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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään Pöytäal-
hon kaupunginosan, Metsolantie 77, asemakaavaluonnoksesta

HEL 2016-005928 T 10 03 01

Kaavan päätarkoituksena on mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivis-
tävä kerrostalorakentaminen. Vanha teollisuusrakennus puretaan uu-
den kerrostalorakentamisen tieltä, jolloin yleisen rakennuksen korttelia-
lue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Alueella on pientaloja ja eri-ikäisiä kerrostaloja, joista vanhimmat ovat 
1950-luvulta, mutta suurin osa alueen nykyisestä rakennuskannasta 
ajoittuu 1990-luvun loppupuolelle ja 2000-luvun alkuun.

Metsolantie 77:n rakennus (Vanha Aarikan kiinteistö) on kaksikerroksi-
nen, osittain rapattu ja osittain vaakapaneloitu teollisuushalli 1930–50-
luvuilta. Rakennukseen on liitetty nivelosalla nuorempi, silmämääräi-
sesti 1960-luvulla rakennettu matala pienteollisuusrakennus. Raken-
nuksessa on toiminut mm. Kyrölän kenkätehdas ja Aarikan tehtaan-
myymälä. Nykyisin kaupungin omistuksessa oleva rakennus ilmentää 
Järvenpään teollistumisen historiaa ja sillä on paikallishistoriallista ja 
kaupunkikuvallista merkitystä. Järvenpään kulttuuriympäristön hoito-
suunnitelmassa (Vaihe II, 2004) rakennus on säilyttämisluokassa 3, 
jonka mukaan kohteiden säilyttämistä edistetään neuvonnalla, sopivilla 
kaavoitusratkaisuilla ja rakennushankkeisiin liittyvillä ratkaisuilla.

Kiinteistölle on tehty alustava kuntoselvitys syksyllä 2015. Selvityksen 
mukaan rakennus on heikkokuntoinen. Selvityksessä todetaan, että ra-
kennuksen säilyttäminen käyttökuntoisena edellyttää lähivuosina laaja-
mittaista/ täydellistä peruskorjausta. Ennen peruskorjauksen suunnitte-
lun aloitusta on perusteltua tutkia kantavien rakenteiden kunto perus-
teellisesti sekä arvioida vanhan rakennusrungon käyttökelpoisuus osa-
na uutta rakennetta. 

Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa alueen vanhimpiin kuulu-
vana rakennuksena ja samalla kertomassa alueen teollisesta historias-
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ta. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon edustajat totesivat paikalla-
käynnin perusteella, että rakennuksen nykyasu ja kunto huomioon ot-
taen sillä ei kuitenkaan ole niin merkittäviä arvoja, että sen suojelua tu-
lisi edellyttää.
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