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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. 1 Tunnistetiedot
TERVANOKANTffi
Asemakaavan muutos

Diaarinumero JÄRVENPÄÄ 61/2016
Kaavatunnus 010098

Asemakaavan muutos koskee:

TiiqaT:295-ja-l:2158, osiatiloistal:245, 1:292, 1:293, 1:294, 1:2157, 1:2222 ja 1:2627 sekäkatualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
l~eliK-eskuksen kaupunginosaan asuinpientalojen korttelialuetta, lähivirkistys-, vesi-ja

katualu-

etta'sekä'jalankulullejapyöräilyllevarattua katualuetta seka 22. eliLepolan kaupunginosaan lähivirkistys-,luonnonsuojelu-, vesi-ja katoaluetta.

Laatija: Järvenpään kaupunki. Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja liikenne
:Yiiteyshenldlö; Kaavasuunnittelija Juho Mattila, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ,

puhelin

040 315

2224, sähköposti:juho.mattila@jarvenpaa. fi

1. 2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Tervanokantienja
Sibeliuksenväylän varressa. Rantapuiston

r,FWnn»r1

ja vanhan vedenpuhdistamon eteläpuo-

^S-i

lella. Kaava-alue sijoittuu osittain l. eli
Keskuksen kaupunginosaan j a osittain 22.

'<^)«$-^

-l^tT'
^ÄAiA-l

eli Lepolan kaupunginosaan. Välimatkaa

^•S .

Järvenpään keskustaan on noin kilometri.

!

~\

sj

'. ^'."TT'1

: •<s'--i. u. ^u

Alue sijaitsee kaupunkikuvan ja järvimaiseman kannalta tärkeällä ranta-alueella

Tuusulanjärven ja Sibeliuksenväylän välimaastossa. Suunnittelualueen koko on
^s-

noin 11, 5 hehtaaria.

i."*' ':i^'4^.^- ''v*
'

^.tTy^

•-•'L^

Kaava-alueen sijainti likimääräisesti
opaskartassa.

1. 3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavahankkeen nimi on Tervanokantie.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteena oli muodostaa myytävälle kiinteistölleoma tonni, selvittää
alueella olemassa olevan rakennuksen suojelutarve sekä tutkia muun täydentävän ja korkealaatuisen lisärakentamisenmahdollisuudet alueelle. Tavoitteena oli myös parantaa viheralueentoiminnallisuutta luomalla edellytykset kävely-yhteydelle Tervanokanpuistosta rannanmukaisesti uima-

ramiaileja

Rantapuistoon, säilyttää tärkeät näkemäalueet

SibeliuksenväylältäTuusulanjärye

lle

sekaterkistaa alueen muut asemakaavamerkinnät. Suunnittelutavoitteet ovat tarkentuneet kaavoi-

tusprosessinedetessämm. Järvenpäänluontotyyppiselvityksenjaasuinrakennuksenkuntoarvloselvityksen myötä.
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1. 5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
A

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS)

B.

Poistuva kaava (22/5)

D.
E.

Asemakaavaehdotus-j a määräykset (Lisätäänmyöhemmin)
Lausuntojenja mielipiteidenlyhennelmätja vastineet

C.
F.

G.

Asemakaavaluonnos- ja määräykset, tiivistelmä
Alustava kuntoarvio asuinrakennuksesta
Asemakaavan seurantalomake

1. 6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
Uudenmaan maakuntakaava (8. 11. 2007)

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (30. 10.2014)

Järvenpäänyleiskaava2020 (Kv. 9. 8.2004 §^64)

Jar/enpäänkeskustan osayleiskaava 2030 (Kv 21.9.2015 § 50)
Voimassa oleva asemakaava (22/5)

Järvenpäänviherrakenteenarvotja hyödyt (2016, Suomen^mpäristökeskus)
Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015 (FaunaticaOy, 2015)

_^ ,„..„„„.„.

T^npokc'aD'hi'storiaUslenajankimteidenmuinaisjäännösteninventointi(Mu^eOTirasto^O^) ^
J'ärvle>n'p№kaupan"verkosto'ja kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi(Ramboll Finland Oy,
2013)

Järvenpäänhulevesisuunnitelma (2013)
KOYK 2030 liikenneselvitys (2013)

KOYK 2030 pysäköintinormiselvitys (2014)

Keskustan liikenteen toimivuusselvitys (2014)

läänliikenneturvallisuussuunnitelma(2013) _ ........... .,

^Z7sno'™aahkouiu'-'RakennushistorialUnen'se^

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma (2007)
Rantapuisto yleissuunnitelma (2008)
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LÄHTÖKOHDAT

3. 1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3. 1. 1 Alueen yleiskuvaus

sekä matonpesupaikka.

^'^==?^=s^=^£=
väylälle (ent. uusi Järvenpääntie) 1960-luvulla.

3. 1. 2 Luonnonympäristö

suus tasoittaa ilmasto-oloja.

vähtämispaikkoja.

Sivu 6

Natura-alue.

Lepakkohavainnot

Tervaleppäkorpi
Pensaikko-Jarnoko
luhta

Ole Kaupungin luontotietokamasta.

Suunnittelualue Tervanokan uimarannan suumas~
3-1. 3 Rakennettu ympäristö
Y3ädyskuntarakenne

^^^^^^^^^^^^^
teilläonanee=~oT2"''Ter'v'an'^^ ^'nc<y»s^!l°,n^ta'.airake'l""steh°kk"us alueen omakotiton-

^^^s^^^^us^^^^i^m^^u'
ä. Alueen asuinrakennuskanta on oeräisin
peräisin IMn^'
1950-1980-

Väestön rakenne ia kehitys kaava-alueella

^(SUSiS^;raIä

hetkenä asukkaita °"a11- ^enen.
Ik^ennena

Palvelut, elinkeinntoiminta
Sivu 7

e,

Suunnittelualueella itsessäänei ole virkistyskäytön ohella juurikaan muita palveluja, elinkeinotoi-

mintaa tai työpaikkoja. Suunnittelualue tukeutuu vahvasti keskusta-alueen palveluihin. Lähin hypermarket-tasoinen päivittäistavarakauppa sijaitsee keskusta-alueella (700 m). Pienempi päivittäistavarakauppa lähempänäpalvelisi paremmin alueen vakituisiaasukkaita sekäRantapuistossa
kävijöitä.

Maisemassa näkyvät kaupungin omistamat peltoalueet ovat vuokrauskäytössä.
Virkistys

Suunnittelualue on tärkeäosa kaupungin viherverkostoa. Rantapuisto rakenneltuinekävelyreittei-

neenja Lepolan peltoalueet ovat kiinteässäyhteydessäalueeseen. Rakennettuja viheryhteyksiäei

vielä ole kaavasuunnittelun alla olevalla alueella, mutta potentiaaliarakennetun viherverkostonja

käytettävyydenparantamiseen alueella on. Tervanokantien katualuetta käytetäänmyös kevyen
liikenteen väylänä.
Liikenne

Kaava-alue rajautuu itäreunastaanSibeliuksenväyläänjokaon kaupungin merkittävimpiäsisaän-

tuloväyliä,sekäpohjoiseltareunaltaan Tervanokantiehen. Tervanokantie toimii asuntokatunaja

välittääliikennettäfervanokantien sekä Valkamatien varren asuinkiinteistöille,entisen jäteveden-

puhdistamon tontille sekä Tervanokan uimarannan pysäköintialueelle. Liikennemäärät Ter-

vanokantiellä ovat vähäiset. Uimarannan pysäköintialueenliikenne on aiheuttanut jonkin verran

häiriötä,mistäjohtuen sinne ajo on suljettu porteilla yöaikaan. Sibeliuksenväylän länsivarrella on
viherkaistalla erotettu yhdistettyjalkakäytäväja pyörätie.Tervanokantielläei ole erillistäkevyt-

väylää.Sibeliuksenväylääkulkee paikallisliikenteenlinja24, sekämuutama Keski-Uudenmaan ja
pääkaupunkiseudun välisen liikenteen bussilinja. Tervanokantien eteläpäänliittymä Sibeliuksenväylän/ Sipoontien risteyksessätulee poistumaan, kun Sipoontienja Sibeliuksenväylän r steykseen suunniteltu kienolnttymä toteutuu. TämänjälkeenTervanokantie muuttuu päättyväksiasuntokaduksi, jolla ei ole moottoriajoneuvojen läpikulkuliikennettä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ia muinaismyistot

Tuusulanjärven rannat ovat yleisestiJärvenpäänarvokkainta kulttuuriympäristöä.Suunnittelualue
sijaitseeTuusulanjärven rantavyöhykkeellä, joka on osittain valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä(Tuusulanjärven kulttuurimaisema) ja maakunnallisesti arvokasta

kulttuuriympäristöä(Tuusulanjärven itäranta).NykyinenTervanokantie on osa Tuusulan vanhaa

Rantatien tiemaisemaa. Suunnittelualueensijaintipaikkaon kulttuurihistoriallisestiarvokas; Ter-

vanokantien mäen päälläsijainnut Järvenpään kylätontti on asutuksen kannalta vanhimpia kyliä
Järvenpäässä.

^<'tst',-*;.,

-?t<':)U^a. ^t.

r-i>s3KwC^i'

Suunnittelualueella sijaitsee asuinrakennus (Vaalea rakennus, Yrjölä),joka on peräisinvuodelta
1949. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Jalmari Peltonen koulutilan väenraken-

nukseksi, entisen Yrjölän tilan paikalle. Kohde on huomioitu Järvenpään kulttuuriympäristön hoiSivu 8

tosuunniteImassafVaiheI ?nn. >.„:_. .

^SZSSSSZSSSE^—-

Isiaunenjiuolto

--••"^v. ^i.

Alueelle on rakennettu vuo- r—_
den 2015 aikana hulevesiä"

viivyttävälaskuoja,joka
purkaa Tuusulanjärveen.

Laskuoja on osa Lepola ffl

asemakaavan alueefla ole-"
vaa hulevesikosteikkoa.

Hulevesienviivytysrakenne

peltoalueiden välissä.

Tervanokanhistoriallisenajankiinteiden
»"'"maisjäännös.en inventointi(Museovira.to 2014)
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S^SSÄ^^onsu.
elula.n ^aansuo.l^a(LSL29S).

swm-eta-^^^^s^^^
suurinympä"?t°№iMlMtottaraJ, e^lie,n[eii^^^^^ oTetoistaiseksiselvitettytarkem-

^s^ä^^^^^^^^^'
asukkaille.

Snsiaalinenympäristö^

^ ^_,..._..^,.i,;.»n ia esteettömänympäristönedellytykset. Eri

^s^^^^^^^^

iEä^^^^^s==^^to;ort
c"sadta

sa"ada aikaanpieniäja väliaikaisiahäiriötekijöitä.

3'1'41^=^^^^^^^^^
al^^osuvat^^^^^^^^^^^^^i^vahionkiinteMlai-

as^^^s^^^^s^y^^^

^yy<^. .-^. '— ... -l, -, ^a&A^^^^^—^a

h^n-1—11. —""

viivat ovat voimassa olevien asemakaavojen rajoja.

^ää—una"e"a nyfl((u"a-s'""e'

3. 2 Suunnittelutilanne

3.2. 1 Kaava-aluetta koskevatsuunnitelmat. päätöksetjaselvitykset
Sivu 10

^~ .

Maakun takaava

^deTm™a. l°u,ntakaavassa(8;'' •2007) ^"""ittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-

^^^SST;m^^^^^^_

yhteydessä vedenhankinnan kannalta ar-

vokkaaseen pintavesialueeseen (av).

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa
(vahv. 30. 10.2014) alueelle on osoitettu
tiivistettävänalueen merkintä (oranssi

ruudukko).

Kuva: Ote maakunlakaavojen epäviralliseslayhdistelmästä(2015).
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti.
Yleiskaava

1S^^V^0201^9^^^

^T'lv):.JOnk^al.ueella.maisemMmuu«avaammmAen""styö%"puMe7ka^

^ ^^!^8'^:^t^:S^^Tmttaa,
ilmanl^aa^;;Psd:^^^a
^^Z^^..
^Wen№s^i?ÖMO".^m^kisk^rkiI^^i^^S
ha tielin^
a"°k^t
sä

^n,Kum,"TTr!ST
m"°dostava. ym
ituksella tai muilla

co

Jonka

piirteet

toimenpiteillä7wm)7ekaJetZ7aTä^SC
TasrZS^^^^^^^

suunn"t!lllaluee" väl'ttömää" läheisyyteenon osoitettu pientalovaltainen asuntoalue l

^S^!^E^ite?^:'(;^^l^i^S^^^^^^a'
),jonka asemakaava on tarkoitettu muutettavaksi.
Yleiskaava 2020 on voimassa Lepolan kaupunginosan puolelle sijoittuvalla alueella.

Kuva: Ote Järvenpäänyleiskaavaa 2020. Kaavasuunnittelua^ ™'tt(;;"""1rajattuna.
Sivu

Keskustan osayleiskaava 2030

Keskustan osayleiskaava 2030 on hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 21. 9. 2015 § 50 ja tullut voimaan 11. 11. 2015. Se korvaa Järvenpäänyleiskaavan 2020 tämän kaavamuutoksen kannalta katsoituna l. eli Keskuksen kaupunginosan alueella.

Keskustan osayleiskaavassa2030 suunnittelualue on merkitty asuntoalueeksi (A)ja lähivirkistys-

alueeksi (VL). Mustalla raidoituksella kuvataan aluetta, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi. Asuntoalue on varattu asumiselle ja sille saa sijoittaa ensisijassa pientaloasun-

toja. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan vähintääne=0,4. Lähivirkistysalue on varattu yleiseen virkistystoimintaan ja ulkoiluun. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta yleistä virkistystoi-

mintaa palveleva rakentaminen, mikäli rakentaminen ei haittaa alueen muuta virkistyskäyttöä.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muita näihin verrattavaa toimen-

pidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 43 § 2 mom, 128 §).
Asumisen alueen etelä-ja länsipuolella on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Alue kuuluu
valtakunnalliseen kulttuuriympäristöalueeseen (kh/v), jonka arvokkaat piineet säilytetäänasemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Tervanokantien osa on osoitettu kävelykatualueeksi tai
jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi.

^Mr.
'^ '

^,e;'i
-1:!:: :

x.):^^

^•I&€^3-

"••'•-'^sv^^:

Kuva: Ole Keskustan osayleiskaavasta 2030. Kaavasuunnillelualueen rajaus likimääräisestikeltäisellä.
Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava (22/5) on vahvistettu vuonna 2000. Suunnittelu-

alue on osoitettu asemakaavassa puistoalueeksi (VP ja VL, Tervanokan puisto), vesialueeksi (W

ja W-2), luonnonsuojelualueeksi(SL) ja katualueeksi. Asemakaavassa on osoitettu puistoalueella
olevalle rakennukselle rakennusala, rakennusoikeutta 300 k-m2ja kerroskorkeudeksi l 1/2. Rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty. Puistoalueen eteläosassa kulkee kaupunginosarajaja

kevyen liikenteenyhteys (yleisellejalankululle varattu alueen osa) sekä länsireunassaviemärijohtorasite.
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2soT3nte,S,s!,en»^au!uvla

semakaavat

on

vahvistettu m°^ WS,

1975, 2004,

2008 ia

J^sss^£,s^.'^:^s^^—-

Kuva: oletou^^"-a/o'ltomi°-^^^
Rakennusiäriestvs

Järvenpäänkaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2013.
Kiinteistörekisteri ja tonttijako

Kaava-alueen tilat on merkitty kiinteistörekisteriin.

^va-alucellelaaditaanenllinentonttijakoasemakaavanmuutoksenhyväksy.iskäsindynjälPohjakartta

^^^ZSÄ'SS4vaatimukset-pohiakarttaa
a

§:n

päivittää J-

Rakennuskielto

s;^=^^^^^=
kunhyväksymispää'tÖ^o'nasp2uu^^Sanessä<MRL

53 § 3 mom)-

Päättyy,

Sivu 13

Rakennuskidto

4 ASEAAAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4. 1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen

Kaupunginvaltuusto on päättänytJärvenpäänkaupungin talouden tasapainonamisohjelman yhteydessä myytävistä kiinteistöistä (l 1. 11. 2013 § 82). Yksi asemakaavan muutoksen edellyttämä
kiinteistöon tila l :295, joka sijaitsee osoitteessa Tervanokantie 2a.

Asemakaava laaditaan kaupungin omana työnä. Kaavahanke on osa laajempaa Keskustahanketta,

jolla kehitetäänkeskustassaja sen välinömässäläheisyydessäolevia alueita. Kaavahanke on esitelty kaavoituskatsauksessa 2015 sekä kaavoitussuunnitelmassa 2015. Kaavamuutos on otettu
kaavavalmisteluun keväällä 2015. Kaavasuunnittelu käynnistettiin elokuussa 2015.

4. 1. 1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Vireilletulosta ihiioittaminen kuulutuksella

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos nähtävänäMRL 62§, MRA 30§
Kaupunkikehityslautakunta

Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65§ja MRA 27§
Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt
Kaupunginhallitus hyväksynyt
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

12. 8. 2015
12. 8. 2015, tark. 7. 9. 2015
13. 4-12. 5.2016
pvm § nro
pvm

pvm §
pvm §
pvm §

4. 2 Osallistuminen ja yhteistyö
4. 2. 1 Osalliset
Kaava-alueen maanomistajat

Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat
Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset
Järvenpään kaupungin viranomaiset
Uudenmaan liitto

Uudenmaan ELY-keskus
Museovirasto

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Järvenpää-Seura ry

Järvenpään ympäristöyhdistys ry
Caruna Oy
Fortum Power and Heat Oy

Teleoperaattoriyritykset

Muut, j öiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa
4. 2. 2 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 12. 8. 2015 Tuusulanjärven viikkouutisissa,

kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin intemet-sivuilla.
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4. 2. 3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettetyt

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä11 4-n <; ^n1<: ..s. :. — -:

Kunnallistekniikan suunnittelu
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-kestais
Museovirasto

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan vesiensuojelunkuntayhtymä

Järvenpää-Seurary

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

Rantapuiston asukasyhdistys

Caruna Oy

Fortum Power and Heat Oy

Tetiasonera Finland Oyj
Elisa Oyj
DNA Oy
Johtotieto Oy

Mahdolliset lausunnotja mielipiteet lisätäänmyöhemmin selostukseen.
Suunnitteluvaihe

Lisätään myöhemmin.
Hyväksvmisvaihc
Lisätään myöhemmin.

4. 2. 4 Viranomaisyhteistyö

^»akaavahanlckeestaonneuvoteltukaupunginviranoma. tenkeskenkokokaavahankkeen
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4. 3 Asemakaavan tavoitteet
4. 3. 1 Lähtökohta-aineiston tavoitteet

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteina on ollut alueen suunnittelutilanteen (kpl 3) huomioimisen lisaksi:

• Tutkia korkealaatuisen, asumiseen tarkoitetun lisärakentamisen mahdollisuudet alueelle.

• Muodostaa myytävälle kiinteistölle oma tontti, selvittää rakennuksen suojelutarve sekä
tutkia muun täydentävän lisärakentamisen mahdollisuudet.
• Parantaa viheralueen toiminnallisuutta luomalla edellytykset kävely-yhteydelle Ter-

vanokanpuistostarannanmukaisesti uimarannalle j a Rantapuistoon.

• Säilyttää tärkeät näkemäalueet Sibeliuksenväylän suunnalta Tuusulanjärvelle
• Tarkistaa alueen muut asemakaavamerkinnät.

4. 3. 2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Kaavasuunnitteluprosessin aikana suunnittelutavoitteiden tarkentumiseen ovat vaikuttaneet muun
muassa tehty Järvenpään luontotyyppiselvitys (2015) sekä raportti kuntoarviosta asuinrakermuksen (Vaalea rakennus, Yrjölä) osalta.
Tavoitteita on tarkennettu kaavaluonnosvaiheeseen seuraavasti:
• Sovittaa lisärakentaminen ympäristöön.

• Rantavyöhykkeen suojeluarvojen huomiointi ja kaavamerkintöjen tarkentaminen luontotyyppiselvityksen mukaisesti.

«

Jatkaa Yrjölänvaalean rakennuksen suojelutarpeen selvittämistä.

• Uuden

asuinkorttelialueen jakaminen kahdeksi tontiksi.

• Päivittää kaavamerkinnätjo rakennetun hulevesirakenteenosalta viheralueelle.
Tavoitteet tarkentunevat kaavaehdotusvaiheeseen mm. seuraavasti:

• Kaavaluonnosvaiheen palautteen huomiointi.
• Rakentamistapaohjeen laatiminen.

4. 4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4. 4. 1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Yleisten alueiden osalta ei ole tehty erilaisia vaihtoehtotarkasteluja.

Uuden asuinkorttelialueen osalta on tehty alustavaa rakennusmassoittelua, jonka seurauksena on
tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa lähtökohtana on ollut Yrjölän vaalean raken-

nuksen suojelu, Tervanokantien kääntöpaikan tilanvarausmitoitus, toteuttaminen kahtena tonttina

sekä aluejulkisivun muodostaminen Tervanokantielleja Sibeliuksenväylälle,joka myös osaltaan
vähentää mahdollista liikennemelua asuinkorttelissa.
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Kuva. Alustavat rakennusmassoittelut.

4.4. 2 Valittujen vaihtoehtojenvaikutusten selvittäminen, arviointija vertailu
S"^Lraih
tolhtla _onvertailtavirmoma^
rakennusmassojen sijoittelun kan.aIta~Rakemamit

^

Vaihtoehtotarkasteluja on

:hol^uT:nuk^

tehty lä-

S^S^t^^il^±et^pa"stoönov:athyvinPitkältiyhteneväise«.
JOten""<"• ver^tarkemmin. Asemakaavan vaikutuksiaympäristööno'n"erit'e]ty"ta;k>e>^n'Jkuapcp'a;Iei^ae'5v2er4. 4. 3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

^lultevis-tova"ltoeMoistajatkettii.

n

kaavaluonnosvaiheeseen

version VEI mukaan.

t^^a№m,
^ste^mavaiht^dml}ekMS0^^^^^^
vuorottelu, "s"^toa,

^

joka mirret-

rnsenmahd^^:^^i^SS^£ISa
s-

Asemakaavaratkaisu voi vielätarkentua kaavaprosessin edetessä.

5 ASEAAAKAAVAN KUVAUS
5. 1 Kaavan rakenne

lZl^an;^^n'"eluLatkaIluton_pyrit?'
sovi«^""J° rakennettuun ympäristöönjamahasuinrakentamista alueelle.
^^a:due.k°os,tuu-asu'"pientalo'en kontelial"eesta (AP-I9), lähivirkistysalueesta (VL iaVL-3

^m^^e!^este№^^eniais;ta'ka?ualu^ta'^^^ZS^^
^)'
Tlklnl№n^aTnJ^Iaiv'rkistysalueet~sen"e^^^^

^^^I^^^M^Uaiuee"^^
,

S^S^^r^iEE"^^
e.Tervaleppäkorpi on luonnonsuojeiukin mukainen taTsuoje'lta"vai<'si"t'ark'oit'e^a:>)'u7nvo"t^i
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(LSL 29§). Tuusulanjärvi on myös maakunnallisesti arvokas lintujärvi, joten luonnontilaisen suojeluvyöhykkeen muodostaminen on hyvin perusteltua.
Kaavassa osoitetaan ulkoilureitti luonnonsuojelualueen pohjoisosan läpi Tervanokanpellolta Ran-

tapuistoonja Tervanokan uimaranta-alueen viereen. Ulkoilureitin mahdollinen toteuttaminen ei
saa vaarantaa alueen suojeluarvoja.

Asemakaavassa osoitetaan rakentamista lähinnäasuinpientalojen korttelialueelle. Korttelialueella
rakentamisen tehokkuusluku on e=0, 3, talousrakennusten tehokkuusluku on e^-0,05 ja suurin sallittu kerrosluku lu2/3. Koko korttelialueen suojelumääräysmerkintä (/S-4) tähtää historiallisesti ja

kaupunkikuvallisestiarvokkaan ympäristönluonteen säilyttämiseen;nykyiset asuinrakennukset
on säilytettäväja uudisrakennustentulee muodostaa nykyisten kanssa yhtenäinenkokonaisuus.
Uusia asuinrakennuksia tulee sijoittaa Tervanokantien ja Tervanokanpellon viereisille tontin si-

vuille yhtenäisenja melulta suojaavan aluejulkisivunrakentumisen turvaamiseksi. Pienimittakaavaiseenjavaihtelevaan asuinrakentamiseenpyritäänerillisilläkaavamääräyksillä(3rakja 5rak),
jotka osoittavat rakennusalakohtaisestirakennettavienasuinrakennustenvähimmäislukumäärän.
Korttelialueelle on osoitettu hule-kaavamääräys, jonka mukaan hulevedet tulee käsitellätonteilla
viivyttämällä ennen niiden johtamista hulevesiverkkoon.

Asemakaava täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Osa Tervanokantien katualueesta muuttuu

jalankululle ja pyöräilyllevaratuksi katualueeksi,jolloin myös ajoneuvoyhteys Tervanokantien
eteläpäästä Sibeliuksenväylälle katkeaa.
5. 1. 1 Mitoitus

Kaava-alueen koko on 11, 5 hehtaaria. Kaavassa muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta 0,61

ha, lähivirkistysalueita2,27 ha, luonnonsuojelualuetta 1,76 ha, vesialuetta 5,75 haja katualueita
yhteensä l, 15 ha.
Rakennusoikeutta asumisen korttelialueelle muodostuu tehokkuusluvun e=0,3 mukaan yhteensä

1841 k-m2 ja talousrakennusoikeutta yhteensä 307 k-m2.
Väestöä arvioidaan kaava-alueelle tulevan lisää (ek^0,3, rivitalot; n. 75 as/ha) noin 40-50 asukasta. Asuntoja kaava-alueelle valmistuu arviolta 15-20 toteuttamistavasta riippuen.

5. 1. 2 Palvelut
Alueelle ei ole erikseen mitoitettu palveluja. Asemakaavan kaavamääräyksilläsallitaan kuitenkin

työ-ja palvelutilojen rakentamista (25% asumisen rakennusoikeudesta)asuinkortteliin.Toiminta

ei saa aiheuttaa ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Työ/PalveIutilaa yms. toimintaa saa korttelialueelle rakentaa enintään 460 k-m2. Alueelle arvioidaan sijoittuvan vähäisessä määrin työpaikka-

tai palvelutoimintaa, mahdollisesti muutamia yksittäisiätyöpaikkoja.

5. 2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumista täydentä-

maila nykyistäyhdyskuntarakennettaja mahdollistaa osaltaan hyvän elinympäristönperusedellytykset. Asemakaava on laadittu ympäristönlähtökohdatja tehdyt selvitykset huomioiden.
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Rantavyöhykealue suojellaan luonnonsuojelualu-

eeksi asemakaavamerkinnöin. Lisärakentaminen
sijoittuu jo olemassa olevan rakennuskannan yh-

teyteen,jolloin se täydentffinykyistäyhdyskunta-

rakennetta. Lisärakentaminen on sovitettava kaa-

vamaaraysten mukaisesti nykyiseen rakennuskan-

taan sopivaksi. Ulkoiluun tarkoitettuja lähivirkistysreittejä on mahdollista toteuttaa ympäristön
lähtökohdat huomioiden; kulttuurihistorialiisesti

!"!''..ttavä'? ymPäristön ominaispiirteet on säily-

tettäväja yleisen alueen suunnitelmaa tehdessä'
toimittava yhteistyössä museoviranomaisten

kanssa. Ulkoilureittien rakentumisen myötä ulkoilumahdollisuudet Tuusulanjärven ranta-alueella
paranevat.

Arvokbial luontotyyppikohteel Tuusulanjärven
rannoilla (Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015)
Suunnittelualue.

5. 3 Aluevaraukset
5. 3. 1 Korttelialueet
Asuinpientalojenkorttelialue (AP-191

^^^^aanraken.ayS- taikaksiasuntoisiapien.a,c,a sekäkytketäpien.al<,a

SS..mSS£:w£^SS::s^;:s" "-'•"•'"••
Ss=^^^^?^sss
^E=^^==E^^ss

opiv-htenäistäa-uetta

^S:^5^r №a"e^taeikä^^'=si ai.,,iken.eeseen,on
Tontille on varattava autopaikkoja vähintäänseuraavasti:

- erillispientalot 2 ap/asunto

- kytketytpientalot 1,5 ap/asuntosekävieraspaikkojaon varattava lisäksil apSasuntoa.

SS^Se^ ' paikka/3°k-m2-pyöräpaikattulees^oittaam— olevaan
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K.orttelialueelle sijoitetaan uusia asuinrakennuksia. Uusi rakentaminen tulee sovittaa nykyiseen

rakennuskantaanja luonnonympäristöön.Samalla on haluttu varmistaa, että rakentaminen on korkealuokkaistaja säilyttää vaikutelman pienimittakaavaisesta asumisesta. Säilytettävä rakennus
korttelialueella on harjakattoinen puurakennus, joka tarvitsee peruskorjauksen. Korttelialueella

ohjataan sijoittamaan rakennuksia ulkoreunoille ja Tervanokantien varteen,jolloin on mahdollista
sijoittaa oleskelualueita suotuisaan paikkaan korttelin keskelle. Istutettavan alueen kaistaleella
tarjotaan näkö-ja sääsuojaaasumiselle sekämaisemoidaan asuinrakennuksia.

5. 3. 2 Muut alueet
Lähivirkistysalue fVL ia VL-3)

VL-3-alueella maaston muotoja voidaan muokata ja alueelle saa rakentaa hulevesien viivytysaltaan ja siihen liittyviä patorakenteita erillisten suunnitelmien mukaisesti.

Pääkäyttötarkoitusmerkinnättoteavat nykyisen olemassa olevan tilanteen. Lähivirkistysalueet
kuuluvat pääosinLepolan maatalousnormaalikoulun aluerajauksen sisäpuolelle,joka on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema; RKY

2009). VL-alueille on tämän vuoksi osoitettu suojeleva /s-12-kaavamääräysmerkintä,jonka mu-

kaan kulttuurihistoriallisestimerkittävänympäristönominaisuudet on säilytettävä.Alue tulee pi-

tää yhtenäisenä kokonaisuutena sen historiallisen luonteen mukaisesti. Yleisen alueen suunnitelmaa laadittaessa on toimittava yhteistyössämuseoviranomaisen kanssa.
Luonnonsuojelualue (SL-2)

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi

(29§). Alue on säilytettäväluonnontilaisena. Alueella ei saa suorittaa sellaisiatoimenpiteitä,jotka
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Toimenpiteet,jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon
säilyttämiseksi, kuitenkin sallitaan.

Alueen moninaiset luonnonsuojeluarvotjarantamaiseman säilyUäminennykyiselläänpuoltavat
luonnonsuojelualueen muodostamista. SL-merkintä olija aikaisemmassakin asemakaavassa,

mutta suppeammin rajattuna. Laajempi ja yhtenäisempi aluekokonaisuus parantaa suojelun mahdollisuuksia.

Vesialue (W)

Vesialueelle ei ole tarpeen osoittaa erityisiäkaavamerkintöjä.Tärkeimmät suojeluarvot sisältyvät

jo luonnonsuojelualueeseen.
Katualueet

Tervanokantien loppuosa muutetaan päättyväksitonttikaduksi,joka palvelee asuintonttienasukkaitaja kevyttä liikennettä. Osa vanhasta katualueesta muuttuu osittainjalankululle ja pyöräily! e

varatuksi katualueeksi. Liittymäyhteys moottoriajoneuvoille Tervanokantieltä Sibeliuksenväylälle
poistetaan käytöstä, kun kääntöpaikkaTervanokantien päähänrakennetaan.

Sibeliuksenväylänosa on mukana kaavamuutoksessa teknisistäsyistäeikäsille osoitetamuutoksiä.

5. 4 Kaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön,luontoonja maisemaan, liikenteeseensekä
tekniseen huoltoon on arvioitu kaavatyön yhteydessä asiantuntija-arvioin kaupungin omana

työnä. Vaikutusten arviointi on perustunut alueelta käytössäoleviin perustietoihin, suoritettuihin
maastokäynteihin,aluetta koskeviinselvityksiinsekä osallisiltasaatuihin lausuntoihinja palautteeseen.
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5. 4. 1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
KhaZSO.te n. ^t!u!umi,se"myötä uusi Piento'°^»^n korttelialue liittyy olemassa
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5.4.2 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja palveluihin
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5. 4. 3 Vaikutukset luontoon ja luonnonoloihin
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5. 4. 4 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön
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suunniteltunaja toteutettuna korostaa alueen kulttuuriarvoja entisestään.
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järvenpäänviherrakenteen arvotja hyödyt (2016, Suomen ympäristökeskus) &
tään luontotyyppiselvitys 2015 (Faunatica Oy, 2015)'
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5. 4. 5 Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutukset liikenteeseen ovat lähinnä paikallisia. Katuyhteyden katkaiseminen Tervanokantiellä
lopettaa moottoriajoneuvojen läpiajoliikenteen ja rauhoittaa Tervanokantien asuntokatua. Uimarannalle ja matonpesupaikalle suuntautuva liikenne ohjautuu kokonaan Tervanokantien pohjoisempaan liittymään, jolloin sen aiheuttamat liikenteelliset haittavaikutukset vähentyvät kadun eteläpäässä.
5. 4. 6 Vaikutukset tekniseen huoltoon
Tervanokantien katkaiseminen asuinkortteleita palvelevaksi tonttikaduksi edellyttää kääntöpaikan
rakentamista kadun päähän. Kääntöpaikka suunnitellaan ja rakennetaan erillisen ralcennussuunnitelman mukaisesti. Katualueen osan muuttaminen jalankululle ja polkupyöräilylle edellyttää
myös rakennesuunnittelun yhteydessä huomioitavia muutoksia. Uusille asuinrakennuksille ja tonteille tarvitaan uusia vesi-Jätevesi-ja sähköliittymiä.
5. 4. 7 Vaikutukset väestöön ja terveyteen
Asemakaavan vaikutukset nykyiseen väestöön ovat melko vähäiset. Rakentamisen seurauksena
asukasmäärä kasvaa Keskuksen kaupunginosassa ja Tervanokan alueella joillakin kymmenillä
asukkailla.

Asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia yleiseen tai alueen asukkaiden terveyteen. Lisäasuinrakentamisessatulee huomioida Valtioneuvoston päätöksen mukaiset
melutason ohjearvot, jotka on asuinkiinteistöjenosalta esitetty myös kaupungin rakennus] ärjestyksessä.
5. •4. 8 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavan sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä.Turvallisen ja esteettömän ympäristön edellytykset
on pyritty mahdollistamaan kaavassa. Lisäasuinrakentaminen mahdollistaa monimuotoisen rakennuskannan rakentumisen ja asumismuodot erilaisille väestöryhmille. Uuden rakennetun ympäristön luominen tulee todennäköisesti rauhoittamaan aluettaja vähentämään alueen satunnaista häirlökäyttäytymistä.

5. 5 Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueella ympäristön häiriötekijöitäon vähän. Häiriötä alueelle voivat aiheuttaa Sibeliuksenväylän liikennemelu sekä Tervanokantien uimaranta-alueenja sen pysäköintialueen väärinkäyttö. Muuttamalla osa Tervanokantiestä jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi vähennetään asutukselle läpiajoliikenteestäaiheutuvaa meluhainaa.
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5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnätja- määräyksetlöytyvätkaavakartasta.
5. 7 Nimistö
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6. 1 Toteutusta ohjaavatja havainnollistavat suunnitelmat
Toteutustaohjaamaan ,aad,.aanerillinenraken.am.stapaohjekaavaehdotusvaiheeseen.
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6. 2 Toteuttamisen ajoitus

ssr. ;sssssss?:. s,s~-.i—i...
^^o;SäfSS^^^^^lA
v^ntien^S^iS^^^^^^t^^»^
-^

-

^^^^s^^^,
^ss;^^^f^
6. 3 Toteutuksen seuranta
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Järvenpäässä 13.4.2016
Sampo Perttula

Kaavoitusjohtaja

Juho Mattila

Kaavasuunnittelija
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LIITE A

12. 8. 2015
tark. 7.9. 2015
tark. 6. 4. 2016

Dnro JÄRVENPÄÄ 61/2016
Kaavatunnus 010098

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Tervanokantie,
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arvioiHtisuunnitelman tehtävänä on kertoa osallisille:

Sisällys

Mitä tapahtuu ja missä?

2

o Mitä kaavoitus koskee

2
3

Mitä on suunnitteilla?
Suunnittelun lähtötiedot

3

4

Osalliset

6

5

Miten ja milloin voi osallistua?

7

o
o
o
o

6

Kaavan vaikutusten arviointi

8

Aikataulu

9

Mielipiteet aloitusvaiheessa
Yhteystiedot

9

l

7

8
9

3

9

Mihin sillä pyritään
Mitä vaikutuksia kaavalla on
Miten vaikutukset arvioidaan
Ketkä ovat osallisia

o Miten ja milloin voi osallistua

o Miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan

o Kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa
lisää tietoa

Mitä tapahtuu ja missä?
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tunut maisemassa erottuvan laakean mäen
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Suunnittelualueen likimääräinensijainti.

Kma. Maisemakuva kaava-alueesta Tervanokanlien ja Sibdiubenväylänristeysalueelta.

Kiiva. Kaava-ahieen rakeimellua ympäristöä
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tain myös valtakunnallisesti merkittävään

kulttuurihistorialliseen ympäristöön (Tuusulm rantatien kulttuurimaisema).
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1. 2 Aloite tai hakija

Kaupunginvaltuusto on päättänytJärvenpäänkaupungin talouden tasapainottamisohjelman
yhteydessämyytävistäkiinteistöistä(l 1. 11.2013 § 82). Yksi asemakaavan muutoksen edellyttämä kiinteistö on tila 1:295, joka sijaitsee osoitteessa Tervanokantie 2a.

Kaavahanke on esitelty kaavoituskatsauksessa 2015 sekä kaavoitussuunnitelmassa 2015. Kaavamuutos on otettu kaavavalmisteluun keväällä 2015.

Vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa on kiinteistön jalostamistavoitteeksi täsmennetty historiallisen kohteen säilyttäminen kaupungin omistuksessa.
2 Mitä on suunnitteilla?
Kaavasuunnittelun lähtötavoitteinaon:

• Muodostaa myytävälle kiinteistölle oma tontti, selvittää rakennuksen suojelutarve seka tutkia muun täydentävän ja korkealaatuisen lisärakentamisen mahdollisuudet alueelle.

• Parantaa viheralueen toiminnallisuutta luomalla edellytykset kävely-yhteydelle Tervanokanpuistosta rannanmukaisesti uimarannalle ja Rantapuistoon.

• Säilyttää tärkeät näkemäalueet Sibeliuksenväylän suunnalta Tuusulanjärvelle.
• Tarkistaa alueen muut asemakaavamerkinnät.

Tavoitteet tarkentuvat kaavaprosessin edetessä.

Alueelle laaditaan erillinen, sitova tonttijako asemakaavan hyväksymiskäsittelyn jälkeen.
3 Suunnittelun lähtötiedot

r^

3. 1 Maanomistus
Suunnittelualueen maanomistus on

pääasiassa Järvenpään kaupungilla
(väritetyt alueet).
Ympäröivien yksityisten maiden
kiinnostus kaavamuutokseen osallistumisesta selvitetään kaavaprosessin aikana.
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3. 2 Uudenmaan

maakuntakaavat

Uudenmaan maakuntakaavassa (8. 11. 2007) suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen

alueeksi. Suunnittelualue sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Suunnittelualue on kiinteässäyhteydessä vedenhankinnan kannalta arvokkaaseen pintavesialueeseen (av).
Uudenmaan

2. vaihemaakuntakaa-

vassa alueelle on osoitettu tiivistet-

tavan alueen merkintä (oranssi
ruudukko).

Kuva: Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä (2015).
Suunnittelualueen
likimääräinen
sijainti.

3. 3 Järvenpään yleiskaava 2020
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3.4 JärvenpäänKeskustan osayleiskaava 2030
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Asumisen alueen etelä- ja länsipuolella on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Alue sijoittuu osittainja kiinteässäyhteydessä valtakunnalliseen kulttuuriympäristöalueeseen (kh/v),
jonka arvokkaat piirteet säilytetään asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Tervanokantien osa on osoitettu kävelykatualueeksi tai jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi.
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Kuva: Ote Keskustan osayleiskaavasta 2030.

3. 5 Asemakaava

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava (22/5) on vahvistettu vuonna 2000. Suunnittelualue on osoitettu asemakaavassa puistoalueeksi (VP ja VL, Tervanokan puisto), vesialueeksi
(W ja W-2), luonnonsuojelualeeksi (SL) sekä katualueeksi. Asemakaavassa on osoitettu puis-

toalueella olevalle rakennukselle rakennusala, rakennusoikeutta 300 k-m2 ja kerroskorkeudeksi l 1/2. Rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty. Puistoalueen eteläosassa kulkee kau-

punginosarajaja kevyen liikenteen yhteys (yleiselle jalankululle varattu alueen osa) sekä länsireunassa viemärijohtorasite.

•v. s'^^^
Kuva: Ote kaupungin ajantasakaavasta.
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3. 6 Taustaselvityksiä

^vasuunnittelussa hyödynnetäänmm. seuraaviaalueettakoskeviaselvityksiäjasuunnitel' ^S ^!heffakenteenarvotJahyödyt (20'6- suomen ympäristökeskus)

• järvenpään luontotyyppiselvitys 2015 (Faunatica Oy)
.

' sTeeoTa^oanhistorial"senajankiinteiden"'"•"aisjäannösteninventointi,2014,Mu• KOYK liikenneselvitys (2013)

* ?OYK Pysäköintinormiselvitys(2014)

* Keskusta" kauPunkikuvallinen selvitys (2012)

'. ^uusulanjärve".itär<mnanmaisemanhoitosuunnitelma(2007)
• Rantapuisto yleissuunnitelma (2008)

• Järvenpään hulevesisuunnitelma (2013)

• Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma (2013)

' Jarve"päänkulttuuriymPäristönhoitosuunnitelma vaiheet l(2001)iaII l

• Järvenpään maisemaselvitys (2002)
4 Osalliset

Kaava-alueen maanomistajat
Naapuritonttien omistajat, haltijatja asukkaat

u.hialueen asukkaat. yrityksetja työntekijätsekäasukasyhdist:
viranomaiset

Uudenmaan liitto

Uudenmaan ELY-keskus
Museovirasto

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä

Järvenpää-Seura ry

Järvenpäänympäristöyhdistys ry

Caruna Oy

Fortum Power and Heat Oy
Teleoperaattoriyritykset

Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa

Osallisiavoivatollamyös kaikkikuntalaiset,joitaa1ueen'kehittäminenkiinnostaa

^^s^;starvitsepitääosa"isinatässähmkkee-. — vo. .-«aa

5 Miten ja milloin voi osallistua?
5. 1 Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistuminen
Osallistuminen

- Ilmoitus vireilletulosta . Mielipide osallistumis-ja
- Tiedottaminen osallistumis-ja arviointi- ^ arviointisuunnitelmasta
suunnitelmasta (OAS)

Valmistetu\'aihc

- Luonnos nähtävillä (30 päivää)
- Mahdollinen yleisötilaisuus

Mielipide luonnoksesta

Ehclutusvaihc

Ehdotuksen hyväksyminen julkisesti
nähtävilleja lausunnoille (kh)
Ehdotus julkisesti nähtäville (30 päivää)

Muistutus ehdotuksesta

H\\aksMnis-

Asemakaavan hyväksyminen (muutok-

Mahdollinen valitus

vaihe

senhakuHHOjaKHO)
Voimaantulo

5. 2 Tiedottaminen

Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla,

Viikkouutisissa ja kaupungin intemet-sivuilla sekä lähettämällä kirje kaava-alueenja kaavaalueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajilleja haltijoille sekä muille osallisille, jotka ovat
sitä aiemmissa vaiheissa kirjallisesti pyytäneetja antaneet yhteystietonsa.

5. 3 Aloitusvaihe

Kaavoitustyön käyimistymisestäja siihen liittyvästä osallistumis-ja arviointisuurmitelman

valmistumisesta tiedotetaan siten kuin edellä on kerrottu. Osallisten toivotaan esinävän arvi-

onsaja mahdolliset muutokset ja täydennykset OAS:aan kuulutuksessa ilmoitettuun päiviän
mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä tarkennuksia koko valmiste-

luvaiheen ajan, kunnes kaavaehdohis asetetaanjulkisestinähtäville.Osallisilla on ennen ehdotuksen julkista nähtäville asettamista oikeus ehdonaa Uudenmaan ELY-keskukselle neuvotte-

lun käymistäOAS:n riittävyydestä.OAS on nähtävilläkoko suunnittelutyönajan Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12, l. kerros) sekä Järvenpäänkaupungin intemet-sivuilla.

5. 4 Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutosluonnos ja muu suunnitteluaineisto asetetaan nähtäväksi mielipiteiden
antamista varten (MRL 62, MRA 30) Seutulantalon palvelupisteeseen. Kaava-aineistoa laitetaan myös Järvenpäänkaupungin interaet-sivuille.
Kaavamuutoksesta pyydetään luonnoksen valmistuttua ennakkolausunnot seuraavilta tahoilta:
• Kunnallistekniikan suunnittelu
• Uudenmaan liitto
• Uudenmaan ELY-keskus
• Museovirasto

• Keski-Uudenmaan

•
•
•
•
•

maakuntamuseo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä
Järvenpää-Seura ry
Järvenpään ympäristöyhdistys ry
Rantapuiston asukasyhdistys

Caruna Oy

Fortum Power and Heat Oy
Teliasonera Finland Oyj

Elisa Oyj
DNA Oy
Johtotieto Oy
5. 5 Ehdotusvaihe

^no^.saa^nmwplte:dm)\em^olmsanto3mPob^^^

^UTeuTÄ'^^ka^nldkehitys!autafcntah^äkyy^asettaajuIk^^^^^^

päivän ajaksi (MRL 65§, MRA 27§) sekä pyytää tarvittavat

lau7unnotj

A?,emataavanmuutosehdotus laitetaan"ahtavaksi Seutulantalonpalvelupisteenilmoitustau-

,

kuel^o'№ija""!npäänkaupungininternet-s'vui"e.Asiastatiedotetaanosallisille,kutenedelläon
^d^a^skT.^tututaet.tuleejätt^.kiI3allisenailmoitettuunmääräaikaanmennessä.

KJP^teMtyslautetoT. k^i"e!eejah^yas^^^
Ad.Tfa_^amettuihin,lausuntoih'nJamuistutubim;Mitäli~as^
ä!T^U.TmaMO!eTiT. ti. lausuntojenjamuishtot^^^^^^
bwwt^ntasenuudetteen^av'nejamahd^^^^^
^,tepltaTM, ^aT^kAity.slautakunte esittää eh<l"t"l<sen edelle7n kaupunginhaiiliu faen"Ja
h,

^S;nJ^y^^^unukehityslauta^anPä^J»*^i"^^^'ka^',
^^a

t^-kT^otto^m± ;ät№tetiiiin"""eosaiii^'iot^^at^^^^S^

ovat sitäaiemmissa vaiheissakirjallisestipyytäneetjajättäneetyhteystietonsa"

5. 6 Hyväksymisvaihe

Kaupunsn.valtuustohyväksyyasemakaavan muutoksen. Päätöksestäilmoitetaankuulutuksel^tilTmsT. sovlta'Ia tavalla; KauP.ung'nvaltu^ton Päätökseton'm'^^^^
^^^n^^^Smha"irt?-olk^ee"Ja^lsin^hal»"to^oike^pStSkse^a
^!it
a±vdla;edelkeDkorkeimp. aanhallint0-^
i erikseen Järvenpään kaupungin hallintopalveluista.

Afemaka, avamuutos. tulee voimaan. ku"

lainvoiman

(uksella, kuten tiedottamisesta on edellä mainittu.

saaneesta

päätöksestä ilmoitetaan kuulu-

6 Kaavan vaikutusten arviointi

^semakTan..,vaikutuksiayhdysk""tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,luontoon ia

";^maM;,!l!keTseen!tekniseenhuoltoon'yhdyskuntatalomeen:terveyteen;sosiaahs^

OIOiwnJak.u'T""in^ioid^nkauPunginommatyönäJatuloTsetesitetään"kaav^^^^^^^^^
sflyhteydessa:,
va'kutusten arviointiPerustuu alueelta käytössäolev','in''p^ustirtoihm^u^riötokäynteih"1- alue"a

tettav!Inm_aft

koskeviin

muuhun palautteeseen.

kivityksiin,

osallisilta

saatavimiäht0tietoi'hin1'

L»u°".tTO.n'OJenJ"akennetun ymP.äristöna"'°J'e"ajankohtaisuutta tarkistetaan mahdollisilla li(kaava!hdotos)J,ossaamoidMnsibeliuksenväylältäka"tau7uvanUi~k7nn^^^

s^e!ltyksntö.tTqttaessa\syu nmttelualueelleImd't^k^va-tyÖn^^^

7 Aikataulu

Kaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt keväällä 2015
Kaavamuutos vireille ja OAS nähtäville elokuussa 2015
Asemakaavaluonnos nähtäville 04-05/2016 (MRL 62 §) 30 päivää.Yleisötilaisuus
kaavamuutoksesta järjestetään nähtävilläolon aikana.
Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville arviolta 10-12/2016 (MRL 65 §,
MRA 27§) 30 päivää. Yleisötilaisuus ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa.
Tavoitteena on, että asemakaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn (Kauke ltk, KH, KV)
alkuvuodesta 2017.

8 Mielipiteet aloitusvaiheessa
Ovatko osallistumis-ja arviointitavat riinäviä?Osallistumis-ja arviointisuunnitelma on nähtavilla koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä asiakaspalvelupisteessä ja siitä voi antaa palautetta asemakaavoitukseen.

Onko alueella tärkeitä paikkoja, kehittämiskohteita tai ongelmia, joita ei ole lähtötiedoissa
huomioitu? Jos haluat tuoda esiin omia näkemyksiäsi suunnittelualueeseen liittyen, ota yhteytta kaavan valmistelijaan (ks. yhteystiedot alla).
9 Yhteystiedot
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi. sukunimi@jarvenpaa. fi
KAAVOITUS JA LIIKENNE
Järvenpään kaupunki
Kaupunkikehitys, asemakaavoitus
Seutulantie 12

Kaavasuunnittelija
Juho Mattila

040 315 2224

PL 41, 04401 Järvenpää
Liikenneinsinööri
Sari Pietä

0403152435

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

Järvenpäänkaupunki

Projektipäällikkö

Kunnallistekniikka
Seutulantie 12
PL 41, 04401 Järvenpää

Aila Pyhältä
0403152647

Järvenpäässä6.4.2016

Sampo Perttula

Juho Mattila

Kaavoitusjohtaj a
Sampo Perttula
0403152005

LIITE B

Poistuva asemakaava
Poistuva
asemakaava

Asemakaavaraja

22/5

12. 12. 2000

Kaavatunnus

Kaava hyvaksvtty

22/5
11. 12. 2000

LAHIVIBKISTYSALUE

tAHIVIRKISTYSALUE.
}onka roaatalouskäytiösalillaan. Luonnontilassa säilytBttäripuisloaiue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

KAUTTAKULKU-

TAI SISÄANTLr. OTIE SLX)JA- JA NAKEUÄALU EINEEN.

ASUINKERROSTALOJEN KOFITTaiALUE
AUTOPAIKKOJEN ((ORHELIALUE

Tontille saa rakentaa asuinkerrostatoja sekä lisäksi toimisto- ia työtiloja sekä julkisien
lähipatvelutden käynööntarkoilettuja tiloja.

Kofflriialueen kaulia tulee selliä ajoyhleys siihen fajoifl luville lontaille,

Tontille sijoiiettava leikki- ja oleskelualue tulee suojata siten, elia liikenteen aiheuttama melu
alueella ei ylitä melun A-painotetun ekvivalenniiason (Laeq) arvoja päivällä(MD 7-22)
55dB(A) ja yöllä (k)o 22-7) 50 dS(A).

LLXiNNONStJCUELUALUE.
VESIALUE.

Tonttia ei saa aidata siten, että liikkuminen viereiselle asulnpihalla estyy.
Tontille on rakennettava vähintään 1 O m2 yhtenfiisesli suunnrtellua leikki- ja olas kalu aluetta
asuntoa kohli. Toniinoset, joita el käytetä Irikki- ja oleskelualueeksi, kulkuväylilcsi tai huolto|a paikoitusalueekai on istutettava tai muutoin rakennetlava yhlenaisen suunnitftlman mukaan.
Autopaikat on erotettava istutusten avulla muusia piha-aiueesia. Tontilta on saily)Bttävä tai
sinne on istuteltava vählnlflän yksi puu kutakin tontin rakentBmattoman osan 100 m2 kohti.

Alue on suojeltu tai tulee suojeliavaksi luonnonsuojelu la insäädännön nojalla. Ruoppaaminen on
sallitlua vain luonnonsuoieluiiäkökoMat

huomuon ottaen.

3 m san kaaua-atueen ulkopuoleila oleva viiva, }ola vahvistaminBn koskee.
KaupuHEfinosanraja.

Autopflikat on erotettava istutusten avulla muusta piha-alueesla.

Auiopailikoja ei saa sijoittaa 8 meifiS lähammäksl pihatasossa sijaitsevien asulnhuonekten
pSäBdtunoftfl.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Tontille tai ase ma kaavassa osoitaluile eutopaiUtojen korttelialueelle on fakennettava vähintään:

&i kaavamääräystenalaisien alueenosien välinen raja.

- 1 autopaikka / asunfo.
- 1 autopaikka kulakin loinnlsto-, työ- ja julkisten lähipa!velutilojen alkavaa 70 kerros-m2

OhjeeCineneri kaavamSäiäyslen BlaiEten atueenosiBn välinen raja,

kohli-

Tontin raja

Of>ETUSTOtMl^fTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Tonidte saa rakentaa kotffufa ja muita oppilaftoksia sekä nmian toifflintaan liittyviä asuntoloiia
Lisaksi lontflle saa asema i<aa ra ssa osoitetun rakennusoikeuden

putlleissa rakeniaa loimfmaan

liittyviäfiika-, patyetu- Bekä majoitustiloja.
Asijinhuoneisloiasaa tonlille sijoittaa vain kiinteisi&nhoidon kannalta vilttämätöntäja
toimintaan kuuhivaa henltBSkuntaa varten.

Tiydennysrake (itäminen tutw toieutiaa
rakentamistapaa

muodostu nulta mlfjööta, olevia rakennuksia ja

huolellisesti huorrooon otlaen.

Tontilla olevia puila ja ialuluksia tulee hortaa |9 täydentää erityisBn hyvin.
Tontille on rakennettava vähiniään:

22
LEPOL
154

Kaupunginosan nuniftfo.
Kaupuflginosan

nimi.

Korttelin numam.

13

Tontin [uffnero.

TEW*NOKA
700

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
RakennusoikeuskerTMlanBtiflmclieinfi.

»Hyi S%

Meiktntä

osoinaa,

kuinka monta

prosenttto

KerroMtoS ta

saa

varstnatefln kenosalan

Iisaksi

kfiyttfifl toifflisto-, tyb- ja julkisia IfihipalvalutitojB varten.

-I autopaikka , 100 k-m2 opetuslilaa,
-1 autopaikka

/ 85 k-m2 asuin- ja asuntolatilaa,

Hfiitn.

Merkinlä Otoittaa, kuinka monta prosannia rglcennusalalle Mliitusla varsinaisesta torfosalasia
saadaan kiyttSä toimitlo-, ty&- ja julkisia lähipahfefutilojavarten.

myi 8%

Merkintä osoittaa, kuinka monia prosentlia rakenniisatellesallilusta karrosalasta Efladaan
kiyitää myymälä-.liike- ja pafvefulikiiksi.

-1 autopaikka / SO l(-m2 liike-, palvelu- ja majoitustilaa köhii.
PUISTO.
PUISTO, tunnusmefkki.

Merkintä osoiflaa kuinka monia prosennia rakennusalaits salittusia keir&salasia saadaan
käynii majoitustiloiksi

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suufiinman sallllun
kerro*luvw

Murtoluku roomalaisen numefon edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen siasta saa kaavassa lukumaäräHäfln malnltlujen kanosen alapuolella olevasta
tilasta kerrosiuvun estämänfl kaytläS kerrosalaan taBkettavaks) tilaksi.

Järvenpää

Murtoluku roofnalaisen numeron iäljessäosofHaa. kuinka suuien osan rakennuksan suurifTiman
kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärällifinmalnltlujsn keirosten ylSpuolella olevasta
lilasta kerrosluvun estämfltti käylliä ken-oäalaafl laskettavaksi Biaksi.

OPISTOALUE
ASEMAKMVAN MUUTOS

1:2000

ftakennusala

1. Keskuksen kaupunginosa

[-^K^

MartuntS osoiitaa laltennusalan sivun, jonka puoleistBn rakennu kssn ulkoseinienseka
lkkuno'iden ja mukien rakenieklBn fiäneneristävyyden liikennemelua vastaan ottava vShinläfln
35dB(A).

Korttelit 154 ja 155, pysäköinti- ja katualueita sekä puisto-

Istutettava puufvi.

22. Lepolan kaupunginosa
Oss korttelia 2201, liikenne- ja katualueita sekä puisto-,
luonnonsuojelu- Ja vesialueita.

Hoidetiaua. noin 2.5 metriä korkea kuusiaita.

luonnonsuojelu- ja vesialueita.

Katu
Jalankululle varaliu kalu.

srnrn

Yleiselle lalankuiulle varattu alueen osa.

Asemakaavan muulokseDa muodostuu:

1. Keskuksen kaupun9inosan
Korttelin 154 tontit 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 ja korttelin 155 tontit

3,4.5 sekä katu-, puisto-, luonnonsuojelu- ja vesialueita.

Pys&töimispaiktta.

_'S2>_

Puhdislettava/kunnosiettavamaa-alue

Alueen maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdislellava annen rakennus- lai itfiivuuluvan
myöntämistä.

22. Lepolan kaupunginosan
Korttelin 2201 tonlit 2 ja 3, liikenne- ja katualueita sekä
puislo-, (uonnonsuojelu- ja vesialueita,

Merkintä, |oka osoittaa, että tonnia i/anen on asamakaavassa vaiattu autojen Eilliftys- ia
pysäköintipäIkkoje merkinnin osoittamalla IPA-aluseHa
fBäit* Bm

--0--

Maanalainen johlo ja sjihen liittyvän rasitealueen leveys.
v = veeijohio
j = viemäri
s = sadevesiviemäri

Johtolinja on rasitteen leveyden keskilinja.

Järvenpäässä4. päivänätoukokuuta 1998.
Kaupunginarkkitehti

•^Uf^ 'VW^~^Ilkka Holmila

Ase ma kaava mu ulosta tarkistettu 27. 11, 2000

Katualueen raian osa, jonka kohdaHa ei saa [ärieslää ajoneuvoliittymää.
(154/7, 8)

Suluissa olevat numeroi osoitiavai itorltelil/toniit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

r'^~~i

Suojellava alueen osa, joia on hohteitava niin, ena maiseman luonne ei oleellisesti muulu.
Rakennusala, Jolla olsvaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksessa ei saa
suorittaa sellaisia muutos- ja korjaus töitä. jotkB turmelevat sen ulkoasun.
Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (4BO/B5) nojalla 7. 9 19B9
suojeltu rakennus
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Riitta Vihanto
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JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN

04. 05. 19BB

TEKNIMEN TOIMI / ARKKITEHTIOSASTO
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131032
734/612/95

ASEMAKAAVAMERKINNÄTJA -MÄÄRÄYKSET
1201100

|AP-'f9l 0102019

3 m kaava-slueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE

—+— f20ZOOO
Kaupunginosan raja.

Sä:£;'""n "*•""• >•"•Bl t-u"u"BM' """'r.. " ww».»...,.

1203000

Komsiin, korttelinosan ja alueen raja.
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1204100
Osa-alueen raja.
1205100

Ohjeallinan afuesn lai osa-alueer» raja.
pulpettikatto.

1206000
Ohjeallinen tontin raja,

S?=s^=;=^s"w1'"""''" •'"•••

1208000
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KaupiinginDsan numero.

Tontille on varattava autopaikkoja ^hintaan sauraavasti:

1209000
Kaupunginosan nimi,

- erillispientalot 2 ap/asunto
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1210000
Korttslin numBfo.
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Kadun. twn. kaluauhion,tofin,puiston taimuun yleisenalusen nimi.
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LÄHIVIRKISTYSALUE
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LUONNONSUOJELUALUE.
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Tehokkuusluku eli kerrosalan ^uhde tontin pinla-alasn.
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Rakannitula.
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Istulattava alueflfi oaa,
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1243100

Säilytettävä/ishjtettava puurivi.
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TERVANOKANTtE

1244000

ASEMAKMVAN MUUTOS - Luonnos

Katu.

1 :2000
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Ulkoilureitti.
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JARVENPMN KAUPUNKI
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
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Suojeltava rakann us.

KAUPUNGiNVALTUUSTO HYVÄKSYNYT

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
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Päiväys
Tarkisteltu
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Kflavaluni
Artllntooi

1-SOOO
EIREUl

LIITE E

LAUSUNTOJEN JA MIELIPITEIDEN LYHENNELMÄT
JA VASTINEET

Maisemallisia lähtökohtia ja näkymiä sekä alueen soveltuvuutta rakentamiselle
tulee kaavatyön yhteydessä an/ioida ja esittää havainnollisesti maisema-analyysin
keinoin.

Vastine:

Jän/enpään kaupunki korostaa, että alueen maisemalliset arvot
ovat tärkeitä lähtökohtia kaavasuunnittelussa ja ne pyritään

huomioimaan myös kaavaratkaisuissa. Uudisrakentamisen vaikutuksia ja soveltumista ympäristöönarvioidaan kaavatyön aikana

Vireillletulo, Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS) nähtäville, 12. 8.2015
Osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta on esitetty 5 lausuntoa ja l mielipide.
Yhteenveto OAS:n lausunnoista ja mielipiteistäsekä kaavoituksen vastineet:

kaavaselostuksessa sekä erillisellä rakentamistapaohjeella, joka
valmistellaan samanaikaisesti nähtäville kaavaehdotuksen

kans-

sa. Rakentamisen soveltuvuutta havainnollistetaan myös 3D-

l. Lausunto: Fortum Power & Heat Oy, 12. 8. 2015

massamallintamisella. Asuinrakennuksen (Vaalea Yrjälä) mahdol-

Asemakaavan muutoksen alainen kortteli sijaitsee n. 300 m etäisyydellä kauko-

lämpöputkista. Kaukolämpöä tullaan tarjoamaan lämmitysmuodoksi uusille ra-

linen suojelutaso määritellään tarkemmin kaavahankkeen edetessä/ jossa Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on mukana osal-

kennettaville kiinteistöilleedellyttäen, että alueen kaikki kiinteistötvalitsevat

lisena.

lämmitysmuodokseen kaukolämmön.
Vastine:

Lausunto otetaan huomioon kaavasuunnittelussa, mutta se ei

Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa, mutta se ei anna
aihetta muuttaa osallistumis- Ja aruiointisuunnitelmaa.

2. Lausunto: Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, 17.8.2015

anna aihetta muuttaa osallistumis-ja arviointisuunnitelmaa.
3. Lausunto: Museovirasto, 31. 8. 2015

Kaavamuutosalueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että suunnittelualueella on merkit-

perusteella muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitämuinaisjäännök-

tavat maisemalliset ja rakennetun ympäristön arvot. Kulttuuriympäristönäse on

siä. Tiedot perustuvat vuonna 2001 tehtyyn muinaisjäänneinventointiin sekä
vuonna 2014 tehtyyn Tervanokan alueen inventointiin, jossa kartoitettiin erityisesti historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Nain ollen Museovirastolla ei ote

erityisen herkkää ja alueen muutoksen sietokyky on pieni. Yrjölän rakennuksella
on kulttuurihistoriallista arvoa osana maatalousnormaalikoulun

toimintaa. Oma-

leimaisen rakennuksen säilyminen on turvattava tulevassa asemakaavan muutoksessa. Maakuntamuseo osallistuu rakennuksen suojelutason määrittelyyn.
Maakuntamuseo pitää tärkeänä, että alueen maisemalliset anot Ja niiden vaaliminen ovat suunnittelun lähtökohtina. Rakentamisen myötä avoin peltoalue

Slbeliuksenväylän varressa supistuisi rakentamisen seurauksena. Suunnittelun
kannalta paikka on erityisen haasteellinen onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan mahdollista tutkia vain pienimit-

takaavaista ja matalaa rakentamista. Uudisrakentamisen tavoitteiden pitää olla
korkealla. Ympäristön-ja istutusten suunnittelu alueelle ominaisella tavalla on
myös tärkeää.

huomauttamista

Vastine:

kaavamuutokseen.

Lausunto huomioidaan kaavasuunnittelussa, mutta ei anna aihetta muuttaa osallistumis-ja arviointisuunnitelmaa.

4. Lausunto: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, 1. 9. 2015

Tuusulanjärven itärannalla on sekä vesi- että ranta-aluetta koskeva vanha SLaluevaraus "linnuston sekä eheän, kauniin rantamaiseman turvaamiseksi . Yleis-

kaava 2020:n pohjaksi ja sen jälkeen tehdyissä luontoselvityksissä ei Tervanokan
alueelta löytynyt mitään sellaisia arvokkaita kasveja tai eläimiä, että niistä olisi
tullut kohdistettuja merkintöjä Järvenpään luontotietokantaan. Uudempien luontoselvitysten nojalla Järvenpää katsoi, ettei alueelle tarvitse muodostaa luonnon-

suojelualuetta lain nojalla. Maa-alue merkittiinvirkistysalueeksi(V) ja asemakaa-

mahdollisesti suojeluun valmistuvan luontotyyppikartoituksen

van rantaviivaa on siirretty ulommaksi ranta luhdan avoveden puolelle. Vesialu-

loppuraportin mukaisesti. Rannassa olevan puuston säilyttämistä
huomioidaan asemakaavoituksessa. Kevyen liikenteen yhteyden

eelle ei merkitty suojeluvarausta.

toteuttaminen rannan tuntumaan edellyttää asemakaavan lisäksi

Järvenpäänkeskustan osayleiskaavassa ranta-alueelle on merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. Suunnittelualueen länsipuolella ranta-alueella sijaitseetervaleppäkorpi.Parhaillaantekeilläolevassa luontotyyppikartoituksessa(Faunatica
2015) tervaleppäkorpi määriteltäneen luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyypiksi,joten terealeppäkorpeavastaan tulee jättääriittäväsuojavyöhyke.

vielä tarkempaa ja ympäristölahtökohdat huomioivaa jatkosuunnittelua.

Kaavahankkeen vaikutuksia luontoon ja rakennettuun ympäristöön arvioidaan kaavaselostuksessa tarkemmin kaavahankkeen
edetessä.

Jän/enpään kaupungin lepakkokartoituksessa (Siivonen 2001-2002) Tervanokan

alue on määritelty hyväksi lepakkoalueeksi, josta on tavattu vesisiippaa ja pohjan-

Lausunto otetaan huomioon kaavasuunnittelussa, mutta se ei
anna aihetta muuttaa osallistumis-ja an/iointisuunnitelmaa.

lepakkoa. Vesisiipatsaalistavat myös muualla Tuusulanjärven rannoilla. Rantalinja

toimii myös lepakoidensiirtymäreittinäalueelta toiselleja lepakot käyttävätpui-

den koloja paiväpiilolnaan,joten lepakoiden kannalta rantapuusto tulee säilyttää.
Lepakkokartoltuksessa (Siivonen 2001-2002) ei Tervanokasta löydetty lepakoiden
lisääntymis-ja levähdyspaikkoja, mutta ranta-alueelta Yrjoläänjohtaa kuusiaita.

Lepakot valitsevat mielelläänkesäiseksipiilopaikakseen(lisääntymis-ja levahdys-

paikka) sellaisen rakennuksen, johon johtaa lentoreitti esimerkiksi puurivistö,
joten lepakot voivat käyttää rakennusta kesäisenä piilopaikkanaan. Toimenpiteitä
rakennuksessa olisitämän vuoksi hyvä tehdä loka-huhtikuussa, kun lepakot ovat
siirtyneet talvehtimispaikoilleen.

Koko Tuusulanjärvi kuuluu maakunnallisesti tärkeisiinlintualueisiin Uudellamaalla

(Tringa 2011), joten aluetta vastaan tulee rannassa olla riittävä suojavyöhyke.

Tuusulanjärven rannan läheisyystulee ottaa huomioon alueen hulevesijärjestely-

ja suunniteltaessa.Ainakintonttikohtaisetviivytysmahdollisuudet on syytä selvittää.

Suunnittelualuekuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-

rlympanstön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja

kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava
ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen
maankäyttö sekä maisema ja kulttuuriarvot.
Vastine:

Tervaleppäkoruen sekä muun rantapuuston suojavyöhykkeet
pyritäänhuomioimaan koko asemakaavan suunnittelussa ja ottaa

S. Mielipide: Tuula ia Tapani Pilari. 8.9. 2015

Olemme tutustuneet asuinaluettamme koskevaan kaavaluonnokseen ja niiltä
tiimoilta kävimme myös keskustelemassa aiheesta paikanpäällä(Kaskitiellä).
NykyinenkintilanneTen/anokan uimarannan alueella on häiriöllinenja huonosti

valvottu. Uimarannan palautuksen yhteydessä (v 2004) alue oli hetken aitaama-

ton mutta tilanne kävi heti alkuunsa kestämättönnäksimeille lähiasukkaille! Ihmisiä

pomppi suruttomasti

tonteilla kuka milläkin asialla.

Sen lisäksiolemme saaneet uimarannasta pysyvän meluhaitan, josta silloinen
katupäallikköJuhani Koivusaari totesi; jos lupaatte kestää päivämelun nurisemat-

ta, niin kaupunki pitää huolen siitäettä yömelu ja häiriöteliminoidaan. Tois-

täiseksiemme ole valittaneet päivämelusta, vaikka kyseinen lupaus ei olekaan
toteutunut.

Ihmettelemme kuinka suunnitellun rantatien ja uimarannan yhteensovittaminen
käytännössätapahtuisi (ilman että tonttimme rajaa vasten olevaan aitaan tehdään kulkureitti)?

Myöskinihmetyttää,onko suunniteltu tie mahdollista toteuttaa osin luonnonsuojelualueeksikin merkityn alueen halki? Tietojemme mukaan Jaakko Rantasen
perikunnan tontin rajasta alkaa luonnonsuojelualue?!

Tervanokantien läpiajo(= kaahailu)on oma lukunsa! Asialle pitäisitehdä pikaisesti jotain, ennen kuin mitään vakavampaa yliajoa tms. tapahtuu.

Vastine;

2020 laadintaprosessini (alkoi v. 2000, hyväksyttiin 9. 8.2004) yh-

Kaavaluonnosta ei ole vielä asetettu nähtäville,joten esitetty
mielipide luetaan liittyväksi osallistumis- ja an/iointisuunnitel-

teydessä tehtyjen luonl^oselvitysten mukaan alueelta ei löydetty

maan (OAS).

merkittäviä eläin- tai

k^svihavaintoja,joten katsottiin ettei luon-

nonsuojelualuetta tarvjtse lain nojalla perustaa. Tuoreimpien

Kaupunkikehitys saa aika ajoin palautetta yksittäisiltä kuntalaisil-

luontoselvitysten (Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015) mukaan

ta, että uimarannalla ja sen lähiympäristössä esiintyy ajoittain

alueelta kuitenkin löytyy suojeltavia arvoja, joten kaavasuojelu-

häiriökäyttäytymistä. Vaikutusmahdollisuudet asiaan ovat tämän
kaavahankkeen osalta kuitenkin rajalliset. Tervanokantien uimarannan ja sen lähiympäristönsuunnittelemattomuus ja toimintojen puute voivat luoda osaltaan vaikutelmaa taantuneesta alueesta, mikä taas "mahdollistaa" alueelle epämääräistätoimintaa
ja häiriökäyttäytymistä. Häiriöiden lisääntyessä kaupungin on

merkinnät tullaan kaavjassa tarkistamaan selvityksen mukaisesti.
Tämä ei kuitenkaan pojjssulje ulkoiluyhteyden mahdollisuutta.
Tervan o kantien katuyhfteyden katkaisemista moottoriajoneuvoilta tutkitaan kaavahankkeessa. Yhtenä vaihtoehtona on osoittaa

Te rva nokan tiestä päätltyva tonttikatu (ei läpiajoa, tonttiliikenne

syytä ryhtyä toimenpiteisiinniiden vähentämiseksi. Alueelle ei

sallitaan), johon myös ((eskustan osayleiskaava 2030 omalta osal-

tällä hetkellä kuitenkaan pystytä eikä ole tarpeen järjestää tehokkaampaa valvontaa kaupungin toimesta. Yleinen järjestys h airio iden valvonta on poliisin vastuulla.

taan ohjaa.

Kaavahankkeen aikana tutkitaan edellytyksiä Ja mahdollisuuksia
jalankulkuyhteyden rakentamiselle ranta-alueen yhteyteen.

h että muuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Mahdollisessa toteuttamisessa huomioidaan ranta-alueen luon-

to- ja maisema-an/ot sekä sen vaikutukset lähiympäristöön. Kulkuyhteyden rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä, mutta sen
mahdollinen rakentuminen voi luonnollisesti muuttaa nykyisiä, jo
toteutuneita aitausjärjesteiyjä.

Kulkuyhteyden mahdollisuudesta Tuusulanjärven rantaan on keskusteltu eri tasoilla jo vuosien ajan (esim. Tuusulanjärven kulttuuripolku-ajatus). Sille on esitetty myös perusteet lainvoimaisessa
Järvenpään yleiskaavassa 2020 (ulkoilun pääreitti) sekä Keskustan
osayleiskaavassa 2030 (voimaan 11. 11. 2015), jossa alueelle on
esitetty kevyen liikenteen yhteystarve. Viheralue ja kävelypolku
vaativat asemakaavan lisäksi myös tarkempaa yleis-ja rakennesuunnittelua, joka käynnistynee asemakaavoituksen aikaansaa-

Kaupunki toivoo yhteis|työtä kaavan jatkosuunnittelussa. Mielipide otetaan huomioon kaavasuunnittelussa,

mutta se ei anna ai-

6. Lausunto; Caruna Oy, 26.9. 2015

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoaesitetyn liitekartan mukaisesti. Asemakaavan muutoksella on vaikutusta sähkönjakeluverkkoon.Sähkön

käyttö alueella kasvaa jonkin verran. T^iman hetkisten tietojen perusteella ei ole
i. Sähkönjakelu pystytään järjestämään
tarvetta varata aluetta puistomuuntar^olie.
nykyisen olemassa olevan verkon kauttja.
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siiirtto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Ei muuta huomioitavaa. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunnot vielä luon-

nos-ja ehdotusvaiheissa, kun asemakaavan tarkempi käyttötarkoitus tarkentuu.
Vastine;

Lausunto huomioidaanl kaavasuunnittelussa, mutta se ei anna

mana.

aihetta osallistumis-ja l larviointisuunniteimaa.Lausuntomahdolli-

Nykyisen asemakaavan (vahv. 2000) mukaan osa ranta-alueesta
on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Järvenpäänyleiskaava

suus järjestynee myös kaavahankkeen myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
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ri Tapani Alatalo
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puh 020-7792 722, 040-7067620
tapani. alatalofal. saneeraustekniikka. com
Kytkinkatu 4E
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l. YHTEENVETO
1. 1. Yleistä
Raportti on laadittu kiinteistöllä syksyllä 2015 suoritetun katselmuksen perusteella.

Kohteena oleva rakennus on hirsimnkoinen asuinrakennus. Kiinteistössäon neljä
asuinhuoneistoa

Rakennus on Järvenpään Kaupungin omistuksessa j a huoneistot on vuokrattu käyttäjille.
Rakennus on välttävässä kunnossa, mikäli rakennus halutaan säilyttää käyttökuntoisena on
lähivuosina ryhdyttävä laajamittaiseen / täydelliseen peruskorjaukseen. Ennen pemskorjauksen
suunnittelun aloitusta on perasteltua tutkia kantavien rakenteiden kunto perusteellisesti sekä
arvioida vanhan rakennusrungon käyttökelpoisuus osana uutta rakennetta. Arviointi tulee
suorittaa sekä teknisillä että taloudellisilla perusteilla.
Nyt käytettävissä olevan tiedon pohjalta voidaan jo todeta että seuraavat rakenneosat joudutaan
uusimaan / rakentamaan kokonaan uudelleen tai kunnostamaan mahdollisen pemskorjauksen
yhteydessä:

ulkoseinien verhouslaudoitus (uusiminen, puuttuvan tuuletusvälin takia)
ikkunat ja ovet (uusiminen)
salaojitus ja routasuojaus sekä pihojen pintarakenteet rakennuksen ympäristössä (uusiminen
osittain)
sadevesijärjestelmä (uusiminen)
yläpohjan lämpöeristys (lisäys / uusiminen)

talotekniikka kokonaan (vesi-ja viemäriputket, ilmanvaihtojärjestelmät,
lämmitysjärjestelmät, sähköistys) (uusiminen)
ulkoseinien lämpöeristys (lisäys ?)

sisätilojen pintarakenteet ja kalustukset

Pemskorjaustyön aikana kohteen tilojen käyttö ei ole mahdollista.
Mahdollisten korjaustöiden kustannukset nousevat lähelle normaalin uudisrakentamisen
kustannustasoa.

Rakennuksen korjaaminen vuokra-asunnoiksi on tuskin taloudellisesti perasteltua, toisaalta
omatoiminen rakentaja voi hyvinkin kiinnostua hankkeesta.

1. 2. Kiinteistön tekninen PTS

Perustetta PTS-suunnitelman laatimiselle ei ole.

Lähivuosina tehtäväjako täydellinen peruskorjaus tai otettava tontti uusiokäytt öön.
1. 3. Energiaselvitys

yjirsinaisteenergiaselvitystäei tässä yhteydessä katsottu

tarkoituksenmukaiseksi laatia.

ali kohteessa päädytään peruskorjaukseen tulee sen yhteydessä rakennus~ten~

energiatalouteen kiinnittääerityistähuomiota.

2. KUNTOTARKASTUKSEN LÄHTÖTIETOJA
2. 1. Kiinteistön perustiedot

Alustavaa kuntoselvitystävarten eikiinteistönperustietojaselvitettytarkemmin.
2. 2. Kuntotarkastuksen yleistietoja
Arvion laajuus:

Alustava kuntoselvitys pohjautuen rakennuksen ulkopuoliseen ja

osittaiseen sisätilojen katselmukseen.
Tarkastusaika:

Tarkastaja:

katselmus kiinteistöllä19. 8. 10.2015

ri Tapani Alatalo, SaneeraustekniikkaOy

2. 3. Käytettävissä olleet asiakirjat

-

tarkastuksessa ei ollut käytettävissä asiakirjoja

3. ALUSTAVAN KUNTOTARKASTUKSEN TULOKSET

3. 1. Kiireelliset työtja välttämättömät akuutit korjaustyöt

Ennen mahdollista peruskorjausta on mielekästäkeskittyärakennuksen kumiossaoidossa
lossa -vain

pak^!!ls te. n. tehtävie" ho'tam'seen-pakollisJJJa tehtövillatorkoiteta^t7ssä-yT^^^^^ essä

en / asumisterveyteen liittyvien asioiden ylläpitämistä riinävälfätasolla.

3. 2. Ulkoalueet

Istutukset ja kasvillisuus
piha alueella mnsaasti nurmikkoalueita ja istutuksia. Piha-alueet ns normaalissa
käyttökunnossa.
Liikenneväylät ja alueet

kulkuväylät pääosin kivituhkapintaisia / asiallisessa käyttökunnossa

Pintavesien poisto

Tontti on pintamuodoltaan pääosin rakennuksesta poispäin viettävä, paikoitellen
pintakallistukset rakennukseen päin viettäviä
Kattovesien edelleen ohjauksessa syöksytorvilta on puutteita
piha-alueen kuivatusjärjestelmäja pintavesien ohjailu suunniteltava ja järjestettävä osittain
uudelleen

Salaojitus ja perustusten ulkopuolinen vedeneristys sekä sadevesijärjestelmä
rakennuksessa ei todennäköisesti ole varsinaista salaojajärjestelmää
perustuksen ulkopuolisen vedeneristyksen toteutustapa ei tiedossa (todennäköisesti ei
ulkopuolista vedeneristystä)
sadevesiviemäröintiätontilla ei ole, vedet ohjattu pintoja pitkin maastoon.
kattovesien ohjaus syöksytorvilta eteenpäin on puutteellinen (pintakourut lyhyitä)

3. 3. Rakennustekmikka

Pemstuksetja sokkelit

rakennus on pemstettu betonirakenteisten anturoiden ja sokkelien varaan
kivirakenteisen osan sokkeleissa vähäisiäyksittäisiärungon liikkumiseen / routimiseen
viittaavia vaunoita

sokkeleiden näkyvällä osalla paikoitellen halkeamia.

sokkeleiden ulkopuolisen vedeneristyksen toteutustapa ei tiedossa.
pemstusten kunnon tarkempi selvittäminen aiheellista ennen peruskorjauksen suunnittelun
aloitusta

Rakennusten julkisivut ja ulkoseinien rakenteet:
Rakennus on hirsirunkoinen.

Hirsirungon ulkopuolelle tehty lisälämpöeristys (noin 100 mm mineraalivilla)
Ulkoverhouslaudoituksen

ja seinärakenteen välissä ei ole toimivaa tuuletusrakoa

Julkisivujen maalipinnat kuluneita / ikääntyneitä

rakennuksen ulkoseinien sisäpinnatlevytetty

Ulkoseinärakenteidenkunnon selvittäminen luotettavasti edellyttää koeavauksen tekemistä

rakenteeseen (sekä hirsirungon sisä- että ulkopuolelle)

Ikkunat ja ulko-ovet

rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä, kaksinkertaisia sisään/ulos-aukeavia ikkunoita
ikkunoiden ulkopuitteissa runsaasti maali/lahovaurioita

ikkunat välittömän uusimisen tarpeessa
ulko-ovet on puurakenteisia / panelipintaisia, välttävässä kunnossa

- ikkunoidenja ulko-ovien aukkopellitykset pääosiltaanheikkokuntoisia,pellitykset uusittava
ikkunoiden uusimisen yhteydessä.

Vesikatto, rännit ja syöksytorvet:

Vesikatteena tiilikuvioitu muovipinnoitettu profiilipelti. Asukkaan kertoman mukaan kaHo
on uusittu 1990 -iuvun alkuvuosina. VesikaUeen kuntoa ei tässä yhteydessä tarkemmm
tutkittu. Yleisvaikutelmaltaan vesikatto asiallisessa käyttökunnossa, ei tiedossa olevia
vuotoja.

-

Sisäankäyntikatosten vesikaton ja ulkoseinän liittymässä nostopellitys puutteellinen /

matala.

- kattovedet ohjattu räystäskourullaja syöksytorvilla rakennuksen nurkille. Kourut ja
syöksytorvet ehjiä.

Yläpohjat:

yläpohjan kantavana rakenteena on puurakenteiset kattoristikot / hirsipalkit

Yläpohjan lämpöeristeenäon todennäköisestikutterilastuja mahdollisesti myöhemmin

lisätty villaeristys (yläpohjatilaan ei päästy)

Yläpohjan kuntoja rakenne aiheellistatarkastaa (mm lisäeristystarve,mahdollinen

höyrysulku, eristeidenkunto), yläpohjatarkastuksen yhteydessä selvitetäänmyös aluskatteen
kunto.
Alapohjat ja välipohjat

alapohjarakenteita ei tässä yhteydessä tutkittu tarkemmin

-

Osalla rakennusta alapohja on ryömintätilallinen tuulettuva alapohja. Alapohjan kantavat
rakenteet on puuta ja lämpöeristeenä on todennäköisesti kutteripuru. Alapohjan kuknto

aiheellista tarkastaa rakenneavauksella (ensisijaisesti selvitetään lämpöeristeen kunto)

3. 4. LVIS-tekniikka

Käyttövesiputkistojaon osittain uusittu 1990 -luvun alkupuolella, osittain putkisto
vanhempaa
kellaritin kattorakenteessa vanhan vesivuodon (putkivuoto) aiheuttamia vauriojälkiä
putkieristeissä asbestia

ilmanvaihto painovoimainen, poistokanavat pääosin muurattuja hormirakenteita.
ICorvausilmaventtiileitä ei ole.

lämmitysjärjestelmän putkisto vanha.
viemäriputket pääosin valurautaa.

sähköjärjestelmät pääosin ikääntyneitä,joskin pakollisia osakorjauksia on tehty
LVIS-järjestelmät kokonaisuutena elinkaaren loppupuolella. Mikäli rakennus peruskorjataan
on talotekniikka uusittava kokonaan.

3. 5. Energiataloudesta

Tässä yhteydessä ei varsinaista energiataloudellista selvitystä katsottu tarpeelliseksi.
Rakennuksen mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä on kiinnitettäväerityistähuomiota
energiatalouteen. Pemskorjauksen suunnittelussa tulee huomioida vähintäänkinseuraavat
energiatalouteen vaikuttavat asiat:
yläpohjien lisälämmöneristys (selluvilla)
ulkoseinien lisälämmöneristys
ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen

lämmitysjärjestelmän uusiminen kokonaisuudessaan.
mahdollinen lämmön talteenotto / ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen

4. Tarvittavat lisäselvitykset / kuntotutkimukset

Rakennustavasta johtuen rakenteisiin liittyy merkittäviä kosteus- / mikrobivaurioriskejä.
Pääasiallinenriskin aiheuttaja on rakenteiden puutteellinen tuulettuvus ja ulkovaipan
höyrysulun mahdollinen puuttuminen / puutteellisuus). Osittain riskiäalapohjan ja
seinärakenteen alaosien osalta lisää ryömintätilan puutteellinen tuuletus.

alapohjan puurakenteiden ja lämpöeristeiden kuntotutkimus rakenneavauksella
ulkoseinärakenteen kuntotutkimus rakenneavauksella

yläpohjan kuntotutkimus

Rakenteellisten syiden lisäksi kuntotarkastus / tutkimustarvetta aiheuttaa rakennuksessa käytetty
vesi sekä rakennuksen historiassa tapahtuneet putkivuodot.
aiheellista tarkastaa lisäksi huoneistojen märkätilat / keittiöt

Valokuvia:

^^•s^^^s

Ulkoverhouksen takaa puuttuu tuuletusrako Sisäänkäyntikatostenja vesikaton liittymässänostopellit

puutteellisia. Ikkunat alkuperäisiä. Kattovesiohjailussa puutteita. Vesikatto uusittu 1990-luvun alussa.

Kellarin putkieristeissä asbestia. Sähkölaitteetja johdot ikääntyneitä.

Putkieristeen pinnat rikki (hiuom asbesti)

Ryömintätilan tuuletus heikko, tilassa roskaa. alapohjaan tehty lisäeristystä mineraalivillalla ja
paikoitellen styroksilla. rakenteen kylmään pintaan tehtävä lisäeristys aiheuttaa kastepisteen siirymisen
rakenteessa lähemmäs ulkopintaa - mikrobivaurioiden riski kasvaa jos sisäpuolen höyrysulku ei ole
kunnossa.

Putkiensteet rikki (huom asbesti) kellaritilassa

^rt^s^Sut^eT-tmuhvi'ii<°ksin.käyttövesi- jalämpöjohdotripustettukellarin

kattoon, putkieristeissäasbestia.

LIITE G

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

Kaavan nimi

186 JärvenpääTäyttämispvm
Tervanokantie

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen plnta-ala [ha]

30. 03. 2016

Ehdotuspvm

Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
11, 5439

Maanalaisten tilojen pjnta-ala [ha]

12. 08. 2015
010098

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 11, 5439

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat pkm] Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei^marantaiset

(Aluevaraukset) plntMla

Kerrosalan muut. fk

yhteensä
|A yhteensä
yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
|K yhteensä
yhteensä
yhteensä
P yhteensä
|L yhteensä
|E yhteensä
yhteensä
|M yhteensä

Kerrosala [k-

Pinta-alan muut [ha +/-]|Kerrosalan muut [k-m' +/.

akennussuojelu |Syojellut rakennuksetjSyojeltuj en rakennusten muutos

Alamerkinnät
Uuevaraukse

Pinta-ata

Pinta-ala

Plnta-alan muut

Cerrosala [km2]

Fehokkuus

[e]

[ha +/-]

1841
1841
1841

0, 02
0, 30

0,0000
0, 6137

0, 30

0, 6137

PiaJ_

l%]

11,5439

100,0

k yhteensä

0, 6137

5,3

<p

0, 6137

100,0

/ yhteensä

2, 2671

19,6

/p
/L

0, 0000
2, 2671

-0, 7755
-1, 4153

100,0

0, 6398

1, 1469

9,9

0, 0123

1, 1084
0, 0385

96,6

3,4

-0, 0262
0, 0385

1, 7658
1, 7658

15,3

1, 1499

100,0

1, 1499

W yhteensä

5,7504

49,8

-1, 0004

w

5. 7504

100,0

-1, 0004

Fhteensä

> yhteensä
l yhteensä
yhteensä

( yhteensä
r yhteensä

^ yhteensä

yhteensä
Kadut
Kev. liik. kadut

E yhteensä
S yhteensä

SL
M yhteensä

Kerrosalan muut. [km2 +/-]

1541
1541
1541

Järvenpään kaupunki

Rakennuskulttuurin
ja kulttuurimaiseman tausta

ja säilyminen Jän/enpäässä

Ulla Kervinen

•k t-'?Sr

<i«

sswsawf&

K

r

Asuminen ja rakennukset vuc
Vähävaraisimmalla

väestöllä

päässä oli kotina yksitupainen

Järven-

rakennus,

mutta joskus jo paritupakin. Kun nyt jo
purettua Rajalan torppaa rakennettiin 1800-

luvun lopulla, se herätti ympäristössään
suurta ihastusta, koska siihen tuli jo tuvan
lisäksi kamari. (Jouko Ikonen) Rajalan torpan pihalla on mielenkiintoinen päreellä
vuorattu aitta.

Yhden tuvan käsittävä asumus oli alkujaan myös entinen Virtasen mökki, "MäntyIa" (02. 08) Virtanen rakensi sen itselleen

1880. Puutarhuri Sjöstrand osti tämän YrjöIän perintötilaan kuuluneen paikan Lustikul-

Iän vierestä vuosisadan alussa ja lisäsi mökin pohjoispäätyyn kamarin sekä kamarin
länsisivulle lasiverannan. Lasiveranta muu-

lettiin makuukamariksi 1960-luvulla. (02.08.
Saimi Hiili)
Ratavartija Stenbäck pystytti radan varteen vanhojen päivien varaksi ratapöllejä
osaksi rakennusaineena käyttäen yhden
huoneen käsittävän mökin, johon myöhemmin lisättiin tuvan taakse kamari ja sittemmin vielä lisäsiipi,johon tuli eteinen. (02.06)
Räätäli Frans Lindgren (02.03.) rakensi
Ratavartija

Stenbäckin mökki.

U-s)

vuonna 1888 yhden tuvan käsittävän mökin
Kinnariin. Mökissä oli aluksi maalattia. sa-

Torpat ja mökit
Järvenpään kartanossa ja Vanhankylänkartanassa asuttiin ja elettiin ajoittain melko

ylellisestikin. Vaatimattomia olivat torppareiden ja mökkiläisten

asumukset.

Vuonna

1860 Järvenpään kartanon torppareita ja
vuokraajia olivat: Nybackan torppa, Gran-

backa, Anäs, Lustikulla, Heikkilä. Grankulla,

Tallbacka, Mäkelä, Rotsten, Bergsta, Bensten, Stenbacka, Seipistö, Enkulla, Norrkulla,
Lillmalm. Torpparit viljelivät yhteensä 60 ha
peltoa ja 175 ha niittyä.
Kenttätöiden avulla voimme seurata
taaksepäin vain 1800-luvulle, sillä tätä van-

hempia rakennuksia ei Järvenpäässä oie
maniaakaan jäljellä. Rakennukset olivat
useimmiten tuvan, paremmissa tapauksissa
tuvan ja kamarin käsittäviä hirsirakennuksia.
Ne vuorattiin myöhemmin, usein vasta täman vuosisadan ensimmäisillä vuosikym-

menillä peiterimoitetulla pystylaudoituksella
ja maalattiin punamullalla. (01. 26, 27, 28,29 ja
02. 01, 03, 04,06,07,08)
Pohjois-Euroopan

havumetsäalueille

tyypillinen paritupatyyppinen asunto on peräisin Keski-ajalta. Parituvassa kokonaisuus
muodostuu

kahdesta suorakaiteenmuotoi-

sesta huoneesta sekä näiden välisestä porstuasta. Paritupa oli yleisin asumismuoto

meilläkin vielä 1600-luvulla. Se säilytti ase-

mansa aina teollisen aikakauden alkuun asti.

Vuoden 1681 talontarkastussääntö määräsi.
että jo manttaalin suuruisessa talossa oli

asuintuvan lisäksi oltava myös vierastupa.
(Kahri-Pyykönen, siv. 73)

manlainen kuin lähellä sijaitsevassa Blixtenin torpassakin. Frans toimi Hyrylän varuskunnan räätälinä,mutta jätti viran aloittaessaan itsenäisen ammatinharjoittamisen. Täman vuoksi mökkiä oli laajennettava. Tuvan

jatkoksi rakennettiin kamari ja talon pitkälle
sivulle entisen sisäänkäynnin viereen tehtiin

toinen sisäänkäynti. Räätäli ompeli pukujaan toisella puolella ja perhe asusti toisella
puolella. Tuvassa oli iso, muurattu leivinuuni
ja huoneessa kaakeliuuni. Tontilla on laudasta

ulkorakennukset

vuosisadan

alusta.

(0.2. 03. Ilona Lehto)
Tuvan

ja kamarin

käsittävä mökki oli

myös se purettu rakennus. "Rantala" jossa
Järvenpään kartanon puutarhuri asusti aikoinaan nykyisen Sibeliuksen kadun varrella. Tämä sittemmin Juurisen mökkinä
(02. 01) tunnettu rakennus oli vaalea silloin.

kun Juurisen perhe muutti siihen asumaan
vuonna 1925. Perhe maalasi mökin punai-

seksi 1940-luvulla samalla, kun pärekatto
muutettiin huopakatoksi. Mökkiä laajennet(iin vv. 1918-22 rakentamalla järvenpuoleiseen päähän kamari. Siitä erotettiin jälkeenpäin myös keittiö. Talon päässä aikaisemmin

ollut sisäänkäynti suljettiin ja siirrettiin nyt

taloin sivulle.
Entinen Michelsonin eli Kusta Nurmen
talo (02. 04) aivan radan varressa 1800-luvul-

ta on Kinnarin kaupunginosan vanhin jäljellä

oleva rakennus. Tämän punaisen maatalon
perusosana on ollut tupa ja päässä olevat
kaksi huonetta. Myöhemmin tuvan toiselle
puolelle rakennettiin keittiöja huone. Tuvasta johtanut ovi suljettiin 1974. jolloin talon

sadan alussa

Rantala eli
'Juurisen mökki"

[1982. UK)

toiseen päähän tehtiin myös sisäänkäynti.
Tuvan ulko-oven vasemmalla puolella on

vieläkinjäljellävanha iso valkoiseksi rapattu
muuri, samanlaiset, mutta pienemmät on
myös kamareissa. Talon uusimmassa osassa on peltiuuni.

Vaatimatonta

rakentamista

edustaa

perustukset luonnonkivestä. Rakenukset

olivat harjakattoisia. Vintti jätettiin tavallises-

ti avovintiksi. Kateaineena oli vuosisadan
alussa vielä yleisesti päre. Se korvattiin sitten
usein tämän vuosisadan ensimmäisillä vuo-

sikymmenillä huovalla. Tämän jälkeen siihen on saatettu laittaa vielä pelti'tai tillikate.

myös Lustikullan torppa (02.07), entinen
Jän/enpään kartanon torppa, myöhemmin

taloja seuratessani.

sadan jälkipuoliskolta peräisin oleva raken-

Pienissä torpissa saattoi olla laudoista
kyhätty pulpettikattoinen sadekatos talon

muonamiehen rakennus. Tämä viime vuosi-

nus seisoo edelleen paikallaan.

Talo kasvoi siis tarpeiden mukaan, mil-

loin pituussuunnassa, milloin leveyssuun-

nassa tai molemmissa. Milloin siihen kama-

rin lisäksi tehtiin myös kuisti. Perusosana oli
ikivanha yksittäistupa.

Rakennusaineena käytettiin veistettyä

hirttä. Ensi alkuun mökki sai olla maalaamaton. Punaisen värin se sai viimeistään silloin.
kun se vuorilaudoitettiin.

Vanhat valokuvat osoittavat, että varsin-

kin torppareiden ja köyhimmän väestön pienet mökit saattoivat olla maalaamattomia

varsin pitkäänkin. Hirsirakennuksen piti aina
myös saada ensin "asettua" eli seistä jonkin

aikaa, jotta hirret kuivuisivat, ennenkuin rakennus vuorattiin.

Järvenpään pikkumökit ovat tasanurk-

kaisla. Ikkunat olivat tuolloin yleisesti 6ruutuisia, joskus myös T-ruutuisia saattoipa

ylin ruutu olla monijakoinenkin. Kun mökki
maalattiin sitten punamullalla ikkunan vuorilaudat ja nurkkalaudat maalattiin valkoisiksi.
Talo rakennettiin joko pelkkien nurkkakivien päälle tai isompiin rakennuksiin tehtiin

Tällaisia havaintoja olen voinut tehdä purku-

sivuseinällä olevan ulko-oven suojana, esi-

merkiksi Blixteninja Rotstenin torpat. Se oli

tehty pystysuuntaisista raakalaudoista.

Maalaistalot
Sen aikuiset maalaistalot, kuten Yrjölä ja
Juhola olivat vuosisadan alussa otettujen
valokuvien mukaan myös yksikerroksisia.

Samoin inventoimani Järvenpääpurettu tilanhoitajan rakennus, ns. vanhantilan päärakennus (01.02). Nämä rakennukset olipunamullalla maalattu ja peiteremoitetulla pystylaudalla vuorattu. Rakennuksen pitkällä si-

vulla saattoi olla kaksikin vierekkäistä sisaänkäyntlä.

Esimerkiksi vanhassa Yrjölässä oli kaksi
vierekkäistä umpikuistia, toisessa pieniruuluiset lasi-ikkunat, toisessa vain yksi pieni
ikkuna ja ovi. Toinen kuisti vei ilmeisesti

arkituvan puolelle ja toinen paraatipuolelle:
Talon katto oli harjakatto, arkikuistissa har-

jakatto ja lasikuistissa kolmilappeinen. Täma punaiseksi maalattu talo oli pystylaidoi-

Asutus
laajenihuomattavasti 1921-1939 välisenä
lisääntyi etenkyn

Klnnanssa; L°ut'ssaia pöytäalhossa sekä jonaikana. Asutus

myös Nummenkylässä.

1940-luku toi ratkaisevan muutoksen

Jarve"pää" asutustilanteeseen. Järvenpää

sai huomattavan väestönlisäntänne muutta-

neista karjalaisista. Paikkakunnasta tuli ten-

Vanha Yrjölä, vaalean
"uuden Yrjölän" paikalla.
U.s)

tettu, 6-ruutuisten ikkunoiden vuorilaudat.
nurkkalaudat ja ulko-ovi olivat valkoisia. Katteenä oli tuolloin vielä päre. (20-luvulla ote-

J° alsten vira"inen sijoituskunta. Sen lisaksi tänne asettautui asumaan mm. Muoa, Kellomäeltä,Viipurinmaalaiskunnasta väkeä^ Siirtoväelle lohkaistiin" tontteis
i, _Seutulan, Haarajoen ja Isokytön

maista. Teriojalte ja Anttilaan tuli rintamies-

tussa kuvassa)

tontteja.

Järvenpään^ kartanon pehtorin rakennus
v"odeltaj, 868 ns- vanhan "Iän Pääraken^

telma^vuodelta 1941 käsitti nyt keskustan

Sama" tyyppinen rakennus oli myös

nus. (01.02) Ikkunat uusittiin 50-luvulla. Entiset pieniruutuiset ikkunat korvattiin tuoTloin

kaksiruutuisilla laseilla ja umpikuistit'avo^
a. Talon pohjaratkaisu oli ns. sydänseinäisen tyyppi. (Kahri-Pyykönen"-siv.
»^Paksut hirsiseinätjakoivat rakennuk-

sen sisätilat harjan suuntaisesti ensin kahtia

ja vieläpoikkisuuntaisestineljälläväliseinä!"

Ia. Ikkunoita olipitkälläsivulla 3 ja'päädyssä
'. tien puoleisessa päässä oleva'ssa-huo~

neessa oli muurattu uuni.

Hakon Westermarckin kertoman mupehtorit asuivat talossa toisella puolei-

1^ toinen puo» oli verstasta. Muonamiehet
ruokatunnille me-

noa. Yläkerrassa oli satulasepän verstas'
Hirsikerta ylettyi päädyissä ja'sivuilla
a'va-n. ylös asti: H"'ret °" veistettyjä ja talo

vuorattu pystylaudoituksella. Tämäkin talo

maalattiin jo ilmeisen varhain punam'ullalla'
noon.

Martti Talviajan laatima rakennussuunni_Loutin, Sorron, Pöytäalhon, Kinnarin

ja i\yrolan pohjoisosan sekä Pajalan tenllisuusalueen.

Vuonna 1946 Uudenmaan lääninhallitus
rakennussuunnitelman

takaiset

maaraykset ns. Stenbackan aluelle ja joille-'

Kin ympäristöalueille, 1946 alueelle maärättiin rakennustarkastaja,

1958 vahvistettiin ensimmäisen Järvenpään asemakaava-arkkitehtin laatima ase-

makaava. Se käsittiedellisten lisäksiSauna1. Seutulan, Pajalan, Sorron pohjotsosan, Kyrölän itäosan,osia Terholanalu'eesta

ja Satukalliosta.

Asutus laajeni vuosina 1940-1959 Sau-

[lakal"oon^Sortoon, Peltolaan, Isokytööa

i,_Satukallioon Terholaan, Mikon'^

!<orp_ee"^Risti""mme"e. TeriojalTe'ja"K'aakaan.^ Samoin asutus lisääntyi huomatta-

va_stl HaaraJ°en kartanon mailla, PieTiian

mailla, Vähänummessa ja Nummenkylassa.'

se sentään Järvenpään karta-

Kauppalasta kaupungiksi

Itsenäistyminen.
Järvenpäälle anottiin talousneuvos Vihtori
Lehtosen ja eräiden muiden toimesta vuon-

na 1923 Jän/enpään seurakunnan muodostamisoi_keutta. Tontteja oli tässä vaiheessa
•myyty 500 maanmittari V. Svaetichinin tonTtialuekartoituksen mukaan.

Asutus käsitti ennen vuotta 1921 vain

nykyisen Järvenpään kaupungin ydinkes^ustan^radanpuoleisen osan Kinnarista^is

Pöytäalhosta, osia Loutista. järvenrannan

puolella maantien varrella olevan vanhan

asutuksen, Vanhankylän kartanon ympäris-

ton, Nummenkylän asutusalueen, Haaraioen kartanon maat ja nykyisen kauou'nain

klskusta", "lkoPuolelle'Jäävien maatilojen

kattamat alueet. Ensimmäinenaloite'Jä'rven-

pään. seurakunnan perustamisesta raukesi
ja vuonna 1935 tehtiin uusi aloite. Asia lai
lepäämään.

Vuonna 1935 asemakaavoitus-ja kartoit-

10

tamistyöt suoritti insinööri H. VVallenius.

Valtioneuvosto antoi 16. 2. 1950 päätöksen
Järvenpään kauppalan perustamisesta vuoden 1951 alusta. Henkikirjoitettua väestöäoli
sjlloin_8069 henkeä. Kun kauppalasta"vu^
den. 1.967 alussa tuli kaupunki, oli väestömäärä kasvanut lähes kaksinkertaiseksfeli

14606 asukkaaseen. Vuoden 1982-alussa

väestömääräoli kohonnut 30 vuoden aikana
kolminkertaiseksi.

Merkittäviäuusia asuntoalueitaon svntu-

nyt ja arkkitehtoonisesti arvokkaita julkisia^
yksityisiä rakennuksia valmistunut. 'Keskus"
ta ia Loutin kaupunginosat on suureteosFn
rakennettu uudelleen. Kaupunki on"laa'ien^
tunut erityisesti pohjoiseen: Radan varressa

on syntynyt uusi asunto- ja teollisuusalue
kaupungiosa. Tätä pohjoisempana
sijaitsevat Wärtsilän tehdasrakennukset.

^ Rakentamisen ohjaus on tapahtunut entlsen järjestysoikeuden ja nykyisen rakennuslautakunnan sekä kaupungin rakennustoimiston toimesta. Kaupungin ensimma'iseksi kaupungin arkkitehdiksi valittiin vuon"a. J964 Kalte-Heikki Narinen. Vuodesta
1^966 on kaupunginarkkitehtinä ollut Erkki

Colliander.
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