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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Järvenpään kulttuu-
riympäristön hoitosuunnitelmasta 2017
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Järvenpään kaavoitus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamu-
seon lausuntoa Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmasta 
2017. Maakuntamuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Järvenpään hoitosuunnitelman päivitys liittyy Järvenpään yleiskaavan 
2040 valmisteluun. Kaupungin kulttuuriympäristöjen ja rakennuskulttuu-
rin tunnistamiseksi ja vaalimiseksi tuotettu inventointi edistää myöntei-
sellä tavalla asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään ja sen ar-
voista.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon edustaja on ollut mukana projek-
tiryhmässä, joka on ohjannut hoitosuunnitelman laadintaa, kohteiden 
luokittelua ja arvotusta. Hanke liittyy aiemmin tehtyihin inventointeihin 
siten, että niissä olevat rakennuskohteet on tarkistettu ja valokuvattu. 
Hoitosuunnitelmasta käy ilmi rakennusten ja kulttuurimaiseman perus-
tiedot. Joitakin uusia kohteita on lisätty ja tuhoutuneita tai purettuja koh-
teita poistettu. Kohteiden ja alueiden arvotusta on pyritty yhdenmukais-
tamaan käyttäen apuna rakennusperinnön suojelusta annetun lain kri-
teeristöä. Mukana olevien kohteiden arvotus perustuu niiden ilmentä-
miin arvoihin: harvinaisuus, tyypillisuus, edustavuus, alkuperäisyys, his-
toriallinen todistusvoimaisuus, historiallinen kerroksisuus, rakennustai-
teelliset arvot, ympäristöarvot. Toimenpideluokitus 1-3 perustuu ole-
vaan suojelutilanteeseen tai kohteen / alueen kulttuurihistoriallisten ar-
vojen säilyttämiseen.

Hoitosuunnitelman kohteista ja alueista on tehty kohde- tai aluekortti. 
Kohdepisteet ja aluerajaukset on viety myös kaupungin kartalle paikka-
tietomuodossa.
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo pitää hoitosuunnitelmaa toimenpi-
deluokituksineen hyvin laadittuna ja sen kohdevalikoimaa kattavana 
Järvenpään historiallisten kehitysvaiheiden ja rakennuskulttuurin ker-
roksellisuuden ilmentäjänä.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan ELY-keskus (Elinkeinot, työvoima, kulttuuri)


