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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tehtävänä on kertoa osallisille:
 Mitä kaavoitus koskee
 Mihin sillä pyritään
 Miten kaavan vaikutuksia arvioidaan
 Ketkä ovat osallisia
 Miten ja milloin voi osallistua
 Miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan
 Kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa
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1 MITÄ TAPAHTUU JA MISSÄ?
Ristinummen (21.) ja Lepolan (22.) kaupunginosien alueella, Järvenpään eteläisissä osissa on alkamassa asemakaavahanke nimeltään Ainolan aluekeskus. Asemakaava ja asemakaavan muutos
laaditaan Järvenpään kaupungin asemakaavoituksessa virkamiestyönä.
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Järvenpään kaupungin aloitteesta. Kaava-aloite on esitelty
vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa ja –suunnitelmassa.

1.1 KAAVASUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ALUSTAVA RAJAUS
Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Järvenpäässä, Pääradan varressa, Poikkitien (mt. 145) eteläpuoleisella alueella. Välimatkaa kaupungin keskusta-alueelle on noin kaksi kilometriä.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Poikkitien (mt 145) tiealueeseen, lännessä Lepola II asemakaava-alueeseen, etelässä asutus- ja peltoalueisiin sekä idässä Lidl:n logistiikkakeskuksen tonttiin
ja viheralueisiin. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta sekä tie- ja
katualueita. Alustava suunnittelualue on kooltaan noin 24,4 hehtaaria. Suunnittelualue voi kokea
muutoksia kaavasuunnitteluprosessin aikana.
Kaavasuunnittelualueeseen sisältyvät aloitusvaiheessa kiinteistöt 186-401-1-441, 186-401-44-1,
186-402-3-73, 186-402-4-116 sekä osia kiinteistöistä 186-21-9901-0, 186-401-1-2773, 186-40147-1, 186-401-44-1, 186-402-4-118, 186-871-1-4 ja 186-895-2-13.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mustalla ympyröitynä.
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1.2 SUUNNITTELUTAVOITTEET
Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järvenpäähän.
Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta sekä
pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa prosenttiperiaatetta hyödyntämällä.
Teknisempinä suunnittelutavoitteina ovat Pääradan lisäraiteen 2. vaiheen ratasuunnitelman integroiminen kaavasuunnitelmaan, hulevesien hallinta, Poikkitien osan nimeäminen Ainolanväylän katualueeksi sekä kaupunginosarajauksen tarkistaminen.
Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
2.1 MAANOMISTUS
Suunnittelualueen maanomistajana on pääosin Järvenpään kaupunki (väritetyt alueet). Kiinteistöjen osat 186-895-2-13 ja 186-871-1-4 omistaa Suomen valtio, joita hallinnoi viranomaisena Liikennevirasto. Kiinteistö 186-402-4-116 ja osa kiinteistöstä 186-402-4-118 ovat yksityisessä maanomistuksessa.

186-985-2-13

186-871-1-4

186-402-4-116
186-402-4-118

Ote maanomistustilanteesta.
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2.2 MAAKUNTAKAAVAT
Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2007) suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät: taajamatoimintojen alue, päärata ja valtatie/kantatie.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahv. 2014, lainvoima 2016) on osoitettu suunnittelualueelle tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä, liityntäpysäköintipaikka sekä valtakunnallisesti merkittävä, kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä aluemerkintä (RKY 2009), joka
koskee pääradan länsipuoleista osaa kaavasuunnittelualueella.
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Suunnittelualue
Ote voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017 (Uudenmaan liiton karttapalvelu).

2.3 YLEISKAAVA
Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (Kv 9.8.2004 § 64) suunnittelualueelle on merkitty
muun muassa:











Keskustatoimintojen aluetta (C)
Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY)
Palvelujen ja hallinnon aluetta (P)
Tiivistä, pientalovaltaista asuinaluetta (Amid). Suositus aluetehokkuudelle e=0,16-0,20 ja
tonttitehokkuudelle e=0,32-0,4.
Urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU)
Päärata ja asema
Seututie/pääkatu
Eritasoristeys ilman liittymää
Paikallinen kulttuuriympäristöalue, jonka arvokkaiden piirteiden säilyttämistä edistetään.
(kh/III)
Ulkoilun pääreitti
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Ote Järvenpään yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti valkoisella katkoviivalla.

Järvenpään yleiskaavan 2040 laatiminen on vireillä, ja etenee rinnakkain Ainolan aluekeskuksen
asemakaavatyön kanssa.

2.4 ASEMAKAAVA
Alueelle laaditaan pääosin ensimmäistä asemakaavaa.
Asemakaavaa muutetaan osittain kahden asemakaavan osalta. Lepola II asemakaavasta (kaavatunnus 220008, vahv. 2012) on sisällytetty kaava-alueeseen rakennusoikeudeton yleinen pysäköintialue (LP) sekä Ristinummen asemakaava kolmelle osa-alueelle (kaavatunnus 21/2, vahv. 1985)
osalta Pohjolantien katualue.
Suunnittelualueen luoteiskulmassa on myös vireillä erillinen asemakaavoitustyö (Lepola IV, kaavatunnus 220011).
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4/7
Lepola IV
220011
4/15

220009

220008

210008

21/2

Kohdat, joissa asemakaavaa muutetaan

Ote suunnittelualuetta ympäröivästä asemakaavatilanteesta, jossa väritetyt alueet on asemakaavoitettu.

2.5 MUUT MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT
Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunko
Poikkitien uuden yritys- ja palvelualueen kehittäminen käynnistettiin kaavarunkosuunnitelman laadinnalla. Tavoitteena oli saada aikaan toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöltään laadukas
yritys- ja palvelualue sekä mahdollistaa uusi eteläisten kaupunginosien palvelukeskus ja asuinrakentaminen tulevan Ainolan rautatieaseman tuntumassa.
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi
3.4.2014 § 19

kaavarunkosuunnitelman

Kaavarungon keskeiset mitoitustiedot:





Asuminen 38 000 k-m2
Julkiset palvelut 23 000 k-m2
Palvelut, liike- ja toimistotilat 5000 k-m2
Päivittäistavarakauppa 2500 k-m2
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asemakaavoitustyön

pohjaksi

Kuvaote Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarungosta.

Ainolan keskuksen viitesuunnitelmat
1. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
Vuonna 2016 laaditussa viitesuunnitelmassa on tutkittu Ainolan keskuksen maankäytön ratkaisuja
ja niiden kytkeytymistä ratasuunnitteluun sekä laadullisia tavoitteita ympäristön kehittämiselle.
Viitesuunnitelman tarkoituksena oli luoda valmiuksia asemakaavoitukselle sekä lähtökohtia Ainolan
aseman suunnittelulle ratasuunnittelussa, jossa Ainolan nykyinen asema siirretään Poikkitien eteläpuolelle pääradan parantamisen II vaiheessa. Ainolan keskusta voidaan ryhtyä rakentamaan käytännössä vasta aseman siirron jälkeen 2020-luvulla.
Aseman perusratkaisut kuten asemalaitureiden sijainti ja korkeusasemat olivat viitesuunnitelman
lähtötietona. Ainolan keskukseen varattiin asuntorakentamisen lisäksi tilaa kaupallisille palveluille ja
uudelle koulukeskukselle. Viitesuunnitelmaan sisältyi myös Pohjolanhovin mäkialueen yleispiirteinen tarkastelu sekä liittyminen keskus- ja koulukortteleihin.
Viitesuunnitelmassa alue jaettiin kolmeen erilaisen kortteliin; keskus-, asuin- ja koulukortteliin. Viitesuunnitelmassa arvioitiin alueelle sijoittuvan 550-600 asuntoa ja 1000-1200 asukasta. Viitesuunnitelman keskeiset mitoitustiedot kortteleittain:






Keskuskortteli
o Asunnot 22 000 kem2
o Liike- ja palvelutilat 5 000 (arvioitu mukaan 2. krs:n toimistotiloja)
o Pysäköintilaitos 13 700 kem2
Asuinkortteli
o Asunnot 19 000 kem2
o Liike- ja palvelutilat 500 kem2
o Pysäköintilaitos 8 000 kem2
Koulukortteli n. 15 000 kem2
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Asuinkortteli
Keskuskortteli

Koulukortteli

Havainnekuva Ve 1, Ainolan keskuksen viitesuunnitelma. (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)

Ilmaperspektiivikuva Ainolan keskukseen aseman yläpuolelta (Ve1). (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy)
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2. Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
Vuonna 2015 valmistunutta viitesuunnitelmaa tarkennetaan koulukorttelin ja Pohjolanhovin korttelin osalta kevään 2018 aikana. Työn on tarkoitus valmistua kesäkuun 2018 aikana.
Viitesuunnitelman tarkistus keskittyy pääosin koulukortteliin ja Pohjolanhovin alueeseen, joka on
siirtynyt kaupungin maanomistukseen ensimmäisen viitesuunnitelmatyön valmistumisen jälkeen.
Käynnissä olevan kaupungin palveluverkkosuunnittelun myötä on tullut ajankohtaiseksi tutkia vaihtoehtoista sijaintia koululle, mahdollisesti pääradan länsipuolelle, sekä asuin- ja liikerakentamiselle.

Luonto- ja kulttuuriympäristöarvot
Kaava-alueeksi määritellyltä alueella sijaitsee joitakin paikallisella tasolla huomioitavia luontoarvoja.
Yksittäisiä kasviesiintymiä löytyy mm. valkolehdokki ja ketoneilikka. Paikallista, linnustollisesti merkittävää niitty- ja peltoaluetta on kaava-alueen eteläisissä osissa. Pohjolanhovin kukkulan mäntypuustoista aluetta pyritään hyödyntämään virkistysalueena.
Kaava-alueen ulkopuolelta löytyy Järvenpään luontotyyppiselvityksessä 2015 inventoituja III-lk
kohteita muutama. Horsmanojassa, rata-alueen vieressä pientaloalueen kohdalla on useita vankkasaraesiintymiä sekä yksi hetesaraesiintymä.
Pääradan länsipuolinen alue on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöaluetta (RKY
2009).

Valkolehdokki
Ketoneilikka
RKY 2009

Linnustollisesti arvokas niitty-, peltotai metsäalue

Arvokkaat
luontotyyppikohteet (III-lk.)
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3 OSALLISET
















Kaava-alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat
Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, yhdistykset ja seurat
Järvenpään kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Järvenpään Vesi
Muut viranomaistahot: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, VR, Museovirasto, jne.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Teleoperaattoriyritykset (Elisa Oyj, Telia Oyj, DNA Finland Oy, jne.)
Tekniset verkostojen toimittajayritykset tms. (Gasum Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, jne.)
Sibelius-Seura ry
Järvenpään Taidemuseo
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

ALOITUSVAIHE

VALMISTELUVAIHE

EHDOTUSVAIHE

- Tiedottaminen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
mahdollisesta yleisötilaisuudesta

- Luonnos nähtävillä
- Mahdollinen yleisötilaisuus

- Mahdollinen mielipide
OAS

- Mielipide luonnoksesta

- Ehdotuksen hyväksyminen
julkisesti nähtäville ja lausunnoille
(KAUKE)

- Ehdotus julkisesti nähtäville (30 päivää)
- Mahdollinen yleisötilaisuus

- Asemakaavan hyväksyminen
(muutoksenhaku HHao ja KHO)
HYVÄKSYMISVoimaantulo
VAIHE
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- Muistutus ehdotuksesta

- Mahdollinen valitus

4.2 TIEDOTTAMINEN
Kaikista osallisten kuulemisvaiheista (Aloitus-Ehdotusvaihe) tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla, Keski-Uusimaan viikkouutisissa, Kaupunkikehityksen Facebooksivulla, 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 internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan valmisteluvaiheen aikana tehdä tarkennuksia ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Aloitusvaiheessa järjestetään osallisille
erillinen vuorovaikutustilaisuus ennen kaavaluonnoksen laadintaa.
Mielipiteet aloitusvaiheessa
Ovatko osallistumis- ja arviointitavat riittäviä? 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. yhteystiedot OAS:n loppuosassa).

4.4 VALMISTELUVAIHE
Asemakaavaluonnos ja muuta täydentävää suunnitteluaineistoa asetetaan nähtäväksi mielipiteiden
antamista varten (MRL 62, MRA 30) Seutulantalon palvelupisteeseen ja Järvenpään kaupungin
internet-sivuille (jarvenpaa.fi/asemakaavat).
Kaavaluonnoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta:






















Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Liikennevirasto
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä (TSV)
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö
Caruna Oy
Gasum Oy
Auris Kaasunjakelu Oy
Elisa Oyj
Telia Oyj
DNA Finland Oy
Sibelius-seura ry
Järvenpään Ristinummi-seura ry
Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry
Tuusulanseudun maataloustuottajain yhdistys ry
VR-yhtymä
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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.
Kaavaehdotus 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 kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Mikäli kaavaehdotusta 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.

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. Ote valtuuston päätöksestä on pyydettävä valitusta varten Järvenpään kaupungin hallintopalveluista.
Asemakaava tulee voimaan kuulutuksella. Lainvoiman saaneesta päätöksestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla 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.
Asemakaavatyössä hyödynnetään edellä mainittujen lisäksi mm. seuraavia selvityksiä ja suunnitelma-aineistoja:







Pasila – Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen, vaihe 2, ratasuunnitelma (Liikennevirasto)
ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille!-projekti (www.hsy.fi/elias)
Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Uudenmaan ELY-keskus 2015 Opas 2)
Ilmastoviisas asuminen – Helsingin seudun asuntoraportti 2017 (HSY:n julkaisuja 4/2017)
Prosenttiperiaatteen käsikirja – Taiteen tilaajalle (Prosentti taiteelle-hanke 2015)
Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys 2018 (Ramboll Finland Oy)

Asemakaavaa varten laaditaan erillisselvityksiä kaavoitusprosessin aikana tarpeen mukaan.
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6 AIKATAULUARVIO
Alla esitettynä aikatauluarvio asemakaavatyön osalta. Aikataulutus tarkentunee asemakaavaprosessin edetessä.


Asemakaavatyö käynnistyy toukokuussa 2018. Erillinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään
toukokuussa 2018 ennen kaavaluonnoksen laadintaa.



Asemakaavaluonnos on nähtävänä arviolta 9-10/2018 (MRL 62 §) 21 päivää. Kaavaluonnosvaiheen rinnalla järjestetään erikseen kumppanuuskaavoitukseen tähtäävä tontinluovutuskilpailu vuoden 2019 alkupuolella.



Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi arviolta syksy 2019 (MRL 65 §, MRA
27§) 30 päivää



Tavoitteena on, että asemakaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk, KH, KV) loppuvuodesta 2019.

7 YHTEYSTIEDOT
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
KAUPUNKIKEHITYS
Järvenpään kaupunki
Seutulantie 12
PL 41, 04401 Järvenpää

Juho Mattila
Kaavasuunnittelija
Asemakaavoitus
040 315 2224

Sampo Perttula
Kaavoitusjohtaja
040 315 2005

Maria Suutari-Jääskö

Sari Piela

Kaupunkikuva-arkkitehti

Liikenneinsinööri

040 315 2455

040 315 2435

Tia Salminen
Ari Kaunisto
Suunnittelupäällikkö
Toimitusjohtaja
Kaupunkitekniikan suunnittelu Järvenpään Vesi
040 315 2144

SEUTULANTALON PALVELUPISTE
Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin: (09) 2719 2880
Sähköposti: tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi
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040 315 3875

