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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään Aseman-
mäen asemakaavaehdotuksesta

HEL 2016-004984 T 10 03 01

Järvenpään kaavoitus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamu-
seon lausuntoa Asemanmäen asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee hanketta kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon.

Asemanmäen asemakaavamuutoksessa parannetaan rautatieaseman 
ympäristön liikennejärjestelyjä varaamalla Asemanmäki paikalliselle lin-
ja-autoliikenteelle ja samalla siirtämällä asema-alueen taksi- ja muu 
saattoliikenne Asemakadun ja Neuvoksenkujan välisen pysäköintialu-
een yhteyteen. Alueen tilankäyttöjärjestelyt suunnitellaan tiiviissä yh-
teistyössä Liikenneviraston Pasila-Riihimäki pääradan lisäraiteen ja ra-
taosuuden liikenteellisen välityskyvyn parantamishankkeen ratasuunnit-
telun kanssa.

Asemakaavassa muodostettavat korttelialueet: 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-21): Vanhalle asemaraken-
nukselle on muodostettu liike- ja toimistorakennuksen tontti, jolla ase-
marakennus on osoitettu säilytettäväksi merkinnällä sr-5. Rakennusta 
ei saa purkaa ja kaikkien rakennuksessa tehtävien muutostöiden tulee 
olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan 
kannalta merkittävä luonne säilyy.

Henkilöliikenneterminaalin korttelialue (LHA-2): Linja-autotoiminnalle 
muodostetaan tontti ja bussiliikennealue muutetaan henkilöliikenneter-
minaalin korttelialueeksi, jolle saa rakentaa linja-autoaseman ja siihen 
liittyvät laiturit, katokset ja muut tarvittavat rakenteet. Asemakaavamää-
räyksessä määrätään myös seuraavasti: Kaikki rakenteet on tehtävä 
korkeatasoisesti kiinnittämällä huomiota ympäristön ja kaupunkikuvan 
vaatimuksiin.
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Yleinen pysäköintialue (LP): Pysäköintialue laajenee nykyisen kaavan 
rautatiealueelle ja Neuvoksenkujan katualueelle. Pysäköintialueen län-
sireunalla on varattu tilaa taksiasemalle tx-rakennusalalle, jolle saa si-
joittaa taksiasema-ja liiketiloja. 

Rautatiealue (LR): Rautatiealueen aluevaraus tarkistetaan pääradan li-
säraiteen rakennussuunnitelman mukaiseksi.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo pitää asemarakennuksen suojelu-
määräystä asianmukaisena. Maakuntamuseo haluaa korostaa, että 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti keskeiselle paikalle suun-
niteltavan henkilöliikenneterminaalirakennuksen arkkitehtoninen laatu 
tulee olla korkeatasoinen.

Maakuntamuseolla ei ole asemakaavaehdotuksesta muuta huomautet-
tavaa.
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