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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 KAAVAN TUNNISTETIEDOT, NIMI JA TARKOITUS
Asemakaavamuutoksen nimi: Terholan yritysalue
Diaarinumero: JARDno-2018-17
Kaavatunnus 190021

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
19. eli Terholan kaupunginosan korttelin 1901 toimitilarakennusten korttelialuetta ja urheilutoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialuetta; korttelin 1902 moottoriajoneuvojen ja huoltoasemien
korttelialuetta; korttelien 1903, 1904, 1905 ja 1914 liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta; korttelien 1911, 1912 ja 1913
toimitilarakennusten korttelialuetta; Terholantienpuiston puistoaluetta (186-401-2609) sekä kortte-
liin 1903 liittyvää puistoaluetta, kortteliin 1905 liittyvää suojaviheraluetta, kortteliin 1911 liittyvää
energiahuollon aluetta sekä kaava-alueeseen sisältyviä katualueita.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
19. eli Terholan kaupunginosan kortteleihin 1901 ja 1903 sekä korttelin 1911 osaan liike- ja toimiti-
larakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön; kortteleihin 1904,
1905, 1912, 1913, 1914 sekä korttelin 1911 osaan toimitilarakennusten korttelialuetta; kortteliin
1902 huoltoaseman korttelialuetta sekä suojaviheraluetta, lähivirkistysaluetta, energiahuollon alu-
etta ja katualuetta.

Asemakaavan tavoitteena on tutkia ja turvata mahdollisuudet kaupan toimintojen jatkumiseen ja
kehittämiseen maankäyttö- ja rakennuslain siirtymäajan jälkeen Terholan yritysalueella. Tavoittee-
na on niin ikään ajantasaistaa ja yhtenäistää suunnittelualueen kaavamääräykset. Terholantien-
puisto suunnitellaan muutettavaksi osaksi liike- ja toimitilarakentamisen (KTY) korttelia 1904.
Asemakaavamuutoksen korttelialueille tulee laatia tarvittaessa erillinen tonttijako asemakaavan
hyväksymisen jälkeen.
Laatija: Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne
Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä, Seutulantie 12, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ, pu-
helin 040 315 2630, sähköposti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee Pohjoisväylän, Alhopolun, kiinteistöjen 186-19-1908-1 ja 186-19-1908-12,
Terholantien sekä Oinasmäenpuiston rajaamalla alueella Terholan kaupunginosassa, Järvenpään
keskustan itäpuolella.

Kuva 1. kaava-alueen likimääräinen sijainti
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TERIAALEISTA

Uudenmaan maakuntakaava (8.11.2006, voimaantulo 2007) ja vaihemaakuntakaavat
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Järvenpään keskustan osayleiskaava 2030 (KV 21.9.2015 § 50)
Voimassa olevat asemakaavat
Kaavoituskatsaus- ja suunnitelma 2019
Järvenpään Terholan seudullisuuden arviointi (Ramboll 12.1.2015)
Kysely Terholan alueen yrittäjille ja maanomistajille (Järvenpään kaupunkikehitys 2018)
Terholan yritysalueen asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi (WSP 2019)
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaavan muutosprosessi aloitettiin vaikutuksiltaan vähäisenä kaavamuutoksena. Asemakaa-
vamuutos on kuulutettu vireille vuoden 2017 alkupuolella ja samaan aikaan on julkaistu osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asetettu kaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtäville. Val-
misteluvaiheen jälkeen kaavamuutoksen laadintaa on jatkettu ns. normaalina kaavamuutoksena.
OAS:aa päivitettiin kaava-alueen laajentumisen ja aikataulujen päivittämisen myötä lokakuussa
2019.
Kaupunkikehityslautakunta päättää valmistellun kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtävil-
le 30 päivän ajaksi. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehityslautakunnan ja
kaupunginhallituksen esityksestä.

Vireille tulosta ilmoittaminen 25.1.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.1.2017
Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62 §, MRA 30 § 25.1.-7.2.2017
Asemakaavaehdotus nähtävänä…

2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavamuutoksessa korttelit 1901, 1903 ja pohjoinen osa korttelista 1911 muutetaan nykyi-
sestä toimitilarakentamisen (KTY) käyttötarkoituksesta liike- ja toimitilarakentamisen korttelialu-
eeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMKTY). Kortteleissa 1904, 1905, 1911 (ete-
läinen osa), 1912, 1913 ja 1914 toimitilarakentamisen kaavamääräystä päivitetään.  Korttelin 1902
käyttötarkoitus säilyy entisellään ja kaavamuutos mahdollistaa toimintojen jatkumisen entisenlaisi-
na.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Asemakaavan muutoksien toteuttaminen on mahdollista, kun kaava on saanut lainvoiman ja tarvit-
tavat kiinteistötekniset toimenpiteet suoritettu.
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LÄHTÖKOHDAT

2.4 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.4.1 Alueen yleiskuvaus, yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva
Suunnittelualue, Terholan yritysalue, sijoittuu Järvenpään keskustan tuntumaan ja on ympäristöi-
neen rakentunutta. Alue muodostuu pääosin kaupan ja muun liiketoiminnan toimitiloista, joista
suurin osa on rakentunut 1980-luvun aikana, sekä toimitiloja ympäröivistä paikoitus- varastointi- ja
istutusalueista. Lisäksi suunnittelualueella on huoltoasematoimintaa sekä katu- ja puistoaluetta.
Asukkaita kaava-alueella on muutamia. Sijainti Pohjoisväylän reunassa nostaa suunnittelualueen
kaupunkikuvallista arvoa, sillä Pohjoisväylä on vilkkaasti liikennöity ja suuri osa kaupungin sisään-
tuloliikenteestä kulkeutuu Pohjoisväylän kautta.

2.4.2 Luonnonympäristö ja mahdolliset ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue on pääosin rakentunutta ja alueella on vain vähän viherympäristöä Terholantien-
puistoa ja pohjoisosan puistokaistaletta (VP 19/1) lukuun ottamatta. Suunnittelualue on pinta-
alaltaan noin 15 ha laajuinen ja korkokuvaltaan tasainen aluekokonaisuus.
Alueen maaperä on pääosin savea, joka on kantavuudeltaan heikkoa. Suunnittelualueen pohjois-
osassa on pieni laikku hiekkamoreenia ja eteläosassa kalliomaata. Lähiympäristön suuret raken-
nukset sekä laajat ja avoimet pinnat aiheuttavat tuulenpyörteitä ja lämpötilanvaihteluja. Alueen
liikennemäärillä on heikentävää vaikutusta ilmanlaatuun. Toisaalta rakentaminen ja kasvillisuus
alueella tasaavat ilmasto-olosuhteita.
Järvenpään kaupungin paikkatietoaineistojen mukaan kortteleissa 1902 ja 1903, kaava-alueen luo-
teissivulla ovat pilaantuneita maa-alueita (PIMA), jotka ovat Kansallisessa pilaantuneiden maa-
alueiden riskienhallintaohjelmassa arvotettu kategoriaan ”toimivat kohteet”. Näissä kohteissa toi-
minta alueella jatkuu ja alueella käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita. Kohtei-
den maaperän pilaantuneisuus tutkitaan pääsääntöisesti toiminnan muutosten yhteydessä, kuten
toiminnan loppuessa, omistajan vaihtuessa tai ympäristölupaa uusittaessa.
Suunnittelualueella ei ole vesialueita tai vesistökohteita. Kaava-alueesta suurin osa sijoittuu Tuusu-
lanjärveen laskeutuvan Räikilänojan valuma-alueeseen. Kaava-alueen eteläosan vedet laskevat
Huhtimonojaan ja sitä pitkin Keravanjokeen.

2.4.3 Maaperäolosuhteet ja hulevedet
Alueen korkeus merenpinnasta korkeusjärjestelmä N 2000 mukaisilla lukemilla vaihtelee 54 ja 56
m välillä. Tonttikohtaiset maaperäselvitykset ovat yksittäisen tontinomistajan vastuulla.
Rakennetulla alueella kertyy hulevesiä. Hulevesi on maanpinnalle, rakennuksen katolle tai muulle
läpäisemättömälle pinnalle kertyvää sade- ja sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusve-
det. Rakennetun ympäristön kattovedet ja muut päällystetyt vettä läpäisemättömät pinnat kasvat-
tavat alueen hulevesien määrää paikallisesti.

2.4.4 Rakennettu ympäristö, työpaikat, palvelut ja liikenne
Väestö ja asuminen
KTY-2 määräys 4.7.2000 vahvistuneessa asemakaavassa (hakemistonumero: 19/12) Vanhan yh-
dystien ja Terholantien välisellä alueella sallii tontille ”enintään 2 asuntoa kiinteistön hoito-
henkilökuntaa varten”, mutta merkittävää asutusta alueella ei ole.
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Työpaikat, elinkeinotoiminta, palvelut
Terholan yritysalue on merkittävä päivittäisasioinnin keskittymä Järvenpään keskustan tuntumassa.
Kaavasuunnittelualue on yritys- ja teollisuusaluetta, jossa on arviolta toistasataa työpaikkaa.
Alue koostuu kaupallisia palveluja tarjoavista yrityksistä ja tuotantotoimitiloista. Alueella on kaupan
ja palveluiden liiketilaa yhteensä noin 22 500 k-m2, josta varsinaista kauppaa on noin 19 000 k-
m2. Alueella toimii noin 20 palvelualan yritystä, joista osa on teollisia palveluja. Vuonna 2019 alu-
eella toimii elektroniikka-alan liike, seikkailupuisto, jätteenkäsittelylaitteiden ja –palveluiden yritys,
huoltoasema, elintarvikeliike, lemmikkieläinruokakauppa, urheiluvälineiden ja polkupyörien vähit-
täiskauppa, LVI-liike, autoliike, autokorjaamo- ja huolto, tietokoneiden ja niiden oheisvälineiden
vähittäiskauppaliike, työkalu- ja tarviketukkukauppa, sähköasennusliike sekä kuntosali. Lisäksi alu-
eella on muuta yritystoimintaa.
Terholan yritysalueella ei ole sellaisia merkittäviä kaupallisia vetovoimakohteita, jonka takia alueel-
la asioitaisiin säännöllisesti seudullisesti. Asemakaava-alueella ei ole yhtään vähittäiskaupan suur-
yksikköä. Alueen yrittäjille ja maanomistajille keväällä 2018 lähetetyn kyselyn mukaan alueen yrit-
täjät näkevät sijainnin lähellä Järvenpään keskustaa ja yrityskeskittymässä olevan heidän yritys-
toiminnalleen myönteisenä.

Virkistys
Suunnittelualueella on yksittäisiä puisto- ja viheralueita, mm. Terholantienpuisto ja puistotunnuk-
sella 19/1 nimetty viherkaistale. Noin puolen kilometrin päässä suunnittelualueesta on Terholan
kuntorata.

Liikenne
Alueen länsipuolella kulkee pohjoiseteläsuunnassa Pohjoisväylä, joka on luonteeltaan yhdystie.
Kaava-alueen keskelle samansuuntaisesti edellisen kanssa sijoittuu Vanha yhdystie, joka on alueen
pääkokoojakatu. Se yhdistää Terholan yritysalueen etelässä Satukallion kaupunginosaan. Suunnit-
telualueella Vanha yhdystie on etuajo-oikeutettu suhteessa risteäviin poikittaiskatuihin. Muut alu-
een liikenneväylät ovat kokoojakatuja, samoin koillispuolelta kaava-aluetta rajaava Terholantie.
Alueen yrittäjille ja maanomistajille keväällä 2018 lähetetyssä kyselyssä liikenne oli eniten vastaajia
puhuttanut teema. Yrittäjät näkivät liikenteelliset yhteydet parhaana sijaintitekijänä yritykselleen.
Lahden moottoritien läheisyys nähtiin erittäin tärkeänä. Toisaalta erityisesti paikallisliikenteen heik-
ko saavutettavuus koettiin alueen heikkoutena. Samoin autopaikoituksen määrään kaivattiin lisäys-
tä.
Julkisen liikenteen osalta Keski-Uudenmaan liikenteen linjan 24 bussien reitti kulkee Vanhaa yhdys-
tietä pitkin. Pohjoisväylää pitkin menevät niin ikään useat lähiliikenteen bussilinjat. Pysäköinti
suunnittelualueella toimijoiden tarjoamaa asiakaspaikoitusta ja kadunvarsipysäköintiä. Liittymälii-
kenne ohjautuu pääasiassa Vanhan Valtatien kautta, jonka molemmin puolin on leveä kevyenlii-
kenteenväylä.

Sosiaalinen ympäristö
Terholan yritysalue on työpaikka-aluetta, jossa työskennellään ja asioidaan päiväaikaan. Ilta-
aikoihin alueella on vähän ihmisiä lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan ja huoltoaseman aluet-
ta.

Tekninen huolto
Suunnittelualueelle on rakennettu kunnallistekniikka. Alueella on sähkönjakeluverkon 110 kV, 20
kV ja 0,4 kV johtoja ilmajohtoina ja maakaapelina. Kaava-alueen eteläreunalle sijoittuu Kyrölä-
Järvenpää –maakaapeli, joka on merkittävä osa Järvenpään sähkönjakelua. Kaapelialueelle tai sen
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välittömään läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää risteämälausunto sähkönjakelu-
yhtiöltä. Alueella on myös sähkömuuntamo. Järvenpään Vesi vastaa alueen talous- ja jätevesihuol-
losta.

2.4.5 Kulttuuriympäristö
Alueella ei ole Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 2017 mukaan rakennussuojelu-
alueita tai merkittäviä kulttuuriympäristökohteita.

2.4.6 Maanomistus
Suunnittelualueen tontit ovat pääosin yksityisomistuksessa. Järvenpään kaupunki omistaa väritetyt
katu- ja puistoalueet. Kiinteistö 186-19-1911-16 (kuvassa punertavalla) on vuokrattu.

Kuva 2. Ote maanomistustilanteesta 11.10.2019. Kaavarajaus on merkitty mustalla.

Kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöt 186-19-1901, 186-19-1902, 186-19-1906, 186-19-1908, 186-
19-1909,  186-19-1910, 186-19-1901-11, 186-19-1902-1, 186-19-1903-1, 186-19-1904-2, 186-19-
1904-3, 186-19-1904-4, 186-19-1904-5, 186-19-1905-1, 186-19-1905-10, 186-19-1905-11,  186-
19-1905-12, 186-19-1905-13, 186-19-1905-14, 186-19-1911-3, 186-19-1911-5, 186-19-1911-6,
186-19-1911-7, 186-19-1911-8, 186-19-1911-9, 186-19-1911-15, 186-19-1911-16, 186-19-1912-1,
186-19-1913-1, 186-19-1914-1, 186-19-1914-3, 186-19-1914-4, 186-19-1914-1 ja osa kiinteistöis-
tä 186-20-2013-7, 186-401-1-1728, 186-401-1-2571, 186-401-2-311, 186-401-2-2609 ja 186-401-
2-2721 sekä katualueita.
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2.5 NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE

2.5.1 Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2007) suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (29.4.2016) suunnittelualueelle on merkitty osittain tiivis-
tettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä.

Muiden Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen täydennykset tai muutokset eivät koske suunnittelu-
aluetta.

Kuva 3. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti merkitty violetilla soikiolla.

2.5.2 Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Järvenpään keskustan osayleiskaava 2030 (KV 16.3.2015 § 16/
tark. 21.9.2015 § 50). Terholan kaupunginosaan on osayleiskaavassa merkitty KM-1 –aluetta, jon-
ka kaavamääräys on:
Alue varataan tilaa vievälle ei-keskustahakuiselle kaupalle ja muulle yritystoiminnalle, josta ei ai-
heudu ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Alueen pääkäyttötarkoitus on monipuolisen paikallisen
yritystoiminnan tilojen sekoittunut sijoittaminen. Alueelle saa sijoittaa MRL 71 c §:n mukaisia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä tai niihin verrattavissa olevia myymäläkeskittymiä, jotka eivät ole vaiku-
tuksiltaan seudullisesti merkittäviä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyynnin suuryksikköä.
Alueelle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja.
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Lisäksi eteläinen osa kaava-alueesta on merkitty teollisuus-, varasto- ja yritysalueeksi (T):
Alue varataan yritystoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Alueen pää-
käyttötarkoitus on monipuolisen paikallisen yritystoiminnan tilojen sekoittunut sijoittaminen. Alu-
eelle ei saa sijoittaa MRL 71 c §:n mukaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin verrattavissa
olevia myymäläkeskittymiä. Alueelle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja.

KM-1 ja T-alueiden lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu yhden tontin kokoinen Palvelujen ja hallin-
non (P) aluevaraus Pykäläkadun ja Pohjoisväylän kulmassa. Suunnittelualueen pohjoisosan KM –
tonteilla on osoitettu Mahdollisesti pilaantunut maa-alue -merkintä ja Kinnarinkadun eteläreunalle
on merkitty ulkoilureittiyhteys (o o o o).

Kuva 4. Ote Järvenpään keskustan osayleiskaavasta 2030 (Kv. 21.9.2015 § 50; voimaan 11.11.2015) Kaava-
rajaus mustalla umpiviivalla. Kaava-alue sisältää osayleiskaavan oranssit KM-1- ja P-alueet, harmaat T-alueet
ja näihin liittyvät katualueet.

2.5.3 Voimassa oleva asemakaava
Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat:

asemakaava 19/3, vahvistettu sis. min. 30.6.1977
asemakaava 19/12, hyv. kv. 14.12.1998, vahvistettu 3.3.2000
asemakaava 19/15, hyv. kv. 29.1.2007
asemakaava 190016, hyv. kv. 18.6.2007
asemakaava 190018, hyv. kv. 28.9.2009

Voimassa olevassa asemakaavassa 19/3 kortteli 1902 on osoitettu Moottoriajoneuvojen ja
huoltoasemien korttelialueeksi (AM3), jolla saa rakentaa enintään yhden asunnon kiinteistön hoito-
henkilökuntaa varten. Tontilla tulee olla vähintään 5 autopaikkaa jokaista huoltopaikkaa kohti. Ra-
kennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e= 0,20 ja kerrosluvulla I.
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Asemakaavassa 19/12 korttelit 1903, 1904 ja 1905 on osoitettu Liike- ja toimistorakennusten
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY-2), jolla ei
saa sijoittaa automarket- tai päivittäismarket-tyyppistä suurmyymälää eikä tontilla harjoitettu toi-
minta saa aiheuttaa lian, melun yms. muodossa kohtuutonta rasitusta ympäristön asukkaille. Ulko-
varastointi on tontilla sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen siisti aitaus ja tontille saa rakentaa
enintään 2 asuntoa kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee
pitää istutuksin huolitellussa kunnossa. Tontilla tulee olla vähintään yksi puu kutakin tontin raken-
tamattoman osan 200 m2 kohti. Tontilla tulee olla vähintään 1 autopaikka kutakin liike-, toimisto-
ja teollisuustilan alkavaa 100 kerros-m2 kohti sekä 1 autopaikka kutakin myymälätilan alkavaa 50
kerros-m2 kohti. Korttelissa 1903 rakennustehokkuusluku on e=0,5 ja kortteleissa 1904 ja 1905
rakennustehokkuusluku on e=0,4. Asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on II kortteleissa 1903
ja 1904. Korttelin 1905 sallittu kerrosluku on Vanhan yhdystien puolella II ja Terholantien puolella
I. Korttelin 1904 eteläpuolella on asemakaavan mukaista Terholantien puistoaluetta (VP).
Asemakaavassa 19/15 korttelit 1912 ja 1913 sekä korttelin 2013 osa ovat toimitilarakennusten
korttelialuetta rakennustehokkuudella 0,4 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Varsinaisesta raken-
nusoikeudesta sallitaan 150 m2 myyntipinta-alaa elintarvikkeille, merkinnällä met 150.
Asemakaavassa 190016 kortteli 1901 on osoitettu Toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-3)
liike- ja toimistorakennuksille, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille. Alueel-
le ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä, eikä tontilla harjoitettu toiminta saa aiheuttaa lian,
melun yms. muodossa kohtuutonta rasitusta ympäristön asukkaille. Ulkovarastointi on sallittu vain
alueella, jolla on näköesteinen siisti aitaus. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin
huolitellussa kunnossa. Tontilla tulee olla vähintään yksi puu kutakin tontin rakentamattoman osan
200 m2 kohti. Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin toimisto- ja teollisuustilan alka-
vaa 100 k-m2 kohti ja yksi autopaikka kutakin liike- ja myymälätilan alkavaa 50 k-m2 kohti. KTY 3-
korttelialueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,4 ja kerrosluvulla II. Varsinaisesta
rakennusoikeudesta sallitaan 150 m2 myyntipinta-alaa elintarvikkeille, merkinnällä met 150. Kaa-
vassa korttelin 1901 lounaisrajaa pitkin Pohjoisväylän puolella on osoitettu säilytettävä tai istutet-
tava puurivi ja tontilla 1901-10 on osoitettu rakennusala yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville
rakennuksille rakennusoikeudella 40 k-m2. Voimassa olevassa kaavassa korttelin 1901 eteläosassa
on Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontti (YU-4), jolle on järjestettävä vähintään 1 auto-
paikka kutakin alkavaa 40 k-m2 kohden. YU –tontin rakennustehokkuus on e=0,4 kahdessa ker-
roksessa.
Asemakaavassa 190018 kortteli 1911 on Toimitilarakennusten korttelialueetta (KTY-3) raken-
nustehokkuudella e= 0,4 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Varsinaisesta rakennusoikeudesta salli-
taan 150 m2 myyntipinta-alaa elintarvikkeille, merkinnällä met 150. Korttelissa on osoitettu ohjeel-
linen rakennusala muuntamolle 20 k-m2 rakennusoikeudella.
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Kuva 5. Ote ajantasakaavasta. Kaava-alue rajattuna punaisella rajauksella.

2.5.4 Rakennusjärjestys, pohjakartta ja tonttijaot
Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 20.1.2019.
Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n vaatimukset.  Pohjakarttaa päivittää Jär-
venpään kaupungin maankäyttö- ja karttapalvelut.
Alueen tontin ovat rekisteröityinä kaupungin kiinteistörekisterissä.

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN
Kaavanlaatimiseen ryhdyttiin maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen siirtymäajan päättymisen
takia kaupungin aloitteesta. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittu-
mista koskevia säädöksiä uudistettiin 15.4.2011 voimaan tulleella lainmuutoksella. Vähittäiskaupan
suuryksikön määritelmää koski siirtymäsäännös, jonka mukaan lain 71 a §:ää sovellettiin paljon
tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan 15.4.2017 alkaen. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin (k-m2)
myymälät olivat siirtymäajan jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettiin vähittäiskaupan suuryksikköjen kaupan osalta jälleen
2017 niin, että vähittäiskaupan suuryksikön määritelmä tuplaantui 2 000 k-m2:stä ja 4 000 k-
m2:iin. Voimassa olevien rakennustehokkuuksien puitteissa vähittäiskaupan suuryksikköjen raken-
taminen on käytännössä mahdotonta, sillä rakennusoikeus ei oikeuta yli 4 000 k-m2:n rakennusmi-
toitusta. Kaupungin osalta on nähty yritystoiminnan turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisena
ajantasaistaa ja yhdenmukaistaa Terholan yritysalueen toimitilarakentamisen (KTY) kaavamää-
räykset.
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3.2 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.2.1 Lähtökohta-aineiston tavoitteet
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa ja ohjata monipuolista yritysten liiketoimintaa ja -rakentamista
Terholan yritysalueella, mahdollistaa mitoitusten salliessa paikallisesti merkittävien suuryksikköjen
sijoittaminen alueelle sekä luoda yritysten kilpailulle tasapuoliset edellytykset.

3.2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Asemakaavamuutos käynnistettiin vaikutukseltaan vähäisenä kaavamuutoksena, mutta asemakaa-
voitusprosessia päätettiin jatkaa MRL-lakimuutoksen voimaantulon ja käydyn kaavaluonnosvaiheen
jälkeen niin sanottuna normaalina asemakaavamuutoksena, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Kaavarajaus on ehdotusvaiheessa tarkentunut niin, että korttelit 1904, 1905 ja 1914 on lisätty
suunnittelualueeseen. Näin ollen rajaus on tarkentunut Järvenpään osayleiskaavan 2030 Terholan
alueen KM-1, T- ja P-aluevarauksiin. Alue on nähty yhtenäisesti rakentuneena yritysalueena, johon
tulee soveltaa yhtenäisiä kehittämisperiaatteita.
Kaavan tavoitteena vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen mahdollistaminen alueelle on vä-
hentynyt sen myötä, kun Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (230/2017) tulivat voimaan
1.5.2017 ja vähittäiskaupan suuryksikön määritelmä muuttui 2 000 k-m2:stä 4 000 k-m2:iin. Laki-
muutoksen myötä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen alueelle on mahdollista ainoastaan
tontteja yhdistämällä ja nykyisiä rakennuksia purkamalla. Tämän kaavan määräykset mahdollista-
vat paikallisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamisen kaava-alueelle lukuun
ottamatta päivittäistavarakauppaa.
Järvenpään kaupungin omistama keilahallikiinteistö sisältyy kaupungin taloussuunnitelmassa 2020-
2023 ja talousarviossa 2020 (KV 11.11.2019 § 81) jalostettavien kiinteistöjen aineistokokonaisuu-
teen. Kiinteistö on luokiteltu kaavakehityksen jälkeen myytäväksi.

3.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 Osalliset ja osallistuminen sekä vuorovaikutusmenettelyt
Kaava-alueen maanomistajat
Naapuritonttien/-tilojen omistajat, haltijat ja asukkaat
Lähialueiden asukkaat, yritykset ja työntekijät, sekä asukasyhdistykset
Viranomaiset:

- Uudenmaan ELY-keskus
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
- Uudenmaan liitto

Kaupungin asiantuntijaviranomaiset
- Järvenpää, rakennusvalvonta
- Järvenpää, kaupunkitekniikan suunnittelu
- Järvenpään Vesi

Fortum Power & Heat
Elisa Oyj
Telia Oyj
Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa
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Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan Seutulantalon
palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta saatujen lau-
suntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet kirjataan kaavaselostuksen liitteeseen 2.

3.3.2 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavahankkeesta on neuvoteltu kaupungin viranomaisten kesken. Kaupan sijainninohjauk-
sesta on järjestetty epävirallinen viranomaisneuvottelu 24.1.2014 kaupan sijainnin ja mitoituksen
määräyksistä ja lakitulkinnasta. Asemakaavahankkeesta on keskusteltu Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa kehittämiskeskustelun (MRL 8 §) yhteydessä vuonna 2019.

3.3.3 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 25.1.2017 kaupungin ilmoitustaululla ja Jär-
venpään kaupungin internet-sivuilla www.jarvenpaa.fi.

3.3.4 Valmisteluvaihe
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä 25.1.-7.2.2017 välisen ajan Seutulantalon palvelupis-
teessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus
jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Seutulantalon palvelupisteen aulassa on järjestetty keskustelu-
tilaisuus osallisille 2.2.2017. Luonnosvaiheessa lähetettiin ennakkolausuntopyyntö hankkeesta seu-
raaville tahoille:

Kaupunkitekniikka/Suunnittelupalvelut
Järvenpään Vesi
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö
Caruna Oy
Gasum Oy
Aurora Kaasunjakelu Oy
Elisa Oyj
Telia Oyj

Lausuntoja saatiin 3 kpl seuraavilta tahoilta:
Uudenmaan ELY-keskus, 10.2.2017
TeliaSonera Finland Oyj, 16.2.2017
Caruna Oy, 1.2.2017

3.3.5 Suunnitteluvaihe ja hyväksyminen

Täydentyy myöhemmin.
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3.4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

3.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Kaavasuunnittelu aloitettiin edellisten asemakaavojen pohjalta peilaamalla vähittäiskauppaa koske-
vaa tulevaa lakimuutosta silloiseen olemassa olevaan tilanteeseen. Pohdittiin sitä, kuinka laajasti
liike- ja toimitilojen kaavamääräyksien tulee olla nimenomaan vähittäiskaupan tiloihin ohjaavia ja
kuinka paljon muuhun toimitilatoimintaan. Päädyttiin siihen, ettei ole kaupungin tavoitteiden eikä
alueen toimijoiden toimintamahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaista rajoittaa korttelien
käyttöä kovin tarkasti.
Yrityselämän nopeat muutokset edellyttävät joustavuutta yrityksiltä ja myös alueilta, joilla yritykset
toimivat. Terholan yritysalueen rakennuskanta on verrattain vanhaa, joten se voi alkaa lähivuosina
alkaa uusiutua; kaavamääräysten tulee tällöin ottaa joustavasti huomioon mahdolliset uudenlaiset
yritystilaratkaisut. Vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamisen osalta Uudenmaan maakuntakaa-
va ja Järvenpään keskustan osayleiskaava 2030 ohjaavat rakentamista.
Varsinaisia vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja ei laadittu.

3.4.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Yritysalueen rakenne ja asemakaavaratkaisut ovat täsmentyneet alueelle jo aiempien asemakaavo-
jen, muodostuneen tonttirakenteen, kaupan suuryksiköiden tilavarausten sekä tiealueiden tarvit-
semien tilavarausten pohjalta. Kaavaratkaisun periaatteet ovat muodostuneet alueen koon, muo-
don, ja sijainnin; pääasiallisen käyttötarkoituksen sekä kaupungin tavoitteiden näkökulmasta.
Kaavamääräyksillä on edelleen tarkennettu mm. alueen rakennusaloja, kerroslukuja ja muuta mi-
toitusta.
Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmän muutos 2 000 k-m2:sta 4 000 k-m2:iin johtaa siihen,
ettei alueella ole mitoituksen puolesta mahdollista rakentaa vähittäiskaupan suuryksikkömääritel-
män kokoisia toimitiloja ilman tontin yhdistämisiä. Kerrosluvut on yhtenäistetty niin, että koko
suunnittelualueelle sallitaan II-kerroksinen rakentaminen. Kaupunki haluaa säilyttää kaupalliset
toiminnot koko alueella, eikä ole ohjaamassa aluetta sen lisäksi asumiseen, sillä kerroskorkeudet
nousisivat liiaksi suhteessa ympäristöön.
Kaavaehdotusvaiheessa Vanhan yhdystien pohjois ja koillispuolella sijaitsevat korttelit 1904, 1905
ja 1914 (osayleiskaavassa KM-1–alueeksi merkittyjä alueita) on liitetty mukaan kaava-alueeseen.
Näin koko suunnittelualueen kaavamääräykset saadaan yhtenäistettyä ja ajantasaistettua, mikä
palvelee myös osaltaan Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteita. Kaavaehdotusratkaisu poikkeaa
kuitenkin kiinteistön 186-019-1901-6 eli keilahallin osalta Keskustan osayleiskaavasta. Osayleiskaa-
vassa P-alueeksi (Palvelujen ja hallinnon alue) osoitettu alue on tarkemmilla asemakaavamääräyk-
sillä katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi liittää ympäröiviin KM-1-alueisiin (Kaupallisten palvelui-
den ja muun yritystoiminnan alue), kuin säilyttää nykyisten rajojen mukaisena ja eri käyttötarkoi-
tukseen osoitettuna erillisenä kirveenvarsitonttina. Perusteluina poikkeamiseen katsotaan lakimuu-
tokset vähittäiskaupan suuryksiköiden kokorajoituksissa sekä keilahallikiinteistön kehittämispoten-
tiaali ja listaaminen jalostettavaksi, myytäväksi kiinteistöksi (kts. kpl 3.2.2). Nykyinen toiminta voi
asemakaavan muuttumisen jälkeen kuitenkin vielä tarvittaessa jatkua.
Yhdyskuntateknisen huollon alueen varaus (et) korttelissa 1901 on poistettu.
Teknisinä merkintöinä risteysalueiden kulmissa on rakennusaloihin lisätty näkemäviisteitä liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi liittymäkieltomerkintöjä on osittain poistettu yritysaluetta
uudistavan rakentamisen joustavoittamiseksi.
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaava koostuu liike- ja toimitilarakennusten korttelialueista, joille saa sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksikön; toimitilarakennusten korttelialueista; huoltoasemarakennusten korttelialueesta
sekä näihin liittyvistä katualueista. Asemakaavassa osoitetaan myös pienempiä suojaviher-, lähivir-
kistys- ja energiahuollon alueita.

4.1.1 Mitoitus
Pinta-alat
Alueen kokonaispinta-ala on 15,1743 hehtaaria (ha). Asemakaavassa osoitetaan Liike- ja toimitila-
rakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMKTY-2) yhteensä
5,4125 ha; toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-6) yhteensä 5,4858 ha; katu- ja liikennealuei-
ta yhteensä 3,7981 ha; huoltoaseman korttelialuetta 0,6105 ha; lähivirkistysaluetta yhteensä 1,459
ha sekä suojaviheraluetta ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta (EV, EN) yhteensä 0,3320 ha.

Rakennusoikeudet
KMKTY-2-korttelialueilla on rakennusoikeutta yhteensä 22 504 k-m2, joka mahdollistaa liiketilaa ja
vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä muuta toimitilaa. Kaavamääräys mahdollistaa suuryksikkörajan
alittavaa pt-kauppaa, erikoiskauppaa, tilaa vaativaa kauppaa sekä erikoiskauppaa, joka soveltuu
keskustan ulkopuoliselle alueelle.
KTY-6-korttelialueilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 22 465 k-m2. Kaavamääräys mahdollistaa
liiketilaa ja pienyritystoimintaa, pt-kauppaa, erikoiskauppaa ja tilaa vaativaa kauppaa, mutta ei
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai sellaisiin verrattavissa olevia myymäläkeskittymiä. Tämän lisäksi
met 150-kaavamerkinnällä on mahdollistettu varsinaisesta rakennusoikeudesta sallitun elintarvik-
keiden myyntipinta-alan enimmäismääräksi 150 k-m2/kortteli, yhteensä kuuteen eri kortteliin.
Huoltoaseman korttelialueella (LH-3) on rakennusoikeutta yhteensä 1221 k-m2. Energiahuollon
alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 25 k-m2.
Kaikille korttelialueille on osoitettu kauttaaltaan suurimmaksi sallituksi kerroslukumääräksi II.
Rakennusoikeuden lisäys kaavamuutoksessa on yhteensä 776 k-m2, mikä johtuu Terholantienpuis-
ton osoittamisesta toimitilarakennusten korttelialueeksi.

4.2 ALUEVARAUKSET

4.2.1 Korttelialueet

Liike-ja toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMKTY-2)
Korttelialueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia sekä näiden yhdistelmiä. Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaati-
van erikoiskaupan liiketiloja sekä sellaisia muita erikoistavaran kaupan liiketiloja, jotka tilantarpees-
taan ja toimialan luonteesta johtuen soveltuvat keskustan ulkopuoliselle alueelle ja jotka eivät ole
vaikutuksiltaan seudullisesti merkittäviä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyynnin suuryksik-
köä.
Korttelialueelle saa sijoittaa polttoaineen jakelupisteen.
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Korttelialueella saa sijoittaa teknisiä tiloja katoille sekä kiinteistö- ja puistomuuntamoita kaavassa
osoitetun rakennusoikeuden lisäksi.
Tontilla harjoitettu toiminta ei saa melun, ilman pilaantumisen yms. muodossa aiheuttaa kohtuu-
tonta rasitusta ympäristön asukkaille. Ulkovarastointi on sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen
siisti aitaus. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa, hyödyn-
tää hulevesien käsittelyssä tai jättää luonnontilaiseksi. Tontilla tulee olla vähintään yksi puu kutakin
tontin rakentamattoman osan 200 m2 kohti. Liikenteen melusta aiheutuva melutaso rakennusten
sisällä työ- ja toimistotiloissa ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45
dB(A).
Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin
- liike- tai myymälätilan alkavaa 50 k-m2 kohti ja
- toimisto-, teollisuus- tai varastotilan alkavaa 100 k-m2 kohti

Korttelialueille on suunniteltu sijoitettavaksi ensisijaisesti kaupan toimintoja. KMKTY-
kaavamerkinnällä on osoitettu korttelit 1901, 1903 ja osa korttelista 1911, joihin voi pinta-alan ja
muun mitoituksen puolesta, ainakin kiinteistöjä yhdistelemällä on mahdollista sijoittua vähittäis-
kaupan suuryksikkö tai vastaava myymäläkeskittymä. Kaavamääräyksillä ohjataan korttelialueelle
sijoittumaan monimuotoista yritystoimintaa sekä kauppaa, joka hyötyy sijainnista varsinaisen kes-
kusta-alueen ulkopuolella. Päivittäistavaramyynnin suuryksikkö on kielletty kaavamääräyksin. Ra-
kennusoikeuksiin ei ole KMKTY-korttelialueilla tehty muutoksia. Korttelialueille on lisätty hulevesi-
määräys (hule-5), joka tullee konkreettisemmin sovellettavaksi uuden rakentamisen ja uusien ra-
kennuslupien myötä.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-6)
Korttelialueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia sekä näiden yhdistelmiä. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä tai niihin verrattavissa olevia myymäläkeskittymiä.
Korttelialueelle saa sijoittaa polttoaineen jakelupisteen.
Korttelialueella saa sijoittaa teknisiä tiloja katoille sekä kiinteistö- ja puistomuuntamoita kaavassa
osoitetun rakennusoikeuden lisäksi.
Tontilla harjoitettu toiminta ei saa melun, ilman pilaantumisen yms. muodossa aiheuttaa kohtuu-
tonta rasitusta ympäristön asukkaille. Ulkovarastointi on sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen
siisti aitaus. Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa, hyödyn-
tää hulevesien käsittelyssä tai jättää luonnontilaiseksi. Tontilla tulee olla vähintään yksi puu kutakin
tontin rakentamattoman osan 200 m2 kohti. Liikenteen melusta aiheutuva melutaso rakennusten
sisällä työ- ja toimistotiloissa ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45
dB(A).
Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin
- liike- tai myymälätilan alkavaa 50 k-m2 kohti ja
- toimisto-, teollisuus- tai varastotilan alkavaa 100 k-m2 kohti

Toimitilarakentamisen KTY-6 -määräys korvaa kumoutuvissa kaavoissa olevat KTY-2 ja KTY-3 -
määräykset. Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskeva kaavamääräys on päivitetty poistuneiden laki-
pykälien osalta. KTY-6 -määräyksessä muuttuu aiempiin KTY-määräyksiin nähden se, että KTY-6
sallii varastorakennusten sekä erilaisten toimintojen yhdistelmien rakentamisen. Lisäyksiä kaava-
määräyksiin ovat mm. polttoaineen jakelupisteen salliminen ja teknisten tilojen sekä kiinteistö- ja
puistomuuntamoiden sijoittamisen katolle kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Toimisto-
ja työtiloille on annettu meluohjearvojen mukainen kaavamääräys. Kaavamääräysten muutoksilla
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kokonaisuudessaan pyritään lisäämään yrittäjien mahdollisuuksia oman kaupallisen toimintansa
kehittämiseen ja joustavampaan rakentamiseen. KTY-2 -korttelialueilla ollut määräys kiinteistöjen
hoitohenkilökunnan asuntojen mahdollistamisesta on poistettu vanhentuneena kaavamerkintänä.
Korttelialueille on lisätty hulevesimääräys (hule-5), joka tullee konkreettisemmin sovellettavaksi
uuden rakentamisen ja uusien rakennuslupien myötä.

Huoltoaseman korttelialue (LH-3)
Kaavassa annetun kerrosluvun estämättä ja osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa il-
manvaihtokonehuoneita ja muita teknisiä tiloja.
Liikenteen melusta aiheutuva melutaso rakennusten sisällä työ- ja toimistotiloissa ei saa ylittää A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45 dB(A)
Ulkovarastointi on sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen siisti aitaus. Rakentamatta jäävät
tontinosat tulee pitää istutuksin huolitellussa kunnossa, hyödyntää hulevesien käsittelyssä tai jättää
luonnontilaiseksi.

Huoltoaseman korttelialueen määräyksillä halutaan turvata huoltoasematoiminnan jatkuvuus. Kaa-
vamääräys kiinteistöjen hoitohenkilökunnan asuntojen mahdollistamisesta on poistettu vanhentu-
neena kaavamerkintänä. Korttelialueille on lisätty hulevesimääräys (hule-5), joka tullee konkreetti-
semmin sovellettavaksi uuden rakentamisen ja uusien rakennuslupien myötä, sekä toimisto- ja
työtiloille annettu meluohjearvot huomioiva kaavamääräys.

4.2.2 Muut alueet
Lähivirkistysalue (VL)
Määräyksellä osoitetaan viherkaistale, joka aiemmassa kaavassa oli puistoaluetta (VP, puistotunnus
19/1).

Suojaviheralue (EV) ja Energiahuollon alue (EN)
Alueet säilyvät ennallaan vanhasta kaavasta.

4.3 NIMISTÖ
Kiinteistöjen 186-401-1-1728 ja 186-401-1-2571 alueella sijaitseva lähivirkistysalue nimetään Tiili-
puistoksi. Muuten suunnittelualueen nimistö säilyy ennallaan.

4.4 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kaavamuutoksen vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä, sillä alue on jo pääosin rakentunut. Kaa-
van aiheuttamia merkittäviä muutoksia luonnonympäristöön tai rakennettuun ympäristöön ei juuri-
kaan ole. Kaavamuutos yhtenäistää alueen kaavamääräyksiä ja ympäristön laatuun kiinnitetään
huomiota täydennetyillä hulevesi- ja melumääräyksillä.

4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET

4.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaavamuutos vahvistaa Terholan yritysalueen merkitystä tärkeänä Järvenpään elinkeinoelämän
alueena. Terholan liiketilan enimmäismäärää rajoittaa alueen status merkitykseltään paikallisena
kaupan keskuksena, koska aluetta ei ole maakuntakaavassa osoitettu merkitykseltään seudulliseksi
kaupan alueeksi.
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Läheinen Poikkitien alue on yritysnäkökulmasta houkuttelevampi uuden kaupan rakentamisen alue
kuin Terhola, koska alueella on valmis asemakaava sekä tyhjiä tontteja ja pääväylät kulkevat alu-
een keskellä ja tarjonta on siten helposti havaittavissa. Poikkitien alue on kuitenkin täyteen raken-
tumassa ja asemakaavan mahdollistamille kaupan konsepteille on Järvenpäässä kysyntää.
Uuden yritystoiminnan houkuttelemiseksi ja alueen kaupunkikuvan ja muun yleisilmeen paranta-
miseksi tulisi päivittää ja täydentää esimerkiksi uusin katusuunnitelmin tai osoittaa muita kunnos-
tustoimenpiteitä.

4.5.2 Vaikutukset ihmisiin, terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaalisiin oloihin
Käyttötarkoituksenmuutokset antavat aiempaa vapaammat kädet toimijoilla suunnitella yritystoi-
mintaansa Terholan alueella. Tämä mahdollistaa uudenlaisia toimintakonsepteja, mikä vaikuttaa
siihen, millaisia toimijoita ja asiakkaita Terholan alue houkuttelee. Liikenneturvallisuutta alueella on
kiinnitetty huomiota lisäämällä uusia viisteitä rakennusaloihin.

4.5.3 Vaikutukset ympäristöön, luontoon ja maisemaan
Kaavamuutoksen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, sillä suunnittelualue on jo rakentunut ja alu-
een käyttötarkoitus pysyy pääosin samana. Terholantienpuisto muutetaan osittain katuviheralueek-
si ja pääosin toimitilarakentamisen (KTY) tontiksi, mikä vähentää hieman alueen viheralueita.

4.5.4 Vaikutukset talouteen
Kaavalla turvataan alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja edistetään alueen työllisyyttä mo-
nella eri alalla. Kaavan päätarkoitus on ajantasaistaa ja yhdenmukaistaa alueen kaavamääräykset.
Terholantienpuiston muuttaminen KTY-tontiksi muuttaa aluetta entistäkin toimitilarakentamisen
alueeksi. Muuten alueen luonnetta ei ole tarkoitusta muuttaa ja nykyinen kaupallinen toiminta jat-
kunee ennallaan kaavasta riippumatta. Kaavamuutos ei tiettävästi edellytä merkittäviä lisäinves-
tointitarpeita alueen kunnallistekniseen verkostoon.

4.5.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaavamuutoksen liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Terholantienpuiston paikalle sijoittuvan
uuden toimitilarakentamisen tontin rakentuessa liikenne Terholantien ja Impoonkadun risteysalu-
eella saattaa jonkin verran lisääntyä. Liityntäkieltomerkintöjä on vähennetty, jotta alueen jatkoke-
hittäminen on joustavampaa. Uusien rakennuslupien myötä tonttiliittymät on mahdollista tarkastel-
la uudestaan. Viisteet rakennusalojen kulmissa risteysalueilla parantavat liikenneturvallisuutta.

4.5.6 Kaupalliset vaikutukset
Terholan alueella voi olla markkinakysyntää lähivuosien aikana uudelle vähittäiskaupalle. Erikois-
kaupassa laajennuskysyntää on erityisesti laajan tavaravalikoiman kaupassa, joten todennäköisesti
osa erikoiskaupan liiketilasta toteutuisi tavaratalokauppana.
Alueelle voi sijoittua myös hallimaisia erikoiskauppoja, kuten urheilukauppa, lastentarvikemyymälä,
datamyymälä tai eläinkauppa, mutta näiden pinta-ala jää yleensä pieneksi. Erikoiskauppaa voi si-
joittua myös tilaa vaativan kaupan oheismyymäläksi. Pienelle erikoiskaupan liikekeskukselle kes-
kustan ulkopuolella ei arvion mukaan ole Järvenpäässä suurta kysyntää. Tällä voisi olla vaikutuksia
myös keskustan kehittämiselle.
Alueelle hakeutuvat tilaa vaativan kaupan toimijat ovat hyvin monenlaisia. Alueelle hakeutuu to-
dennäköisesti jatkossa saman alan toimijoita, kuin alueella on tälläkin hetkellä, mm. autokauppaa,
teknistä kauppaa ja rakennustarvikekauppaa. Tilaa vaativaa kauppaa alueelle mahtuu laajantava-
ravalikoiman myymälän ohella paikallisuuteen nojautuen vielä 17 500 k-m2. Tilaa vaativan kaupan
uudisrakentumiskysyntä on kuitenkin hidasta johtuen toimialan yleisistä kehitysnäkymistä.
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Terholan alue tuskin tulee rakentumaan täyteen kaupan toimijoita kovin nopeasti, sillä alue on
nykytilassaan jo lähes täyteen rakentunut ja uudistuminen tarkoittaa nykyisten toimintojen poistu-
mista alueelta. Alueen paikallisuuteen nojautuva enimmäismitoitus voi kuitenkin kokonaisuudes-
saan tulevaisuudessa tulla toteutumaan. Todennäköisesti aluerakenne säilyy nykyisen kaltaisena
sekoittuneena alueena kuitenkin vielä pitkään.

4.6 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Liikenne aiheuttaa alueella jonkin verran ilmansaasteita ja meluhaittoja. Liikenteellisesti vilkas Poh-
joisväylä ei kuitenkaan aiheuta suuria häiriöitä, sillä sitä sivuavat suunnittelualueen tontit sijaitse-
vat korkeammalla kuin Pohjoisväylä ja osittain vaihtelevat maastonmuodot vähentävät melun kul-
keutumista yritysalueelle. Muutenkin Pohjoisväylän puolella on lähinnä varastopihaa ja tonttien
piha-alueet sijoittuvat Vanhan yhdystien puolelle. Alueen kehittymistä ja uutta rakentamista ajatel-
len on kiinnitetty huomiota alueen hulevesien hallintaan; asemakaavamuutos velvoittaa uudessa
rakentamisessa mittatilavuudeltaan riittävien viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden sijoittami-
seen tonteille. Uudessa rakentamisessa velvoitetaan ottamaan huomioon myös kaavan melumää-
räykset.

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT
Toteutusta ohjaavia lisäsuunnitelmia ei ole erikseen laadittu. Asemakaavan lisäksi rakentamista
alueella ohjaa kaupungin rakennusjärjestys.

5.2 TOTEUTTAMISEN AJOITUS
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa, kun kaava saa lainvoiman ja tarvittavat kiinteistötekniset
toimenpiteet on saatu suoritettua.

5.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA
Asemakaavan toteutusta seurataan Järvenpään kaupunkikehityksen, alueen yrittäjien sekä muiden
osallisten kanssa. Huomiota kiinnitetään etenkin niihin asioihin, jotka Järvenpään kaupunki on Jär-
venpään keskustan osayleiskaavassa 2030 Terholan yritysalueelle asettanut. Erityisesti seurattavia
asioita ovat hulevesien hallinta, pysäköintipaikkojen tarve, siisti ulkovarastointi sekä asukkaiden ja
käyttäjien palaute.

Järvenpäässä 20.1.2020

Juhana Hiironen Jaakko Heikkilä
Vs. kaavoitusjohtaja Kaavasuunnittelija
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Tämä on Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS). Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63§ mukaan OAS:ssa tiedotetaan, missä vaiheessa ja
millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan suunnitteluun. OAS:aa voidaan tarkistaa kaavatyön
aikana tarpeen mukaan.

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa MRL:n vähittäiskaup-
paa koskevien säädösten muutosten jälkeen kaupan jatkuminen ja kehittäminen Terholassa sekä
kaavamääräyksien ajantasaistaminen. Kaavamuutosalue sijaitsee 19. eli Terholan kaupunginosas-
sa.

MRL:ssa vähittäiskauppaa ohjaavan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää kaupan pal-
veluiden sijoittumista keskusta-alueille sekä turvata vähittäiskaupan palveluverkon säilyminen ja
sen kehittymisen edellytykset. Lain tavoitteena on myös vähentää keskustojen ulkopuolelle sijoit-
tuvien suurien myymälöiden kielteisiä vaikutuksia yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen sekä lii-
kenteeseen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei
muu sijainti kaupan laadun huomioon ottaen ole perusteltu.

Tämän kaavaprosessin lähtötilanteessa noudatettiin 15.4.2011 MRL:n muutoksessa voimaan
tulleita vähittäiskauppaa koskevia erityisiä säännöksiä, joiden tavoitteena on mm. selkeyttää
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen periaatteita ja yhdenmukaistaa vähittäis-
kaupan ohjausta koskevat säännökset koskemaan kaikkia vähittäiskaupan toimialoja. Ympä-
ristöministeriön julkaiseman oppaan Opas vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoituksesta
(2013 s. 22) mukaan:

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan kooltaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista
vähittäiskaupan myymälää (MRL 71 a §). Siirtymäajan jälkeen, 16.4.2015 alkaen, paljon ti-
laa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasema sijainnin ohjauksessa poistuu (ks. liite 2).
Kaikki yli 2000 kerrosneliömetrin myymälät ovat mainitusta päivämäärästä lähtien vähit-
täiskaupan suuryksikköjä kaupan toimialasta riippumatta (MRL 71 a §).

Terholan yritysalueen kaavaluonnoksen nähtävillä olon ja edellä mainitun lakimuutoksen jälkeen
MRL:iin tehtiin jälleen muutoksia 1.5.2017 alkaen siten, että vähittäiskaupan suuryksikköjen
määritelmä muuttui 2 000 k-m²:stä 4 000 k-m²:iin. Tavoitteena on, ettei kaupan laatua enää huo-
mioitaisi kaavamääräyksissä, ellei se ole tarkoituksenmukaista. Tämä laajentaa yrittäjän vapauk-
sia kaupan mitoituksessa ja laadussa, mutta voi toisaalta ohjata epätoivottuun yhdyskuntakehityk-
seen. Nyt meneillään olevassa kaavaprosessissa pyritään sovittamaan yhteen tältä osin Terholan
alueen yritystoiminnan ja kaupungin tarpeet ja edut.

Alun perin kaavamuutos käsiteltiin luonnosvaiheessa vähäisenä. Kaavan aikataulu on maankäyt-
tö- ja rakennuslain lakimuutosten ja sen tulkintojen sekä kaupungin henkilöstömuutosten takia
venynyt. Siksi aikataulua on tässä 11.10.2019 päivitetyssä OAS:ssa ajantasaistettu. Lisäksi kaa-
va-aluetta on laajennettu luonnoksesta ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheesta eteenpäin kaava-
muutos käsitellään normaalina kaavamuutoksena. Kartat on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuk-
seen muutettua kaavarajausta.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.



Asemakaavan muutos koskee seuraavia kiinteistöjä tai niiden osia:

186-19-1903-1 186-401-1-2652 186-19-1901-8 186-19-1901-10
186-19-9901-0 186-401-1-2721* 186-19-1901-9 186-19-1901-11
186-401-1-1728 186-401-1-2607* 186-19-1911-3 186-19-1911-14
186-401-1-2571 186-401-1-2610* 186-19-1911-5 186-19-1912-1
186-401-1-2607 186-19-1902-1 186-19-1911-6 186-19-1913-1
186-401-1-2608 186-19-1901-1 186-19-1911-7 186-19-1913-7
186-401-1-2-311* 186-19-1901-2 186-19-1911-8 186-19-1914-9
186-401-1-2609* 186-19-1901-6 186-19-1911-9

*osa kiinteistöstä

Suunnittelualue on kooltaan noin 15,5 ha.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mustalla ympyröitynä.

Kaavamuutos tehdään kaupungin omana työnä ja kaupungin aloitteesta.

Suunnittelualue on osittain kaupungin maanomistuksessa ja osittain yksityisessä omistuksessa.



Siniset alueet ovat kaupunginomistuksessa, punertava alue kaupungin vuokra-aluetta.
Suunnittelualue on rajattu mustalla.

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi. Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavassa (30.10.2014) alueelle on osoitettu tiivistettävän alu-
een kehittämisperiaatemerkintä.

Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä (2015). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mer-
kitty valkoisella.



Suunnittelualueella on voimassa Keskustan Osayleiskaava 2030, joka kumosi Terholan yritysalu-
een osalta Järvenpään kaupungin yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64).

Keskustan osayleiskaavassa alueelle on merkitty
P käyttötarkoitusmerkinnällä Palveluiden ja hallinnon alue
T käyttötarkoitusmerkinnällä Teollisuus-, varasto- ja muu yritysalue
KM-1käyttötarkoitusmerkinnällä Kaupallisten palveluiden ja muun yritystoiminnan alue

Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 ja keskustan osayleiskaavasta 2030. Suunnittelualueen sijainti rajattu-
na mustalla.

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaavat ja niiden vahvistumispäivämäärät.

19/3, 30.6.1977

19/12, 3.3.2000

19/16. 18.6.2007

19/18, 28.9.2009

19/15, 29.1.2007



Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu punaisella.

Suunnittelualueella on voimassa käyttötarkoitusmerkinnät:

KTY-2 Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusraken-
nusten korttelialue.

AM-3 Moottoriajoneuvojen, huoltoasemien korttelialue

KTY-3 Toimitilarakennusten korttelialue

YU-4 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alue

EN Energiahuollon alue

VL Lähivirkistysalue

VP Puistoalue

Kaava-alueen maanomistajat ja naapurit, lähialueen asukkaat

Viranomaiset: Uudenmaan Ely-keskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Järvenpään kaupunki,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Asiantuntija viranomaiset: Järvenpään Vesi, Fortum Power & Heat Oy, Caruna Oy, Telia Oyj,
Elisa Oyj
Muut tahot, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,

Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa

Jos jokin taho katsoo, ettei heitä tarvitse pitää osallisina tässä kaavatyössä, asiasta voi ilmoittaa
kaavasuunnittelijalle kirjallisesti.

Osallistua voi jokaisessa kaavaprosessin vaiheessa joko suullisesti tai kirjallisesti. Toivomme
sähköistä osallistumista (tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi ). Suunnitteluasiakirjat ovat nähtävillä



Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12, 1. kerros) sekä Järvenpään kaupungin internet-
sivuilla.

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta, nähtävillä oloista, hyväksymisestä ja voimaantulosta tie-
dotetaan kuulutuksella:

- Kaupungin virallisella ilmoitustaululla (sähköinen 1.1.2020 alkaen)
- Kaupungin internet-sivuilla
- Kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapureille (voimaantulosta tiedotetaan kirjeitse vain,
jos sitä on kirjallisesti pyytänyt ja ilmoittanut osoitteensa).

Asemakaavamuutoksen aluksi laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeelli-
nen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista
(MRL 63§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voidaan tehdä tarkennuksia koko valmisteluvai-
heen ajan, kunnes kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

OAS:sta voi esittää myös mielipiteen alueen suunnittelun lisätiedoksi kaupungille.

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja
lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta kaupungille (MRL 62 § ja MRA 30§). Kaupunki pyytää
mahdollisia ennakkolausuntoja viranomaisilta.

Valmisteluvaiheen kaavaluonnos on nähtävillä14 päivää Seutulantalon palvelupisteessä ja Jär-
venpään kaupungin internet-sivuilla.

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja ennakkolausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavan muu-
tosehdotus, jonka kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän
ajaksi Seutulantalon palvelupisteeseen ja Järvenpään kaupungin internet-sivuille.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupungille
ennen ehdotuksen nähtävillä oloajan päättymistä (MRL 65 § ja MRA, 27 §). Kaavaehdotuksesta
pyydetään tarvittavat lausunnot (MRA 28 §).

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ja hyväksyy asemakaavoituksen vastineet kaavamuutoseh-
dotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Mikäli asemakaavamuutosehdotusta joudu-
taan muuttamaan olennaisesti lausuntojen ja muistutusten johdosta, asettaa kaupunkikehityslau-
takunta sen uudelleen nähtäville ja mahdollisesti myös pyytää uusia lausuntoja.

Hyväksymistä koskevasta päätöksestä, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto (vastine),
ilmoitetaan kuulutuksella tiedottamisesta sovitulla tavalla niille viranomaisille, kunnan jäsenille
ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa kaavan
ollessa julkisesti nähtävillä. (MRL 67 § ja MRA 94§)

Hyväksymispäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kunta-
laissa säädetään. (MRL 188 §)

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän kuluessa Helsingin hallinto-
oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitusluvalla edelleen korkeimpaan hallin-



to-oikeuteen. Valitusote valtuuston päätöksestä on pyydettävä erikseen Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.

Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun lainvoiman saaneesta päätöksestä ilmoitetaan kuulutuk-
sella, kuten edellä on mainittu. Voimaan tullut asemakaava saatetaan sovituilla tavoilla tiedoksi
MRA § 95 mukaisesti.

Kaavan suunnittelun aikana käytetään jo olemassa olevia perusselvityksiä. Selvitykset antavat
riittävän tietopohjan kaavasuunnittelun lähtökohdiksi. Lisäselvityksiä voidaan tarpeen vaatiessa
tehdä kaavasuunnittelun edetessä. Käytetyt selvitykset tullaan luettelemaan kaavaselostuksessa.

Asemakaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä mm. ihmisen elinoloihin,
maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja liiken-
teeseen.

Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioin pääasiassa kaupungin omana työnä koko kaavapro-
sessin ajan ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Vaikutusten arviointi perustuu
suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä käytössä oleviin perustietoihin, yhteistyötahojen kanssa
käytyihin neuvotteluihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisil-
ta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja muuhun palautteeseen.

Luonnos nähtäville tammikuussa 2017 (14 pv)

Ehdotus julkisesti nähtäville Kauke ltk.: joulukuu 2019-tammikuu 2020, (30 pv)

Hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk., Kh ja Kv) helmikuu-maaliskuu 2020, (30 pv)

Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa huo-
mioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, ota yhteyttä kaa-
vasuunnittelijaan (ks. yhteystiedot alla).

Osallistuminen

Aloitusvaihe - Ilmoitus vireilletulosta

- Tiedottaminen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta (OAS)

Mahdollinen mielipide suunnittelun
lisätiedoksi
Mahdollinen arvio OAS:n riittä-
vyydestä

Valmistelu-
vaihe

- Luonnos nähtävillä (14 päivää)

- Mahdollinen yleisötilaisuus

Mahdollinen mielipide luonnokses-
ta

Ehdotusvaihe - Ehdotuksen hyväksyminen KAUKE lautakun-
nassa julkisesti nähtäville ja lausunnoille

- Ehdotus julkisesti nähtäville (30 päivää) MRL 65
§ ja MRA 27 § mukaisesti

Mahdollinen muistutus ehdotukses-
ta, lausunnot pyydetään.

Hyväksymis-
vaihe

- Asemakaavan hyväksyminen KAUKE ltk
-  (muutoksenhaku HHAO ja KHO)

- Voimaantulo

Mahdollinen oikaisukehotus
/valitus



Asemakaava laaditaan Järvenpään kaupungin asemakaavoituksessa virkamiestyönä. Sähköposti-
osoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen p. 040 315 2447
Kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä p.040 315 2630



Liite 2:

Lyhennelmät lausunnoista, mielipiteistä ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet

Vireille, OAS ja kaavaluonnos

Asemakaavamuutosluonnos on ollut julkisesti nähtävänä 25.1.-7.2.2017 Seutulantalon palvelupisteessä sekä
Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavamuutoksen valmisteluaineistosta saatiin 3 lausuntoa.

Lausunto 1: Uudenmaan ELY-keskus, 10.2.2017

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaavamääräyksiä tulee kehittää siten, että oikeusvaikutteisen yleiskaavan
vähittäiskauppaa koskevat määräykset välittyvät asemakaavaan. Vähittäiskaupan tulee olla merkitykseltään
paikallista, ei keskustahakuista. Mitoituksen ja kaupan laadun tulee olla sellainen, että nämä edellytykset täyttyvät.

Vastine: Oikeusvaikutteisen Järvenpään keskustan osayleiskaavan 2030 vähittäiskauppaa koskevat
määräykset otetaan huomioon asemakaavassa. Vähittäiskauppa tulee olemaan laadultaan ja
mitoitukseltaan paikallista.

Lausunto 2: Caruna Oy, 16.2.2017

Kaava-alueen eteläreunalla kulkee 110 kV maakaapelimme Kyrölä-Järvenpää. Kaapelialueelle tai sen välittömään
läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Carunalta erillinen risteämälausunto. Risteämälausunnossa
esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen
suunnittelijan ja toteuttajan tulee voimajohdon kannalta ottaa huomioon.

Vastine: Kaava-alueen eteläreunalla kulkeva maakaapeli sijaitsee lausunnon antajan toimittaman
liitekartan mukaan rakennusalan ulkopuolelle, vaikka kaapelin linja kartan perusteella on osin
tulkinnanvarainen. Rakentaminen kaapelin läheisyyteen tarkastellaan yksityiskohtaisemmin
tarkemmilla suunnittelutasoilla.

Lausunto 3: TeliaSonera Oyj, 1.2.2017

Pyydetään ottamaan huomioon tukiasema kaava-alueella.

Vastine: Merkitään tukiasema kaavakarttaan.






