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1. Mitä tapahtuu ja missä?

Kyrölän (kaupunginosa nro 4) kaupunginosan alueella on alkamassa asemakaavahanke nimeltä Kyrölän koulu. 
Asemakaavan muutos laaditaan Järvenpään kaupungin asemakaavoituksessa virkamiestyönä.

Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (MRL 63 §) saa tietoa, missä vaiheessa ja millä tavoin osalliset voivat 
vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavan valmisteluvai-
heen aikana tarpeen mukaan.

1.1. Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä (186-4-441-1, 186-4-411-2 ja 186-4-411-1) ja katualuetta. 

Suunnittelualue voi tarkentua kaavasuunnitteluprosessin edetessä. Suunnittelualueen koko on noin 1,4 hehtaa-
ria. Alue sijaitsee noin 1700 metrin päässä Järvenpään juna-asemalta ja noin 500 metrin päässä nykyiseltä Aino-
lan asemalta. Alueella on nykyisellään Kyröläntien varressa moduulikoulu ja siihen liittyviä leikkivälineitä ja pieni 
kenttä. Alueen pohjoisosassa, Marssipolun varressa on päiväkoti, joka on määrä purkaa. Kyröläntien ja Puistotien 
kulmassa on pysäköintialue. 

1.2. Aloite ja hakija

Kaavamuutos laaditaan kaupungin aloitteesta ja se on esitelty vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa ja kaavoitus-
suunnitelmassa (17.1.2022 § 15).

Suunnittelualue sijaitsee punaisen ympyrän sisällä. 
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2. Mitä on suunnitteilla?

Kaavasuunnittelun tavoitteena on mahdollistaa pysyvän rakennusluvan hakeminen koulurakennukselle. Samalla 
koululle luodaan oma tontti, joka mahdollistaa uudenlaiset pihajärjestelyt. Moduulikoulurakennuksen muutos-
töistä ja piha-alueen suunnittelusta vastaa Mestaritoiminta Oy konsultteineen. Osana asemakaavaa rajataan myös 
Metsolantien katualue nykytilan mukaisesti. 

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

3. Suunnittelun lähtötiedot

3.1. Maanomistus

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 

3.2. Maakuntakaava

Uudessa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.8.2020 § 20) lähes koko 
Järvenpää on merkitty taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi (vaaleanruskea viivoitus). Määräysten mukai-
sesti tämän alueen yhdyskuntarakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja ase-
manseutuihin tukeutuen.

Ote Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta
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3.3. Yleiskaava

Alueella on voimassa Järvenpään yleiskaava 2040 (Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 80). Suunnittelualueen ete-
läpuolinen, vanhan Kyrölän koulun alue hyväksyttiin muusta yleiskaavasta erillisellä päätöksellä (22.3.2021 § 16). 

Suunnittelualue on merkitty aluevarauksella PY/A (Julkisten palveluiden alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus 
on asuminen).  Määräyksen mukaan alue varataan julkisten palveluiden kuten koulujen, päiväkotien sekä kulttuu-
ri- ja vapaa-ajantoimintojen käyttöön. Lisäksi alueelle saa sijoittaa sen luonteeseen soveltuvaa elinkeinotoimin-
taa. Määräys mahdollistaisi alueelle myös asumista, mutta vain tapauksessa, jossa tarve osoittaa alueelle julkisia 
palveluita on ensin tarkasteltu. Suunnittelussa tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen 
ja edistää palveluiden saavutettavuutta kestävin kulkumuodoin. Alueen suunnittelussa tulee varmistaa riittävät 
lähivirkistyksen alueet ja kiinnittää erityistä huomiota elinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja kulttuu-
riympäristön arvoihin.

Alueen läpi kulkee lisäksi viheryhteysmerkintä ja virkistyksen ja ulkoilun pääreittiä osoittava merkintä. Suunnit-
telussa tuleekin huomioida näiden jatkuvuus ja toteuttamismahdollisuudet alueen ominaispiirteet huomioivalla 
tavalla. Lisäksi aluetta rajaa idässä, lännessä ja etelässä pyöräilyn pääreitti -merkintä. Puistotie on osoitettu pää-
tietä, -katua tai merkittävää kokoojakatua kuvaavalla merkinnällä. 

Suunnittelualue rajautuu itä- ja eteläreunassa purkuojaa osoittavaan merkintään. Tässä kohdassa Räikilänoja kul-
kee sadevesiviemärissä. Pohjoisreunassa alue rajautuu paikallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä osoittavaan 
aluerajaukseen, jolla on merkitty Tanhuniityn alue. 

Ote yleiskaava 2040:stä. kaava-alueen sijoittuminen on osoitettu punaisella rajauksella.
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3.4. Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa: vuonna 1978 vahvistettu Kyrölän kaava ja 1987 vahvistettu 
kaava tunnuksella 4/11. Nykyinen päiväkodin alue on korttelialuetta Y-6, eli osoitettu yleisten rakennusten kortte-
lialueeksi. Nykyinen moduulikoulu on sijoittuneena väliaikaisella rakennusluvalla VK-merkinnän eli leikkikentän 
kohdalle, joten asemakaava ei vastaa nykytilannetta. Pysäköintialue on merkitty LPA-alueeksi. Lisäksi kaavassa 
on Katrillipuisto ja sen läpäisevä jalankululle ja pyöräilylle  varattu alue. Katrillipolku on merkitty samoin. Marssi-
polulla ja Jenkkapolulla on lisäksi sallittu huoltoajo. 

Ote ajantasakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue merkitty punaisella rajauksella.
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4. Osalliset

• Suunnittelualueen maanomistajat
• Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat
• Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset
• Järvenpään kaupungin viranomaiset
• Järvenpään Vesi
• Uudenmaan liitto
• Uudenmaan ELY-keskus
• Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo
• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
• Teleoperaattoriyritykset ja teknisten verkostojen toimittajayritykset 
• Järvenpää-Seura ry
• Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
• Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa

1. Määritellään kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat sekä 
aikataulu, laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

2. Laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. 
Luonnoksesta voi esittää mielipiteensä.

3. Laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville 
kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä. 
Ehdotuksesta voi esittää muistutuksen.

4. Asemakaavan hyväksymiskäsittely kaupunginvaltuustossa 
ja mahdollinen muutoksenhaku. 

Kaavoitusprosessin vaiheet (asemakaavan laatiminen tai muutos)

5.1. Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen

5. Miten ja milloin voin osallistua?
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5.2. Tiedottaminen

Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin internet-sivuilla, Keski-Uusimaa Viikko 
-lehdessä sekä lähettämällä kirje kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja halti-
joille sekä muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa.

5.3. Aloitusvaihe

Kaavoitustyön käynnistymisestä ja siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistumisesta 
tiedotetaan siten kuin edellä on kerrottu. OAS on nähtävillä suunnittelutyön ajan Seutulantalon palvelupisteessä 
(Seutulantie 12, 1. kerros) sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan valmisteluvaiheen aikana tehdä tarkennuksia ennen kaavaehdo-
tuksen asettamista julkisesti nähtäville.

5.4. Valmisteluvaihe

Asemakaavojen muutosluonnos ja muu suunnitteluaineisto asetetaan nähtäväksi mielipiteiden antamista varten 
(MRL 62, MRA 30) Seutulantalon palvelupisteeseen. Kaava-aineistoa laitetaan myös Järvenpään kaupungin inter-
net-sivuille.

Kaavamuutoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta:

• Järvenpään Vesi
•  Uudenmaan ELY-keskus
• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
• Vantaan Energia Keski-Uusimaa
• Caruna Oy
• Auris Kaasunjakelu Oy
• Elisa Oyj
• Telia Finland Oyj
• Järvenpää-Seura ry 
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5.5. Ehdotusvaihe

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja ennakkolausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavan muutosehdotus, 
jonka kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65§, MRA 27§) 
sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutosehdotus laitetaan nähtäväksi Seutulantalon palvelupisteen ilmoitustaululle ja Järvenpään 
kaupungin internet-sivuille. Asiasta tiedotetaan osallisille, kuten edellä on kerrottu.

Ehdotusta koskevat muistutukset tulee jättää kirjallisena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ja hyväksyy asemakaavoituksen laatimat vastineet kaavamuutosehdotuk-
sesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Mikäli asemakaavamuutosehdotusta joudutaan muuttamaan 
olennaisesti lausuntojen ja muistutusten johdosta, asettaa kaupunkikehityslautakunta sen uudelleen nähtäville ja 
mahdollisesti myös pyytää uusia lausuntoja. Muussa tapauksessa kaupunkikehityslautakunta esittää ehdotuksen 
edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunnan päätös, josta ilmenee 
kaupungin perusteltu kannanotto (vastine), lähetetään niille osallisille, jotka ovat jättäneet muistutuksen tai ovat 
sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa.

5.6. Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen. Päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella tiedottamisesta 
sovitulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän kuluessa Helsingin hallin-
to-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitusluvalla edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Valitusote valtuuston päätöksestä on pyydettävä erikseen Järvenpään kaupungin kirjaamosta.

Asemakaavamuutos tulee voimaan kuulutuksella. Lainvoiman saaneesta päätöksestä kuulutetaan kaupungin il-
moitustaululla, internet-sivuilla sekä kirjeitse niille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyy-
täneet ja antaneet yhteystietonsa. 

Asemakaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan, liiken-
teeseen, tekniseen huoltoon, yhdyskuntatalouteen, terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin arvioidaan kau-
pungin omana työnä ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Vaikutusten arviointi perustuu alueelta 
käytössä oleviin perustietoihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisilta saataviin 
lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja muuhun palautteeseen.

Kyrölän koulun kaavassa erityisesti tullaan arvioimaan vaikutuksia liittyen kunnallisteknisiin muutostarpeisiin 
sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen näkökulmasta. 

6. Kaavan vaikutusten arviointi
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7. Aikatauluarvio

•  Asemakaavatyö käynnistyy toukokuussa 2022
•  Asemakaavaluonnos on nähtävänä arviolta syys-lokakuu 2022 (MRL 62 §)
•  Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi arviolta joulu-tammikuu 2022-23 (MRL 65 §, MRA 27§)
•  Tavoitteena on, että kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk, KH ja KV) keväällä 2023. 

8. Mielipiteet aloitusvaiheessa

Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa huomioitu? Jos haluat 
tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, ota yhteyttä suoraan kaavan valmistelijaan (ks. yh-
teystiedot alla).

Seutulantalon palvelupiste
Puh. (09) 2719 2880
Sähköposti: tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi 
Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää

Kaavoituksen erikoissuunnittelija Martta Pirttioja, 040 315 3939

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula, 040 315 2005

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi, ellei toisin mainita.

9. Yhteystiedot




	1. Mitä tapahtuu ja missä?
	2. Mitä on suunnitteilla?
	3. Suunnittelun lähtötiedot
	4. Osalliset
	5. Miten ja milloin voin osallistua?
	6. Kaavan vaikutusten arviointi
	7. Aikatauluarvio
	8. Mielipiteet aloitusvaiheessa
	9. Yhteystiedot

