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Järvenpään kaupunki
PL 41
04401 JÄRVENPÄÄ

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään Puisto-
tien asemakaavan muutosluonnoksesta

HEL 2016-004959 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon. 

Suunnittelualueella on Stenbackan tilan entinen päärakennus, jonka 
kaupunki on ostanut 1970-luvulla Seppälän perikunnalta. Järvenpään 
kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa (vaihe I) kohde 01.15 (Seppä-
län kiinteistö) kuuluu toimenpideluokka 2:een, jossa kohteiden suojelua 
tullaan harkitsemaan asemakaavalla tai muilla toimenpiteillä. Hirsirun-
koinen päärakennus on tuotu vuonna 1926 Kannakselta ja se on esi-
merkki terijokelaistalosta, ja sillä on ilmiönä seudullista arvoa. Sen ul-
koasu on jonkin verran muuttunut alkuperäisestä.

Kaavaluonnoksessa Stenbackan puisto on esitetty pientaloasumiseen. 
Rakentamista perustellaan sillä, että nykyinen Stenbacka puisto on yk-
sittäinen puistoalue eikä se kytkeydy osaksi laajempaa kokonaisuutta. 
Yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsevan päiväkodin kaavamää-
räys päivitetään nykytilanteen mukaiseksi.

Asemakaavan muutosluonnoksessa Seppälän kiinteistö on APY-x /s-3 
Asuin-ja Palvelurakennusten korttelialueella. Korttelialue voidaan ra-
kentaa joko yhteen ja tai useampaan käyttötarkoitukseen siten, että 
vaatimukset hyvästä ja turvallisesta asuin- ja toimintaympäristöstä säi-
lyvät. Seppälän korttelialue on merkitty /s-3, mikä tarkoittaa aluetta, jol-
la ympäristö säilytetään. Alueella olevien kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävien rakennusten ja pihapiirien ominaispiirteet tulee säilyttää. Uusien 
rakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa 
yhtenäinen kokonaisuus. 

Maakuntamuseo esittää, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Seppä-
län kiinteistön säilymisen turvaamiseksi rakennus varustetaan kaavas-
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sa sr-merkinnällä. Kaavaluonnoksen /s-3 määräys on sinänsä hyvä, 
mutta huvilan säilymisen varmistamiseksi tulisi sr-merkintä lisätä yksi-
löidysti koskemaan huvilarakennusta.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
asemakaavaluonnoksesta.
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