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Tiivistelmä

Asemakaavoitusprosessin yhteydessä osallisille tulee järjestää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 6§ ja 62§)
mukaiset vuorovaikuttamisen mahdollisuudet. Kaikkia osallistahoja ei kuitenkaan saada tavoitettua jo perin-
teisiksi koetuilla kuulemismenettelytavoilla (kuulutus, lausunnot, mielipiteet, yleisötilaisuudet), joten niiden
rinnalle on pyritty kehittämään uusia vuorovaikuttamisen keinoja. Myös kynnys kirjallisen mielipiteen anta-
miseen omalla nimellä (nimi on aikaisemmin jäänyt suoraan kaava-asiakirjoihin) voidaan myös kokea osin
epämiellyttävänä, vaikka osallisena suunnitteluun haluaisikin osallistua.

Maptionnaire-karttakyselyä on asemakaavoituksen kannalta pilotoitu Järvenpäässä aiemmin Rousun alueen
asemakaavan (190017) suunnitteluvaiheen yhteydessä vuoden 2017 aikana. Karttakyselyillä on tarkoitus
kerätä "virallisten" lausuntojen ja mielipiteiden rinnalle luonteeltaan hieman vapaamuotoisempaa ja paikka-
tiedon ominaisuudet omaavaa kaavapalautetta.

Ainolan aluekeskuksen kaavaluonnosvaiheen karttakysely oli auki 18.10-11.11.2018 eli hieman virallisesta
kaavaluonnoksen nähtävillä olosta poiketen. Kyselyn teknisessä toteuttamisessa oli vielä viime hetken haas-
teita, mikä kompensoitiin hieman pidempänä vastausaikana. Linkki karttakyselyyn oli jaettu asemakaavatyön
omalla internetsivulla (https://www.jarvenpaa.fi/--Ainolan_aluekeskus--/sivu.tmpl?sivu_id=9966).  Kartta-
kyselystä ei ollut suoraa mainintaa kuulutuksessa, millä on voinut olla vähäisiä vaikutuksia kyselyn vastaa-
jamääriin. Karttakyselystä tiedotettiin erikseen myös Järvenpään Kaupunkikehityksen Facebook-sivulla ky-
selyn ollessa jo käynnissä.

Karttakyselyn vastausaineisto on määrällisesti melko suppea ja edellyttää myös hienovaraista tulkintaa ase-
makaavatyön kannalta. Kaikkea asemakaavan suunnitteluvaiheen yhteydessä saatua palautetta pyritään kui-
tenkin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään alueen jatkosuunnittelussa.

Yleisesti ottaen eniten palautetta annettiin tehokkaasta kerrostalorakentamisesta, liikenteestä ja viheralueista.
Myös alueen nimistöä, tulevaa kaupunkikuvaa ja toimintoja kommentoitiin monelta taholta. Liikennekom-
menteissa korostuivat erityisesti pyöräily-yhteydet, ajoneuvoyhteys Horsmatien ja Ainolanväylän (ent. Poik-
kitie 145) välillä sekä liikenneturvallisuus.

Raportin on koostanut kaavasuunnittelija Juho Mattila (040 315 2224; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi).

Kyselyn tekninen toteutus

Itse karttakysely koostui aloitussivusta sekä kahdesta erillisestä kyselysivusta. Kyselysivujen taustalle pystyi
kaavaluonnoksen lisäksi asettamaan opaskartan, ajantasakaavan tai ilmakuvan.  Aloitussivulla oli ohjeet
karttakyselyyn vastaamisesta, sisällöstä ja sen luonteesta. Kyselysivu 1:llä oli mahdollista jättää karttamer-
kintöjä kolmessa eri kategoriassa: tästä pidän, tästä en pidä ja parannusehdotus. Karttamerkintää oli mahdol-
lista halutessaan tarkentaa sanallisesti erillisessä ponnahdusikkunassa. Kyselysivulla 2 oli mahdollista antaa
vapaata sanallista palautetta kaavatyöhön ja jatkosuunnitteluun. Kyselysivu 2 toimi myös lopetussivuna;
klikatessaan kyselyn valmis-painiketta vastaaja ohjattiin takaisin asemakaavan omalle internetsivulle.

Vierailijoita eli kyselyn auki klikanneita kävijöitä
oli yhteensä 122. Varsinaisia vastaajia oli yhteensä
21 kpl, jotka jättivät yhteensä 49 karttavastausta
sekä 13 kysymysvastausta viimeisen sivun vapaa-
seen tekstikenttään. Karttavastauksista Tästä pidän-
kategoriaan kuuluvia kommentteja oli 21 kpl, Tästä
en pidä-kategoriaan kuuluvia 15 kpl ja Parannuseh-
dotus-kategoriaan kuuluvia yhteensä 13 kpl.
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Tästä pidän
Tästä pidän-kategoriaan annettiin karttakommentteja yhteensä 21/49 eli noin 43 prosenttia karttavastauksista.
Alla on esitetty karttavastausten jakautuminen kaavakartan ja ilmakuvan yhdistelmässä. Karttavastausta täy-
dentävät tekstikommentit on numeroitu kartalle ja eritelty kokonaisuudessaan seuraavalla sivulla.

Sama informaatio lämpökarttana. Vastausaineiston pienuudesta johtuen lämpökartta on kärjistetty äärimmil-
leen, jotta eroja saatiin näkyviin. Rohkeasti yleistettynä voidaan todeta, että viheralueet sekä jalankululle
tarkoitetut alueympäristöt ovat saaneet eniten positiivisia merkintöjä.
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Tästä pidän-kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1. Tästä tulee kohtuullisen sujuva jk ja pp-väylä joka tapauksessa. Vielä ehkä kaipaisi semmoista Baa-
na-ajattelua eli todellinen laatukäytävä yhdistämään tämä myös keskustaan. Matka on sen verran
lyhyt, että pyörällä matka kulkee kivasti vaikka junavuoroja kenties 2040 onkin jo enemmän.

2. Hyvää ja kaivattua meininkiä tässä aukiossa ja sitä reunustavissa harjakatto(umpi)kortteleissa kivi-
jalkoineen. Avaa mahdollisuuksia turismin kehittämiselle ja tuo mieleen Keski-Eurooppalaiset van-
hat aukiot, joita ei Suomessa juurikaan ole. Tätä lisää!

3. Mukava pikkupiazza

4. Puistot kunnollisiksi

5. Puistot ja kunnon pyörätiet ehdottomasti plussaa suunnittelemassa!

6. Mahtavaa, että autoja ei päästetä keskusaukiolle.  Tässä on myöskin riski, ettei ratkaisua ole mah-
dollista taloudellisista syistä toteuttaa ja autoliikenne kulkee kapean keskustan ja jalankulkijoiden
seassa

7. Aivan superhienoa, että tämä metsä säästyy

8. Hienoa, että viheryhteys jatkuu Kyrölästä etelään. Tällaista ulkoilualuetta Kyröläläiset kaipaavat ja
taatusti käyttävät.

9. Hienoa, että parkkitalo piiloutuu kerrostalojen taakse eikä hallitse keskeistä paikkaa Ainolankeskuk-
sen katukuvassa

10. Arvostan, että jätätte alueelle kerroksellisuutta ja eri ikäisiä rakennuksia. Tälle ei tule nyt suojelu-
merkintää mutta tämän säilyminen pitää taata eikä saa antaa rapistua

11. Jos koulukortteli tulossa tähän niin sen ehdottomasti hyvä! Koulussa pitäisi olla luokat eskari-6
luokka sekä mahdollisesti myös yläaste, niin silloin se palvelisi hyvin alueen asukkaita sekä Kyrölää.

12. Kyrölä/ainola/Lepola alueelta puuttuu isompi kauppa/kauppakeskus tämä olisi hyvä saada.

13. Puisto alue hyvä! Kunhan metsääkin jää alueelle.

14. Pyöräily-yhteyden parantaminen nykyiseen turvattomaan Horsmakaareen nähden on hyvä

15. Viheralue

16. Viheralue
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Tästä en pidä
Tästä en pidä-kategoriaan kuuluvia kartta vastauksia annettiin yhteensä 15 kpl eli noin 31 prosenttia kartta-
vastauksista.

Tästä en pidä-karttavastausten jakautuminen kaavakartan alueella, taustalla ilmakuva.

Tästä en pidä-kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1.  Ristinummella asuvana en ole vieläkään saanut selkeätä vastausta asukasilloissa Kallio-
Kuninkaalassa esittämiini kysymyksiin miten uuden Ainolan alueen läpi mahdollistetaan autoliiken-
ne Horsmatieltä Ainolanväylälle ja Lahden moottoritielle. Edelleen tuntuu olevan kaupungin väellä
sama ajatus "ei ole vielä suunniteltu" - aiotteko suunnitella ollenkaan, vai motitatteko tahallanne?

2. Tämä pysäköinnin liittymä Ainolanväylälle tulee olemaan liikenneturvallisuuden kannalta haaste.
Pp-määrät kasvavat kuitenkin junavuorojen lisääntymisen myötä, ja tästä lienee vastaisuudessakin
suorin reitti asemalaiturille. Ainolanväylä on rakennettu isolla rahalla nyt maantiemaiseksi vaikka
oikeasti tarve olisi enemmän katutyyppiselle väylälle jos kaikki liikennemuodot halutaan huomioida.

3. Tähän maisemaan ja jo olemassa olevaan asutukseen ei sovi kerrostalot. Varsinkaan kolmikerroksi-
set. Alueella on tällä hetkellä vain Omakoti- ja paritaloja. Tiivis ja korkea asutusalue ei todellakaan
kuullosta hyvälle! Maltillista rakentamista ottaen huomioon ympäröivän luonnon, mitä siitä on jäl-
jellä rakentamisen jälkeen.

4. Ei kai tuohon voi tulla kerrostaloa! Eihän
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5. Parhaat puut jää polun alle. Miten voisi säästää luontoa?

6. Jos tulee liian kapea ja ahdas tunneli, ei hyvä. Pitää tehdä viihtyisä ja valoisa alikulku.

7. En ymmärrä mitä tällä on tarkoitus saavuttaa, jos funktio on sama kuin nyt lepolanpelloille raken-
nettujen talojen välissä olevalla aukealla niin tulee olemaan tuulitunneli jossa kukaan ei viihdy. Mie-
lummin puita, pensaita ja kiipeilytelineitä.

8. Ainolanväylältä olisi hyvä jatkossakin olla autolla ajettava yhteys Horsmatielle.

9. Että kaikki puusto kaadetaan. Näkymä Ainolanväylälle tulee rumaksi kun alue avautuu etelään ja
kääntää selkänsä Kyrölälle

10. Tässä on nyt kolme lähes samannimistä katua- ja kujaa. Eikä tämä kuja voisi olla poikkeavan nimi-
nen? Vaikka Alkusoitto tai Loppusoitto?

11. Korkeita taloja aivan Lidlin valtavan rakennelman vieressä. Onko näistä asunnoista viihtyisät nä-
kymät itään?  Valaistu läpi yön ja korkeita taloja. Tähän tuskin tulee arvoasuntoja vaan vuokra-
asuntoja. Toivottavasti Lidlin muurin viereen istutetaan tiheä metsä.

12. Mihin kävely-yhteys häviää tässä? Tätä pitkin kävellään Ainolan asemalle. Jos tämä on epäviihtyisä,
väki siirtyy Puistotien jatkeelle, jossa ei ole jalankulkuyhteyttä tämän mukaan.

13. Ei nimen vaihtoa tielle. Poikkitie on hyvä!

14. Aukio on potentiaalisesti vaarallinen, jos siinä sekoittuvat asemalle kävelevät ihmisjoukot, autot
(saattoliikenne?) ja varmaan myös pyöräily.
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Parannusehdotus
Parannusehdotus-kategoriaan kuuluvia karttakommentteja esitettiin yhteensä 13 kpl.

Karttamerkinnöistä 2 kpl (3 ja 8) sijoittuivat selkeästi kaava-alueen ulkopuolelle, minkä vuoksi niitä ei huo-
mioida asemakaavatyössä. Onneksi kommentoidut asiat ovat sellaisenaan jo suunnittelussa (nro 3, Lepola IV
asemakaava) tai odottavat jo toteutumistaan (nro 8, Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosan asemakaava ja
rakentamistapaohje)

Parannusehdotus-karttamerkintöjen sijoittuminen kaavakartalla, taustalla ilmakuva.

Kategorian karttamerkinnät kokonaisuudessaan tekstimuodossa:

1. Pohjolanhovin alueelle on ilmeisesti kaavailtu kevyehköä kulttuuritoimintoa. Näkisin alueen soveltu-
van mainiosti mm. anniskelu- ravintola- ja keikkatoimintaan "syrjäisemmän" sijaintinsa vuoksi. Jär-
venpäässä ei (toistaiseksi) ole tällä hetkellä varteenotettavaa keikkapaikkaa, jotka menetettiin Per-
helän purun yhteydessä (Uuno, Blackpool...). Vetovoimatekijä.

2. Onko julkisivu pysäköintipaikka julkisivuna synkkää tilaa? Olisiko kaupallisia toimintoja mahdollis-
ta tai toimistotilaa tälle seinustalle?

3. Lepolanväylä tulisi jatkaa liittymään Ainolanväylään, nykyinen kulku lepolan alueelle pelkästään
yhtä tietä ei ole kovin hyvä.
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4. Onko todella tarkoitus ettei keravalta tullessa enää pääse autolla läpi radanvartta pitkin Järvenpää-
hän? Kannatan pyöräilyvaihtoehtojen parantamista, mutta varmasti alueen asukkaatkin haluavat
päästä pohjoiseen päin autolla ilman turhaa kiertämistä etelän kautta?

5. Älkää rakentako enempää sumppuja/ dead endejä, nykyinen Lepolan pellon alue on jo aivan tar-
peaksi karmaiseva yhdellä poistumisväylällä ja kapeilla pihateillä. Hurjastelu ainoalla suoralla ja
ahtauden tuntu kääntyvillä kaduilla on arkipäivää.

6. Mielikuvituksettomia nimiä nämä neljä -laulunkujaa.  Muutama vielä menee esim. Kevät- ja kesälau-
lu mutta eikö enempää irtoaisi Sibeliuksen kappaleista?  Pohjolantie voisi hyvin olla samanniminen.
On esim. Pohjola tytär-niminen teos.

7. Tässä on uuden Ainolan portti pohjoiseen. Tässä yhdistyy Kyrölään. Jatkuuko alue yhtenäisenä?
Toivottaako tervetulleeksi?

8. Tämän tontin rakentamisessa pitäisi olla korkeat laatuvaatimukset, koska rajoittuu Ainolaan ja pal-
velurakentamiseen. Jotain kodikkaampaa ja sulautuvampaa kuin Kamus ja K-rauta toisella puolella
väylää. Jos jatketaan em. tyylillä kontrasti asuinalueeseen on suuri ja kolkko. Tässä tontilla pitäisi
olla myös viherrakenteita pehmentämässä kaupan alueen vaihtumista aluekeskukseksi. Valaistus ja
häikäisyefekti huomioitava.

9. Miten Kyrölästä tulevat pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat tässä? Osa siirtynee radan vierestä
puistotielle ja tässä näyttää ahtaalle

10. Nyt näyttää siltä, että Horsmatien katkaiseminen autoliikenteeltä hankaloittaa liikenneyhteyksiä Ris-
tinummelta Lahdenväylälle. Uuden Ainolan keskuksen läpi menevät kadut eivät näytä olevan tarkoi-
tettuja läpiajoon. Lepolanväylän jatkamista Ristinummentielle tulisi kiirehtiä, jotta työmatkalaisille
tärkeä yhteys Lahdenväylälle säilyy.

11. Toivottavasti pysäköintialueille rakennetaan parkkitalo - maanpäällisen pysäköintikentän rakenta-
minen lähelle asemaa syö valtavasti tonttimaata, jonka olisi voinut käyttää asuinrakentamiseen. Ju-
nan käyttöä lisää kuitenkin juuri lyhyt kävelymatka asemalle. Kommentti koskee myös radan länsi-
puolen liityntäpysäköintiä.

12. Suunnitelmista ei ilmene riittävällä tavalla pyöräily-yhteyksien kokonaisuus. Olisi tärkeää miettiä
pyöräilyä erillisenä liikennemuotona ja tunnistaa kaikki siihen liittyvät tarpeet. Eli erikseen pyöräily
asuinalueilta asemalle (loogiset, suorat reitit asemalle + turvallinen pysäköinti asemalla), asiointi-
pyöräily asuinalueilta palveluihin sekä toisaalta läpiajoliikenne esim. Ristinummelta Järvenpään
keskustaan tai Ainolan keskuksesta Keravan suuntaan. Kaupungin tiivistyessä erottelu jalankulusta
on ensiarvoisen tärkeää. Riittävän leveät väylät on varmistettava, koska pyöräilyn kasvupotentiaali
Järvenpäässä on valtava: kaupunki on pinta-alaltaan pieni ja topografialtaan tasainen ja joukkolii-
kenne on olematonta.
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Vapaa sana

Saatesanat karttakyselyssä: Mitä kaavasuunnittelussa tulisi mielestäsi jatkossa painottaa? Mihin haluaisit
muutoksia? Mitä suunnitelmista puuttuu? Sana on vapaa, eikä tekstiä tarvitse säästellä.

· Mitenkäs pyöräpysäköinti asemalla, saisikos siitäkin jotain kaavaan? Tikkurilassa avattiin hiljattain
lukittu, kameravalvottu sisätila pyöräpysäköinnille. Eiköhän semmoiselle olisi käyttöä Järvenpääs-
säkin kaikilla asemilla. Jos suunnitellaan vain autopysäköintiä, niin sitähän sitten saa mitä tilaa.

· Viulukonsertto kadulle kevyen liikenteen väylä myös, edes jalkakäytävä.

· Venematkan puisto-Venematkanpolku tulisi siirtää kauemmaksi jo olemassa olevien omakotitalojen
läheisyydestä ja jotain näköestettä tulisi laittaa, jotta yksityisyys säilyisi jo olemassa olevilla omako-
tiasujilla.

· Kehitetään alueesta aidosti kiinnostava kulttuuri- ja palvelukeskus, jottei siitä kehkeydy nukkumalä-
hiötä. Liiketilat tulee suunnitella kahvila-, baari-, majoitus- ja ravintolapalvelut huomioiden.

· Alueelle pitää jättää reilusti viheralueita, tilaa leikkipaikoille, kaupunkimetsille,

· Kaavakartasta ei saa mitään selvää, joten kommentoin tähän. Olisi mielestäni tärkeää, että maa-
laismaisemaa säilytetään - upeat pellot joissa sillä kantaa rauhoittavat mieltä. Luontoarvot pitää ot-
taa huomioon. Samalla tässä olisi oiva tilaisuus panostaa aidosti moderniin arkkitehtuuriin eikä
teettää halvimmalla samanlaisia laatikoita kuin joka paikassa. Innovaatioita kehiin ja musiik-
ki/kulttuuriteemaa rohkeasti korostaen.

· Pyöräilyä ja turvallista lähiympäristöä ja erityisesti onnistunutta asemaympäristöä.

· "Vaikea kommentoida, kun pitäisi tietää mitä tässä kysytään...  Karttakuva jossa jotain lyhenteitä,
mitä ne tarkoittaa? Mitä tästä karttakuvasta pitäisi ymmärtää? Kiitos joka tapauksessa siitä että ky-
sytte"

· "Ainolan asemanseutu oli jossain vaiheessa mukana asemanseutujen kehittämisessä. Toimenpide-
kortit ovat valmistuneet ja toivottavasti otatte ne huomioon asemanseudun kehittämisessä. Niissä on
eväitä palveluiden kehittämiseen, kestäviin asemanseutuihin ja Kyrölän nivomisen esim. pyöräilyn
kautta Ainolaan. Tämä alue kaipaisi jotain erityistä ja omaleimaista, jotta tästä tulisi vetovoimainen
alue eikä jäisi satelliitiksi. Designia, puurakentamista, vihreää."

· "Varmistettava rakentamisen aikaiset liikenneyhteydet niin jalan, pyörällä kuin autollakin. Tulevai-
suudessa on varauduttava myös joukkoliikenteen yhteyksiin, esim. bussipysäkit.

· Pyöräilyn kokonaisuuden miettiminen on tärkeää, ettei tehdä katkonaista pyöräinfraa, mikä on pyö-
räinfran suurin ongelma kaikkialla. Pyöräinfran suunnittelussa tulisi noudattaa parhaita eurooppa-
laisia käytäntöjä ja niistä johdettua Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta
http://pyoraliikenne.fi/

· Huonon pyöräinfran korjaaminen on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta, mutta kerralla hyvin te-
keminen ei maksa enempää kuin huonosti tekeminen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ris-
teyksiin, alikulkuihin ja liikenneympyröihin. Nykyisellään Järvenpäässä on lähes kaikissa pyörälii-
kenteen alikuluissa surkeat näkemät, mikä on omiaan lisäämään vaaraa täysin turhaan.
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· Aseman lähelle kannattaa rakentaa tiiviisti. Kovin korkeat kerrostalot eivät kaupunkikuvaan sovi,
mutta aivan pientalojakaan ei kannata näin lähelle asemaa tehdä. Pienkerrostalot ja tiiviisti sijoitel-
lut rivitalot voivat toimia hyvin.


