuvuus ja turvallisuus.

Suunnittelualueen länsiosissa radan on merkitty vielä joukkoliikenteen kehityskäytävä, jonka
katualueiden tilavarauksissa ja katujen suunnittelussa huomioidaan bussiliikenteen tarpeet
pysäkkijärjestelyjen, kulkuyhteyksien ja katurakenteiden sijoittumisen osalta.

Ote kartasta 1/4. Kaavasuunnittelualue rajattu keltaisella katkoviivalla.
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Suunnittelualueen itäosiin on osoitettu virkistysalue (V). Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan,
ulkoiluun ja luonnon kokemiseen. Alueella sallitaan vain ulkoilua tai muuta virkistystoimintaa
palveleva rakentaminen, hulevesien hallintaan tarkoitetut rakenteet sekä yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevat rakennukset ja rakenteet (MRL:n mukainen rakentamisrajoitus). Toimintojen
tarkemmassa suunnittelussa ja ylläpidossa tulee ottaa huomioon erilaisten virkistystoimintojen
yhteensovittaminen ja alueen ekologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Alueella olevat
rakennukset voidaan säilyttää ja rakennusten peruskorjaaminen, vähäinen laajentaminen ja
tuhoutuneen rakennuksen korvaaminen ovat sallittuja. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä,
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL:n
mukainen toimenpiderajoitus).

Virkistysalueen lisäksi samalla alueella on voimassa myös viheralueverkoston määräys. Sitä tulee
ylläpitää ja kehittää virkistystoiminnoiltaan ja luonnonympäristöltään monimuotoisena, kullekin
alueelle luonteenomaisena ja eri käyttäjäryhmiä palvelevana kokonaisuutena. Viheralueverkoston
kehittämisessä tulee ottaa huomioon alueiden tarjoamat ekosysteemipalvelut. Asemakaavan
kannalta tärkeää on varmistaa ekologisten ja virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä keskeisten
virkistyspalveluiden hyvä saavutettavuus kävellen ja pyörällä.

Lähipuisto on päivittäiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettu puisto. Puistoa ylläpidetään alueelle
luonteenomaisena ja eri käyttäjäryhmiä palvelevana lähivirkistysalueena. Puistoon tulee varmistaa
sujuva ja turvallinen saapuminen. Alueen käyttäjämäärä tulee huomioida puiston ylläpidossa ja
kehittämisessä. Puiston tarkka sijainti ja rajaus tulee ratkaista tässä Ainolan aluekeskuksen
kaavassa.

Virkistyksen ja ulkoilun pääreitti merkinnät kulkevat suunnittelualuella pohjois-eteläsuuntaisesti sekä
itä-länsisuuntaisesti. Merkinnällä osoitetaan virkistyksen ja ulkoilun kannalta merkittävää yhteyttä
tai yhteystarvetta. Reitin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkiä eri liikkumismuodot ja niiden
tilatarpeet huomioivaan yhtenäiseen verkostoon. Asuinalueilta ja keskeisiltä palveluilta tulee
varmistaa sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet pääreittien varrelle.

Kaava-alueen eteläosissa kulkee viheralueverkostoon liittyvä viheryhteys tai lähivirkistysalueiden
sarja. Tarkemmassa suunnittelussa tulee varmistaa lähivirkistysalueiden riittävyys sekä ekologisten
ja virkistysyhteyksien jatkuvuus. Viheryhteys tulee ylläpitää tai toteuttaa riittävän leveänä ja
laadultaan alueen ekologisia arvoja ja virkistyskäyttöä tukevana. Viheryhteys on sijainniltaan
ohjeellinen.
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Ote kartasta 2/4. Kaavasuunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla.

Päädadan länsipuolella sijaitsevalla alueella tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö (RKY Tuusulanjärven kulttuurimaisema).  Alueen suunnittelussa,
rakentamisessa ja käytössä tulee huomioida kulttuuri- ja rakennushistorialliset sekä maisemalliset
arvot. Suunniteltaessa toimenpiteitä tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.

Ote kartasta 3/4. Kaavasuunnittelualue rajattu keltaisella katkoviivalla.
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Kartta 4/4: Yhdyskuntatekninen huolto ja vesitalous
Yleiskaavassa tunnistetut hulevesien hallinnan kannalta merkittävät alueet sijoittuvat
suunnittelualueen itäosiin. Alueen suunnittelussa tulee varmistaa riittävä tilavaraus hulevesien
hallinnalle. Hulevesiratkaisut tulee toteuttaa vesiensuojelu, alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot
huomioiden ensisijaisesti luonnonmukaisen hallinnan keinoin.
Suunnittelualue kuuluu Räikilänojan valuma-alueeseen ja keskeisenä purkuojana toimii Räikilänoja.
Suunnittelualueen muutokset valuma-alueen vesitalouteen tulee huomioida.
Suunnittelualueen etelärajalle sijoittuu uusi ohjeellinen jätevesiviemäri -merkitä, jonka tarkka sijainti
määräytyy jatkosuunnittelussa.

Ote kartasta 4/4. Kaavasuunnittelualue rajattu oranssilla katkoviivalla.
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Ote Järvenpään yleiskaava 2040:n kaavakarttojen 1–4 epävirallisesta yhdistelmästä. Kaavasuunnittelualueen
likimääräinen sijainti valkoisella katkoviivalla rajattuna.

Lisäksi voimassa ovat Järvenpään yleiskaavan 2040 yleismääräykset. Näistä suunnittelualueen
kannalta olennaisimpia ovat ainakin meluntorjunnasta, tärinän ja runkomeluntorjunnasta,
hulevesien hallinnasta annetut määräykset.

Voimassa oleva asemakaava
Alueelle laaditaan pääosin ensimmäistä asemakaavaa. Asemakaavaa muutetaan teknisluontoisesti
katualuevarausten vuoksi kolmen eri asemakaavan osalta:

 Lepola IV (kaavatunnus 220011, vahv. 2020) asemakaavassa osoitettu osa Lepolanväylän
katualueesta.

 Lepola II (kaavatunnus 220008, vahv. 2012) asemakaavasta on sisällytetty osa urheilu- ja
virkistyspalvelualueesta (VU-1) ja Kurkiaurankadun katualuetta.

 Ristinummen asemakaava kolmelle osa-alueelle (kaavatunnus 21/2, vahv. 1985) osalta
Pohjolantien katualue.
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Otteet asemakaavan muutoskohteista (220008, 220011 ja 21/2).

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 aseman tuntumassa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavarunkosuunnitelman asemakaavoitustyön pohjaksi
3.4.2014 § 19.

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

Ilmaperspektiivikuva Ainolan keskukseen aseman yläpuolelta (Ve1). (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)

Asuinkortteli
Keskuskortteli

Koulukortteli
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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. Tuolloin käynnissä olleen 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 hienosäätöä 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)
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Hybridi (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)

Viitesuunnitelman havainnekuva: Jokeri (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)
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Rakennusjärjestys
Järvenpään uusi rakennusjärjestys on voimassa 20.1.2019 alkaen, kaupunginvaltuuston päätös
22.10.2018 § 86.
Tonttijako & -rekisteri
Alueen tontit on merkitty tonttirekisteriin.
Pohjakartta
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. Pohjakarttaa päivittää
Järvenpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut.
Rakennuskiellot, suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja tai suojelupäätöksen saaneita kohteita.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 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.
Kumppanuusvalintapäätökset asemakaavassa muodostuvien kortteleihin 2134 (Kv 21.6.2021 § 49)
ja 2135 (Kv 21.6.2021 § 50).

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 96 (Päätös kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville)
Kaupunkikehityslautakunta pvm §
Kaupunginhallitus pvm §
Kaupunginvaltuusto pvm §

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset
 Kaava-alueen maanomistajat
 Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat
 Lähialueiden asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja seurat
 Järvenpään kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Järvenpään Vesi
 Muut viranomaistahot:

- Uudenmaan liitto
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- Uudenmaan ELY-keskus
- Liikennevirasto
- VR-yhtymä
- Museovirasto
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
- Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo
- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
- Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä KUVESI

 Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy
 Caruna Oy
 Teleoperaattoriyritykset (Elisa Oyj, Telia Oyj, jne.)
 Teknisten verkostojen toimittajayritykset tms. (Gasgrid Finland 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

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS),
kaavaselostuksen liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko
kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla.
Asemakaavaprosessin keskitetyissä vuorovaikutusvaiheissa (Vireille + OAS, luonnos,
kaavaehdotus) saadut lausunnot ja mielipiteet kootaan vastineineen kaavaselostuksen liitteeseen
5.

Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 16.5.2018 kaupungin ilmoitustaululla ja
internetsivuilla, Keski-Uusimaa lehdessä, Keski-Uusimaan Viikkouutisissa, kaupunkikehityksen
Facebook-sivulla sekä kirjeellä kaava-alueen maanomistajille, naapurikiinteistöille sekä
lähiympäristön asukkaille.
Vireille tulon yhteydessä on järjestetty erillinen yleisötilaisuus 30.5.2018 Ristinummen Kallio-
Kuninkalassa, 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
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 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, ei Pohjolantielle 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
 Se,tuleeko julkista liikennettä?
 Horsmatien kovat ajonopeudet

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitetty yksityishenkilön toimesta
1 kirjallinen mielipide.
Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos oli nähtävänä 17.10.-6.11.2018 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä
sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävillä oloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää
mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheessa lähetettiin lausuntopyyntö hankkeesta
seuraaville tahoille:

 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
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 Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut

Lausuntoja annettiin yhteensä 13 kpl ja 2 kirjallista mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden
tiivistelmät ja vastineet esitetään kaavaselostuksen liitteessä 5. Lausunnon tai mielipiteen antoivat:

 Auris Kaasunjakelu Oy, 17.10.2018
 Elisa Oyj, 17.10.2018
 Fortum Power and Heat Oy, 17.10.2018
 Museovirasto, 25.10.2018
 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, 29.10.2018
 Liikennevirasto 1.11.2018
 Uudenmaan liitto, 1.11.2018
 Caruna Oy (Valtakirjalla Rejlers Oy) 5.11.2018
 Uudenmaan ELY-keskus, 5.11.2018
 Tuusulanseudun maataloustuottajain yhdistys ry, 6.11.2018
 Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, 8.11.2018
 Telia Oyj, 13.11.2018
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, 26.11.2018
 Yksityishenkilö, 4.11.2018
 Yksityishenkilö 15.11.2018

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 24.10.2018 Seutulantalolla. Tilaisuuteen osallistui
kaupungin esittelijöiden lisäksi noin 20 osallista, pääosin kaava-alueen lähiympäristöstä.
Tilaisuudessa esiteltiin valmisteltu powerpoint-esitys sekä Vedenpisaroiden puiston ja
Venematkanpuiston puistoluonnoksia sekä kerättiin lomakkeilla palautetta kaavavalmistelua varten.
Kooste yleisötilaisuuden kysymyksistä ja kommenteista:

 Ainolan koulun aikataulu
 Yleiskaava 2040 aikataulu
 Tuleeko Ainolan uudesta asemasta seisake? Tuleeko alikulkutunneliin liiketilaa?
 Tiedustelu kaavan ulkopuolisen alueen (AV-1, asuin- ja kasvitarharakennusten kortteli) ot-

tamisesta mukaan asemakaavatyöhön
 Onko 2000 k-m2 päivittäistavarakauppaa tarpeeksi vai olisiko enemmälle tarvetta?
 Voiko Venematkanpuiston viherkäytävää levittää etelän suuntaan?
 Kahdeksannen sinfonian aukion nimi viittaa valmistumatta jääneeseen sävellystyöhön eikä

herätä monessa positiivisia mielleyhtymiä
 Katujen toteuttamisaikataulut ja katutyypit
 Miten liikenne muuttuu alueella? (Ristinummentien liikenne Ainolanväylälle)
 Puretaanko vai säilytetäänkö Pohjolanhovin päärakennus ja kivinavetta?
 Hulevesien, erityisesti likaisten hulevesien imeytymisen vaikutukset savimaahaan
 Erillisessä palautelomakkeessa ehdotettiin perusteluineen pääaukion nimen muuttamista Erik

Bergmanin aukioksi

Kaavaluonnosvaiheen aikana järjestettiin myös erillinen sähköinen Maptionnaire-karttakysely, joka
oli auki 18.10-11.11.2018 eli hieman virallisesta kaavaluonnoksen nähtävillä olosta poiketen. Kyselyä
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ei teknisistä haasteista johtuen saatu auki samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa, mikä
kompensoitiin hieman pidempänä vastausaikana. Samasta syystä kyselystä ei ollut mainintaa
kaavakuulutuksessa ja linkki karttakyselyyn oli jaettu asemakaavatyön omalta internetsivulla.
Karttakyselystä tiedotettiin kuitenkin erikseen myös Järvenpään Kaupunkikehityksen Facebook-
sivulla kyselyn ollessa jo käynnissä. 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 vapaaseen tekstikenttään. Karttakyselyn tulokset ovat
kaavaselostuksen liitteenä 6.

Suunnitteluvaihe
Kaavaehdotuksen laadintaa edeltävä suunnitteluvaihe alkoi kaavaluonnospalautteen käsittelyn ja
tarvittavien lisäselvitysten hankinnalla. Suunnittelualuetta koskien käsittelyn jälkeen tilattiin useita
tarvittavia lisäselvityksiä (kasvillisuus, melu, tärinä- ja runkomelu), jotka valmistuivat vuosien 2019
ja 2020 aikana. Kaavaluonnosvaiheessa tunnistettiin myös tarve hakea yhteistyökumppaneita
kumppanuuskaavoitukseen erityisesti aluekeskuksen kaupallisen ratkaisun ja keskuskorttelin
tarkentamiseksi viitesuunnitelmista.
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen tuli noin kahden vuoden tauko suunnittelussa, jonka aikana
asemakaavatyön aktiiviselle edistämiselle ei ollut edellytyksiä. Seisahtumiseen vaikutti useat eri
tekijät, mistä keskeisin oli aikataulumuutos pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheessa ja hankkeen
lykkääntyminen (ratasuunnitelman tarkentaminen meluntorjuntaratkaisujen osalta sekä
rahoituspäätöksen puuttuminen rakennussuunnitteluvaiheen käynnistämiseksi). Ratahankkeen
aikatauluun vaikutti myös MAL-sopimuskauden vaihtuminen ja sen vaikutukset keskeisiin
ratahankkeisiin koko Uudenmaan alueella. Lisäksi aluekeskuksen hankkeistamisen käynnistämistä
siirsi yllättävä tilanne kaupungin kärkihankkeessa, Perhelä-korttelin kehittämisessä, kun
etenemisen edellytykset valitun toimijan kanssa kariutuivat. Tilannemuutos edellytti huomattavien
sisäisten henkilöstöresurssien kohdentamista Perhelä-hankkeeseen.
Edellisten lisäksi taustalla on tapahtunut myös muita merkittäviä muutoksia kuten
maakuntakaavan muutos (Uusimaa2050-kaavan valmistelu ja hyväksyminen, maakuntakaavan
asettaminen täytäntöönpanokieltoon, osittain voimaan tulo) ja Järvenpään uuden yleiskaavan
(2040) valmistuminen ja voimaantulo, jotka ovat vaikuttaneet suunnitteluvaiheen aikatauluun.
Väyläviraston ratahankkeen jatkovalmistelun tarkennuttua ja kaupungin sisäisten resurssipaineiden
helpotuttua käynnistettiin markkinavuoropuhelu eri toimijoiden kanssa kaavaluonnoksen pohjalta
loppuvuodesta 2019. Kevään 2020 aikana tavattiin kaikki valtakunnalliset kaupalliset toimijat ja
tutkittiin aluekeskukseen soveltuvaa kaupallista konseptia. Soveltuvan konseptin tarkemman
määrittymisen myötä ja neuvottelujen pohjalta, valittiin HOK alueen päivittäistavarakaupan ja sen
yhteyteen rakentuvien palveluiden toteuttajaksi (KV 21.6.2021 § 49). HOK:n valinnalla haluttiin
varmistaa aluekeskuksen elinvoimalle keskeisen päivittäistavarakaupan ja mahdollisten muiden sen
yhteyteen sijoittuvien kaupallisten palveluiden rakentuminen alueelle etupainotteisesti.
Rakennusliikkeiden kanssa käydyn markkinavuoropuhelun, kaupallisen konseptin määrittymisen ja
tarkennettujen kaavatavoitteiden pohjalta käynnistyi kumppanihaku aluekeskuksen pohjoisiin
kortteleihin. Keskuskorttelin 2135 kehittämisestä ja kumppanin valinnasta järjestettiin suunnittelu-
ja tontinluovutuskilpailu alkuvuodesta 2021. Kaupungin sisäisen arviointiryhmän esitykseen
perustuen kaupunginvaltuusto valitsi keskuskorttelin osa-alueen IV toteuttajaksi Hartelan
ehdotuksellaan “Salainen Puutarha” (KV 21.6.2021 § 50). Arvioinnissa hinnan painoarvo oli 50 %
ja laadun 50 %.
Päivittäistavarakaupan korttelin 2134 asumisen kokonaisuuden toteuttaja valittiin
neuvottelumenettelyllä, jotta paikalle saataisiin mahdollisimman hyvin kauppaa tukeva ja
kokonaisuuteen istuva ratkaisuehdotus. Neuvottelut tästä asumisen hankkeesta käytiin kevään
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2021 aikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi neuvotteluratkaisuun pohjautuen toteuttajaksi NCC:n
(KV 21.6.2021 § 49). Keskuskorttelin kilpailutuksen ja kaupan korttelin toimijoiden kiinnityksen
jälkeen, on jatkettu neuvotteluja asuinrakennusten (A-7) ja asuinpientalojen (AP-25)
korttelialueista. Neuvottelut jatkuvat loppuvuoden 2021 ajan.
Kaikista edellä mainituista tapahtumista johtuen ja ensimmäisten kumppanikiinnitysten jälkeen
aloitettiin yhteissuunnittelu valittujen toimijoiden kanssa ja päästiin jatkamaan kaavaehdotuksen
valmistelua alkusyksystä 2021. Kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on hahmoteltu myös
kumppanihaun jatkoaskelia. Alueen muut, myöhemmin rakentumaan lähtevät korttelit, tullaan
luovuttamaan toimijoille vaiheistetusti, erilaisia tontinluovutusmalleja käyttäen kuten
suunnittelukilpailulla, neuvottelumenettelyllä tai tarjouskilpailuun perustuen.

Kaavaehdotus
Täydentyy.

Hyväksymisvaihe
Täydentyy.

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.

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Lähtökohta-aineiston tavoitteet
Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tu-
keutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järven-
päähän. 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 lisäraidehankkeen 2. vaiheen ratasuunnitelman
integroiminen kaavasuunnitelmaan, hulevesien hallinta, Poikkitien osan nimeäminen Ainolanväylän
katualueeksi sekä kaupunginosarajauksen tarkistaminen.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Kaavaluonnoksen valmistelu
 Yleisötilaisuuden palautteen hyödyntäminen.
 Laaditun hulevesiselvityksen huomiointi.
 Nimistö kaava-alueelle johdetaan Sibeliuksen tuotannon mukaan.
 Viherrakennetehokkuuden määrittelyä asemakaavaan selvitetään.
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 Asemakaavan laadullisia tavoitteita määritellään tarkemmin tontinluovutuskilpailun
laatutavoitteiden ja erillisen rakentamistapaohjeen kautta kaavatyön edetessä.

 Liikennevaikutusten lisäselvittäminen.
 Taiteen prosenttiperiaatteen käyttämisen vaihtoehtoja selvitetään.
 Katu- ja kunnallistekniikan yleissuunnittelun huomiointi.

Kaavaehdotuksen valmistelu
 Kaavaluonnospalautteen hyödyntäminen.
 Pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheen aikataulumuutosten huomiointi.
 Muuttuneiden ylempien kaavatasojen suunnittelutilanteen huomiointi: Valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet, Uusimaa 2050-kaava ja Helsingin seudun vaihemaakuntakaava,
Järvenpään yleiskaava 2040.

 Kaava-alueen muutoksia ja tarkennuksia
o Pääradan länsipuolinen Poikkitien osa (Ainolanväylä), liityntäpysäköintialue,

Siltavahdinkadun osuus ja Lepolanväylän jatke siirretty Lepola IV asemakaava-
alueeseen v. 2019. Lainvoima 2020.

o Kurkiaurankadun ja Siltavahdinkadun risteysalueen muutos. Lepola IV-
asemakaavassa osoitetusta Siltavahdinkadusta on muodostettu pääkatuyhteys
Lepolanväylältä Ainolanväylälle. Kadun rakennussuunnittelun myötä on ilmennyt
tarve levittää katutilaa etelän suuntaan ja teknisestä nimetä osa Kurkiaurankadusta
Siltavahdinkaduksi. Osa Lepolanväylästä kaavamuutoksena teknisistä syistä
(yhtenäinen kaava-alue, ei erillisiä saarekkeita).

o Viulukonsertonkadun katuyhteyden jatkaminen Ristinummentielle asti. Laajennuksen
perusteena on yleinen liikenneturvallisuuden parantaminen Ristinummella sekä
pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheen tarvitseman työmaa-aikaisen katuyhteyden
mahdollistaminen.

o Venematkanpuiston lisälaajennus (5 metriä etelän suuntaan) riittävän
hulevesihallinnan varmistamiseksi

 Kaavaa varten laadittujen selvitysten huomiointi ja tarkentaminen asemakaavaan:
Meluselvitys, tärinäselvitys ja kasvillisuusselvitys.

 Taideohjelman laadinta alueelle (prosenttiperiaatteen tarkentaminen).
 Asuntojen kokojakaumat Järvenpään uusissa asuntohankkeissa (Kh 08.04.2019 § 90).
 Uudet asemakaavojen pysäköintinormituksen suunnitteluohjeet (Kauke ltk 17.9.2020 § 39).
 Resurssiviisas Järvenpää - Kaupunkikehityksen palvelualueen toteutussuunnitelma 2020–

2023 (Kaupunkikehityslautakunta 29.10.2020 § 46).
 Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu keskuskortteliin 2135
 Kumppanuusvalintapäätökset kortteleihin 2134 (Kv 21.6.2021 § 49) ja 2135 (Kv 21.6.2021

§ 50).
 Rakentamistapaohjeistuksen laadinta osaksi kaavaehdotusaineistoa.
 Käynnistyneen katu- ja kunnallistekniikan rakennussuunnittelun (kevät 2021 alkaen)

huomiointi. Suunnittelussa on tarkennettu useita kohtia kunnallisteknisen yleissuunnitelman,
hulevesien ja alueen muun vesihuollon järjestämiseksi. Katualuevarausten muutostarpeiden
huomiointi asemakaavaan. Rakennussuunnittelu konsultin kanssa jatkuu
asemakaavaprosessin ajan.

 Viherkerroinmenetelmän syventäminen Järvenpään kaupungin resurssitavoitteiden
mukaisesti. Viherkerroinmenetelmä parantaa alueen mahdollisuuksia sopeutua
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ilmastonmuutokseen edistämällä tonttikasvillisuuden vihertehokkuutta, riittävän
viherrakenteen säilymistä sekä hulevesien luonnonmukaista hallintaa samalla, kun se tuo
sosiaalisia arvoja korttelialueille.

 Korttelin 2136 suunnittelun ohjaaminen Harris-Kjisik viitesuunnitelman Jokeri-vaihtoehdon
mukaiseksi.

 Korttelien 2134 ja 2135 pysäköintiratkaisun tutkiminen ja valmistelu.
o Selvitystyön käynnistäminen pysäköintiyhtiön perustamisesta
o Neuvottelut Väyläviraston kanssa liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta MAL-

sopimuksen mukaisesti ja aiesopimus (tarkentuu)

4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Aiempia maankäyttösuunnitelmia on esitelty kappaleessa 4.2.1 (Kaava-aluetta koskevat
suunnitelmat, päätökset ja selvitykset).

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
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 ja kunnallistekniikan järjestämiselle ennen kaavaluonnoksen laadintaa.
Mitoitustiedot epävirallisessa asemakaavarungossa:

Rak.tehokkuus Kerrosala Muuta
Keskuskortteli
ALK (C)

e=2.2 38500 k-m2 sis. pysäköintiä 13700 k-m2

Ent. Koulukortteli
ALK+A

e=1.8 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

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

Asemakaavaratkaisun tarkentaminen kaavaehdotusvaiheeseen
Kaavaluonnosvaiheessa esiteltyä asemakaavaratkaisua on tarkennettu (edellisessä kpl 4.3.
Kaavaehdotuksen valmistelu) prosessin aikana syntyneiden tavoitteiden mukaisesti.
Asemakaavakartta on kokenut merkittäviä muutoksia aluerajausten ja varsinaisten tarkentavien
kaavamääräysten suhteen. Merkittävimmät muutokset asemakaavaratkaisuun ovat olleet:
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 Kaupan toimintojen sijoittuminen alueella. Korttelin 2134 osoittaminen pääosin
Liikerakennusten korttelialueeksi (päivittäistavarakauppa) asumisen sijaan ja aukioihin
liittyvät liiketilat kortteleissa 2135, 2136, 2137 ja 2138.

 Rakennusoikeuden määrien tarkistaminen. Yleisesti ottaen rakennustehokkuutta on hieman
nostettu keskeisimmissä kortteleissa 2135 ja 2136 ja kevennetty eteläisemmissä kortteleissa
2140 ja 2141.

 K2134 rakenteellisen pysäköinnin siirtäminen kortteliin 2135
 Viulukonsertonkadun, Iltalaulunkujan ja Metsälaulunkujan risteysalueen uudelleen

tarkastelu. Metsälaulunkujaa siirrettiin hieman pohjoisemmaksi
 Korttelin 2139 viereinen LPA korttelialue sulautettiin osaksi asuinkorttelia.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaava liittyy jo asemakaavoitettuihin alueisiin idässä, pohjoisen ja lännen suunnassa sekä
kaavaehdotusvaiheessa myös etelässä kokoojakadun linjauksen myötä.
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 aukioaluetta 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 erillisen kadun
kunnossapitopäätöksen mukaisesti.
Asemakaavalla on pyritty varaamaan riittävät tilat tarkoituksenmukaiselle ja toimivalle
liikenneverkostolle sekä vesijohto- ja viemäriverkostolle. Tilavarauksia on tarkennettu
kaavaprosessin aikana tapahtuneen tarkemman kunnallisteknisen suunnittelun ohjaamana.

Mitoitus
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 23,1585 ha, josta uuden asemakaavan pinta-ala on
21,9130 ha ja asemakaavan muutoksen pinta-ala 1,2455 ha.
Asemakaavassa asumisen korttelialueita on yhteensä 7,2063 ha, palvelurakennusten korttelialuetta
0,4644 ha (2 %), autopaikkojen korttelialuetta 1,0463 ha, yleistä pysäköintialuetta 0,1489 ha,
rautatien aluetta 1,5953 ha, puisto- ja lähivirkistysalueita 4,8239 ha. Katualueita on 5,0663 ha,
katuaukiota 0,8206 ha, polkupyöräilyyn ja jalankulkuun varattuja katualueita on 0,6098 ha ja
pihakatuja yhteensä 05035 ha. Pinta-alallisesti kaava-alueesta osoitetaan asumisen tarpeisiin 31
%, liike- ja palvelurakentamiselle noin 6 %, viheralueita noin 21 % sekä liikenteeseen varattuja
alueita yhteensä 42 %.
Alueen mitoituksessa on hyödynnetty viitesuunnitelmissa arvioituja määriä asuntojen ja
asukkaiden suhteen, joihin on koottu lisäksi vielä kortteleiden 2139–2141 tehokkaan
pientaloasumisen rakentamisarviot. Mitoitusta on tarkasteltu uudelleen ennen kaavaehdotuksen
valmisteluvaiheen aikana tarkentuneiden suunnittelutavoitteiden ohjaamana.
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Rakentamisen määrä kerrosaloina koko asemakaavan alueella on yhteensä 132 060 kem2.
Asemakaava-alueen koon ollessa 23,1585 ha, voidaan johtaa aluetehokkuusluvuksi ae=0,57.
Asemakaavassa määritellyistä rakennusoikeusmääristä asumisen osuus on 103 260 kem2 (n. 78
%), rakenteellisen pysäköinnin osuus 23 000 kem2 (n. 17 %) sekä liike-, palvelu- ja työ (yms.)
toiminnan osuus 6990 kem2 (n. 5 %).  Asumisen osalta alueelle arvioidaan sijoittuvan 1600–1800
uutta asuntoa sekä 2100–2500 uutta asukasta.
Rakentamisen määrä korttelialueittain tarkasteltuna:
Kortteli Rakentamisen määrä yhteensä Korttelitehokkuus ek=
2133 2800 k-m2 0,60
2134 11 000 k-m2 0,85
2135 44 660 k-m2 2,5
2136 42 600 k-m2 2,1
2137 6200 k-m2 1,59
2138 11 600 k-m2 1,2
2139 5600 k-m2 0,6
2140 5800 k-m2 0,4
2141 1700 k-m2 0,4

Alueelle sijoittuvien työpaikoista valtaosa sijoittunee liike-, toimisto- ja palvelutoimintojen sekä
mahdollisesti matkailutoimintojen piiriin. Asemakaavan arvioidaan alustavasti tuovan alueelle 150–
200 työpaikkaa.

Palvelut
Kaupalliset palvelut on tarkoitus keskittää kortteliin 2134, lähelle Diggarinkadun kiertoliittymää,
sekä aukioalueita ympäröiville asuinkerrostalojen korttelialueille. Kortteliin sijoittuu yhtensä 3000
k-m2 liikerakentamista; päivittäistavarakauppa ja sen yhteyteen sopivia muita pienliiketiloja.
Aukio-alueita ympäröiviin asuinkorttelialueisiin on mitoitettu yhteensä 1190 k-m2 liiketilaa
käytettäväksi tontin tai rakennusalan rakennusoikeudesta. Liike- ja palvelutilojen osalta
asemakaava mahdollistaa myös 1200 k-m2 lisärakennusoikeutta Viulukonsertonkadun,
Viulukonsertonkujalle ja Jokamiehenraitin varsille sijoittuviin asuinkortteleihin, joskin lisätilojen
toteutuminen näissä kohteissa on epävarmaa.
Diggarinkadun kiertoliittymän eteläpuolelle on osoitettu palvelurakennusten korttelialue, jolla
sijaitsee vanha Pohjolan tilan kivinavetta. Kivinavetan rakennukselle on osoitettu asemakaavassa
suojelumerkintä, jonka tarkoitus on säilyttää rakennus kaupunkikuvassa ja sallia sen yhteyteen
täydentävää rakentamista, jota tuleva käyttötarkoitus voi edellyttää. Palvelurakennusten
korttelialue liittyy tiiviisti Valse tristen puiston ja Pohjolanpuiston puistoalueiden ympärille, jolloin
palvelutoiminta voi myös hyvin olla puistotoimintoja täydentävää työpaikka-, palvelu- tai
ravintola/kahvilatoimintaa. Kaavaprosessin aikana korttelialueelle on ideoitu edellisten lisäksi
esimerkiksi lähi/luomuruokapihaa, musiikin tuottamisen tiloja, tanssiravintolaa ja näyttelytiloja.
Asemakaava tarjoaa joustavat raamit palvelutoiminnan kehittämiselle ja varsinainen käyttö tulee
tarkentumaan tulevaisuudessa.
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5.2 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 mäntymetsikköalueiden alkuperäistä puustoa pyritään säilyttämään
tarkemman puistosuunnittelun yhteydessä mahdollisimman paljon. Lähivirkistysverkosto laajenee
Nuottipuistosta kohti Ristinummen eteläosia. Lähivirkistysalueilla viivytetään alueen rakennetuilta
pinnoilta syntyviä hulevesiä.
Asuinympäristön laatutavoitteet tarkentuvat erillisen rakentamistapaohjeen kautta sekä erilaisten
tontinluovutuskilpailujen kautta lähivuosina. Yleisille katu-, puisto- ja aukioalueille on laadittu
yleissuunnitelma, ja sen pohjalta laaditaan ja tarkennetaan kaavasuunnittelun rinnalla tarkemmat
rakennussuunnitelmat.

5.3 Aluevaraukset

Korttelialueet
Asuinrakennusten korttelialue (A-7)
Merkinnällä on osoitettu korttelin 2136 eteläosa, kortteli 2139 sekä pohjoisempi puolisko korttelista
2140. Korttelialueella sallitaan asuinkerrostalojen rakentamista sekä tehokasta yhtiömuotoista
pientaloasumista. Sekoittuneen, melko erilaisia asuinrakennuksia sallivan korttelialueen
tarkoituksena on tasoittaa tiiviin kerrostalorakentamisen ja perinteisemmän
asuinpientaloasutuksen välisiä jännitteitä. “Hybridirakentamisella” tavoitellaan monipuolisia ja
uusiakin asumisen muotoja perinteisen kerrostalo-pientalo-asetelman välimaastoon.
Asemakaavamääräykset:
Korttelialueelle voidaan rakentaa kerrostaloja, rivitaloja, kytkettyjä ja erillisiä pientaloja
asumistarkoituksiin sekä yhteiskäyttöisiä pysäköinti-, jätehuolto- ja varastotiloja. Korttelialueelle
saa sijoittaa kiinteistömuuntamon.
Rakennusoikeudesta saa 25 % rakentaa liike-, työ- tai palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei
aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Tonttia ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan tai
häiritsevään varastointiin.
Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön,
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakennusten massoittelun tulee olla vaihtelevaa,
julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Rakennusten
julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta, ellei muu ratkaisu ole
energiatehokkuuden tai kaupunkikuvan kannalta perusteltu. Asuinrakennuksissa tulee olla kahteen
suuntaan kalteva katto. Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden
edellyttämiä teknisiä laitteita. Rakennusten ilmanotto tulee järjestää siten, ettei sisäilman laatu
vaarannu.
Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, että liikenteen aiheuttama melu
piha-alueella ei ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoja päivällä (klo 7-22) 55dB
ja yöllä (klo 22-7) 45dB. Rakennusten sisällä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 35dB eikä
yöohjearvoa 30dB. Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa
yhtenäistä aluetta vähintään 15 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tonttia ei saa
aidata niin, että kulku viereiselle asuinpihalle estyy. Tontinosat, joita ei käytetä leikki- ja
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oleskelualueeksi, kulkuväyliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja hyödynnettävä hulevesien
käsittelyssä.
Tontille on varattava autopaikkoja:
-asuinkerrostalojen osalta 1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vähintään 0,6
ap/ asunto
-muiden asuinrakennusten osalta 1,5 ap / asunto. Vieraspaikkoja on varattava lisäksi 1
autopaikka / 3 asuntoa.
Tontille on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka/ 30 k-m2. Paikoista
vähintään puolet on sijoitettava pihatasossa sisätiloissa tai katetuissa tiloissa olevaan
ulkoiluvälinevarastoon.
Pysäköintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-66)
Merkinnällä on osoitettu alueita kortteleissa 2134, 2135, 2136, 2137 ja 2138. Korttelialueet
sijaitsevat nykyisen Pohjolantien pohjoisella puolella ja muodostavat pääasiallisen osan tiiviistä
Ainolan aluekeskuksesta.
Asemakaavamääräykset:
Tonteille saa rakentaa asuinkerrostaloja sekä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden
puitteissa liike-, työ- ja palvelutiloja sekä asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja.
Asuintiloja ei saa sijoittaa Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan puolella rakennusten 1.
kerrokseen.
Liiketilat asuinrakennuksissa tulee osoittaa maantasokerrokseen ja niistä tulee olla avoin ja
esteetön yhteys katuaukiolle tai katualueelle. Liiketilojen suuntauksessa ja sisäänkäyntien
sijoittelussa tulee huomioida katuaukioiden toiminnat ja taideohjelmassa määritelty taiteen
sijoittelu. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korkeuden pääkadun tai aukion puolella tulee olla
pääsääntöisesti vähintään 4,2 metriä. Rakennusten maantasokerroksen kadun- tai katuaukion
puoleisella julkisivulla tulee olla aukotettua julkisivua noin 40–60 % julkisivun sijainnista ja
pituudesta riippuen.
Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön,
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee
soveltua alueen ilmeeseen. Maantasokerroksen julkisivu kadun puolella ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa. Porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa jokaisen kerroksen kohdalta.
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien väliseen rajaan ilman palomuuria.
Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa ulokkeita ja ulokeparvekkeita siten, että alimman
ulokkeen alapuolisen vapaan tilan korkeus on vähintään 3,5 metriä. Kevyen liikenteen väylille ja
huoltoliikenneväylille avautuvien sisäänkäyntien tulee olla sisennettyjä, ja ulokkeita saa rakentaa
kolmanteen tai sitä ylempiin kerroksiin.
Korttelialueelle saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi rakentaa
-porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan ja asukkaiden varastoja kerroksiin, kuitenkin enintään 15
% varsinaisesta kerrosalasta,
-asuntojen ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja kerroksiin,
-hissikuilut, niiden kuilut ja hormit sekä teknisiä tiloja kerroksiin,
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-kiinteistömuuntamon,
-väestönsuojatiloja.
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttämiä teknisiä
laitteita. Kaavassa annetun kerrosluvun estämättä saa rakentaa kaavassa annetun
rakennusoikeuden lisäksi ilmanvaihtokonehuoneita ja muita teknisiä tiloja, joiden julkisivut on
sovitettava muun rakennuksen ulkoasuun.
Rakennusten ilmanotto tulee järjestää siten, ettei sisäilman laatu vaarannu.
Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, että liikenteen aiheuttama melu
piha-alueella ja oleskeluun käytettävillä parvekkeilla ei ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason
(LAeq) arvoja päivällä (klo 7-22) 55 dB ja yöllä (klo 22-7) 45dB. Asuinhuoneissa melutaso ei saa
ylittää päiväohjearvoa 35 dB eikä yöohjearvoa 30 dB. Asuinhuoneistojen makuu- sekä
olohuoneissa yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso ei saa ylittää 45 dB L AFmax,T. Jos
päiväaikaan keskiäänitaso 55 dB julkisivulla ylittyy, parvekkeet on lasitettava. Jos julkisivun
päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB, parvekkeiden tilalle saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi viherhuoneita, joissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45
dB. Rakennusteknisillä ratkaisuilla tulee varmistua, että asuntojen tuuletusikkunalle ei kohdistu yli
65 dB:n melutasoa. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää asunto- ja rakennuskohtaiset
ratkaisut melun, tärinän ja runkoäänen vaimennustoimenpiteiksi.
Asuinrakennusten porrashuoneesta tulee olla välitön yhteys tontin leikki- ja oleskelualueelle.
Tontille on rakennettava asumisen luonne huomioon ottaen riittävästi yhtenäisesti suunniteltuja
leikki- ja oleskelualueita. Leikki- ja oleskelualueita voidaan tarvittaessa sijoittaa myös pihakannelle.
Tonttia ei saa aidata niin, että kulku viereiselle asuinpihalle estyy. Tontin ja pihakannen osat, joita
ei käytetä leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuväyläksi tai huoltoalueeksi, on hyödynnettävä hulevesien
käsittelyssä tai istutettava siten, että pihalla on riittävästi monipuolista kasvullista alaa. Pihakannen
yleisilmeen tulee olla vehreä. Pihakannen rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon
istutusten ja kasvualustan asettamat kantavuusvaatimukset.
Tonteille on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 30 k-m2. Paikoista
vähintään puolet on sijoitettava pihatasossa sisätiloissa tai katetuissa tiloissa olevaan
ulkoiluvälinevarastoon. Liike-, toimisto- ja palvelutilojen pyöräpaikoista vähintään puolet on oltava
katettuja tai muuten säältä suojattuja. Polkupyöräpaikkoja saadaan sijoittaa myös
pysäköintilaitoksiin.
Tonteille tai erilliselle autopaikkojen korttelialueelle on rakennettava vähintään:
1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vähintään 0,6 ap/ asunto
1 autopaikka / 50 k-m2 toimisto-, myymälä-, liike-, palvelu- ja työtilaa.
Jos korttelin pysäköintipaikat osoitetaan nimeämättöminä yli 100 autopaikan keskitetystä
pysäköintilaitoksesta, voidaan vuorottaiskäytön perusteella kokonaispaikkamäärää vähentää 20 %.
Pysäköintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.
Varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakennettavia väestönsuojia, asukkaiden yhteis- ja
varastotiloja, porrashuoneita sekä ulkoseinien yli 250 mm ylittävän osan tuottamaa kerrosalaa ei
lasketa autopaikkojen mitoitukseen.

Asuinpientalojen korttelialue (AP-25)
Merkinnällä on osoitettu korttelin 2140 eteläinen puolisko sekä kortteli 2141. Korttelialueella on
tarkoitus mahdollistaa perinteisempää, yhtiömuotoista pientaloasutusta, mutta kuitenkin
kannustaa tutkimaan muitakin vaihtoehtoja toteuttamiseen esimerkiksi kerrosluvun suhteen.
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Perinteisemmän rakentamisen kannalta rakennustehokkuus on kuitenkin mitoitettu siten, ettei
kaikki rakentaminen ohjautuisi maantasoiseksi.
Asemakaavamääräykset:
Korttelialueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja
asumistarkoituksiin. Asemakaavaan merkitystä asuinrakennusoikeudesta saa rakentaa 25 % työ-
yms-palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle häiriötä. Korttelialueelle saa
sijoittaa kiinteistömuuntamon.
Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti, kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristön,
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee
soveltua alueen ilmeeseen. Rakennuksen julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena materiaalina
tulee käyttää puuta. Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden
edellyttämiä teknisiä laitteita. Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto.
Talousrakennuksissa sallitaan pulpettikatto.
Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, että liikenteen aiheuttama melu
piha-alueella ja oleskeluun käytettävillä parvekkeilla ei ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason
(LAeq) arvoja päivällä (klo 7-22) 55dB ja yöllä (klo 22-7) 45dB. Asuinhuoneissa melutaso ei saa
ylittää päiväohjearvoa 35dB eikä yöohjearvoa 30dB.
Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta
vähintään 15% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tontinosat, joita ei käytetä leikki-
ja oleskelualueeksi, kulkuväyliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja hyödynnettävä hulevesien
käsittelyssä.
Tontille on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti:
-erillispientalot 2 ap/asunto
-rivitalot ja kytketyt pientalot 1,5 ap/ asunto sekä vieraspaikkoja 1 ap/ 3 asuntoa.
Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Pyöräpaikat tulee sijoittaa maantasossa olevaan
varastoon tai katokseen.
Pysäköintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Palvelurakennusten korttelialue (P-4)
Merkinnällä on osoitettu kortteli 2133, jossa sijaitsee vuonna 1935 rakennettu Pohjolan tilan
kivinavetta. Korttelialueen kaavamääräyksillä pyritään mahdollistamaan kivinavettarakennusta
hyödyntävää monipuolista yritys- ja palvelutoimintaa.
Asemakaavamääräykset:
Korttelialueelle saa sijoittaa palvelu- ja työtiloja, ravintola-, ruokala- ja kahvilatiloja sekä
rakennuksia virkistys-, vapaa-ajan ja matkailupalveluja varten.
Rakennusten julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti kiinnittämällä erityistä huomiota
ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jäsennellä ja
julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Puiston puoleisia tontinrajoja ei saa aidata.
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttämiä teknisiä
laitteita.
Tontinosat, joita ei käytetä leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuväyliksi tai huoltoalueeksi, on
istutettava, hyödynnettävä hulevesien käsittelyssä tai muutoin rakennettava yhtenäisen
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suunnitelman mukaan.  Tontilla on säilytettävä tai sinne on istutettava vähintään yksi puu kutakin
rakentamattoman osan 100 m2 kohti.
Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla. Pysäköintialueella tai -
tiloissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.
Tontille on varattava riittävä määrä polkupyöräpaikkoja.
Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin
-työ- ja palvelutilan 100 k-m2 kohti,
-ravintola-, ruokala- ja kahvilatilan alkavaa 10 asiakaspaikkaa kohti.

Liikerakennusten korttelialue (KL-12)
Merkinnällä on osoitettu korttelialue (2134), jonne ohjataan pääosa asemakaava-alueelle
sijoittuvista kaupallisista toiminnoista. Korttelialueelle sijoittuu päivittäistavarakauppa ja sen
yhteyteen soveltuvia pienliiketiloja ja liikuntatiloja.
Asemakaavamääräykset:
Korttelialueelle saadaan rakentaa päivittäistavaramyymälä ja sen toimintaan tukeutuvia muita liike-
, palvelu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saadaan sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa
ilmastointikonehuoneita ja vastaavia teknisiä tiloja sekä autopaikkoja kerrosluvun estämättä.
Rakennuksiin saa sijoittaa tarvittavan määrän kiinteistömuuntamoita, joiden tilat saa toteuttaa
tontin rakennusoikeuden lisäksi.
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttämiä teknisiä
laitteita. Rakennuksen julkisivujen ja katon suunnittelussa sekä materiaalien ja värityksen
valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ratkaisujen sovittamiseen ympäristöön.
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien väliseen rajaan ilman palomuuria.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisistä laitteista aiheutuva melutaso ylittää
asumiseen varatun korttelialueen rajalla muu melu huomioon ottaen keskiäänitason (LAeq,T)
ohjearvon 40 dB tai enimmäisäänitason (LAFmax,T) ohjearvon 45 dB. Ilmastointi- ja
jäähdytyskonehuoneistojen ilmanotto- ja poistolaitteet tulee suunnata poispäin läheisistä
asuinrakennuksista. Liikerakennuksen huoltoalue on järjestettävä siten, ettei ympäristölle aiheudu
toiminnasta meluhaittaa.
Tonttia ei saa käyttää ulkovarastointiin ilman perusteltua syytä. Varastoalue on tällöin aidattava
niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.
Rakentamatta jäävät tontin osat tulee istutuksin pitää huolitellussa kunnossa. Tontilla tulee olla
vähintään yksi puu kutakin tontin rakentamattoman osan 100 m2 kohti.
Tontille on järjestettävä vähintään 1 ap/ 50 k-m2 kohti. Autopaikat on istutuksin erotettava
muusta piha-alueesta. Pysäköintialueella tai -tiloissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.
Tontille on järjestettävä vähintään 1 pp/70 k-m2.  Polkupyöräpaikkojen on oltava helposti
käytettäviä ja runkolukittavia. Polkupyöräpaikoista vähintään 50 % tulee toteuttaa katettuna tai
muuten säältäsuojattuna.

Autopaikkojen korttelialue (LPA-42)
Merkinnällä on osoitettu korttelin 2135 pohjoinen osa sekä korttelin 2136 pysäköintilaitos. Korttelin
2135 pysäköintilaitokseen ohjataan liityntäpysäköintiä maakuntakaavan ohjauksen mukaisesti.
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Korttelialueella mahdollistetaan 4-kerroksista rakenteellista pysäköintiä sekä pintapysäköintiä
korttelissa 2136. LPA-korttelialueille on tarpeen sijoittaa kunnallistekniikkaa asemakaavassa
osoitettujen maanalaisten johtomerkintöjen mukaisesti.
Asemakaavamääräykset:
Korttelialueelle saa rakentaa pysäköintilaitoksia, katettuja autopaikkoja ja pintapysäköintiä.
Korttelialueelle saa sijoittaa kaavassa osoitettujen tonttien sekä vapaaksiostotyyppisten
sopimusten perusteilla muiden liike- tai asuinkiinteistöjen autopaikkoja. Korttelialueen kautta tulee
sallia ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Korttelialueelle saa sijoittaa tarvittavan määrän
kiinteistömuuntamoita.
Pysäköintitilojen ja -laitosten kaikki rakenteet on toteutettava korkeatasoisesti kiinnittämällä
erityistä huomiota ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Pysäköintitilojen ja -
laitosten liittyminen asumiseen ja ympäröiviin rakennuksiin tulee ratkaista arkkitehtonisesti
korkealla tavalla. Julkisivut tulee jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen.
Maantasokerroksen julkisivu kadun puolella ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Pysäköintilaitosten AK-korttelialueiden pihoihin rajautuvat seinät tulee rakentaa tiivisrakenteisina
vähintään 3 metrin korkeuteen saakka. Pysäköintitasojen reunat on varustettava vähintään 1,2 m
korkeilla melu-, ajovalo- ym. haittoja estävillä seinämillä. Pintapysäköitävät autopaikat on
pinnoitettava vettäläpäisevällä päällysteellä ja jakaa istutusvyöhykkeillä sopiviin kokonaisuuksiin.
Pysäköintitiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin. Polkupyöräpaikkoja
saa sijoittaa myös pysäköintilaitoksiin.
Autopaikkojen kerrosala ei aiheuta väestösuojan rakentamisvelvoitetta.

Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL-3)
Lähivirkistysalueiksi 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) sekä Pohjolanpuisto.
Puistoalueilla on tavoitteena hyödyntää alkuperäistä puustoa mahdollisimman paljon sekä
hyödyntää Pohjolan tilan puretun päärakennuksen jättämää aukeaa tilaa. Puistotoiminnot
tarkentuvat erillisen puistosuunnittelun myötä.

Yleinen pysäköintialue (LP)
Yleiseksi pysäköintialueeksi on osoitettu Pohjolanhovin korttelin viereinen pysäköintialue.
Pysäköintialue on ensisijaisesti alueen puistoalueille kauempaa saapuvien käytössä, mutta sinne
lienee mahdollista sijoittaa palvelurakennusten korttelialueen lisäpysäköintiä tarvittaessa.
Pysäköintialueelle on osoitettu Diggarinkadun varteen ohjeellinen rakennusala, jolle on mahdollista
sijoittaa suunnitteilla olevan alueellisen kaukolämpöverkon lämpökeskus.



50

Rautatien alue (LR)
Rautatien alueeksi on osoitettu pääradan tarvitsemat alueet.

Muita aluemerkintöjä ovat kadut, pihakadut, aukiot ja jalankululle ja polkupyöräilylle varatut
katualueet.

5.4 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan
Asemakaavan pyrkimyksenä on huomioida kestävän kehityksen ja laadukkaan
kaupunkisuunnittelun tavoitteita paikalliset olosuhteet huomioiden. Ainolan aluekeskus tulee
muodostamaan uuden alakeskuksen ja vahvistaa Etelä-Järvenpään merkitystä kaupungin uutena
asuinalueena. Ainolan aluekeskuksella on positiivinen vaikutus asunto- ja palvelutarjontaan
monipuolistamalla sitä koko kaupungin mittakaavassa. Ainolan aluekeskus lisää kaupungin
vetovoimaa asumisen näkökulmasta; alue tukee kaupungin kehittymistä monipuolisena
asuinpaikkana lähellä järveä ja luontoa, mutta lähietäisyydellä keskustasta. Vaikutukset
Pohjolanpuiston vanhan navetan käyttömahdollisuuksiin ovat potentiaaliset, sen liittäminen
matkailun ja asumisen palveluiden yhdistämisessä Järvenpään kulttuurikohteiden ketjuun liittyen
tuovat lisäarvoa.

Asemakaava kiinnittyy lähes kokonaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Nykyisin pääosin
peltomainen maisema tulee merkittävästi muuttumaan tehokkaan kaupunkirakentamisen
ympäristöksi. Alueen keskellä nouseva metsäsaareke korostuu puistojen keskittymänä ja
korkeimpana kohtana. Ainolan aluekeskus on tulevaisuudessa junalla Helsingin suunnasta
tultaessa merkki kaupunkimaisen alueen alkamisesta. Asemakaavassa korkeimmat kerrostalot ovat
kaksi kaksitoistakerroksista pistemäistä rakennusta, joihin etelästä tultaessa katse kohdistuu.
Asemalaiturin vieressä, alueen länsilaidassa ovat kahdeksankerroksiset massat. Nämä radanvarren
suuntaiset rakennukset suojaavat muuta aluetta radan meluvaikutuksilta ja massat luovat
kaupunkikuvallisen vastinparin Lepola IV alueelle. Alueen kerroskorkeus laskee itään ja etelään.
Sinfonia-aukion, Valse tristen aukion, Valse tristen puiston, Pohjolan tilan ja vanhan navetan
ympäristön ja etelään jatkuvien Pohjolanpuiston ja Vesipisaroiden puistojen merkitystä alueen
kohtaamispaikkoina on korostettu puistoreiteillä ja yhteisten puistojen ketjuna. Alueelle
toteutettava taide korostaa kaupunkikuvallisesti sille osoitettujen paikkojen merkitystä ja alueen
yhteisöllisyyttä.
Radan länsipuolella alkava valtakunnallinen kulttuuriympäristö RKY-alue on osin jo rakentunut,
rata on selkeä yhteyttä katkaiseva tekijä. Alueelta on kuitenkin kohti RKY aluetta laaja näkymä
maisemaan ja yhteys Tuusulanjärvelle saakka. Kaupunkikuvallisesti alueidentiteettiä vahvistetaan
pääasiassa harjakattoisilla, epäkeskeisillä harjakatoilla tai viher- ja kansipihoilla. Alue näkyy
ympäröivästä maisemasta kylämäisesti kohoavana keskittymänä. Vaikutuksia etelänpuoleisen
pientaloalueeseen huomioidaan madaltamalla rakennetta etelää kohti sekä riittävien etäisyyksien
säilyttämisellä olemassa olevaan rakennuskantaan.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja asumiseen
Asemakaava mahdollistaa huomattavaa uutta asuntorakentamista ja monipuolistaa etelä-
Järvenpään asuntotarjontaa. Kaavan toteuttaminen lisää erityisesti tehokasta kerrostalovaltaista
asuinrakentamista ja yhtiömuotoista pientaloasumista, sekä mahdollistaa asumisen alueisiin
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tukeutuvaa liike-, toimisto- ja palvelutoimintaa. Alue toteutunee vaiheittain seuraavan kymmenen
vuoden aikana. Asemakaava mahdollistaa 2100–2500 uutta asukasta.

Yhteisöön ja olemassa oleviin asukkaisiin alueen rakentuminen tulee vaikuttamaan merkittävästi.
Rakentamisaika on pitkä ja tulee kestämään vuosia. Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää
rakentamisjärjestelyiden varhaisella ja hyvällä suunnittelulla sekä asukkaiden aktiivisella
tiedottamisella. Lisäksi alueelle on taideohjelman mukaisesti tarkoitus tuoda rakentamisen aikaista,
väliaikaista taidella.

Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaavan vaikutukset liikenteeseen ovat sekä suunnittelualueella että sen ympäristössä hyvin
merkittäviä. Alueen nykyisen ajoneuvoliikenneverkon väylä Horsmakaari ja Horsmatie jäävät
osittain uusien asuinrakentamisen alueiden alle; Horsmakaaren ja Horsmatien osan liikenne
kanavoidaan tulevaisuudessa Ainolanväylältä 2018 rakentuneen Diggarinkadun kiertoliittymän
kautta uudelle Viulukonsertonkadulle, joka yhdistyy tulevaisuudessa etelässä Ristinummentiehen.
Väliaikaista läpiajoliikennettä joudutaan ohjaamaan useiden vuosien ajan Iltalaulunkujan kautta
Horsmatien nykyiselle linjaukselle, kunnes Viulukonsertonkadun kokonaisuus Ristinummentielle asti
saadaan rakennettua. Asemakaavassa varataan lisää tilaa katualueeksi, jolle myös toteutetaan
ajoradan reunasta erillinen kevyen liikenteen yhteys. Suunnittelussa on otettu huomioon tavoite
Horsmatien muuttamisesta yksinomaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöön tulevaisuudessa, mikä on
mahdollista toteuttaa koko Viulukonsertonkadun yhteyden rakentumisen jälkeen.

Liikenteellisesti alue nojautuu laajalti rautatiehen, sekä Ainolanväylään ja välillisesti Lahden
moottoritien eteläiseen liittymään. Alueen pohjoisen LPA pysäköintitaloalueeseen mahdollistetaan
kaavassa suora ajo Ainolanväylältä siltä varalta, jos 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 noin 300–400 metriä etelään, ja uudessa
sijainnissaan muodostaa Ainolan aluekeskuksen liikenteellisen pääpisteen. Suunnittelualueella on
pyritty painottamaan erityisesti raideliikenteen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Rautatieaseman
alikulku nousee radan itäpuolella Sinfonia-aukiolle, joka osaltaan mahdollistaa helpon ja
esteettömän liikkumisen laitureille. Saattoliikenne mahdollistetaan suunnittelualueella sekä
pääradan itä- että länsipuolella. Liityntäpysäköinnin tulevaisuuden tarpeet huomioidaan erillisillä
pysäköintialueilla.

Pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheen myötä on mahdollista, että junaliikenteen palvelutaso
nousee huomattavasti tulevaisuudessa. Lisäksi alueelle suunniteltu asuinrakentamisen tiiveys
mahdollistanee paremman bussiliikennetarjonnan tulevaisuudessa.  Asemakaavamuutos lisäksi
mahdollistaa Lepola IV alueelta siirtyneen Ainolanväylän ja Lepolanväylän välisen
”ramppiyhteyden” toteutumisen radan länsipuolella.

Suunnittelualueen liikenteellisistä ratkaisuista tehtiin asemakaavan luonnosvaiheen, sekä alueen
kunnallisteknisten yleissuunnitelmien kanssa yhtäaikaisesti erillinen liikenneselvitys. Liikenne- ja
katujärjestelyt, sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja reitistöt tulevat vielä tarkentumaan katu-
ja puistorakennesuunnitelman yhteydessä.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset 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. Kaava-alueen
rakennettavan alueen keskelle jäävä valkolehdokin esiintymä menetetään. Linnustollisesti
merkittävä peltoalue pienenee rakentamisen myötä. Räikilänoja ja osa Horsmanojasta poistuu
käytöstä huleveden viivytysrakenteen ja muun hulevesiverkoston rakentumisen myötä. Kaava-
alueen ulkopuolelle virtaavien vesien määrästä riippuu, miten elinvoimaisena Horsmaojassa
sijaitseva hetesaran esiintymä säilyy. Ekologisilta yhteyksiltään alue ei ole seudullisessa
mittakaavassa merkittävä ja asemakaava huomioi paikalliset ekologiset viheryhteydet riittävästi.

Vaikutukset virkistykseen
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen nykyisen virkistysmahdollisuudet tulevat muuttumaan.
Virkistyspaine olemassa olevilla ulkoilualueilla lisääntyy uusien asukkaiden vuoksi koko Etelä-
Järvenpäässä. Asemakaava luo samalla alueelle uusia virkistysmahdollisuuksia ja –verkostoja.
Virkistystoiminta tulee pääosin olemaan ulkoilua paikallisessa mittakaavassa. Alueelta varmistetaan
turvalliset ja viihtyisät reitit muualle. Ainolan aluekeskuksen alikulku mahdollistaa turvallisen ja
sujuvan yhteyden radan länsipuolelle ja siitä eteenpäin Tuusulanjärven ympäristön
virkistysreiteille. Vesipisaroiden puisto ja Pohjolanpuisto tuovat alueelle myös aivan uudet
ulkoilureitit. Fillipolun kautta alue kytkeytyy myös pohjoiseen. Virkistys- ja puistoalueiden
toimintoja suunnitellaan tarkemmin puistosuunnittelun yhteydessä.

Ilmastovaikutukset ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Kaava-alue täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu jo olemassa olevaan
infrastruktuuriin. Katujen ja teknisen huollon verkostopituuksia on pyritty optimoimaan.
Yleismääräyksissä korostetaan kestävää kaupunkisuunnittelua ja edellytetään mm. monikäyttöisiä
ja muunneltavia tiloja.

Asemanseudulla on paljon potentiaalia monipuolisten ja sekoittuneiden palveluiden sijoittumiseen,
joka parhaimmillaan vähentää liikkumistarvetta. Toimintojen sijoittaminen ja kaavamerkintöjen
velvoittavuuden taso eivät kaikilta osilta ole palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta
optimaalisia. Liikerakennusten korttelialueelle sijoittuva päivittäistavarakauppa mahdollistaa
kauppapalvelut lähellä asumista, mutta kaavassa vapaaehtoisena mahdollistetut asuinkerrostalojen
pohjakerroksen liike-, myymälä tai toimistotilat eivät välttämättä toteudu.

Asemanseudun rakentaminen tiiviiksi käveltäväksi alueeksi yhdessä joukkoliikenteen kanssa
mahdollistaa kestävän liikkumisen. Kaavaratkaisu tukee kävelyä ja pyöräilyä alueella ja Järvenpään
keskustan suuntaan. Sähköiseen liikenteeseen varaudutaan kaavaratkaisussa lain vaatimalla
tasolla.

Uuden alueen rakentamisella on väistämättä merkittävä päästövaikutus, ja energiatehokkuuden
parantuessa uudisrakentamisessa rakennusten elinkaaren päästövaikutukset painottuvat
elinkaaren alkupäähän. Materiaalivalintoja on ohjattu osassa korttelialueista niin, että rakennuksen
pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta. Tällä voidaan pienentää rakentamisen
hiilijalanjälkeä materiaalien osalta ja lisätä hiilivarastoa. Kaava ohjaa energiaa säästäviin ja
tuottaviin ratkaisuihin ja rakentamistapaohjeessa edellytetään kaikilta asuinrakennuksilta A-
energialuokkaa. Kaavassa varaudutaan paikalliseen älykkääseen energiajärjestelmään varaamalla
tarvittava tila paikalliselle lämpökeskukselle. Lähienergiaan perustuvissa ratkaisuissa mm. isompien
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kiinteistöjen hukkalämpö olisi mahdollista hyödyntää. Uusituvan energian tuotannon toteutumista
tuetaan sallimalla kerrostalokortteleissa teknisiä tiloja rakennusoikeuden lisäksi.

Kaava-alueella olevaa puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen tieltä, mutta Valse Tristen
puistossa sitä säilyy. Peltona olevasta kasvullisesta alasta suurin osa rakennetaan. Hiilinieluna
näiden alueiden merkitys on vähäinen, mutta paikallisena lämmöntasaajana ja virkistysverkoston
osana puisto on tärkeä.

Ilmastoriskiarviota ei ole tehty, mutta sadannan lisääntymiseen on varauduttu yleisten alueiden
hulevesien hallinnan ratkaisuilla ja tonttikohtaisilla hulevesimääräyksillä. Alueelle määritellään
tonttikohtainen viherkerrointavoite, joka tukee laadukkaiden viherrakenteiden ja siten mm.
hulevesien hallinnan ja suotuisan pienilmaston toteutumista.

Muut vaikutukset
Tekninen huolto
Alueelle rakennetaan vesi-, hulevesi- ja viemäriverkostoa, joka voidaan liittää jo rakennettuihin
verkostoihin. Katualueilla varaudutaan kaukolämmön tuomiseen alueelle. Uusia puisto- ja
katumuuntamoita rakennetaan ja sijoitetaan alueelle tarpeen mukaan ja niille on osoitettu
ohjeelliset paikat asemakaavassa. Asemakaava-alueelta siirretään pois asbesti vesijohtolinjaus
Pohjolan tilan osalta. 20 kV ilmajohto Pohjolantieltä tullee kaapeloitavaksi alueen kunnallisteknisen
rakentamisen yhteydessä. Teknisen huollon verkosto tarkentuu katu- ja puistosuunnitelmien sekä
muiden tarkempien sijoitussuunnitelmien yhteydessä.
Hulevedet
Rakentamisen myötä veden normaali kiertokulku häiriintyy; imeytymisen estyessä pohjaveden taso
alenee, perusvirtaama vähenee ja pintavalunta lisääntyy, jolloin valumapinnoilta huuhtoutuu
erilaisia epäpuhtauksia kuormittamaan ympäristöä. Ravinnekuormituksen alueelta oletetaan
vähenevän maankäytön muuttuessa maataloudesta kaupunkimaiseen ympäristöön.
Hulevesikuormitus valuma-alueen alajuoksulla ja Räikilänojassa lisääntyy. Tämä voi vaatia
hulevesien hallintaa monin eri tavoin myös Länsi-Ristinummella.

Kaava-alueen hulevesien hallinta perustuu Järvenpään hulevesisuunnitelmassa11 esitettyyn
prioriteettijärjestykseen sekä laadittuun hulevesiselvitykseen. 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 hulevesitarkastelun12 mitoituksen
pohjalta hulevesien viivyttämiseksi ja hajauttamiseksi. Hulevesien määrällistä ja laadullista

11 Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013 (Järvenpään kaupunki & FCG Oy)
12 Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 06/2018)
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käsittelyä on välttämätöntä toteuttaa osin kiinteistöillä alueen maaperän ja pinnanmuotojen
vuoksi. Myös katu- ja 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
Asemakaavalla on positiivisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia kaupungille ja se pyrkii edistämään
matkailutoimintojen sijoittumisen edellytyksiä. Jos asemakaavassa esitetyt kaupan, palveluiden ja
liiketilojen varaukset toteutuvat, arvioidaan alueelle sijoittuvan noin 150–200 työpaikkaa.
Työpaikkoja syntyy erityisesti päivittäistavarakaupan alalle. Muita työpaikkoja alueelle syntyy liike-,
toimisto- ja palvelutoiminnan sekä mahdollisten matkailutoimintojen pariin. Toteutusvaiheessa
rakennusala on merkittävä työllistäjä. Rakennettavien alueiden myötä maanviljelytoiminta alueella
tulee vähentymään merkittävästi ja loppunee lähes kokonaan pääradan itäpuolella.

Kaupan palvelut
Asemakaavaluonnoksessa on arvioitu alueelle sijoittuvan 2000 k-m2 päivittäistavarakauppaa ja
1000 k-m2 sen yhteyteen tulevia muita liiketiloja. Asemakaava mahdollistaa 1190-2390 k-m2
muita liike- tai palvelutiloja asuinkortteleiden yhteyteen. Asemakaavan toteuttaminen parantaa
merkittävästi palvelutarjontaa ja palveluiden saavutettavuutta alueella ja koko Eteläisessä
Järvenpäässä.

Julkiset palvelut

Asemakaavassa ei alueelle osoiteta päiväkoti- tai kouluvarauksia. Radan toisella puolella sijaitseva
Kurkiauran päiväkoti palvelee myös Ainolan aluekeskuksen asukkaiden tarpeita. Ainolan koululle on
yleiskaavassa 2040 varaus radan länsipuolella. Eteläisen Järvenpään kouluverkon muut koulut
palvelevat alueen asukkaita siihen saakka. Asemakaavan toteutumisen aikataulun varmistuessa
myös paine palveluverkon kehittämiselle ja sen tarpeille tarkentuu.

5.5 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 ja lieventämään
etupäässä rakennusmassoittelun ja erillisten tarkentavien kaavamääräyksien keinoin, mutta myös
tarkempien liikenne- ja katujen rakennussuunnittelun yhteydessä.
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Urbaanin kaupunkirakenteen syntymisellä ja sen liikenteellä on vaikutusta alueen ilmanlaatuun.
HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemiä ilmanlaatuvyöhykkeitä ja niiden
minimi- ja suositusetäisyyksiä on tarkasteltu kaavasuunnittelun yhteydessä. Ennustetilanteessa
2040 Ainolanväylällä on ajoneuvoliikennettä n. 15 600 ajon./vrk ja 5000-5500 ajon./vrk
Viulukonsertonkadun alkupäässä. Viulukonsertonkadulla liikenne vähenee etelään päin
siirryttäessä.
Ainolanväylän suhteen lähimmät mahdolliset asuinrakennukset on mahdollista sijoittaa 30–45
metrin etäisyydelle ajoradasta, mikä täyttää edellä mainitut suositusetäisyydet. Alle 5000 ajon/vrk
liikennemäärän kaduilla on suositusetäisyytenä asuiinrakennuksen sijainti 10 metriä ajoradan
reunasta mikä täyttyy lähestulkoon kaikissa asumisen kortteleissa Viulukonsertonkadun varressa.
Korttelin 2137 rakennuksen sijaitsevat 8,5–12 metrin etäisyydellä alustavasta ajoradan sijainnista.
Viulukonsertonkadulla rakennusten etäisyys kortteleiden 2136 ja 2138 kohdalla ajoradasta on 9,5
metriä.
Ilmanlaadun varmistamiseksi asuinkerrostalokortteleille on annettu kaavamääräys rakennusten
ilmanoton järjestämisestä, siten ettei sisäilman laatu saa vaarantua.

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset esitetään kaavakartassa, joka liitetään kaavaprosessin
loppuvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi 2.

5.7 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 sekä liittää uusi rakentuva alue osaksi valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä.
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 poistuvat Järvenpään kaupungin nimistöstä.
Ainolanväylä, Lepolanväylä, Siltavahdinkatu ja Fillipolku ovat jo käytössä olevaa nimistöä.
Uutta nimistöä alueelle ovat Viulukonsertonkatu, Viulukonsertonkuja, Iltalaulunkuja,
Metsälaulunkuja, Kevätlaulunkuja, Kesälaulunkuja, Sinfonia-aukio, Valse tristen aukio, Valse tristen
puisto, Pohjolanpuisto, Vesipisaroiden puisto, Venematkanpuisto, Jokamiehenraitti, Pohjolanraitti
ja Venematkanpolku.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Toteutusta ohjaamaan laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet ja alueellinen taideohjelma.
Asioissa, joihin asemakaava ei ota suoraan kantaa, rakentamista ohjaa myös kaupungin
rakennusjärjestys.
Yleisten alueiden (katualueet, puistot, aukiot, kevyen liikenteen reitit) toteutusta ohjaamaan
laaditaan kunnallistekniikan ja tiealueiden yleissuunnitelma sekä rakennussuunnitelmat.
Ainolan aluekeskuksessa tullaan käyttämään viherkerroinmenetelmää Järvenpään kaupungin
resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti. Viherkerroinmenetelmässä kaavoittaja asettaa tontille
viherkerrointavoitetason, jonka toteutumisesta pihasuunnittelija vastaa. Viherkerroinmenetelmä
sisältyy rakentamistapaohjeeseen. Viherkertoimen tavoitetaso määritetään tonttikohtaisesti ja se
tarkentuu vielä ennen asemakaavan saattamista hyväksymiskäsittelyyn.

6.2 Toteuttamisen ajoitus
Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään kevään 2022 aikana. Asemakaavan mukainen
rakentaminen käynnistyy, kun asemakaava on tullut voimaan, tarvittavat kiinteistötekniset
toimenpiteet on suoritettu ja alueen kunnallistekniikka on saatu rakennettua riittävään valmiuteen.
Kunnallistekniikan rakentuminen ajoittuu vuosille 2019–2025 erillisten budjetti- ja
investointiohjelmien mukaisesti.
Alueen kortteleiden rakentamisen aloitus ja vaiheistus on kytketty kunnallistekniikan rakentamisen
ja Väyläviraston ratahankkeen aikatauluun. Toteuttamisen ajoitukseen vaikuttavat myös alan
taloudelliset suhdanteet sekä asuntomarkkinatilanne ja Järvenpään markkinan kantokyky ottaa
vastaan uudisasuntotuotantoa.
Asemakaava-aluetta palvelevaa vesihuoltoa, erityisesti alueen hulevesirakenteita, on rakennettu
etupainotteisesti vuosien 2019–2020 aikana erillisen maisematyöluvan avulla. Vuoden 2021 aikana
aluekeskuksen alueella on tehty valmistelevia töitä. Yleisten alueiden ja vesihuollon rakentaminen
tulee käynnistymään asemakaavan lainvoimaistumisen myötä keväällä 2022.
Pääradan lisäraidehankkeen 2. vaiheen rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2021. Radan
läntisen puolen seisakkeen siirto ja rataosuus valmistuvat vuonna 2024, jonka jälkeen aloitetaan
itäisen puolen rakentaminen. Kerava-Järvenpää osuus on kokonaisuudessaan valmis arviolta
2026–2027.
Aluekeskuksen rakentaminen käynnistyy pohjoisista kortteleista. Keskuskorttelin (2135)
toteuttaminen alkaa kaakkoiskulmasta, jossa Hartela aloittaa rakentamisen loppuvuodesta 2022.
Keskuskorttelin seuraavat kokonaisuudet käynnistyvät vaiheistaen tästä, aikaisintaan vuoden 2023
aikana.

Kaupan korttelissa 2134 NCC:n toteuttama asumisen hanke ja HOK:n toteuttama kaupallinen
kokonaisuus lähtevät rakentumaan vuosien 2022–2023 aikana.

Käynnistyvän rakentamisen volyymista ja hankkeen etenemisestä riippuen vuoden 2022 aikana
tullaan tekemään päätös korttelin 2136 tontinluovutusten aikataulusta ja mallista. Rakentaminen
korttelissa käynnistyy aikaisintaan vuonna 2023.

Asuinrakennusten rakentaminen korttelialueella 2139 lienee mahdollista käynnistää jo vuoden
2022 aikana. Muiden pientalovaltaisten, Vesipisaroiden puistoon rajautuvien asuinrakennusten ja
pientalojen korttelialueiden rakentaminen mahdollistuu, kun kunnallistekniikan rakentaminen



57

etenee pohjoisesta etelään. Asuinrakennusten korttelialueiden ensimmäiset hankkeet voivat
käynnistyä aikaisintaan vuodesta 2022 eteenpäin ja asuinpientalojen korttelialueiden osalta 2023.

Aluekeskuksen rakentaminen tulee olemaan nopeatahtista etenkin 2020-luvun puolivälissä ja se
jatkuu aina 2030-luvulle saakka.

6.3 Toteutuksen seuranta
Järvenpään kaupunki ohjaa alueen toteutumista. Asemakaavan myötä seurattavia asioita ovat
muun muassa asukasmäärän kehittyminen, luonnon kantokyky, 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 18.10.2021

Sampo Perttula Juho Mattila
Kaavoitusjohtaja Projektipäällikkö


