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Tilaisuuden kulku

• Avaus
• Tiivistetysti kaavahankkeen taustat
• Kaavaluonnoksen esittely
• Kysymyksiä ja keskustelua



Asemakaava työn taustaa

• Järvenpään yleiskaava 2020
• Maankäyttösuunnitelmien jalostus Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarungoksi 

(Kauke ltk hyväksyi 3.4.2014 § 19)
• Selvitysaineistoa paljon kaavarungon ja Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan 

asemakaavan yhteydessä
• Viitesuunnitelma 2015 (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)
• Viitesuunnitelma 2018 (Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy)

• Pasila-Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn nostaminen, 2. Vaihe
₋ lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
₋ lisäraiteet Purola Jokela välille
₋ tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
₋ tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan

• Uusia kaavaselvityksiä: 
₋ Ristinummen pohjoisosien hulevesitarkastelu (Ramboll Finland Oy)
₋ Valmistuu piakkoin: Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu (Sitowise Oy)



Uudenmaan maakuntakaavat

• Taajamatoimintojen alue

• Tiivistettävä alue

• Liityntäpysäköintipaikka

• Kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeä 
alue (RKY 2009) pääradan 
länsipuolella

Suunnittelualue

Ote voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017 (Uudenmaan liiton 
karttapalvelu). 



Yleiskaava 2020

• C (Keskustatoiminnot)
• P (Palvelut ja hallinto)
• PY (Julkiset palvelut ja 

hallinto)
• Amid (Tiivis, 

Pientalovaltainen 
asuinalue)

• VU (Urheilu ja virkistys)
• Paikallinen 

kulttuuriympäristöalue
• Ulkoilun pääreitti

• Yleiskaava 2040 laadinta 
käynnissä



Ristinummi tulevaisuudessa

• Tulevaisuuden merkittävin 
kasvusuunta Järvenpäässä

• Uuden Yleiskaavan (2040) laadinta 
on käynnissä
₋ rakennemallivaihtoehdoista 

koostettu Valitut kasvusuunnat

• Yleiskaavatyötä tehdään 
samanaikaisesti Ainolan 
aluekeskuksen asemakaavan kanssa



Ainolankeskuksen viitesuunnitelma 2015

• Arkkitehtitoimisto Jukka 
Turtiainen Oy

• Yhteensä 83 200 k-m2

• Asunnot 41 000 k-m2
• Koulukortteli 15 000 k-m2
• Liike ja palvelutilat 5500 k-

m2
• Pysäköinti 21 700 k-m2

• 550-600 asuntoa
• 1000-1200 asukasta





Ainolan aluekeskuksen viitesuunnitelma 2018

• Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

• Tarkoituksena tutkia alueen laadullisia 
tavoitteita sekä hahmotella rakentamisen 
laajuutta, reittejä, kaupunkitiloja ja 
rakennustyyppejä.

• Pääpaino Pohjolanhovin alueen ja 
koulukorttelin uudelleen tarkastelussa

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 

 







Ainolan aluekeskuksen viitesuunnitelma 2018



Kaavaluonnos



Kaavaluonnos

• Pääosin uusi asemakaava; 2 kohtaa, jossa asemakaavaa muutetaan

• Lähtötavoitteet kaavasuunnittelulle oli:
₋ Ainolan asemaan tukeutuva, urbaani, kestävä ja laadukas aluekeskus
₋ Laatua kaupunkikuvaan ja julkisiin tiloihin
₋ Monipuolisesti asumista, työpaikkoja, lähipalveluita, kaupallisia palveluita
₋ Kestävä liikennejärjestelmä, aseman liityntäpysäköinti
₋ Alueteemana musiikki
₋ Taide prosenttiperiaatteen mukaisesti

₋ Pääradan lisäraide II integrointi, hulevesien hallinta, Poikkitien osasta Ainolanväylän
katualuetta, kaupunginosien rajojen tarkistaminen

• Erillisen tontinluovutuskilpailun kautta haetaan kaavoituskumppania



Kaavaluonnos

• Valmiin suunnitelman ”raakile”
₋ Määritelty alueiden rajat ja 

pääkäyttötarkoitukset, nimistö, 
rakennusoikeudet, 
rakennusalueiden rajat, kerrosluvut

₋ muut ”pakolliset” reunaehdot 
jatkosuunnittelulle: hulevesi, melu, 
värähtely ja tärinä

₋ Yleismääräyksiksi hahmoteltu 
alueelle aiottuja laatumääräyksiä 
mm. kaupunkikuva, 
rakennusmassoittelu, kestävä 
kehitys ja pysäköinti

₋ Siirretään jatkossa osittain 
käyttötarkoitusmerkinnän alaisiksi 
määräyksiksi tai 
rakentamistapaohjeeseen.



Kaavaluonnos

• Hulevesien hallinta edellyttää alueellista 
hajauttamista sekä huomattavia 
viivytysratkaisuja

• Viheralueilla viivytetään ja suodatetaan 
alueen hulevesiä
₋ myös katu- ja aukioalueita 

hyödynnetään

• Korttelialueilla toteutettava 
kiinteistökohtaisesti hulevesien 
viivyttämistä
₋ käytännössä tarvitaan viherkattoja, 

läpäiseviä materiaaleja ja muita 
hallintaratkaisuja

• Tonttikohtainen viherkerrointavoite 
määritellään jatkosuunnittelussa



Kaavaluonnoslukuja

• Suunnittelualue 24,35 ha
₋ Asumisen alueita ~35 %, viheralueita ~19 % ja liikennealueita ~44 %.

• Kokonaisrakennusoikeus 136 150kem2

₋ Asuminen 93 350 kem2 – 111 350 kem2
₋ 2000 kem2 päivittäistavarakauppaa
₋ muita liike-, toimisto-, työ-, palvelu-, ravintola- ja kahvilatiloja max 6500 

kem2
₋ rakenteellista pysäköintiä 9500 kem2

₋ Pohjolanhovin kivinavetan palvelukortteli 2800 kem2 (sis. navettarakennuksen)

₋ Ainolanväylän varressa 22 000 kem2 rakenteellista pysäköintiä



Keskuskortteli (2135)

• Alueen SYDÄN!
₋ Hybridikortteli, jossa yhdistyy 

asuminen, liikekeskus ja 
päivittäistavarakauppa, työpaikat 
ja palvelut

₋ Liityntäpysäköintiä
₋ Hotelli- ja matkailutoimintoja

• Arvioitu 2000 kem2 pt-kauppaa ja 3000 
kem2 muita oheistoimintatiloja

• Pysäköintitaloon arvioitu 450 
autopaikkaa

• Aseman saattoliikennettä aukion 
eteläreunassa

• Uusi ajoliittymä Ainolanväylältä
Viulukonsertonkujan kautta 
toteutettavissa

• Toteutettavuuden kannalta esiintynee 
vielä muutostarpeita koko korttelissa



”Entinen” koulukortteli 2136

• Muutos viitesuunnitelman Y-
korttelista tehokkaaseen asumiseen
₋ Eteläosaan 

pienimittakaavaisempaa, mutta 
kuitenkin tehokasta 
pienasutusta 
(Kaupunkipientalot?)

• Viitteellinen pysäköintilaitoksen 
paikka

• Pohjolantien kulkusuunta 
tulevaisuudessa muuttuu
₋ uusi osoitenumerointi
₋ ehdotus kadun nimen 

muuttamisesta Iltalaulunkujaksi
₋ ajoliikennettä, kunnes 

Viulukonsertonkatu toteutettu 
Ristinummentielle asti

• Asemalle huoltoliikennettä 
keskusaukion lisäksi myös etelästä



”Pohjolanhovin alue”
• Palvelurakennusten korttelin 

toiminta auki
₋ kivinavetan rakennus 

tarkoitus hyödyntää, ei 
kuitenkaan esitetty 
rakennussuojelua

₋ visioitu mm. ravintolaa, 
kylätaloa, lähiruokapihaa, 
tanssipaikkaa

• Valse tristen puistosta alueen 
keskuspuisto
₋ Vanha P-tilan päärakennus 

pyritään myymään eteenpäin

• Pohjolanpuistoon ajateltu 
liikenneteemaista leikkipuistoa

• Yleinen pysäköintialue
₋ autopaikkoja mahdollista 

sijoittaa 40-50



Korttelit 2139-2141
• Asumisen korttelialueet jatkuvat etelään

₋ rakennustehokkuus madaltuu 
porrastetusti

• Viulukonsertonkadulla 30m leveä 
katutilavaraus, jotta katua saadaan 
kauemmaksi nykyisestä asutuksesta
₋ Viulukonsertonkatu yhdistetään 

Ristinummentiehen seuraavassa 
kaavahankkeessa

• Kaava-alueen eteläreuna määritelty 
hulevesien tarvitseman viivytystarpeen 
mukaan

• Venematkanpolun ja Pohjolanraitin kautta 
ulkoiluyhteys Horsmatieltä Valse tristen
puistoon ja Nuottipuistoon



Pääradan länsipuoli

• Lepolanväylää varten osoitetaan lisää 
katualuetta
₋ Yhdistyy tulevaisuudessa 

Ristinummentiehen

• Poikkitien tiesuunnitelman liittymäratkaisu 
siirretty katuyhteydeksi Ainolanväylän
eteläpuolelle
₋ Siltavahdinkadun linjaus tulee vielä 

kokemaan muutoksia

• Liityntäpysäköintiä pysäköintialueelle
₋ 120-140 autopaikkaa järjestettävissä 

maantasoratkaisuna

• Tekninen muutos kaupunginosien rajassa 
Lepola & Ristinummi



Asemakaavan vaikutuksia – ”odotettavissa vuoteen 2040 asti”

• Vaikutusten arviointi luonnosvaiheessa alustavalla tasolla

• Rakennetun ympäristön muutos erittäin merkittävä
₋ korttelit ja rakennukset, kunnallistekninen rakentaminen, kunnallisteknisen 

verkoston laajeneminen, jne.
₋ Luonnonympäristö, maaseutumainen maisema ja maataloustoiminta väistyy 

rakentamisen tieltä

• Väestönkasvu, arvioitu uusia asukkaita 2450-2800, tarkentuu
₋ asuntojakaumaa ei määritelty, arvioitu viitteellisesti 1300-1450 asuntoa

• Muutoksia palveluverkkoon ja palvelutarjontaan
₋ koulupäätös palveluverkkosuunnitelma ja Yleiskaava 2040
₋ synnyttää uutta ja monipuolistaa eteläisen Järvenpään palvelutarjontaa



Kaavaluonnoksen vaikutuksia

• Ainolan aluekeskuksen liikenteellinen tarkastelu (Sitowise) - loppukommentoitavana, 
valmistuu piakkoin

• Liikennevaikutukset erittäin merkittäviä

₋ Ainolan aseman rakentaminen
₋ Liikenneverkossa huomattavia muutoksia ja parannuksia mm. kevyen liikenteen 

mahdollisuuksiin
₋ Ainolanväylälle tutkitaan uutta liittymää (Viulukonsertonkuja)
₋ Horsmakaari ja osa Horsmantiestä poistuu käytöstä 
₋ Liikennemäärien kasvua arvioitu

₋ Uuden maankäytön liikennetuotosarvio 6400 ajon./arkivrk

₋ Ainolanväylä nyk. 7000-7400 ajon./arkivrk -> 2040: 13700-15600 ajon./vrk
₋ Horsmatie nyk. 1300-1400 ajon./arkivrk ->2040: Ristinummi ja Ristikytö 

4300 ajon./vrk

₋ Viulukonsertonkatu 3000-5300 ajon./vrk
₋ Viulukonsertonkuja ~3500 ajon./vrk



Asemakaavan vaikutuksia II

• Kaavoitettu viherverkosto laajenee, paikalliset ulkoilumahdollisuudet paranevat

• Hulevesivaikutuksia 
₋ rakentaminen muuttaa aina luonnonmukaista veden imeytymistä ja sen paikallista 

kiertokulkua
₋ haitalliset vaikutukset pyritty minimoimaan kaavamääräyksillä ja rakennettavilla 

hulevesirakenteilla

• Positiivisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia työpaikkatoiminnan myötä, arvioitu 100-
200 uutta työpaikkaa

• Positiivisia talousvaikutuksia
₋ asukkaita, työpaikkoja, palveluja, tontinmyyntitulot

• ”Negatiivisia” talousvaikutuksia; paljon investointitarpeita alueen infraan



Paljon suunnittelukysymyksiä avoinna

• Yhteistyökumppanuushaun (tontinluovutuskilpailu) kautta näkemystä toteuttamiseen 
kaupungin ulkopuolelta

• Prosenttitaiteen koordinointi ja käytännön toteuttaminen: rahastomalli, 
tontinluovutusmalli, jne.

• Miten matkailua voitaisiin alueella hyödyntää enemmän?

• Minkälaisia palveluja alueelle tulisi tavoitella peruspalveluiden (apteekki, 
päivittäistavarakauppa, pankkiautomaatti, ravintolat, kahvilat) lisäksi?
₋ Esim. vuokrattavia yhteistiloja, musiikkistudiotiloja tms.

• ”Pohjolanhovin” P-kortteli

• Laatukriteereiden tarkempi määrittely alueelle, aluebrändin kehittäminen



JATKOVAIHEET

• Aikatauluissa tarkennuksia OAS alkuvaiheen jälkeen

• Kaavaluonnospalaute kerätään
₋ Lausunnot, kirjalliset mielipiteet 6.11.2018 mennessä
₋ Yleisötilaisuuden kommenttilomakkeet
₋ Karttakysely auki 11.11.2017 asti, https://app.maptionnaire.com/fi/4992/, linkki 

löytyy asemakaavahankkeen internetsivulta

• Yhteistyökumppanuushaku 01-05/2019 välillä, tähdätään kaavoituskumppanin 
saamiseen

• Kaavaehdotus laaditaan syksyllä 2019

• Tavoite hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2019

• Alueen pääasiallinen toteutus käyntiin 2020-2021 alkaen
₋ Hulevesirakenteita 2019

https://app.maptionnaire.com/fi/4992/


Kiitos!


