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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään Vanhan 
Valtatien 58 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta

HEL 2017-004503 T 10 03 01

Järvenpään kaupunki on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseol-
ta lausuntoa koskien Vanhan Valtatien 58 asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.  Keski-Uudenmaan maakunta-
museo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Järvenpään Peltolan kaupunginosan alueella on alkamassa asemakaa-
vahanke, jossa tutkitaan alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumi-
seen. Asemakaavan muutos koskee korttelin 1281 kiinteistöä 186-12-
1281-9. Tavoitteena on tutkia mahdollisuudet tiiviin pien- ja rivitaloval-
taisen asuntoalueen rakentamiseksi Vanhan Valtatien varrelle. Alueelle 
laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 
Suunnittelualueen maa-alat ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa 
kokonaisuudessaan. 

Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Järvenpään 
keskustasta pohjoiseen Vanhan Valtatien ja Vähänummentien risteyk-
sen länsipuolella. Alue on rakentamatonta, maanpinnaltaan melko ta-
saista metsäaluetta, jonka lounaissyrjälle on rakentunut 1- ja 2-kerrok-
sisia rivitaloja. Alueen lähellä Vähänummentien pohjoispuolella sijait-
see vedenkäsittelylaitos, Vähänummen vedenottamo, jonka suoja-
aluetta suunnittelualue kokonaisuudessaan on. Suunnittelualue käsit-
tää noin kolmen hehtaarin suuruisen alueen. 

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajama-
toimintojen alueeksi. Järvenpään yleiskaavassa 2020 suunnittelualue 
on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi jolla kulkee ulkoi-
lun pääreitti. Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava 120025 
on vahvistettu 27.8.2007. Asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
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yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-14). Järvenpään maisemaselvi-
tyksessä (2001) suunnittelualue on varustettu merkinnällä ”Muu arvo-
kas virkistysalue tai viheryhteys”. Kulttuuriympäristön kannalta merkittä-
viä kohteita ei ole alueen läheisyydessä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa suunnitel-
miin. Mahdollisen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta asiasta lausuu 
Museovirasto.
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