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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto ratsastuskeskuksen 
ulkokenttien soveltuvuudesta kulttuuriympäristöön Järvenpään Le-
polan alueella

HEL 2018-013034 T 10 03 01

Järvenpään kaupunki on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamuseol-
ta lausuntoa Ratsastuskeskus Ainon ulkokenttien soveltuvuudesta Le-
polan alueen kulttuuriympäristöön. Museo lausuu kantanaan seuraa-
vaa.

Ratsastuskeskuksen ulkokentät sijaitsevat Lepolan alueella, Pollenpo-
lun eteläpuolella, Koulutilanpellon ja Juholanpellon virkistysalueilla. Alu-
eet ovat osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä (RKY 2009) Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema. RKY-alueen 
keskeisiä vaalittavia ominaispiirteitä ovat avoimet maisematilat ja pitkät 
näkymäakselit sekä pohjois-etelä- että itä-länsisuunnassa, ja se tulee 
säilyttää yhtenäisenä kokonaisuutena sen historiallisen luonteen mu-
kaisesti. Alueella voimassa olevassa Lepola III:n asemakaavassa Rat-
sastuskeskus Ainolle vuokratut alueet on osoitettu virkistysalueeksi, 
jonka maisema on säilytettävä avoimena. 

Maakuntamuseo on yhdessä kaupungin edustajan kanssa suorittanut 
alueella katselmuksen 22.11.2018. Katselmuksen yhteydessä todettiin, 
että ratsastuskeskuksen ympäröiviä ulkokenttiä Koulutilanpellon ja Ju-
holanpellon alueilla on tasoitettu murskeella. Museon näkemyksen mu-
kaan ulkokentillä suoritetut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa RKY-alu-
een arvojen kanssa. Alue säilyttää avoimen luonteensa ja se hahmot-
tuu edelleen yhtenäisenä kokonaisuutena osana laajempaa Lepolan 
aluetta. Tasoitustoimenpiteet on myös toteutettu niin, että ulkokenttä-
alueet ovat tarvittaessa ennallistettavissa. Lisäksi Ratsastuskeskus Ai-
non edustajan kanssa sovittiin, että ulkokentän kulmassa väliaikaisessa 
säilytyksessä sijainneet aitausrakenteet siirretään säilytykseen ratsas-
tuskeskuksen varastotiloihin, jolloin maisemallinen haitta poistuu tältä 
osin.  
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon näkemyksen mukaan ratsastus-
keskuksen ulkokentät soveltuvat Lepolan alueen kulttuuriympäristöön 
ja maisemaan, eikä museolla ole niistä huomautettavaa.
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