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Järvenpään kaupunki
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04401 JÄRVENPÄÄ

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään Pöytäal-
hon kaupunginosan Hyvinvointikampuksen asemakaavan muutok-
sesta

HEL 2016-011662 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee kaavamuutosta kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraa-
van lausunnon.

Asemakaavan muutoksella kortteliin 638 muodostuu monimuotoiseen 
asumiseen tarkoitettujen kerrostalojen korttelialuetta, vanhuksille ja eri-
tyisryhmille tarkoitettujen asuinkerrostalojen korttelialuetta, julkisten lä-
hipalvelurakennusten korttelialuetta, monimuotoista sosiaalitointa, ter-
veydenhuoltoa sekä asumista palvelevien rakennusten korttelialuetta, 
autopaikkojen korttelialuetta ja katualuetta.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteina oli säilyttää suojellut ja kulttuuriym-
päristön kannalta arvokkaat rakennukset sekä tarkistaa alueen tontti-
jaotus, rakennusalojen laajuus ja kaavamerkinnät, selkeyttää alueen lii-
kennejärjestelyt ja pysäköintiratkaisut. 

Alueella on terveyskeskusrakennus, kerrostaloja, pientaloja, katualuet-
ta ja kevyen liikenteen väyliä. Rakennuskanta on historiallisesti kerrok-
sellista. Alue on sijainniltaan kaupunkikuvallisesti merkittävä, mikä on 
otettava huomioon alueen suunnittelussa. Hyvinvointikorttelin rakenta-
misen tavoitteita ovat mm., että suunnittelulla helpotetaan yhteisöllisen 
ilmapiirin muodostumista ja taataan esteetön, turvallinen ja esteettisesti 
korkeatasoinen, viihtyisä ympäristö asukkaille, alueella liikkujille ja siel-
lä työskenteleville. 

Suunnittelualueella on kaksi asemakaavalla jo suojeltua, rakennetun 
kulttuuriympäristön rakennuskohdetta. Entinen konttorirakennus, Met-
sästysmaja on seudullisesti merkittävä kulttuurihistorian kannalta arvo-
kas kohde (Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, vaihe 1, 
2001). Toinen rakennuksista on entinen kauppalanlääkärin talo, joka on 
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paikallishistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittä-
vä rakennuskohde. (Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, 
vaihe 2, 2004). 

Maakuntamuseo pitää suojelumääräyksiä asianmukaisina eikä sillä ole 
huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.
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