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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tehtävänä on 
kertoa osallisille: 

• Mitä kaavoitus koskee 
• Mihin sillä pyritään 
• Ketkä ovat osallisia 
• Miten ja milloin voi osallistua 
• Miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan 
• Miten vaikutuksia arvioidaan 
• Kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa 
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1. Mitä tapahtuu ja missä? 

Haarajoen (15.) kaupunginosan alueella on alkamassa asemakaavahanke nimeltä Lehmustien 
pientalotontit. Kaava on alueen ensimmäinen asemakaava. Se 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 valmisteluvaiheen aikana tarpeen mukaan. 

 

1.1  Suunnittelualue 

Lehmustien pientalotonttien asemakaavan suunnittelualue on laajuudeltaan n. 2,8 ha. Alue pitää 

sisällään kiinteistön 186-401-22-6, sekä osan kiinteistöistä 186-401-9-146, 186-401-9-147, 186-
401-9-150 ja 186-401-9-183. Kohde sijaitsee Haarajoen kaupunginosassa, linnuntietä noin 5 km 
päässä Järvenpään keskustasta. Alue on rakentumatonta ja melko tasaista savipeltomaata, jonka 

ympärillä on pientaloasutusta. Suunnittelualue voi tarkentua kaavasuunnitteluprosessin edetessä. 

 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mustalla ympyröitynä. 
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1.2  Aloite tai hakija 

Aloite asemakaavasta on tullut Järvenpään kaupungilta. Kaava-aloite on esitelty vuoden 2020 

kaavoituskatsauksessa ja kaavoitussuunnitelmassa (Kh. 20.1.2020 § 9). 

2. Mitä on suunnitteilla? 

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet pientaloasutuksen lisäämiseen ja katutilan 
varaamiseen Lehmustien, Mahonkikadun ja Näretien rajaamalle peltoalueelle. 

Asemakaava-alueelle laaditaan erillinen tonttijako kaavan hyväksymisen jälkeen. 

2.1 Maanomistus 

Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan Järvenpään kaupungin omistuksessa. 
Kaavasuunnittelun yhteydessä tutkitaan suunnittelualueen mahdollinen osittainen laajentuminen 

yksityisen maanomistuksen puolelle.  

 

 

Ote kaupungin maanomistuksesta suunnittelualueella. Kaupungin maanomistus merkitty violetilla 
värillä. 
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2.2 Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen. 

Suunnittelualueen tuntumassa on myös merkinnät viheryhteydestä sekä Vanhan Lahdentien 
varressa sijaitsevasta maakaasun runkoputkesta.  

2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty merkinnällä ”tiivistettävä alue”, joka 

tukeutuu Haarajoen rautatieseisakkeeseen. 

Uusimaa 2050-kaavan kaavaehdotuksessa viheryhteystarve ja maakaasun runkoputkivaraus on 
säilynyt ennallaan. Vanha Lahdentie on myös merkitty merkinnällä ”maakunnallisesti merkittävä 

tie”. (Maakuntahallitus 9.9.2019 § 109).  

 

 

xz

 

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä (Uudenmaan liiton karttapalvelu 2020). Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti valkoisella ympyröitynä. 

 

2.3 Yleiskaava 

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (Kv 9.8.2004 § 64) suunnittelualue on merkitty 
maatalous- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Lisäksi alueen läpi on merkitty kulkevaksi 
ulkoilureitti.  
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakennuspaikan 
pinta-alan on oltava vähintään2 ha. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa 

yhden enintään 200 k-m2 asunnon ja lisäksi enintään 70 k-m2taloustiloja. Alueella jo olevia 
rakennuksia saa laajentaa ja korvata uusilla käyttötarkoitusta muuttamatta. Rakentamisen on 
sijainniltaan liityttävä olemassa oleviin tilakeskuksiin siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät 
vapaina rakentamiselta. 

 

Ulkoilun pääreitti 

Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti valkoisella 
ympyröitynä.  

 

Järvenpään yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, joten sillä ei ole vielä lainvoimaa. Kaava etenee 

ehdotusvaiheen jälkeen hyväksymiskäsittelyyn ja yleiskaava on tarkoitus saada hyväksyttyä 
vuoden 2021 aikana. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AP). 

 

2.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Se rajautuu asemakaavoitettuihin alueisiin etelän, lännen 
ja pohjoisen suunnassa. Nämä asemakaavat sisältävät erilliset rakentamistapaohjeet. 

Suunnittelualuetta ympäröivät asemakaavat ovat: 

• 15/1 kh. hyv. 8.3.1996 

• 15/3 kh. hyv. 16.12.2002 
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Ympäröivät asumiseen osoitetut alueet ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO-31). 

Kaavamääräysten mukaan korttelialueella saa rakentaa kullekin asemakaavassa osoitetulle tontin 
rakennusalalle yhden asunnon sekä osoitettuun asuntokerrosalaan sisältyvän, päärakennukseen 
kytketyn tai erillisen sivuasunnon, enintään 80 k-m2.  

Yhteen kerrostasoon saa rakentaa enintään 70 % asemakaavassa osoitetusta 
asuinrakennusoikeudesta.  

Asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta saa tontilla asuva käyttää 60 k-m2 liike- työ ja 

palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä.  

Uudisrakennuksen ulkoseinäverhouksen tulee olla pääosiltaan puuta, mutta ulkoseinäverhoukseen 
voidaan käyttää vähemmän kuin puolet seinien ikkunattomasta alasta. Kattopintojen tulee olla 

kaltevia.  

Tontilla tulee olla vähintään 1 puu kutakin tontin 100 m2 kohti.  

Autopaikkoja on varattava tontille 2 kutakin asuntoa kohti.  

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue rajattu punaisella.  
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3. Osalliset 

• Kaava-alueen maanomistajat 
• Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat 

• Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset 
• Järvenpään kaupungin viranomaiset 

• Järvenpään Vesi 
• Uudenmaan liitto 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Museovirasto 
• Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/Helsingin kaupunginmuseo 

• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

• Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
• Teleoperaattoriyritykset tms. 

• Teknisten verkostojen toimittajayritykset tms. 
• Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry 

• Järvenpää-Seura ry 
• Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 

• Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa 

4. Miten ja milloin voi osallistua? 

4.1 Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen 
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4.2 Tiedottaminen 

Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin internet-sivuilla 

(Kaupungin ilmoitustaulu on sähköinen 1.1.2020 alkaen), Keski-Uudenmaan Viikko -lehdessä sekä 
lähettämällä kirje kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja 
haltijoille sekä muille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneet ja 

antaneet yhteystietonsa. 

 

4.3 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 kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. 

 

4.4 Valmisteluvaihe 

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

Asemakaavaluonnoksen valmistuttua pyydetään ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta: 

• Järvenpään Vesi 
• Uudenmaan liitto 

• Uudenmaan ELY-keskus 
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

• Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
• Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö 

• Caruna Oy 
• Gasgrid Finland Oy  

• Suomen Kaasuenergia Oy 

• Elisa Oyj 
• Telia Oyj 

• Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry 
• Haarajoen asukasyhdistys ry 
 

4.5 Ehdotusvaihe 

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

Asemakaavaehdotus 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 
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vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Mikäli 

asemakaavaehdotusta joudutaan muuttamaan olennaisesti lausuntojen ja muistutusten takia, 
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. 

 

4.6 Hyväksymisvaihe 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella tiedottamisesta 
sovitulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän kuluessa 

Helsingin hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitusluvalla edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusote valtuuston päätöksestä on pyydettävä erikseen 
Järvenpään kaupungin kirjaamosta. 

Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella. Lainvoiman saaneesta päätöksestä kuulutetaan 
kaupungin internetsivuilla sekä kirjeitse niille osallisille, jotka ovat sitä aiemmissa vaiheissa 
kirjallisesti pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa.  

5. Kaavan vaikutusten arviointi 

Asemakaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon ja 

maisemaan, liikenteeseen, tekniseen huoltoon, yhdyskuntatalouteen, terveyteen, sosiaalisiin 
oloihin ja kulttuuriin arvioidaan kaupungin 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. 

Mahdollisten lisäselvitysten tarve selvitetään kaavaprosessin aikana.  

6. Aikatauluarvio 

• Asemakaavatyö käynnistyy huhtikuussa 2020 

• Asemakaavaluonnos on nähtävänä arviolta touko-kesäkuussa 2020 (MRL 62 §) 30 päivää 
• Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi arviolta marras-joulukuussa 2020 (MRL 65 

§, MRA 27§) 30 päivää 

• Tavoitteena on, että kaavamuutos siirtyy hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk, KH ja KV) keväällä 
2021 

 

7. Mielipiteet aloitusvaiheessa 

Onko alueella mielestäsi tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole 

lähtötiedoissa huomioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, 
ota yhteyttä suoraan kaavan valmistelijaan (ks. yhteystiedot alla). 
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8. Yhteystiedot 

Seutulantalon palvelupiste 

Puh. (09) 2719 2880 

Sähköposti: tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi  

Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää 

 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi 

 

Kaavoitus 

Vs. kaavoitusjohtaja 

Juhana Hiironen 

040 315 2447 

Kaavasuunnittelija 

Jaakko Heikkilä 

040 315 2630 

  

Maankäyttö- ja karttapalvelut 

Tonttipäällikkö 

Tarja Kariniemi 

040 315 2445 

 

Kaupunkitekniikan suunnittelu 

Suunnittelupäällikkö 

Heidi Saarenpää 

040 315 2144 

mailto:etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

