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1  Mitä tapahtuu ja missä? 

Tämä on Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS). Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63§ mukaan OAS:ssa tiedotetaan, missä vaiheessa ja 

millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan suunnitteluun. OAS:aa voidaan tarkistaa kaavatyön 
aikana tarpeen mukaan.  

 

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa MRL:n vähittäiskaup-
paa koskevien säädösten muutosten jälkeen kaupan jatkuminen ja kehittäminen Terholassa sekä 

kaavamääräyksien ajantasaistaminen. Kaavamuutosalue sijaitsee 19. eli Terholan kaupunginosas-

sa. 

 
MRL:ssa vähittäiskauppaa ohjaavan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää kaupan pal-

veluiden sijoittumista keskusta-alueille sekä turvata vähittäiskaupan palveluverkon säilyminen ja 

sen kehittymisen edellytykset. Lain tavoitteena on myös vähentää keskustojen ulkopuolelle sijoit-
tuvien suurien myymälöiden kielteisiä vaikutuksia yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen sekä lii-

kenteeseen. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei 

muu sijainti kaupan laadun huomioon ottaen ole perusteltu. 
 

Tämän kaavaprosessin lähtötilanteessa noudatettiin 15.4.2011 MRL:n muutoksessa voimaan 

tulleita vähittäiskauppaa koskevia erityisiä säännöksiä, joiden tavoitteena on mm. selkeyttää 

vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen periaatteita ja yhdenmukaistaa vähittäis-

kaupan ohjausta koskevat säännökset koskemaan kaikkia vähittäiskaupan toimialoja. Ympä-

ristöministeriön julkaiseman oppaan Opas vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavoituksesta 

(2013 s. 22) mukaan: 

 

”Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan kooltaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista 

vähittäiskaupan myymälää (MRL 71 a §). Siirtymäajan jälkeen, 16.4.2015 alkaen, paljon ti-

laa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasema sijainnin ohjauksessa poistuu (ks. liite 2). 

Kaikki yli 2000 kerrosneliömetrin myymälät ovat mainitusta päivämäärästä lähtien vähit-

täiskaupan suuryksikköjä kaupan toimialasta riippumatta (MRL 71 a §).” 
 

Terholan yritysalueen kaavaluonnoksen nähtävillä olon ja edellä mainitun lakimuutoksen jälkeen 

MRL:iin tehtiin jälleen muutoksia 1.5.2017 alkaen siten, että vähittäiskaupan suuryksikköjen 
määritelmä muuttui 2 000 k-m²:stä 4 000 k-m²:iin. Tavoitteena on, ettei kaupan laatua enää huo-

mioitaisi kaavamääräyksissä, ellei se ole tarkoituksenmukaista. Tämä laajentaa yrittäjän vapauk-

sia kaupan mitoituksessa ja laadussa, mutta voi toisaalta ohjata epätoivottuun yhdyskuntakehityk-

seen. Nyt meneillään olevassa kaavaprosessissa pyritään sovittamaan yhteen tältä osin Terholan 
alueen yritystoiminnan ja kaupungin tarpeet ja edut. 

 

Alun perin kaavamuutos käsiteltiin luonnosvaiheessa vähäisenä. Kaavan aikataulu on maankäyt-
tö- ja rakennuslain lakimuutosten ja sen tulkintojen sekä kaupungin henkilöstömuutosten takia 

venynyt. Siksi aikataulua on tässä 11.10.2019 päivitetyssä OAS:ssa ajantasaistettu. Lisäksi kaa-

va-aluetta on laajennettu luonnoksesta ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheesta eteenpäin kaava-
muutos käsitellään normaalina kaavamuutoksena. Kartat on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuk-

seen muutettua kaavarajausta.  

 

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
1.1  Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee seuraavia kiinteistöjä tai niiden osia: 

 

186-19-1903-1 186-401-1-2652 186-19-1901-8 186-19-1901-10 

186-19-9901-0 186-401-1-2721* 186-19-1901-9 186-19-1901-11 
186-401-1-1728 186-401-1-2607* 186-19-1911-3 186-19-1911-14 

186-401-1-2571 186-401-1-2610* 186-19-1911-5 186-19-1912-1 

186-401-1-2607 186-19-1902-1 186-19-1911-6 186-19-1913-1 
186-401-1-2608 186-19-1901-1 186-19-1911-7 186-19-1913-7 

186-401-1-2-311* 186-19-1901-2 186-19-1911-8 186-19-1914-9 

186-401-1-2609* 186-19-1901-6 186-19-1911-9  

 
*osa kiinteistöstä 

 

Suunnittelualue on kooltaan noin 15,5 ha. 
 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mustalla ympyröitynä.  

 

1.2  Aloite tai hakija 

Kaavamuutos tehdään kaupungin omana työnä ja kaupungin aloitteesta.   

 

2  Suunnittelun lähtötiedot 

2.1  Maanomistus 

Suunnittelualue on osittain kaupungin maanomistuksessa ja osittain yksityisessä omistuksessa.  

 
 



 

 
Siniset alueet ovat kaupunginomistuksessa, punertava alue kaupungin vuokra-aluetta.  

Suunnittelualue on rajattu mustalla. 

 

 

2.2  Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-

eeksi. Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavassa (30.10.2014) alueelle on osoitettu tiivistettävän alu-
een kehittämisperiaatemerkintä.  

 

 
Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä (2015). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti mer-

kitty valkoisella. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

2.3  Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Keskustan Osayleiskaava 2030, joka kumosi Terholan yritysalu-

een osalta Järvenpään kaupungin yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64).  

 
Keskustan osayleiskaavassa alueelle on merkitty  

P käyttötarkoitusmerkinnällä Palveluiden ja hallinnon alue 

T käyttötarkoitusmerkinnällä Teollisuus-, varasto- ja muu yritysalue 

KM-1käyttötarkoitusmerkinnällä Kaupallisten palveluiden ja muun yritystoiminnan alue 
 

 
Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 ja keskustan osayleiskaavasta 2030. Suunnittelualueen sijainti rajattu-

na mustalla. 

 

2.4  Asemakaava 

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaavat ja niiden vahvistumispäivämäärät. 

19/3, 30.6.1977  

19/12, 3.3.2000 

19/16. 18.6.2007 

19/18, 28.9.2009 

19/15, 29.1.2007 



 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu punaisella. 

Suunnittelualueella on voimassa käyttötarkoitusmerkinnät: 

KTY-2 Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusraken-

nusten korttelialue. 

AM-3 Moottoriajoneuvojen, huoltoasemien korttelialue 

KTY-3 Toimitilarakennusten korttelialue 

YU-4 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alue 

EN Energiahuollon alue 

VL Lähivirkistysalue 

VP Puistoalue 

3  Osalliset 

• Kaava-alueen maanomistajat ja naapurit, lähialueen asukkaat 

• Viranomaiset: Uudenmaan Ely-keskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Järvenpään kaupunki, 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

• Asiantuntija viranomaiset: Järvenpään Vesi, Fortum Power & Heat Oy, Caruna Oy, Telia Oyj, 

Elisa Oyj 

• Muut tahot, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,  

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

• Jos jokin taho katsoo, ettei heitä tarvitse pitää osallisina tässä kaavatyössä, asiasta voi ilmoittaa 

kaavasuunnittelijalle kirjallisesti. 

4  Miten ja milloin voi osallistua? 

4.1  Asemakaavaprosessin laatimisvaiheet ja osallistuminen 

Osallistua voi jokaisessa kaavaprosessin vaiheessa joko suullisesti tai kirjallisesti. Toivomme 

sähköistä osallistumista (tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi ). Suunnitteluasiakirjat ovat nähtävillä 



 
Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12, 1. kerros) sekä Järvenpään kaupungin internet-

sivuilla. 

4.2  Tiedottaminen 

 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta, nähtävillä oloista, hyväksymisestä ja voimaantulosta tie-
dotetaan kuulutuksella: 

 

- Kaupungin virallisella ilmoitustaululla (sähköinen 1.1.2020 alkaen) 
- Kaupungin internet-sivuilla  

- Kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja naapureille (voimaantulosta tiedotetaan kirjeitse vain, 

jos sitä on kirjallisesti pyytänyt ja ilmoittanut osoitteensa). 

 

4.1  Aloitusvaihe 

Asemakaavamuutoksen aluksi laaditaan kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeelli-
nen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista 

(MRL 63§). 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voidaan tehdä tarkennuksia koko valmisteluvai-

heen ajan, kunnes kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.  

 
OAS:sta voi esittää myös mielipiteen alueen suunnittelun lisätiedoksi kaupungille. 

4.2  Valmisteluvaihe 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta kaupungille (MRL 62 § ja MRA 30§). Kaupunki pyytää 

mahdollisia ennakkolausuntoja viranomaisilta.  

 
Valmisteluvaiheen kaavaluonnos on nähtävillä14 päivää Seutulantalon palvelupisteessä ja Jär-

venpään kaupungin internet-sivuilla. 

4.3  Ehdotusvaihe 

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja ennakkolausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavan muu-

tosehdotus, jonka kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän 
ajaksi Seutulantalon palvelupisteeseen ja Järvenpään kaupungin internet-sivuille. 

 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kaupungille 

ennen ehdotuksen nähtävillä oloajan päättymistä (MRL 65 § ja MRA, 27 §). Kaavaehdotuksesta 
pyydetään tarvittavat lausunnot (MRA 28 §). 

 

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ja hyväksyy asemakaavoituksen vastineet kaavamuutoseh-
dotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Mikäli asemakaavamuutosehdotusta joudu-

taan muuttamaan olennaisesti lausuntojen ja muistutusten johdosta, asettaa kaupunkikehityslau-

takunta sen uudelleen nähtäville ja mahdollisesti myös pyytää uusia lausuntoja.  
 

4.4  Hyväksymisvaihe 

Hyväksymistä koskevasta päätöksestä, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto (vastine), 
ilmoitetaan kuulutuksella tiedottamisesta sovitulla tavalla niille viranomaisille, kunnan jäsenille 

ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa kaavan 

ollessa julkisesti nähtävillä. (MRL 67 § ja MRA 94§) 
 

Hyväksymispäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kunta-

laissa säädetään. (MRL 188 §) 
 

 

 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 30 päivän kuluessa Helsingin hallinto-
oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitusluvalla edelleen korkeimpaan hallin-



 
to-oikeuteen. Valitusote valtuuston päätöksestä on pyydettävä erikseen Järvenpään kaupungin 

kirjaamosta. 

 

 
 

Asemakaavamuutos tulee voimaan, kun lainvoiman saaneesta päätöksestä ilmoitetaan kuulutuk-

sella, kuten edellä on mainittu. Voimaan tullut asemakaava saatetaan sovituilla tavoilla tiedoksi 
MRA § 95 mukaisesti. 

5  Kaavan selvitykset, vaikutukset ja vaikutusten arviointi 

Kaavan suunnittelun aikana käytetään jo olemassa olevia perusselvityksiä. Selvitykset antavat 

riittävän tietopohjan kaavasuunnittelun lähtökohdiksi. Lisäselvityksiä voidaan tarpeen vaatiessa 

tehdä kaavasuunnittelun edetessä. Käytetyt selvitykset tullaan luettelemaan kaavaselostuksessa. 
 

Asemakaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä mm. ihmisen elinoloihin, 

maisemaan, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja liiken-

teeseen. 
 

Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioin pääasiassa kaupungin omana työnä koko kaavapro-

sessin ajan ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Vaikutusten arviointi perustuu 
suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä käytössä oleviin perustietoihin, yhteistyötahojen kanssa 

käytyihin neuvotteluihin, suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin, osallisil-

ta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja muuhun palautteeseen. 

6  Aikataulu 

• Luonnos nähtäville tammikuussa 2017 (14 pv) 

• Ehdotus julkisesti nähtäville Kauke ltk.: joulukuu 2019-tammikuu 2020, (30 pv) 

• Hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk., Kh ja Kv) helmikuu-maaliskuu 2020, (30 pv) 

 

7  Mielipiteet aloitusvaiheessa 

Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa huo-

mioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, ota yhteyttä kaa-

vasuunnittelijaan (ks. yhteystiedot alla). 

Osallistuminen 

Aloitusvaihe - Ilmoitus vireilletulosta 

 

- Tiedottaminen osallistumis- ja arviointisuunni-

telmasta (OAS) 

Mahdollinen mielipide suunnittelun 

lisätiedoksi  

Mahdollinen arvio OAS:n riittä-

vyydestä 

Valmistelu-

vaihe 

- Luonnos nähtävillä (14 päivää) 

 

- Mahdollinen yleisötilaisuus 

Mahdollinen mielipide luonnokses-

ta 

Ehdotusvaihe - Ehdotuksen hyväksyminen KAUKE lautakun-

nassa julkisesti nähtäville ja lausunnoille  

 

- Ehdotus julkisesti nähtäville (30 päivää) MRL 65 

§ ja MRA 27 § mukaisesti 

Mahdollinen muistutus ehdotukses-

ta, lausunnot pyydetään. 

Hyväksymis-

vaihe 

- Asemakaavan hyväksyminen KAUKE ltk 

-  (muutoksenhaku HHAO ja KHO) 

 

- Voimaantulo 

Mahdollinen oikaisukehotus 

/valitus 



 
8  Yhteystiedot 

Asemakaava laaditaan Järvenpään kaupungin asemakaavoituksessa virkamiestyönä. Sähköposti-

osoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi 

 

Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen p. 040 315 2447 
Kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä p.040 315 2630 

 

 


