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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Asemakaavamuutoksen laatiminen Hyvinkään kaupungin 11. kaupunginosan korttelin 1025 osalle ja 
katualueelle. 
 
 

1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI 
Suunnittelualue sijaitsee Paavolan (11.) kaupunginosassa Hyvinkään keskustasta noin 2 kilometriä 
luoteeseen. Paavolan kaupunginosan aluekeskus sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyy-
dessä sen pohjois- ja länsipuolilla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,45 hehtaaria. 
 

2 TAVOITTEET JA PERUSTEET ASEMAKAAVAMUUTOKSELLE 
Asemakaavan muutos käynnistyy tontin omistajan, Hyvinkään Vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Ha-
kemuksen liitteenä on tontinkäyttösuunnitelma. Asemakaavamuutoksesta laaditaan tarvittaessa 
maankäyttösopimus. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen ja kerrosluvun muutta-
minen siten, että nykyiseen asuinkerrostaloon on mahdollista rakentaa yksi lisäkerros asuinkäyttöön, 
tehdä ulkoseinien lisälämmöneristys sekä rakentaa piha-alueelle erillinen huoltorakennus. Hakija 
esittää myös Ohrakadun osan liittämistä omistamaansa tonttiin ja erillisen lämpökeskuksen raken-
nusoikeuden poistamista. 
 
Hakijan mukaan alueella on kysyntää pienille vuokra-asunnoille. Tontin laajentamistarvetta ja lämpö-
keskuksen purkamista hakija perustelee suurten huoneistojen jakamisen ja lisäkerroksen rakentami-
sen kautta kasvavalla asuntomäärällä ja edelleen tätä kautta lisääntyvällä autopaikkojen järjestämis-
tarpeella. 
 
Rakentamalla lisäkerros peruskorjaamalla koko keskeisellä ja näkyvällä paikalla oleva rakennus 
saadaan koko alueen ilmettä nostettua. Samalla alueen rakenne tiivistyy. 
 
 

3 LÄHTÖTIEDOT 
 
3.1 Nykytilanne 
 
Alueen toiminnot 
Suunnittelualue on välittömästi Paavolan kaupunginosan aluekeskuksen lounaispuolella, noin 2 km 
Hyvinkään liikekeskustasta luoteeseen. Alueen pohjoispuolitse kulkee alueen pääkatu, Jussilankatu.  
 
Rakennettu ympäristö 
Voimassaa olevan asemakaavan mukaisesti tontille on rakennettu elementtirakenteinen kerrostalo, 
Paavolan Haka. Talossa on viisi kerrosta ja sen kerrosala on 2907 k-m2. Talossa on 40 asuinhuo-
neistoa ja talon yhteenlaskettu huoneistoala on 2351 h-m2. Tontilla on lisäksi vuonna 1972 rakennet-
tu lämpökeskusrakennus, jonka kerrosala on 148 k-m2. Talo on liitetty kaukolämpöverkkoon, joten 
lämpökeskus on nykyisellään tarpeeton. 
 
Jussilankadun pohjoispuolella on Jussilankadun päiväkoti. Suunnittelualueen itäpuolella on Paavo-
lan vanhainkoti, jonka vanha päärakennus on kulttuuriympäristön hoito-ohjelman kohde. Eteläpuolel-
la kapeana puistokaistaleen toisella puolella on 1970-luvun alkupuolen omakotitaloalue. Ohrakadun 
länsipuolella on asuinkerrostalokortteli niin ikään 1970-luvun alkupuolelta. Kortteli on ajan kaavoitus-
käytännön mukaan avokulmainen. Asuinrakennukset ovat 3- tai 5-kerroksisia. 
 
Luonnonympäristö ja maisema 
Suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jossa ei ole varsinaista luonnonympäristöä. Ton-
tilla ja mm. naapurin vanhainkotitontilla on puistomaista ympäristöä nurmikkoineen, puuryhmineen ja 
oleskelualueineen. 
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Kuva: Raideliikennemelu päivisin nykyti-
lanteessa (Liikenneviraston EU-
meluselvitys 2012) 

Kuva: Raideliikennemelu öisin nykytilantees-
sa (Liikenneviraston EU-meluselvitys 2012) 

Kuva: Raideliikennemelu vuoden keski-
äänitasona (Lden) (Liikenneviraston EU-
meluselvitys 2012) 

Maaperä 
Tontti on maaperäkartan mukaan hiekkamoreenia. Tontin etelärajalla maalaji muuttuu hienoksi hie-
daksi. 
 
Pilaantuneet maat 
Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneen maaperän kohteita. 
 
Kunnallistekniikan verkosto 
Ohrakadun katualueella kulkevat kaukolämpö-, vesi-, sadevesi- ja jätevesiputket. 
 
Melu 
Suunnittelualue sijaitsee pääradan vaikutusalueella, joten alueella voi esiintyä sellaisia ulko-
oleskelualueiden melutasoja, jotka ylittävät melutason ohjearvot (VnP 993/1992).  
 

Suomessa on käytetty melutason esittämisessä A-
painotettua keskiäänitasoa (ekvivalenttitaso, 
LAeq). Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistys-
alueilla taajamissa ja taajamien välittömässä lähei-
syydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 
ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason 
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöoh-
jearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melu-
tason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. EU-lainsäädäntö 
edellyttää melutason ilmoittamista vuoden keski-
äänitasona (Lden), jossa huomioidaan erikseen 
päivä-, ilta- ja yöaika. Ilta- ja yöajan melutasoja 
painotetaan niiden suuremman häiritsevyyden 
takia. Vastaavasti yöajan (klo 22-7) keskiäänitaso 
merkitään Ln. 

 
Liikenneviraston hallinnoimalle rataverkolle on 
laadittu EU:n ympäristömeludirektiivin 
(2002/49/EY) toisen vaiheen mukainen ympäristö-
meluselvitys. Selvitys laadittiin konsulttityönä FCG 
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Oy:ssä. Meluselvitys laadittiin käyttäen Ympäristömeludirektiivin mukaista väliaikaista raideliikenne-
melumallia, vuoden 2011 keskimääräisiä liikennetietoja, helmikuun 2011 väestötietoja ja huomioiden 
vuoden keskimääräiset melun leviämiseen vaikuttavat sääolot. Näillä lähtöarvoilla päivämelu tontilla 
on n. 50dB (LAeq 7-22), yömelu n. 35 dB ja vuoden keskiäänitaso n. 55 dB (Lden). Aiemmissa mitta-
uksissa ja toisilla lähtöarvoilla alueella ei ole mitattu eikä ennustettu tulevaisuudessakaan olevan 
näin korkeita melutasoja. On siten ilmeistä, että tontin ulko-oleskelualueilla ei ole todellista meluntor-
juntatarvetta rautatiemelusta johtuen. 
 
Maanomistus 
Kiinteistön omistaa Kiinteistö-oy Haka-Paavo, joka on sulautettu Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:öön. 
 
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta 13.11.2008. Uudis-
tetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
Tässä kaavahankkeessa tulevat kyseeseen ennen kaikkea eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja 
elinympäristön laatua koskevat erityistavoitteet, kuten  

 Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
tämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huo-
lehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

 Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 
 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavayhdistelmässä suunnittelualue 
on taajamatoimintojen aluetta. Alue sijaitsee 
Hyvinkään 1. luokan pohjavesialueella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11:032 

   
 

 
 

4 

 
 

 
Yleiskaava 
Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaava on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.4. 2012. 
Yleiskaavassa alue on asuinkerrostalojen aluetta 
(AK).  

 
Alue on asemakaavoitettu. Alueen kerrosalasta 
pääosa varataan asuntokäyttöön kerrostaloissa. 
Alueelle saa sijoittaa myös palveluja ja toimitiloja, 
joiden käyttö ei aiheuta häiriötä asuinympäristöl-
le. Alueen tonttitehokkuudeksi suositellaan 
e=0,4-0,6. 

 
Alueen takana on Paavolan vanhainkoti, joka on 
ositettu julkisten palvelujen alueena (PY). Jussi-
lankatu on osoitettu kokoojakatuna, ja sen toisel-
la puolella on Jussilankadun päiväkoti (PY) ja 
Paavolan aluekeskus (CA). 

 
 

Asemakaava 
Alueen voimassa oleva asemakaava (11:006) on 
vahvistettu 30.6.1970. Tontin rakennusoikeus on 
3000 k-m2. 

 
AK5  Asuntokerrostalojen korttelialue. 
Asuntojen keskipinta-alan tulee olla suurempi 
kuin 55 m2. 
Tonteilla on varattava lasten leikkipaikkaa yhte-
näisenä alueena 10 m2 / 50 m2 kerrosalaa. 
Leikkialueen ja rakennusten asuntojen pää-
sisäänkäynnin välille on osoitettava ajoneuvolii-
kenteestä eroitettu kulkutie. 
Autopaikkoja on varattava tontilla: 
1 ap / huoneisto. 

 
Kaavamerkinnöin osoitettu: 
- Istutettava tontin osa  
a Auton säilytyspaikan rakennusala 
. . . . Sellaisen kadun varsi, jolta ei saa jär-
jestää moottoriajoneuvojen ajoa tonteille 
lä Lämpökeskuksen rakennusala. 
p Pysäköimispaikka 

 
Liittymäkielto Jussilankadulle. Liittymärajoitus 
Ohrakadulle. 

 
 

4 VAIKUTUSTEN ARVIONTI  
 
Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen 
merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Tämän alueen kaavaa laadittaessa 
erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisten vaikutusten ja liikenteellisten vaikutusten arviointiin ja ra-
kennuskannan kestävään käyttöön. Vaikutusten arvioinnilla tarkennetaan myös alueen suunnittelun 
tavoitteita. 
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5 OSALLISET 
 

 Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat  
 Kaava-alueen ja lähiympäristön asukkaat sekä muut mahdolliset alueen sekä lähiympäristön käyt-

täjät 
 Kaupungin toimialat:  

o Tekniikka ja Ympäristö: Kunnallistekniikka (Kadunsuunnittelu, Liikennesuunnittelu, Puis-
toyksikkö), Kaupunkimittaus, Rakennusvalvonta, Ympäristöpalvelu, Ympäristöterveyden-
huolto, Hyvinkään Vesi 

o Keskushallinto: Tilapalvelu 
o Sivistystoimi: Liikuntapalvelut, Kaupunginmuseo, Perusturva 

 Liikennevirasto, Rautatieosasto  
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
 Verkonrakentajat:   

Fortum Sähkönsiirto Oy, Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, TDC Oy, 
Hyvinkään Lämpövoima Oy 
 

 
6 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Vireilletulo (maalis-huhtikuu 2014) 
Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen xx.3.2014. Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan 
kuulutuksella Aamupostissa sekä kirjeitse naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyil-
le osallisille. Kaupungin yhteistyötahoille sekä verkonrakentajille ilmoitetaan sähköpostitse. Vireilletu-
lon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville ja siihen voi tutustua kaavoi-
tusyksikössä sekä kaupungin www-sivuilla.  
 
Luonnosvaihe (touko-kesäkuu 2014) 
Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen laitetaan nähtäville 30 päivän ajaksi Teknisen keskuk-
sen kaavoitusyksikön ilmoitustaululle (Suutarinkatu 2, 2. krs.) sekä kaupungin verkkosivuille. Luon-
nosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan nimetyille osallisille ja yhteistyötahoille joko kirjeellä tai sähkö-
postin välityksellä. Lisäksi luonnosvaiheen kuulemisesta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja 
kaupungin www-sivuilla.  
 
Tässä vaiheessa osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä joko kirjalli-
sesti tai suullisesti ilmoituksessa mainittuna ajankohtana. Mielipiteet tutkitaan kaavoitusyksikössä ja 
huomioidaan tavoitteiden puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Mielipiteitä käsitellään tarvittaessa 
kaavakäsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. 
 
Ehdotusvaihe (alkusyksy 2014) 
Suunnitelma muokataan asemakaavaehdotukseksi, jonka kaupunginhallitus asettaa teknisen lauta-
kunnan käsittelyn jälkeen virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (Tekninen keskus/kaavoitusyksikkö). 
Tässä vaiheessa nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa ja kaavaehdotuksesta saa 
tarvittaessa jättää kirjallisen muistutuksen kuulutuksessa esitetyllä tavalla. 
 
Nähtävillä olon jälkeen mahdolliset muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupungin 
hallituksessa ja tutkitaan suunnitelman muuttamistarve. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen sen jälkeen, 
kun asia on käsitelty teknisessä lautakunnassa. 
 
Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo 
Asemakaavaehdotus hyväksytään kaupunginhallituksessa. Hyväksymisestä ilmoitetaan niille, jotka 
ovat sitä nähtävilläoloaikana kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymis-
päätöksestä voi edelleen valittaa 30 vrk kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle.  
 
Valitusajan päätyttyä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella Aamupostissa sekä kaupun-
gin internet-sivuilla www.hyvinkaa.fi. 
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Koko kaavaprosessin ajan kaavoituksen kotisivuilta (www.hyvinkaa.fi) löytyy tietoja kaavasta ja sen 
etenemisestä. 
 
 

7 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta määrätään MRL:n 63 §:ssä. Suunnitelmaa täy-
dennetään tarvittaessa ja se on mahdollisine päivityksineen koko kaavaprosessin ajan nähtävillä 
kaavoituksen verkkosivuilla sekä saatavilla kaavayksiköstä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
voi antaa palautetta kaavayksikköön asian valmistelijalle, kaava-arkkitehti Mika Ahoselle.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64§) nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
 
 
 
 
VALMISTELIJA 
Kaava-arkkitehti Mika Ahonen  
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