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Sävelpuisto - Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)

Dnro: JARDno-2020-59, kaavatunnus: 010108

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?
Keskuksen (1.) kaupunginosan alueella on alkamassa asemakaavahanke nimeltään Sävelpuisto.
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 valmisteluvaiheen aikana tarpeen mukaan.

1.1 Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Sävelpuiston puistoaluetta, vedenpuhdistamon aluetta
Tervanokantien varressa sekä ympäröiviä katualueita. Suunnittelualue sijaitsee
kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla ja sisältää huomattavia maisemallisia arvoja;
alue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja
rajautuu etelässä valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöalueeseen (Tuusulan rantatien
kulttuurimaisema). Suunnittelualue on liikenteellisesti helposti saavutettavissa; etäisyyttä
Järvenpään keskustaan ja rautatieasemalle on noin kilometri.
Sävelpuisto on vuokrapeltokäytössä ja sen alueelle on istutettu nimikkopuut Järvenpäässä vuonna
2000 syntyneille lapsille. Tervanokantien ja Sibeliuksenväylän rajaamalla alueella on
jätevedenpuhdistamo ja muita huoltorakennuksia, matonpesupaikka sekä viheraluetta, josta on
inventoitu kiinteä muinaisjäännös vuonna 2017.
Suunnittelualue on aloitusvaiheessa rajattu etelässä Sipoontiehen, idässä Tervanokantiehen,
pohjoisen suunnassa Urheilukatuun ja kerrostaloalueisiin sekä lännessä Juholankadun
pienasutusalueeseen. Suunnittelualueen halkaisee keskeltä Sibeliuksenväylä, mikä on etelän
suunnasta kaupungin keskustaan saavuttaessa tärkein sisääntuloväylä (Järvenpääntie, Mt 145).
Suunnittelualue voi tarkentua kaavasuunnitteluprosessin edetessä.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mustalla ympyröitynä.
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1.2 Aloite tai hakija

Kaava-aloite on Järvenpään kaupungin.
Kaava-aloite on esitelty kaavoituskatsauksessa ja kaavoitussuunnitelmassa 2020 (Kh. 20.1.2020 §
9).

2. Mitä on suunnitteilla?
Kaavasuunnittelun lähtötavoitteet:

· tutkia edellytykset kaupunkikuvallisesti korkealaatuisen asuinkerrostalo- ja palvelurakentamisen
osoittamiseksi Sävelpuiston alueelle Keskustan osayleiskaavan 2030 ohjaamien reunaehtojen
mukaisesti

· tutkia kehittämismahdollisuuksia Tervanokan puhdistamoalueen tontille

Kaavasuunnittelulle asetettuja tavoitteita tarkennetaan ja täydennetään kaavamuutosprosessin
edetessä. Kaavasuunnittelualueen korttelialueille laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan
hyväksymisen jälkeen.

3. Suunnittelun lähtötiedot
3.1 Maanomistus

Suunnittelualueen maanomistus on kokonaisuudessaan Järvenpään kaupungilla.

3.2 Maakuntakaavat

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) suunnittelualuetta koskevia kaavamerkintöjä ovat
mm. seuraavat:
· taajamatoimintojen alue
· yhdystie
· siirtoviemäri (MRL 33 §:n 1 mom. rakentamisrajoitus)
· vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue (av)

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahv. 30.10.2014) suunnittelualueelle on osoitettu
tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä; kaavamerkinnällä osoitetaan tiivistettävät
taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.
Kaavamerkinnän suunnittelumääräykset:
Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen
taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskuntarakennetta
tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön,
elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen.
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Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (voimaan tulo 21.8.2017) suunnittelualue on osoitettu
Maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (Tuusulan rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö).

Ote voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2019 (Uudenmaan liiton karttapalvelu).
Suunnittelualueen sijainti keltaisella katkoviivalla osoitettuna.

Edellä mainittujen lisäksi suunnittelualue rajautuu etelässä valtakunnallisesti merkittävään
rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema).
Valmisteilla olevassa Uusimaa-kaavassa 2050 (kaavaehdotusvaihe) on osoitettu suunnittelualueelle
mm. kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue-kaavamerkintä sekä
taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke-merkintä. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella
pohjavesialue-merkintään. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 2050 kumoaa alueen kaikki
voimassa olevat ja lainvoimaiset maakuntakaavat.

3.3 Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään kaupungin Keskustan osayleiskaavassa 2030 (Kv. 21.9.2015 § 50; voimaan
11.11.2015) suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät:
AK=ASUINKERROSTALOJEN ALUE
Alue varataan asumiselle. Alueelle saa sijoittaa ensisijaisesti asuinkerrostaloja. Alueelle voidaan
sijoittaa myös asuinympäristöön sopivia palveluja ja työtiloja, jotka liittyvät kiinteästi osaksi
asuinrakentamista esim. rakennusten pohjakerroksissa. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan
vähintään e=0,8.
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P=PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE
Alue varataan yksityisille ja julkisille palveluille. Alueen pääkäyttötarkoitus on julkisten ja
yksityisten palveluiden sijoittaminen. Alueelle saa sijoittaa myös niihin tukeutuvaa asumista.
Alueelle ei saa sijoittaa MRL 71 c §:n mukaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin verrattavissa
olevia myymäläkeskittymiä.
P/A=PALVELUIDEN JA ASUMISEN ALUE.
Alue varataan yksityisille ja julkisille palveluille sekä asumiselle. Alueen pääkäyttötarkoitus on
julkisten ja yksityisten palveluiden ja asumisen sekoittunut sijoittaminen. Alueen saa käyttää myös
yksinomaan johonkin näistä käyttötarkoituksista. Alueelle ei saa sijoittaa MRL 71 c §:n mukaisia
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin verrattavissa olevia myymäläkeskittymiä.
VL=Lähivirkistysalue
Alue varataan yleiseen virkistystoimintaan ja lähiulkoiluun. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta
yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen, mikäli rakentaminen ei haittaa alueen muuta
virkistyskäyttöä. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin
verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 43 § 2 mom, 128
§).
Vinoviivoituksella on rasteroitu alueet, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi.
Merkinnän mukaan asemakaavan muutoksilla pyritään merkittäviin käyttötarkoitusten ja
rakentamistavan muutoksiin nykyiseen asemakaavaan ja käyttöön verrattuna.

Ote Keskustan osayleiskaavasta 2030. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti violetilla rajattuna.
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Muita suunnittelualuetta koskevia osayleiskaavamerkintöjä ovat:
· kh/m (Maakunnallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaat piirteet säilytetään

asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä)
· kh/III (Paikallinen kulttuuriympäristöä muodostava vanha tielinja, jonka arvokkaat piirteet

säilytetään asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä)

Lisäksi osayleiskaavassa on useita yleismääräyksiä mm. kulttuuriympäristön suojeluun ja hoitoon,
meluntorjuntaan, hulevesien hallintaan sekä rakennusten sallittuihin kerroslukuihin ja korkeuteen.
Suunnittelualue rajautuu etelässä Sipoontien linjauksen suuntaisesti valtakunnallisesti
merkittävään kulttuuriympäristöalue kh/v-alueeseen (Tuusulan rantatien kulttuurimaisema).

3.4 Asemakaava

Suunnittelualue on kokonaan asemakaavoitettua. Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaavat
on vahvistettu vuosina 1958, 2000 ja 2017.
Sävelpuiston kaavasuunnittelualue on osoitettu Erkki Hyhkön asemakaavassa (1/1) puistoalueeksi
yleisen rakennuksen tontiksi ja katualueeksi.
Sibeliuksenväylä ja Tervanokantien loppuosa on osoitettu katualueiksi tuoreemmissa asemakaavan
muutoksissa (Opistoalueen asemakaavamuutos 22/5 vuonna 2000 ja Tervanokantien kaavamuutos
010098 vuonna 2017).

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaava-alue on rajattu punaisella katkoviivalla.
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4. 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
· Helsingin kaupunginmuseo
· Museovirasto
· Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
· Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
· Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
· Teleoperaattoriyritykset
· Teknisten verkostojen toimittajayritykset tms.
· Järvenpään ympäristöyhdistys ry
· Järvenpää-Seura ry
· Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
· Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa
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5. Miten ja milloin voi osallistua?
5.1 Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen

5.2 Tiedottaminen

Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin internet-sivuilla, Viik-
kouutisissa 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.

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 tarpeen mukaan tehdä tarkistuksia
valmisteluvaiheen aikana ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
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5.4 Valmisteluvaihe

Kaavamuutoksen luonnosaineisto asetetaan nähtäväksi mielipiteiden antamista varten (MRL 62,
MRA 30) Seutulantalon palvelupisteeseen. Kaava-aineistoa laitetaan myös Järvenpään kaupungin
internet-sivuille.
Kaavamuutoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua lausunnot seuraavilta tahoilta:
· Järvenpään Vesi
· Uudenmaan liitto
· Uudenmaan ELY-keskus
· Helsingin kaupunginmuseo
· Museovirasto
· Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
· Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
· Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
· Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö
· Caruna Oy
· Gasum Oy
· Auris Kaasunjakelu Oy
· Elisa Oyj
· Telia Oyj
· Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry
· Järvenpää-Seura ry
· Rantapuiston asukasyhdistys

5.5 Ehdotusvaihe

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavan
muutosehdotus, jonka kaupunkikehityslautakunta päättää 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 kaavamuutosehdotuksesta 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 hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä
valitusluvalla edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusote valtuuston päätöksestä on
pyydettävä erikseen Järvenpään kaupungin hallintopalveluista.



11

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

6. 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 lausun-
toihin ja muuhun palautteeseen.
Asemakaavan muutostyössä hyödynnetään mm. seuraavia selvityksiä:
· Keskustan osayleiskaavan 2030 yhteydessä tehdyt selvitykset
· Sävelpuiston viitesuunnitelma, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2020
· Sävelpuiston rakennettavuusselvitys, Ramboll Finland Oy, 2020
· Yleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi, Museovirasto – Arkeologiset

kenttäpalvelut, 2017
· Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi, Museovirasto –

Arkeologiset kenttäpalvelut, 2014
· Meluselvitys: Järvenpään Tervanokan kaavamuutos, Helimäki Akustikot Oy, 2016
· Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma, MA-Arkkitehdit Oy, 2007
· Järvenpään maisemaselvitys, MA-Arkkitehdit Oy, 2000

Kaavamuutosprosessin aikana laaditaan tarpeen mukaan lisäselvityksiä. Näitä ovat mm.
· Liikennekuormitustarkastelu Sipoontien ja Sibeliuksenväylän risteysalueella
· Meluselvitys
· Kiinteän muinaisjäännösalueen koetutkimukset (tarvittaessa)

7. Aikatauluarvio
· Asemakaavatyö käynnistyy maaliskuussa 2020

· Kaavaluonnosaineisto on nähtävänä arviolta touko-kesäkuussa (MRL 62 §) 30 päivää.

· Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on tarkoitus kartoittaa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun
tmv. kumppanuushaun kautta yhteistyökumppani jatkosuunnitteluun

· Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi arviolta tammi-helmikuussa 2021
(MRL 65 §, MRA 27§) 30 päivää

· Tavoitteena on, että kaavamuutos siirtyy hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk, KH ja KV) keväällä
2021
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8. Mielipiteet aloitusvaiheessa
Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa
huomioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen tai -tavoitteisiin liittyen,
ota yhteyttä suoraan kaavan valmistelijaan (ks. yhteystiedot alla). Mielipiteiden esittäminen jo
kaavasuunnitteluprosessin alkuvaiheissa mahdollistaa niiden paremman huomioimisen
kaavamuutostyön suunnitteluratkaisuissa.

9. 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, ellei toisin mainita.

Kaavoitus
Juho Mattila, Projektipäällikkö, 040 315 2224
Juhana Hiironen, Vs. kaavoitusjohtaja, 040 315 2447
Maria Suutari-Jääskö, kaupunkikuva-arkkitehti, 040 315 2985

Liikenne
Timi Veikkolainen, Liikenneinsinööri, 040 315 2617

Kaupunkitekniikka, Suunnittelupalvelut
N.N, Suunnittelupäällikkö, 040 315 2144
Miia Haikonen, Projektipäällikkö, 040 315 3161

Järvenpään Vesi
Ari Kaunisto, Toimitusjohtaja, 040 315 3875

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Kari Korhonen, Toimitusjohtaja, 044 200 2540, etunimi.sukunimi@kuvesi.fi


