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1

JOHDANTO
Viher- ja virkistysalueilla on useita tehtäviä. Ne ovat tärkeitä paikkoja virkistäytymiseen ja rauhoittumiseen. Viheralueet tuottavat lisäksi useita
muita ekosysteemipalveluita, kuten pienilmaston ja ilmanlaadun säätelyä
sekä ympäristön tarjoamia elämyksiä.
Järvenpään Vanhankylänniemi on virkistysalue Järvenpään ja Tuusulan rajalla. Alueen historia ulottuu aina 1600-luvulle asti. Alueella on ollut historian saatossa kauppapaikka, kartano puutarhoineen, kasvihuonetuotantoa
ja muun muassa terveyskeskussairaala. Nykyään alue palvelee järvenpääläisiä virkistysalueena, josta löytyy esimerkiksi uimaranta, palstaviljelyalue,
leikkipaikka, ratsastustalli sekä kartanolta kahvila.
Vanhankylänniemen luontoa ja lajeja on kartoitettu useissa selvityksissä.
Alueella on arvokkaita luontotyyppejä, ja siellä elää harvinaisia lajeja.
Luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen on tärkeätä pitkällä aikavälillä, jottei alueen lajisto köyhtyisi. Vanhankylänniemessä on myös entisen
kartanopuutarhan jäljiltä säilynyt vanhoja, noin 250 vuoden ikäisiä tammia
sekä vanhoja, suuria mäntyjä. Arvokkaat puut uhkaavat kuitenkin hukkua
muun kasvillisuuden sekaan, kun muu kasvillisuus tukahduttaa arvokkaiden puiden elintilaa. Muu kasvillisuus myös vähentää arvokkaiden puiden
maisemallista arvoa, kun ne eivät erotu maisemasta. Alueelle tarvitaan
käyttö- ja hoitosuunnitelma, jotta arvokkaat puut ja luontotyypit sekä harvinaiset lajit saadaan säilymään alueella.
Vanhankylänniemen alueelle on tehty kehittämissuunnitelma, miljöösuunnitelma ja useita lajistoselvityksiä. Aluetta koskevat myös erilaiset lait ja
määräykset. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esiin keskeiset
asiat Vanhankylänniemeen tehdyistä selvityksistä, ja tehdä niiden pohjalta
käyttö- ja hoitosuunnitelma.
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JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA
Kaupungin strategiassa määritellään suunta, johon kaupunkia pyritään kehittämään tulevaisuudessa. Järvenpään kaupungilla on määritelty strategia vuosille 2014–2025. Lisäksi on määritelty erillisiä tavoitteita, kuten Resurssiviisas Järvenpää -hanke.

2.1

Kaupungin strategia
Järvenpään kaupungin strategiaan on kirjattu ympäristöön liittyen yhtenä
kaupungin toiminta-ajatuksista, että: ”Järvenpään kaupunki kantaa oman
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vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa”.
Muut kaupungin toiminta-ajatukset ovat turvata perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle sekä edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. (Järvenpään kaupunki, 2013)
2.2

Resurssiviisas Järvenpää
Järvenpään kaupunki on sitoutunut saavuttamaan resurssiviisaustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisaustavoitteita ovat hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus. Kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi
vuoteen 2035 mennessä. Resurssiviisas Järvenpää-tiekartta linjaa ympäristöasioiden hallintaa, edistää ympäristösitoumusten toimeenpanoa ja tukee resurssiviisaita toimintatapoja. (Järvenpään kaupunginvaltuusto ja
kaupungin hallitus, 2019, s.2)
Tiekartassa on toimenpiteitä liittyen kaupunkirakenteeseen ja liikkumiseen, energiaan, materialeihin ja kulutukseen, ympäristön tilaan sekä tietoisuuteen ja yhteistyöhön. Ympäristöön liittyen tavoitteita ovat muun
muassa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä vieraslajien torjunnan edistäminen. Tavoitetila vuodelle 2030 onkin, että luonnon monimuotoisuuden säilymiseen panostetaan ja elinvoimainen kaupunkiluonto on
turvattu. (Järvenpään kaupunginvaltuusto ja kaupungin hallitus, 2019,
s.35)
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VANHANKYLÄNNIEMEN ALUE
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käyttö- ja hoitosuunnitelma Vanhankylänniemen alueelle. Alueella on paljon retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä erilaisia toimintoja, kuten ratsastustalli ja venelaituri. Seuraavaksi
kuvataan alueen lähtökohdat tarkemmin.

3.1

Alueen sijainti ja historia
Vanhankylänniemi sijaitsee Järvenpäässä Tuusulanjärven rannalla. Alue on
noin kolmen kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Opinnäytetyössä
huomioitu alue rajautuu Vanhankyläntiehen, Mäyräojan kosteikkoon,
Ståhlhanentien koillispuolen peltoaukeaan, rannan Natura 2000 -alueeseen sekä Tuusulanjärveen (kuva 1).
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Kuva 1.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman aluerajaus. (Pohja-aineisto Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.)

Vanhankylänniemi on ollut asuttua ja viljeltyä jo 1600-luvulta asti. Kartanon pihapiiriin on kuulunut puutarha tammirivineen. Pitkän historiansa takia alueella on erityisasema Järvenpäässä ja Tuusulanjärven ympäristössä.
Kartanokulttuurin jäljet näkyvät alueella yhä, sillä Vanhankylänniemessä
on useita arvokkaita luontokohteita ja vanhoja puita. (VSO Maisema-arkkitehdit Oy, 2018 s.7,28).
Lähes kaikki rakennukset vanhankylänniemen alueella ovat suojeltuja
(kuva 2). Kaavoituksella suojeltuja rakennuksia ovat Vanhankylän kartanon
päärakennus, Yläpytinki, Sepän asunto, Muonamiesrakennukset (3 kpl),
Entinen meijeri, Paja, Varastot ja maakellarit, Niemennokantie 25 (puuhuvila) sekä Villa Kokkonen. Ladon/varastorakennuksen suojelutarvetta selvitetään. (Ahlfors, Laitinen, Leppänen, Semeri, & Tullonen, 2018. s. 4753,77,79,88)
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Kuva 2.

3.2

Suojellut rakennukset ja suojelualueen aluerajaus (pohja-aineistot Ahlfors ym., 2018, s. 47-53, 77,79,88 & Maanmittauslaitos,
n.d. Kartta Vallinkivi, L.).

Alueen nykytila
Vanhankylänniemen maisemarakenne jakautuu selänteestä kahteen laaksoon. Selänteen laella on avokallioalueita. Alueiden umpeenkasvun myötä
jako selänteeseen ja laaksoon ei erotu enää yhtä selkeästi kuin muinoin.
(VSO Maisema-arkkitehdit Oy, 2018 s. 10)
Noin 85% järvenpääläisistä asuu enintään 300 metrin päässä lähivirkistysalueista (Järvenpään kaupunginvaltuusto ja kaupungin hallitus, 2019,
s.19). Vanhankylänniemen alue sijaitsee Järvenpään viherverkoston laitamilla, mutta alue kytkeytyy viherverkkoon, sillä rannan Natura 2000-alue
ulottuu Järvenpään keskustassa olevaan Rantapuistoon asti (kuva 3).
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Kuva 3.

Viheralueiden kytkeytyneisyys Järvenpäässä (Kopperoinen, Tiitu,
Viinikka & Itkonen, 2018). Ympyröitynä Vanhankylänniemen
alue.

Vanhankylänniemessä on voimassa Järvenpään yleiskaava 2020 (kuva 4),
mutta uuden kaavan laatiminen on vireillä. Nykyisessä kaavassa kartanon
ympäristö ja leirintäalue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi (RM),
jonka suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon arvokkaan kulttuuriympäristön arvot. Villa Kokkonen, kartano ja Myllykallion alue on
osoitettu suojeltavaksi alueeksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. (VSO
Maisema-arkkitehdit Oy, 2018, s. 7)
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Kuva 4.

Voimassa oleva yleiskaava 2020 (Järvenpään kaupunki, 2020).

Järvenpäähän on valmistumassa uusi yleiskaava 2040 (kuva 5). Uudessa
yleiskaavaehdotuksessa Vanhankylänniemi on suurimmilta osin retkeily ja
matkailupalveluiden aluetta. Alueella tulee olemaan kaavaehdotuksen
mukaan myös luonnonsuojelualue, virkistysalue, palveluiden ja asumisen
alue sekä rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. Alueella ei ole
asemakaavaa. Asemakaavoitustyö jatkuu alustavasti vuonna 2021, kun Järvenpään yleiskaava 2040 on valmistunut.

7

Kuva 5.
3.3

Yleiskaava 2040- ehdotus (Järvenpään kaupunki, 2020).

Maanomistus ja hoitosopimukset
Lähes koko Vanhankylänniemen alue on Järvenpään kaupungin omistuksessa, sillä alueella on vain yksi tontti yksityisessä omistuksessa. Viheralueiden hoidosta vastaa Järvenpäässä alueurakoitsija. Vuokrattujen rakennusten ja tonttien kunnossapitovastuut vaihtelevat kohdekohtaisesti.

3.4

Alueen käyttäjäryhmät
Useat alueen käyttäjät saapuvat Vanhankylänniemeen autolla tai linja-autolla. Linja-auto kulkee reittiä rautatieasema-Vanhakylä (kuva 6) arkisin 6
kertaa ja lauantaisin 4 kertaa päivässä. Vanhankylänniemeen pääsee myös
pyörätietä pitkin keskustasta. Käyttäjät tulevat alueelle virkistäytymään ja
ulkoilemaan luonnossa, käyttämään alueen palveluita kuten kahvilaa, tutustumaan taiteilijakotiin tai harrastamaan esimerkiksi veneilyä tai ratsastusta. Vanhankylänniemeen kulkee myös kesäisin Tuusulanjärven museot
kiertävä bussi. Alueella järjestetään tapahtumia, kuten Puistoblues vuosittain kesäkuussa. Alueen käyttö onkin vilkkaampaa kesäaikana kuin talvella,
sillä useat alueen toiminnoista ovat kesäaikaan tapahtuvia. Talvellakin on
kuitenkin mahdollisuus esimerkiksi retkiluisteluun ja hiihtoon. Ravintola,
taitelijakotimuseo ja ratsastustalli ovat avoinna vuoden ympäri.
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Kuva 6.
3.5

Linja-autoreitti Järvenpään keskustasta (Traficom, n.d.).

Alueen selvitetyt uhanalaiset ja vaarantuneet lajit
Järvenpäässä on tehty useita lajistoselvityksiä, ja Vanhankylänniemestä on
löydetty monia uhanalaisia lajeja. Uhanalaiset ja vaarantuneet lajit täytyy
huomioida alueen hoidossa, jotta niille tärkeät elinympäristöt säilyvät ja
siten myös lajikannat säilyvät alueella.

3.5.1 Luontotyypit
Vanhankylänniemen alueelta löytyy 11 arvokasta luontotyyppiä tai muuta
arvokasta aluetta (kuva 7).
Luontotyypit ja muut arvokkaat alueet ovat:
− järeät kilpikaarnamännyt
− lehto (jalopuumetsikkö)
− kalliokedot ja niityt
− lehto- valkolehdokin kasvupaikka
− lehto (kulttuurivaikutteinen jalopuumetsikkö)
− muut lehdot (2kpl)
− järeät vaahterat ja muut lehtipuut
− järeät tammet
− luhta.
Näistä luonnontilaltaan hieman heikentyneitä ovat lehdot ja Natura
2000-aluetta oleva luhta. (Manninen, 2016, s. 31)
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Kuva 7.

Arvokkaat luontotyypit ja muut arvokkaat alueet Vanhankylänniemessä (Pohja-aineistot Manninen, 2016, s. 31 & Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).

3.5.2 Kasvit
Vanhankylänniemen alueella havaittiin luontoselvityksessä 2018 kolme
huomionarvoista kasvilajia: ketoneilikka, keltamatara ja keltavuokko (kuva
8) (VSO Maisema-arkkitehdit Oy, 2018, s. 16).
Vanhankylänniemessä havaittiin vuonna 2018 yksi keltavuokkoesiintymä.
Keltavuokko kasvaa yleensä rehevissä rantalehdoissa, lehtoniityillä ja purolaaksoilla. Muualla kuin Lounas-Suomessa, Ahvenanmaalla tai Etelä-Suomen lehtoalueilla tavatut esiintymät ovat usein koristekasvialkuperää,
mutta Vanhankylänniemen esiintymän oletetaan olevan alkuperäinen laji,
sillä sitä esiintyy myös läheisellä Lemmenlaakson luonnonsuojelualueella.
(Makkonen, Manninen, Nieminen, & Nupponen, 2018. s. 3)
Vanhankylänniemessä kasvaa myös vaarantuneeksi luokiteltua keltamataraa sekä silmälläpidettäväksi luokiteltua ketoneilikkaa. Keltamatara risteytyy tulokaslaji paimenmataran kanssa, ja siksi alkuperäinen keltamatara
uhanalaistuu. Vanhankylänniemessä tavataan myös paimenmataraa sekä
kelta- ja paimenmataran risteymiä. (Makkonen ym., 2018. s. 3)
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Kuva 8.

Huomionarvoiset kasvit Vanhankylänniemessä (Pohja-aineisto
VSO Maisema-arkkitehdit Oy, 2018, s.16 & Maanmittauslaitos,
n.d. Kartta Vallinkivi, L.).

3.5.3 Lepakot
Vanhankylänniemi on lepakoille arvokas alue, sillä siellä on paljon lepakoiden suosimia paikkoja; vanhoja rakennuksia, runsaasti puoliavoimia, monimuotoisia elinympäristöjä, pitkä rantaviiva, suojaisia rantametsiä, kosteikko sekä hevostalli, joka lisää hyönteisten määrää.
Vanhankylänniemestä löydettyjä lepakkolajeja ovat pohjanlepakko, viiksisiippalaji, vesisiippa, korvayökkö ja pikkulepakko (kuva 9). Lepakoiden alueella säilymisen kannalta olisi tärkeää, että puustoisia alueita säilytetään
mahdollisimman paljon. Alueen puustoisissa osissa tulee välttää valaistusta lepakoiden viihtyvyyden takia. (Vasko, Suominen & Lilley, 2018. s.
13,20)
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Kuva 9.

Lepakkoesiintymät Vanhankylänniemessä (Pohja-aineisto Vasko
ym, 2018. s. 13,20 & Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).

Osa lepakoista karttaa keinovaloa, sillä valoisassa petolinnut löytävät ja
saalistavat lepakoita helpommin kuin pimeässä. Toisaalta pohjanlepakko
myös hyödyntää keinovaloa, sillä erityisesti valkoinen keinovalo houkuttelee pikkuhyönteisiä, joita lepakot saalistavat. (Wermundsen, 2012. s. 3)
Vanhankylänniemen valaistuksessa on otettu huomioon alueella viihtyvät
lepakot.
Lepakko vaatii ympäristöltään suojaisia piilopaikkoja, hyviä saalistusalueita
sekä turvallisia siirtymäreittejä. Sopivia piilopaikkoja ovat suojaisat puunkolot ja -raot sekä rakennukset. Hyviä saalistusalueita ovat paikat, joissa
on paljon hyönteisiä, eli esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä olevat metsiköt. Lepakoille sopiva kulkureitti on esimerkiksi metsän laita, pimeä tie tai
joen varsi. (Suomen puunhoidon yhdistys SPY ry, 2010, s. 19)
Kaikki Suomessa tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan, joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suomi kuuluu myös Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen, jonka mukaan lepakoiden ruokailualueita tulee säästää. (Suomen puunhoidon yhdistys SPY ry, 2010, s. 20)
3.5.4 Kovakuoriaiset
Vanhankylänniemessä havaittiin vuonna 2016 neljä uhanalaista tai silmällä
pidettävää lahopuukovakuoriaislajia sekä 5 huomionarvoista lajia (kuva 10,
taulukko 1).
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Taulukko 1. Vanhankylänniemessä 2016 tehdyt kovakuoriaishavainnot
(Mannerkoski & Nupponen, 2016, s.7-8).
Havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävä lajit
Pellavakirppa
Lehtoliskokuntikas
Kyrmysepikkä
Pähkämökiillokas

Havaitut huomionarvoiset lajit
Harjurikkasepikkä
Kaposylkikuoriaislaji
Hentosylkikuoriaislaji
Kääpäkaito
Ampiaisloisikka

Vuonna 2015 Vanhankylännimessä havaittiin myös huomionarvoinen kärsäkäslaji leirintäalueen rannassa. Havaittu kärsäkäslaji elää vedessä, vesitattarissa. (Mannerkoski & Nupponen 2016, s. 7 & 21-22)
Lahopuissa elävät lajit tarvitsevat eri-ikäistä lahopuuta selviytyäkseen. Osa
lajeista käyttää pystyyn kuolleista pökkelöitä, mutta suurin osa tarvitsee
järeää maahan kaatunutta lahopuuta. Kun puun lahoaminen edistyy, pitää
kovakuoriaisten löytää lähistöltä uusi, oikeassa lahoamisasteessa oleva
puu. Lahoamisprosessin edetessä puuta ravinnokseen tai suojapaikakseen
käyttävät aina uudet lajit lahoamisprosessin lahoamisvaiheen mukaan.
(Metsäteollisuus, n.d.)

Kuva 10. Kovakuoriahavainnot 2016 (pohja-aineisto Mannerkoski & Nupponen, 2016, s.7-8 & Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi,
L.).
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3.6

Luonnonsuojelualueet
Vanhankylänniemen alueella on arvokkaaksi lintuvedeksi luokiteltu Natura
2000-alue, luonnonmuistomerkkipuita sekä luonnonsuojelulain mukainen
jalopuulehto.

3.6.1 Natura 2000 -alue
Euroopan Unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
väheneminen Unionin alueella. Natura 2000-verkosto turvaa luontotyyppejä sekä lajien elinympäristöjä, jotka on määritelty luontodirektiiveissä.
Alueilla toteutetaan luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä. (Ympäristöministeriö, n.d.b)
Tuusulanjärven Natura 2000-alueeseen kuuluu kolme erillistä aluetta: Tuusulanjärven eteläpää, länsirannan keskiosa ja järven pohjoispää. Näistä
pohjoispää kuuluu Järvenpäähän ja toiset kaksi Tuusulaan. (Tuusulanjärven Länsirannan käytön ja hoidon periaatteet, s.5)
Tuusulanjärven rannalla oleva Natura 2000-alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi, jossa pesii, levähtää ja ruokailee useita
suojeltavia lintulajeja. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojeltavia lintulajeja ovat muun muassa punasotka, liejukana ja rastaskerttunen. Alueen hoidossa on tärkeää säilyttää lajien ja
niiden elinympäristön nykyinen tila alueen käyttöä ohjaamalla ja hoitotoimenpiteillä. (Ympäristöministeriö, n.d.b) Tuusulanjärven pohjoispään Natura 2000-alueesta (kuva 11) kuuluu tämän opinnäytetyön alueeseen sen
eteläisimmässä osassa oleva lammasaitaus.
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Kuva 11. Tuusulanjärven Natura 2000-alue (pohja-aineisto Järvenpään
kaupunki, n.d. & Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).
3.6.2 Luonnonsuojelulain mukainen alue
Suojellut jalopuumetsiköt ovat luontaisesti syntyneitä metsikköjä, joissa
kasvaa vähintään 20 runkomaista jaloa lehtipuuta hehtaarilla. Jalopuumetsiköstä saa poistaa ELY-keskuksen luvalla lehtokasvillisuutta varjostavia
kuusia, sillä kuuset vievät jaloilta lehtipuilta elintilaa. Luonnonsuojelualueella lahojenkaan runkojen hakkuu ei ole luvallista. (Ympäristöhallinnon
yhteinen verkkopalvelu, n.d.)
Vanhankylänniemessä sijaitseva jalopuulehto (kuva 12) täyttää luonnonsuojelulain mukaisen jalopuulehdon määritelmän. Puusto on vaihtelevaa
ja ylispuusto hyvin järeää. Lehdon arvokkain piirre on alispuina kasvavat
vaahterat, joista osa on vanhoja ja lahoja. Lahopuuta on parhaimmillaan
useita kymmeniä kuutiota hehtaarilla. Lajeista alueella kasvaa muun muassa kieloa, hiirenporrasta, valkovuokkoa ja taikinamarjaa. (Manninen,
2016, s. 145) Aluetta esitetään uudessa yleiskaavaehdotuksessa 2040
luonnonsuojelualueeksi.

15

Kuva 12. Luonnonsuojelulain mukainen jalopuulehto (pohja-aineisto Järvenpään kaupunki, n.d. & Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).
3.6.3 Luonnonmuistomerkit
Puita ja puuryhmiä voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkinä esimerkiksi niiden kauneuden tai maisemallisen merkityksen takia. Rauhoitettua
luonnonmuistomerkkiä ei saa vahingoittaa tai turmella. (Ympäristöministeriö, n.d.a)
Vanhankylännimen alueella on seitsemän luonnonsuojelulain 26 § mukaan
luonnonmuistomerkiksi suojeltua puuta: kuusi tammea ja yksi mänty. (VSO
Maisema-arkkitehdit Oy, 2018, s. 17). Järvenpään kaupungin ja MAArkkitehtien (2005, s.16) mukaan osa alueen tammista on istutettu jo
1780-luvulla.

4

VANHANKYLÄNNIEMEN ALUEEN HALLINNOINTI
Opinnäytetyön tavoitteena on nostaa esiin keskeiset asiat Vanhankylänniemeen tehdyistä selvityksistä ja tehdä niiden pohjalta käyttö- ja hoitosuunnitelma alueelle.
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4.1

Strateginen viheralueiden hallinnointi
Viheralueiden hallinnointi tapahtuu kolmella tasolla, joita ovat poliittinen,
taktinen ja operatiivinen taso (Randrup & Persson, 2009, s.38). Tätä mallia
käytetään tämän opinnäytetyön aineiston käsittelyssä.
Randrupin ja Perssonin (2009, s.38) teoria strategisesta viheralueiden hallinnoinnista perustuu kolmeen tasoon. Operatiivinen taso sisältää muun
muassa kohdekohtaisia hoito-ohjelmia ja toteutussuunnittelua (kuva 13).
Tutkimuksen mukaan suurin osa pohjoismaisten puistojen hallinnoinnin
asiantuntemuksesta ja resursseista on sijoitettu operatiiviselle tasolle.
Taktinen taso sisältää selvityksiä ja yleisiä ohjeistuksia, kuten viheraluesuunnitelmia (kuva 13). Taktisella tasolla työskentelevien henkilöiden
täytyy olla yhteydessä muihin julkisten alueiden asioihin vaikuttaviin yksiköihin, kuten virkistyksestä ja kulttuuritoiminnasta vastaaviin. Strategisella
tasolla työskentelevät määrittelevät pitkäntähtäimensuunnitelmat kaikille
kaupungin tai kunnan viheralueille. Strategisella tasolla määritellään muun
muassa viheralueohjelma. Strategisella tasolla tehtyjen suunnitelmien ja
visioiden tulisi perustua analyyseihin ja suunnitelmiin, joita on tehty taktisella tasolla. (Randrup & Persson, 2009, s.37-38).

Kuva 13. Julkisten ulkoalueiden hallinnoinnin strategiamalli (Randrup &
Persson 2008, s. 38. Suomennos Vallinkivi, L.)
Suurin osa pohjoismaisten puistojen hallinnoinnista vastaavien henkilöiden ajasta kuluu suoriin toimintoihin, kuten ylläpitotöiden organisointiin.
Vähemmän aikaa käytetään pitkäntähtäimensuunnitelmien tekoon. Kuitenkin, jos huomiota ja resursseja käytetään liikaa ylläpitotyöhön, on riskinä viheralueiden laadun heikentyminen. Jos viheralueita vain ylläpidetään, niiden kunto heikkenee lopulta ja siksi pitkäntähtäimensuunnitelmat
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ja strateginen suunnittelu ovatkin tärkeitä. (Randrup & Persson, 2009,
s.37-38)
Kunnissa, joissa viheralueiden hallinnointi keskittyy operatiiviselle tasolle,
on pitkäntähtäimensuunnitelmien teko hankalaa, sillä asioista ei ole riittävään laajaa yleiskuvaa. Toisaalta pohjoismaisten puistojen hallinnoinnissa
on paljon tietoa viheralueista ja niiden ylläpidosta operatiivisella tasolla.
(Randrup & Persson, 2009, s.38)
4.2

Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekoon käytettiin useita eri raportteja, selvityksiä, ohjeita ja lakeja (taulukko 2). Käyttösuunnitelman tavoitteena on
kuvata aluetta ja sen nykyistä käyttöä mahdollisimman tarkasti. Hoitosuunnitelman tavoitteena on antaa toimenpide-ehdotukset kunnossapitoon, jotta alue säilyttää arvonsa, ja uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien
säilyminen alueella turvataan. Hoitosuunnitelman ohjeiden tulee olla selkeitä ja alueen erityispiirteet huomioon ottavia, jotta hoitosuunnitelmasta
on hyötyä käytännön työssä. Hoitosuunnitelmassa on esitetty suositeltavat ajankohdat työn suorittamiseen sekä hoitomenetelmät.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmia täytyy päivittää tarpeen mukaan alueen
muuttuessa ja kehittyessä. Edellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma on tehty
alueelle vuonna 2005, jonka lisäksi on tehty alueen käytön kehittämissuunnitelma vuonna 2018.
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Taulukko 2. Suunnitelmiin vaikuttaneet lait sekä poliittisen, operatiivisen
ja taktisen tason vaikuttaneet asiat.
Lait

Operatiivinen taso
Natura 2000- Kaupungin stra- Kulttuuriympäristön VHT’14
ohjelma
tegia
hoitosuunnitelma
Lintuvesien suo- Resurssiviisas
Lepakkoselvitys
Alueurakan
jeluohjelma
Järvenpää-tietehtäväkorkartta
tit
LuonnonmuisLuontotyyppiselvitomerkkilaki
tys
Vanhankylänniemen luontoselvitys
Lahopuukovakuoriaisselvitykset
Uhanalaiset kovakuoriaiset- raportti
Natura 2000-alueen
käyttö- ja hoitoperiaatteet
Alueen käytön kehittämissuunnitelma 2018
Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2005

5

Poliittinen taso

Taktinen taso

TYÖN TOTEUTUS
Työn toteutus alkoi alueen inventoinnilla ja alueelle tehtyjen selvitysten
tarkastelulla. Lopputuloksena oli käyttö- ja hoitosuunnitelma alueelle
(kuva 14).
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Alueen inventointi syys-lokakuussa 2019

Alueelle tehtyihin selvityksiin perehtyminen ja
paikkatietoaineistojen tarkastelu

Suojelukohteiden lakeihin perehtyminen

Tietojen koonti suunnitelmiin

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekeminen

Kuva 14. Prosessikuvaus työn toteutuksesta.
5.1

Käyttö- ja hoitosuunnitelman ratkaisut
Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa on käytetty pohja-aineistona taulukossa 2
lueteltuja raportteja, selvityksiä, ohjeita ja lakeja. Seuraavaksi kerrotaan,
mitkä selvitykset ja tiedot vaikuttivat suunnitelmien tekoon ja miten ne
vaikuttivat siihen.

5.1.1 Uimaranta
Uimaranta toimintona edistää kaupungin strategiaa tarjoten ihmisille
mahdollisuuden virkistäytymiseen. Uimarannalla on paljon käyttöä kesäisin, jolloin useat eri käyttäjäryhmät käyvät rannalla virkistäytymässä.
Käyttösuunnitelmaan uimarannan tiedot löytyivät Järvenpään kaupungin
nettisivuilta ja liikuntapalveluiden kanssa vaihdetuista sähköpostiviesteistä. Hoitosuunnitelman tiedot ovat Järvenpään liikuntapalveluiden lähettämästä sähköpostista.
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5.1.2 Frisbeegolf
Frisbeegolfrata tukee alueen monipuolisia virkistäytymis- ja ulkoilumahdollisuuksia. Radan käyttö on aktiivista.
Käyttösuunnitelman tiedot frisbeegolfradasta on Järvenpään kaupungin
nettisivuilta ja liikuntapalveluiden lähettämästä sähköpostiviestistä. Hoitosuunnitelman tiedot on koottu Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta ja Järvenpään alueurakan tehtäväkortista.
5.1.3 Venepaikat
Venelaiturit lisäävät alueen käyttömahdollisuuksia ja käyttäjäryhmiä alueella. Venelaiturit mahdollistavat järven virkistyskäytön veneillä.
Venelaitureiden käyttösuunnitelman tiedot on koottu Järvenpään kaupungin nettisivujen tiedoista sekä sähköpostiviestillä Järvenpään kaupungin
työntekijöiltä saaduista tiedoista ja kuvista. Hoitosuunnitelman tiedot on
saatu sähköpostiviestillä kaupungin työntekijöiltä ja alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.4 Ulkoilureitit
Ulkoilureitit tukevat kaupungin strategiaa tarjoten mahdollisuuden alueen
virkistyskäyttöön. Ulkoilureitit tuovatkin alueelle paljon ihmisiä liikkumaan
reittejä pitkin. Ulkoilureittien käyttö- ja hoitosuunnitelman tiedot on saatu
Järvenpään kaupungin liikuntapalveluilta sähköpostilla sekä alueen inventoinnista.
5.1.5 Tuusulanjärvi
Retkeily- ja veneilymahdollisuudet tukevat alueen aktiivista käyttöä, ja erilaiset harrastusmahdollisuudet tuovat alueelle erilaisia käyttäjäryhmiä.
Alueella olevat yhdistysten toimipaikat myös tukevat kaupungin strategiaa
edistämällä yhdistysten toimintamahdollisuuksia.
Käyttösuunnitelman tiedot retkeilystä, veneilystä ja kalastuksesta Tuusulanjärvellä on koottu Järvenpään kaupungin, Tuus-Melojien ja Tuusunlanjärven urheilijoiden nettisivuilta sekä Vanhankylänniemen alueen käytön
kehittämissuunnitelmasta.
5.1.6 Palstaviljelyalue
Palstaviljelyalue tukee kaupungin strategiaa luomalla edellytyksiä asukkaiden vapaa-ajan toiminnalle ja toimintamahdollisuuksia yhteisöille. Palstaviljelyalue myös tuo alueelle käyttäjäryhmiä, jotka eivät välttämättä
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muuten kävisi Vanhankylänniemessä ainakaan yhtä usein kuin viljelypalstojen takia. Viljelypalstoja viljellään ja hoidetaan aktiivisesti viljelykauden
ajan.
Palstaviljelyalueen tiedot käyttösuunnitelmaan on koottu Järvenpään kaupungin nettisivuilta ja sähköpostitse Järvenpään kaupungin työntekijöiltä
saaduista tiedoista. Hoitosuunnitelman tiedot ovat sähköpostiviestistä ja
alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.7 Annitädintien toimintakenttä
Toimintakenttä edistää mahdollisuuksia järjestää alueella tapahtumia, ja
tukee siten kaupungin strategiaa yhdistysten ja yritysten toiminnan mahdollistamisella. Erilaiset tapahtumat houkuttelevat alueelle erilaisia käyttäjäryhmiä, esimerkiksi toimintakentällä usein vieraillut tivoli houkuttelee
lapsiperheitä alueelle. Välillä toimintakenttä on toiminut esimerkiksi ratsastuskisojen ajan parkkipaikkana, jolloin taas paikalla on paljon eri ikäisiä
ratsastajia.
Käyttösuunnitelman tiedot ovat Järvenpään kaupungin työntekijöiden
haastatteluista ja Järvenpään kaupungin nettisivuilta. Hoitosuunnitelman
tiedot ovat alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.8 Leikkipaikka
Leikkipaikka mahdollistaa alueen monipuolisen käytön eri käyttäjäryhmien
välillä, kun lapsillekin löytyy alueelta leikkipaikka. Leikkipaikan tiedot käyttösuunnitelmaa varten on koottu kartoittamalla alueen leikkivälineet ja
paikan osoite on Järvenpään kaupungin nettisivuilta. Hoitosuunnitelman
tiedot on kerätty tehtäväkorteista.
5.1.9 Pihapiirit ja rakennukset
Vuokralle annetut alueet edistävät kaupungin strategiaa edistäen yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Vuokralle annetut kohteet myös tuovat alueelle useita eri käyttäjäryhmiä, kuten kulttuurivieraat taiteilijakoti Villa
Kokkosessa tai melontaharrastajat melojien majalla.
Vuokralle annettavien alueiden tiedot käyttösuunnitelmaan on koottu Järvenpään kaupungin ja vuokrattavien kohteiden nettisivuilta, Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta sekä sähköpostitse Järvenpään kaupungin työntekijöiltä saaduista tiedoista.
5.1.10 Rakennetut viheralueet
Rakennetut viheralueet kytkevät alueen kaupungin viherverkkoon ja lisäävät alueen virkistys- ja ulkoilukäyttömahdollisuuksia. Alueella on A2- ja A3-
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hoitoluokkiin kuuluvia rakennettuja viheralueita. Viheralueiden käyttösuunnitelman tiedot on koostettu alueen inventoinnin ja hoitoluokituksen
perusteella. Hoitosuunnitelman tiedot ovat alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.11 Kallioketo
Kallioketoalueet (kuva 15) edistävät Resurssiviisas Järvenpää-tiekartan ohjeita vaalimalla alueen monimuotoisuutta. Alueella esiintyy sekä vaarantunutta että silmälläpidettävää kasvilajia, ja alueen luontotyyppi on arvokas.
Tuulimylly muistuttaa alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.
Alueen hoitoluokka oli aikaisemmin B2 (käyttöniityt), mutta aluetta esitetään hoidettavaksi luokan B5 (arvoniityt) mukaan niityn lajiston ja arvokkaan luontotyypin takia. Kallioketo on kansallisesti arvokas luontotyyppi ja
siellä kasvaa vaarantuneita sekä silmälläpidettäviä lajeja. B2 niityn hoidon
tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen ja avoimien ja puoliavoimien
alueiden säilytys, kun taas B5 niittyjen hoidon tavoitteena on arvokkaan
lajiston elinolosuhteiden sekä merkittävän kohteen säilyttäminen, joten
kallioketoniityn hoitoluokaksi sopisi paremmin B5.

Kuva 15. Kallioketo (pohja-aineisto Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).
Kallioketoaluiden tiedot käyttösuunnitelmassa ovat alueen inventoinnista,
Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta, luontotyyppiselvityksestä ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nettisivuilta.
Hoitosuunnitelman tiedot kallioketoaluista on koottu Vanhankylänniemen
käytön kehittämissuunnitelmasta, VHT’14:sta sekä luontotyyppiselvityksestä.
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5.1.12 Niityt
Niityt kytkevät aluetta viherverkkoon ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tukien siten sekä kaupungin strategiaa että Resurssiviisas Järvenpää-tiekartan ohjeistuksia. Alueella olevat niityt ovat hoitoluokassa B2
(käyttöniityt).
Käyttösuunnitelma tiedot niityistä on koottu alueen inventoinnin perusteella. Hoitosuunnitelman tiedot ovat Viheralueiden hoito VHT’14:sta ja
alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.13 Metsiköt
Metsiköt lisäävät alueen monimuotoisuutta ja virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia. Ne parantavat alueen kytkeytymistä viherverkkoon. Metsiköissä
elää myös lepakoita, jotka huomioidaan alueen hoitotoimissa. Alueen metsät ovat hoitoluokassa C1 (puistometsä).
Niemennokan metsä (kuva 16) on luokiteltu rehevänä lehtona erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi. Niemennokan metsää voisikin hoitaa nykyisen
C1 puistometsän sijaan C5 arvometsänä. Niemennokka kytkee aluetta viherverkkoon ja lisää luonnon monimuotoisuutta tukien siten sekä kaupungin strategiaa että Resurssiviisas Järvenpää-tiekartan ohjeistuksia. Niemennokan metsässä on myös paljon mahdollisuuksia erilaiseen retkeilyyn
ja ulkoiluun, ja se houkuttelee alueelle useita käyttäjäryhmiä.

Kuva 16. Niemennokan arvokas elinympäristö (pohja-aineisto Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).
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Vanhankylänniemen metsissä olevat luonnonmuistomerkkinä suojellut
puut vaalivat luonnon monimuotoisuutta tukien Resurssiviisas Järvenpäätiekartan tavoitteita. Vanhoissa muistomerkkipuissa elää runsaasti muita
lajeja. Puiden hoidossa noudatetaan luonnonmuistomerkkejä koskevaa lakia.
Vanhankylännimen jalopuumetsikössä (kuva 17) elää uhanalaisia ja vaarantuneita lahottajakuoriaisia, joiden säilyminen alueella täytyy turvata.
Alue on myös luonnonsuojelulain mukainen jalopuulehto, ja alue auttaa
osaltaan kytkemään Vanhankylänniemen Järvenpään viherverkkoon. Jalopuulehtoa on esitetty uudessa yleiskaavaluonnoksessa luonnonsuojelualueeksi. Jos alueesta tulee tulevaisuudessa luonnonsuojelualue, sen hoitoluokaksi kannattaa muuttaa nykyisen C1 lähimetsän sijaan hoitoluokka S
(suojelualueet).

Kuva 17. Luonnonsuojelualueeksi esitetty jalopuumetsikkö (pohja-aineisto Maanmittauslaitos, n.d. Kartta Vallinkivi, L.).
Metsiköiden tiedot on koottu käyttösuunnitelmaan alueen inventoinnista,
Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015-raportista sekä Vanhankylänniemen
alueen käytön kehittämissuunnitelmasta. Hoitosuunnitelman tiedot ovat
Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015-raportista, Järvenpään lahopuukovakuoriaisselvitys 2016- raportista, luonnonsuojelulaista, Vieraslajit-nettisivuilta, alueurakan tehtäväkorteista, VHT’14:sta, käyttö- ja hoitosuunnitelman suunnittelukokouksesta, Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta sekä Luonnon monimuotoisuus puistopuiden ja taajamametsien hoidossa- kirjasta.
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5.1.14 Rannat
Rantojen kasvillisuus kytkee aluetta viherverkkoon ja lisää siten luonnon
monimuotoisuutta. Samalla sen tukee sekä kaupungin strategiaa että Resurssiviisas Järvenpää-tiekartan ohjeistuksia.
Käyttösuunnitelma tiedot rannoista on koottu alueen inventoinnin perusteella, kaupungin työntekijöiden haastattelusta sekä Ympäristöministeriön
päätöksestä Natura 2000-alueesta. Hoitosuunnitelman tiedot ovat Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta.
5.1.15 Veljeä ei jätetä- muistomerkki
Muistomerkki muistuttaa kulttuurihistoriallisista arvoista, tukee alueen
käyttäjäryhmien monipuolisuutta sekä alueen monipuolista käyttöä. Muistomerkin tiedot on koottu käyttösuunnitelmaan muistomerkin tekijän nettisivuilta, alueen kartoituksesta ja Järvenpään kaupungin työntekijöiden
sähköpostilla antamista tiedoista. Hoitosuunnitelman tiedot ovat alueurakan tehtäväkorteista ja VHT’14:sta.
5.1.16 Tiet ja kulkuväylät
Tiet, reitit ja raitit valaistuksineen ja varusteineen tukevat alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Liikennealueiden tiedot käyttösuunnitelmaan on
saatu sähköpostiviestillä Järvenpään kaupungin työntekijältä. Hoitosuunnitelman tiedot ovat Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta ja alueurakan tehtäväkorteista
5.1.17 Liikennemerkit, kalusteet ja varusteet
Reittien valaistuksessa huomioidaan alueella viihtyvät lepakot. Tiet, reitit
ja raitit valaistuksineen ja varusteineen tukevat alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Liikennealueiden ja valaistuksen tiedot käyttösuunnitelmaan
on saatu sähköpostiviestillä Järvenpään kaupungin työntekijöiltä. Hoitosuunnitelman tiedot ovat Vanhankylänniemen alueen käytön kehittämissuunnitelmasta ja alueurakan tehtäväkorteista.
5.1.18 Lammaslaidun
Lammaslaidun sijaitsee Natura 2000- alueella, joka on suojeltu lintuvesialueena. Alueella noudatetaan Natura2000-alueiden ohjeita ja määräyksiä. Natura 2000-alue tukee kaupungin strategiaa ympäristön hyvinvoinnin
osalta. Alue tukee myös Resurssiviisas Järvenpää-hankeen tavoitteita vaalimalla luonnon monimuotoisuutta. Lampaiden käyttö alueen hoidossa tuo
myös koko Vanhankylänniemen alueelle käyttäjiä, kun varsinkin lapsiperheet tulevat katsomaan lampaita.
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Natura 2000-alueen tiedot käyttösuunnitelmaan on saatu alueen kartoituksesta sekä haastatteluista ja sähköpostiviesteistä Järvenpään kaupungin työntekijöiltä. Hoitosuunnitelman tiedot ovat VHT’14:sta ja Tuusulanjärven länsirannan käytön ja hoidon periaatteet- raportista.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET
Vanhankylänniemen luontoa on kartoitettu useissa selvityksissä, ja siitä on
tehty useita raportteja. Alueen luonto on arvokasta, sillä alueella on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, vanhoja ja arvokkaita puita sekä arvokkaita luontotyyppejä ja luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita. Alueen käytössä ja hoidossa täytyykin ottaa huomioon alueen erityispiirteet.
Viheralueiden hallinnoinnissa toimitaan poliittisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Kaikkien tahojen tulee kommunikoida keskenään, jotta alue
saadaan pidettyä hyvässä kunnossa ja sen erityispiirteistä huolehdittua.
Vanhankylänniemi ja sen kunnossapito on otettu huomioon Järvenpäässä
sekä poliittisella, taktisella että operatiivisella tasolla. Poliittisella tasolla on
tehty kaupungin strategia ja Resurssiviisas Järvenpää-tiekartta, jotka ohjaavat taktisen ja operatiivisen tason toimintaa. Taktisen tason tekemiä
selvityksiä ovat muun muassa lahopuukovakuoriaisselvitys ja luontotyyppiselvitys. Operatiivisen tason tekemiä ovat alueurakan tehtäväkortit.
Haasteena opinnäytetyössä oli erilaisten ja eri aikoina tehtyjen raporttien,
selvitysten ja suunnitelmien tavoitteiden tarkastaminen ja tietojen yhdistely. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin yhdistettiinkin tietoja useista eri lähteistä, ja tiedoista koottiin suunnitelmat. Käyttösuunnitelma esittelee alueen nykyistä käyttöä, ja sitä käytetäänkin nykytilanteen kartoittamiseen.
Hoitosuunnitelmassa esitetään hoitotoimenpiteet, joita alueelle suositellaan. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on edistää alueen luontoarvojen
säilymistä. Hoitosuunnitelma toimii alueen kunnossapidon käytännön
työssä apuvälineenä.
Uhanalaiset lajit vaativat lajeille sopivan ympäristön säilyäkseen alueella.
Uhanalaiset ja silmällä pidettävät kasvit ja lahokovakuoriaiset on huomioitu hoitosuunnitelmassa, ja suunniteltu alueen hoitotoimet niin, että lajeille ominainen elinympäristö säilyy. Alueella viihtyvät lepakot on otettu
huomioon alueen valaistuksessa ja metsiköiden hoidossa. Arvokkaiden
luontotyyppien hoidossa on huomioitu kyseisten luontotyyppien tärkeät
piirteet ja niiden säilyttäminen. Alueella olevat vanhat, arvokkaat puut on
huomioitu hoidossa, ja niille jätetään tarpeeksi elintilaa. Koko Järvenpään
alueelle ollaan myös laatimassa puistometsän hoitosuunnitelmaa, jossa
käsitellään myös Vanhankylänniemen metsiä. Alueen arvokkaiden puiden
hoidossa kannattaa kuitenkin kääntyä puiden hoitoon erikoistuneen arboristin puoleen.
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Käyttö- ja hoitosuunnitelmien johtopäätöksinä esitetään arvokkaiden kallioketojen ja metsien hoitoluokituksen nostaminen arvoniityiksi ja arvometsiksi, jotta arvokkaille alueille taattaisiin niiden ansaitsema hoito. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi ehdotettua jalopuulehtoa taas esitetään muutettavaksi hoitoluokkaan S (suojelualueet),
jos jalopuumetsiköstä tulee luonnonsuojelualue.
Vanhankylänniemen alue ja sen käyttö muuttuu ajan myötä, ja samoin
käyttö ja hoitosuunnitelmia täytyy päivittää ja tarkastaa säännöllisesti.
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TIIVISTELMÄ
Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma on tehty rakennetun ympäristön koulutusohjelman opinnäytetyönä Järvenpään kaupungille keväällä 2020.
Vanhakylä on yksi Järvenpään kaupunginosista. Alue on virkistyskäytössä
ja kuuluu Järvenpään alueurakkaan. Alue on arvokas pitkän historiansa ja
kulttuuriperinnön takia, ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien avulla alue saadaan säilymään nykyisessä kunnossaan myös tulevaisuudessa.
Vanhankylänniemen alueelta on tehty paljon erilaisia raportteja ja selvityksiä, jossa on ohjeita alueen hoitoon ja käyttöön. Lisäksi Vanhankylänniemessä on arvokkaita luontokohteita ja suojeltuja puita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin on yhdistetty raporttien, selvitysten ja lakien tietoja, ja
suunnitelmissa huomioidaan alueen erityispiirteet, kuten uhanalaiset lajit
ja vanhat puut.
Käyttösuunnitelman tavoitteena on kuvata alueen nykyistä käyttöä. Hoitosuunnitelman tavoitteena on selkeä, käytännön työtä helpottava suunnitelma, jossa on kuvattu hoitotoimet niin, että alueen arvo säilyy nykyisellään ja uhanalaisten lajien elinolot säilyvät lajeilla suotuisina tai nykyistä
parempina.
Työmenetelmänä oli alueen inventointi sekä selvitysten, raporttien, lakien
ja paikkatietoaineistojen käsittely. Lopuksi tiedot koottiin ja yhdisteltiin
käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Työn johtopäätöksinä esitetään kolmen alueen hoitoluokan muutosta alueiden luontoarvoihin perustuen. Työn ohjausryhmään kuuluivat Järvenpään kaupungilta ylläpidon rakennuttajapäällikkö Jarkko Hämäläinen sekä projektipäällikkö Aija Schukov.
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JOHDANTO
Vanhankylänniemi on virkistysalue Järvenpään ja Tuusulan rajalla. Alueen
historia ulottuu aina 1600- luvulle asti. Alueella on ollut historian saatossa
muun muassa kauppapaikka, kartano puutarhoineen, kasvihuonetuotantoa sekä Järvenpään kaupungin terveyskeskussairaala. Nykyään alue palvelee järvenpääläisiä virkistysalueena, josta löytyy esimerkiksi uimaranta,
palstaviljelyalue, leikkipaikka, taiteilijakoti Villa Kokkonen, ratsastustalli
sekä kartanolta kahvila ja majoitusalue. Tuusulanjärven taiteilijayhteisöllä
on suomalaisessa taiteen historiassa merkittävä rooli. Taiteilijayhteisö tuo
myös Vanhankylänniemeen lisäarvoa.
Vanhankylänniemessä on tällä hetkellä voimassa yleiskaava 2020 (kuva 1),
mutta tekeillä on uusi yleiskaava 2040 (kuva 2). Uudessa yleiskaavaehdotuksessa Vanhankylänniemi on suurimmilta osin retkeily ja matkailupalveluiden aluetta. Alueella tulee olemaan kaavaehdotuksen mukaan myös
luonnonsuojelualue, virkistysalue, palveluiden ja asumisen alue sekä rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. Alueella ei ole asemakaavaa.
Asemakaavoitustyö jatkuu alustavasti vuonna 2021, kun Järvenpään yleiskaava 2040 on valmistunut.

Kuva 1.

Voimassa oleva yleiskaava 2020
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Kuva 2.

Yleiskaavaehdotus 2040

Vanhankylänniemessä tehdään paljon yhteistyötä eri tahojen välillä. Alueella osallistetaan asukkaita ja muita alueen käyttäjiä mukaan toimintaan.
Alueella on useiden eri toimijoiden vastuulla olevia alueita, sillä alueiden
kunnossapidosta vastaa muun muassa Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunkitekniikka. Alueen hoidon suunnitellussa tehdään myös tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen kanssa.
Vanhankylänniemen luontoa ja lajeja on kartoitettu useissa selvityksissä.
Alueella on uhanalaisia luontotyyppejä ja siellä elää uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Vanhan kartanopuutarhan jäljiltä alueella on säilynyt suuria, noin 250- vuotta vanhoja tammia sekä vanhoja, suuria mäntyjä. Arvokkaat puut uhkaavat kuitenkin hukkua muun kasvillisuuden sekaan. Tämä
tukahduttaa arvokkaiden puiden elintilaa ja vähentää niiden maisemallista
arvoa, kun ne eivät erotu kunnolla maisemasta. Alueelle tarvitaan käyttöja hoitosuunnitelma, jotta arvokkaat puut, uhanalaiset luontotyypit ja harvinaiset lajit saadaan säilymään alueella ja taataan alueen virkistyskäyttö
sekä turvallisuus myös jatkossa.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitellään alueen nykyinen käyttö sekä kerrotaan, miten aluetta tulisi hoitaa niin, että alue säilyy nykyisessä kunnossaan ja harvinaisten lajien elinympäristöt eivät katoa. Hoitosuunnitelma on
käytännön työkalu alueen kunnossapitoon, ja tavoitteena on toimiva ja
turvallinen ympäristö kaikille alueen käyttäjille. Tällä hetkellä aluetta
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hoidetaan osana Järvenpään alueurakkaa, joka on kilpailutettu ja urakoitsijalla hoidossa 1.5.2019-1.10.2023 (+ 2 vuoden optio).
Vanhankylänniemen alue ja sen käyttö muuttuu ajan kuluessa, joten myös
käyttö- ja hoitosuunnitelmia täytyy tarkistaa ja päivittää tarpeen mukaan.
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KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kuva 3.

Alueen rajaus käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Käyttösuunnitelmassa esitellään Vanhankylänniemen alueen käyttöä nykyisellään. Vanhankylänniemeen on tehty edellisen kerran hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2005.
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2.1

Alueen toiminnot

2.1.1 Uimaranta
Vanhankylänniemen uimaranta sijaitsee osoitteessa Niemennokantie 29,
04400 Järvenpää. Rannalla on pukukopit, ulkosuihku sekä kioskin tilat,
joissa on myös wc. Uimarannasta vastaa Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut.
Rannalla ei ole uimavalvojia. Ranta on vapaasti kuntalaisten käytössä. Uimarannalta löytyy pelastusrengas ja heittoliina sekä kyltit, joista löytyy paikan osoite ja hätänumero. Rakennuksen seinässä on myös ilmoitustaulu,
josta löytyy tiedotteita muun muassa veden sinilevätilanteesta ja ohjeita
hätätilanteen varalle. Ympäristökeskus vastaa vesinäytteiden otosta alueella.
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Kuva 4.

Vanhankylänniemen uimaranta

Kuva 5.

Vanhankylänniemen uimarannan opastekyltti, tiedotetaulu ja
pelastusrengas

2.1.2 Frisbeegolf
Frisbeegolfradan lähtöpaikka sijaitsee Vanhankylän kartanon läheisyydessä ja rata kiertää Vanhankylänniemeä. Rata on 9-väyläinen, mutta tällä
hetkellä käytössä on vain 6 väylää niemennokan maastonmuokkauksen ja
kevyenliikenteen väylien muokkauksen takia. Rataa saa käyttää vapaasti ja
maksutta. Yhden pelikierroksen arvioitu kesto on noin tunti. Radalle on
suunniteltu muutoksia, joiden myötä koko rata tulisi muuttumaan. Radasta vastaa Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut.
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Kuva 6.

Frisbeegolfrata

Kuva 7.

Frisbeegolfradan kori

2.1.3 Venepaikat
Vanhankylänniemessä on 152 kpl vuokrattavia venepaikkoja järvenpääläisille. Edellisenä vuonna venepaikkaa vuokranneet saavat automaattisesti
viestin sähköisen järjestelmän kautta helmikuun lopussa, ja paikan voi
vuokrata uudestaan järjestelmän kautta. Vapautuvat paikat tulevat yleiseen hakuun huhtikuun alussa, paikka haetaan sähköisen järjestelmän
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kautta. Venepaikan lunastaneet saavat huhtikuun aikana postissa venepaikkamerkin, joka on kiinnitettävä veneeseen. Venepaikan maksu hoidetaan sähköisen järjestelmän kautta.
Venelaitureilla on sähköiset portit (kuva 10), jotka toimivat koodilla. Koodit
lähetään vuosittain paikan lunastaneille tekstiviestinä. Rannalla on turvavarusteina pelastusrengas ja tikkaat.
Vanhankylänniemessä on myös talvisäilytyspaikka veneille, joita ei voida
siirtää muualle talveksi. Talvisäilytyspaikka sijaitsee Vähäjärven puoleisella
rannalla (kuva 8). Veneet on siirrettävä talvisäilytyspaikalta laituripaikalle
veneilykauden alkaessa. Veneilykausi on sään mukaan huhti-marraskuun
välillä. Laituripaikan hinta on 100€ / kausi vuonna 2020.

Kuva 8.

Veneiden talvisäilytyspaikka

Tuusulanjärven ongelma on jo 1950-luvulta asti ollut valuma-alueen ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Järven tilaa on kunnostettu jo
1970-luvulta, mutta laajemmin kunnostustöitä aloitettiin 1998. Veden
laatu on parantunut merkittävästi, mutta järven ekologinen tila on yhä
välttävä.
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Kuva 9.

Venelaiturit

Kuva 10. Venelaiturin sähköinen portti

Kuva 11. Veneiden talvisäilytyspaikka
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2.1.4 Ulkoilureitit ja ladut
Alueella on ulkoilureittejä, joita pitkin voi kävellä ja pyöräillä. Pyöräteitä
pitkin pääsee Vanhankylänniemeen keskustan suunnasta useampaa reittiä, joten alueen kautta on mahdollista tehdä myös pidempiä lenkkiä pyörällä.
Alueelle tehdään liikuntapalveluiden toimesta hiihtoväylät lumitilanteen
mukaan. Tuusulanjärvelle tehdään Järvenpään päähän ja Tuusulan päähän
noin 6 kilometrin reitit luisteluun ja hiihtoon, ja reitit yhdistetään. Reitit
tehdään jää- ja lumitilanteen mukaan.

Kuva 12. Latuverkko Vanhankylänniemen lähistöllä
2.1.5 Tuusulanjärvi
Tuusulanjärven Natura 2000-alueeseen kuuluu kolme erillistä aluetta: Tuusulanjärven eteläpää, länsirannan keskiosa ja järven pohjoispää. Näistä
pohjoispää kuuluu Järvenpäähän ja toiset kaksi Tuusulaan. Tuusulanjärven
rannalla oleva Natura 2000-alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi, jossa pesii, levähtää ja ruokailee useita suojeltavia lintulajeja. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojeltavia lintulajeja ovat muun muassa punasotka, liejukana ja rastaskerttunen. Rakentamattomat rannat ja vesi- ja rantakasvillisuudeltaan
runsaat lahdet ovat tärkeitä linnustolle. Tuusulanjärvi onkin tärkeä lintututkimukselle ja -harrastukselle, ja sieltä on seurantatietoja 1940-luvulta
asti.
Vanhankylänniemi on lepakoille arvokas alue, sillä siellä on paljon lepakoiden suosimia paikkoja; vanhoja rakennuksia, runsaasti puoliavoimia,
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monimuotoisia elinympäristöjä, pitkä rantaviiva, suojaisia rantametsiä,
kosteikko sekä hevostalli, joka lisää hyönteisten määrää.
Vanhankylänniemestä löydettyjä lepakkolajeja ovat pohjanlepakko, viiksisiippalaji, vesisiippa, korvayökkö ja pikkulepakko (kuva 13). Lepakoiden
alueella säilymisen kannalta olisi tärkeää, että puustoisia alueita säilytetään mahdollisimman paljon. Alueen puustoisissa osissa tulee välttää valaistusta lepakoiden viihtyvyyden takia.

Kuva 13. Lepakkoesiintymät Vanhankylänniemessä
Osa lepakoista karttaa keinovaloa, sillä valoisassa petolinnut löytävät ja
saalistavat lepakoita helpommin kuin pimeässä. Toisaalta pohjanlepakko
myös hyödyntää keinovaloa, sillä erityisesti valkoinen keinovalo houkuttelee pikkuhyönteisiä, joita lepakot saalistavat. Vanhankylänniemen valaistuksessa on otettu huomioon alueella viihtyvät lepakot.
Lepakko vaatii ympäristöltään suojaisia piilopaikkoja, hyviä saalistusalueita
sekä turvallisia siirtymäreittejä. Sopivia piilopaikkoja ovat suojaisat puunkolot ja -raot sekä rakennukset. Hyviä saalistusalueita ovat paikat, joissa
on paljon hyönteisiä, eli esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä olevat metsiköt. Lepakoille sopiva kulkureitti on esimerkiksi metsän laita, pimeä tie tai
joen varsi.
Vanhankylänniemestä on mahdollista kalastaa Tuusulanjärvellä. Onkia ja
pilkkiä voi rannoilta, veneestä tai laitureilta. Tuusulanjärven Urheilukalastajat ry:llä on Vanhankylänniemessä yhdistyksen tukikohtana toimiva
vanha kartanonaikainen alustalaisten mökki sekä soutuveneitä venelaiturissa. Yhdistys järjestää onginta- ja laituripilkkitapahtumia Vanhankylänniemessä.
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Järvenpään puolella Tuusulanjärveä toimii kalastusasioissa Vanhakylän
rauhoitusalueen osakaskunta. Tuusulanjärveen on mahdollista ostaa kalastuslupia katiskaan, rysään ja verkkoon. Luvat kalenterivuodeksi maksavat 20 € + luvan kirjoitusmaksu / kappale. Lupia saa ostaa kaksi kappaletta
perhettä kohden. Kalastuslupia saa ostaa Taukopaikasta, osoitteesta Vanhankyläntie 37-39, 04400 Järvenpää. Tuusulanjärvellä saa liikkua veneellä
enintään 10 km/h nopeudella.
Tuusulanjärven purjehtijat ry järjestää Tuusulanjärvellä kilpailuja ja purjehduskoulutusta. Seuralla on alueella kerhorakennus, venevaja sekä laitureita. Melostaseura Tuus-Melojat ry retkeilevät Tuusulanjärvellä. Seuralla
on käytössään vaja Tuusulanjärven purjehtijoiden vieressä.
Järvenpään Retkeilijät ry toimii alueella olevassa Tammiranta-talossa.
Seura järjestää retkiä, tilaisuuksia ja vuokraa esimerkiksi kanootteja ja veneitä jäsenilleen.
Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ja tähtiharrastajien yhdistys Altair
järjestävät vuosittain tähdenlento- ja lepakkoyön Vanhankylänniemessä.

2.1.6 Palstaviljelyalue
Järvenpään kaupunki vuokraa viljelypalstoja yksivuotiseen ja monivuotiseen viljelyyn järvenpääläisille. Vanhankylänniemessä vuokrattavia palstoja on yhteensä 101 kpl. Vuokra (vuonna 2020) on 22 €/palsta/kesä. Edellisenä vuonna viljelypalstoja vuokranneille lähetetään sähköisen järjestelmän kautta viesti, jonka kautta he voivat uusia viljelypalstan vuokransa.
Järjestelmän kautta hoidetaan myös palstan vuokranmaksu. Vapautuvat
paikat tulevat yleiseen hakuun järvenpääläisille toukokuun alussa.
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Kuva 14. Vanhankylänniemen viljelypalstat
Palstojen vuokrauksen alkamisesta tiedotetaan keväisin paikallislehdessä
ja Järvenpään verkkosivuilla. Yksivuotisten palstojen sato on korjattava ennen lokakuun puoliväliä, jonka jälkeen palstat kynnetään.

Kuva 15. Palstaviljelyalue
2.1.7 Annitädintien toimintakenttä
Järvenpään kaupunki vuokraa Annitädintien toimintakentää erilaisten tapahtumia järjestämiseen. Luvat tapahtumien järjestämiseen kentällä haetaan www.lupapiste.fi – sivuston kautta. Kentän vähimmäismaksu (vuonna
2019) / lupa (alv 0 %) on 49,19€ ja maksu alkavalta 30 m²/vrk (alv 0 %) on
1,00 €. Voittoa tavoittelemattomia yrityksiä ei laskuteta kentän käytöstä.
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Kentällä tapahtumaa järjestävä saa käyttöönsä sähkön ja veden. Esimerkiksi tivoli ja sirkus käyttävät kenttää vuosittain.
2.1.8 Leikkipaikka
Järvenpään kaupungin ylläpitämä Vanhankylänniemen leikkipuisto sijaitsee osoitteessa Tuulimyllyntie 13, 04400 Järvenpää. Leikkipuistossa on
seuraavat varusteet: hiekkalaatikko, rengaskeinut, kiipeilyteline + liukumäki, kaksi jousieläintä ja penkkejä.

Kuva 16. Leikkipaikka
2.2

Pihapiirit ja rakennukset
Vanhankylänniemessä olevat rakennukset ovat kaupungin omistuksessa,
mutta vuokrattu erilaisille toimijoille. Mestaritoiminta Oy hallinnoi ja vastaa kiinteistöistä. Alueella on yksi yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö.
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2.2.1 Kartano ja sen ympäristö
Vanhankylän kartanossa toimii vuoden 2020 loppuun kaupungin työpaja,
Kartanon kahvila. Työpaja tarjoaa kahvila-, kokous-, majoitus- ja virkistyspalveluita. Kartanon kahvila toimii osoitteessa Tuulimyllyntie 24, 04400
Järvenpää.
Vanhankylän kartanon rakentaminen alkoi 1700-luvun alussa. Nykyinen
kartanorakennus on 1800-luvun puolivälissä rakennettu ja sen alkuperäinen ulkoasu on saatu säilytettyä nykypäivään. Järvenpään kaupunki sai
Vanhankylän kartanon Tuusulan kunnalta 1940-luvulla erotessaan Tuusulan kunnasta.
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Kuva 17. Vanhankylän kartano
Kartanon pihapiirissa on Yläpytinki-rakennus. Rakennus on saanut nykyisen muotonsa 1800-luvun alussa. Nykyisin siinä toimii Pytingin puoti, jossa
myydään taidekäsitöitä. Kartanon läheisyydessä on myös terasseja, rantalentopallokenttä, keppihevosrata sekä ranta-aluetta.

Kuva 18. Pytingin puoti
Alueella on vuokrattavia mökkejä kahdelle ja neljälle hengelle. Mökkejä voi
varata kartanon kahvilalta kahvilan ollessa auki. Mökkejä vuokrataan vain
kesäkautena.
Järvenpään teatteri esittää kesäisin näytöksiä Vanhankylänniemessä. Kesäteatteri sijaitsee kartanon läheisyydessä, osoitteessa Ståhlhanentie 4,
04400 Järvenpää. Teatterin katsomo on 300-paikkainen ja katettu.
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Järvenpään teatteri on harrastajateatteri, jonka produktiot tuotetaan ammattijohtoisesti. Teatterin pääasiallinen näyttämö on Järvenpää-talon Kellariteatteri. Kesällä 2019 teatteri esitti Rakkautta Aholassa- näytelmää
Vanhankylänniemessä. Kesän 2020 esitykset peruttiin, mutta kesällä 2021
esitetään Niskavuoren naiset- näytelmää.

Kuva 19. Vanhankylänniemen kesäteatteri
2.2.2 Niemennokan huvila
Niemennokan puuhuvila on valmistunut 1920-luvun lopulla. Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä Vanhankylänniemen kartanoympäristössä ja Tuusulanjärven maisemassa. Nykyisin huvilaa
saa vuokrata käyttöönsä. Rakennuksen läheisyydessä sijaitsee myös Puistobluesilaisten vaja.
Niemennokan kiinteistön vuokraus, varaus, laskutus ja avainten luovutus
hoidetaan Seutulantalon palvelupisteen kautta. Rakennuksen kunnossapidosta vastaa Mestaritoiminta Oy, mutta siivouksen hoitaa vuokralainen.
Jäteastiat tyhjennetään kesäaikana viikoittain, talviaikana harvemmin. Rakennusta voi vuokrata ympäri vuoden.
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Kuva 20. Niemennokan huvila
2.2.3 Villa Kokkonen
Villa Kokkonen on ainoa Alvar Aallon suunnittelema toteutunut taiteilijakoti. Talo valmistui 1969 ja säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkonen asui
talossa 27 vuotta. Vuodesta 2009 asti Villa Kokkonen on ollut vuokralla taiteilijapariskunnalla, jotka ylläpitävät yksityisesti taiteilijakotia. Villa Kokkonen on Aalto-nähtävyys ja museokorttikohde.

Kuva 21. Villa Kokkonen
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2.2.4 Seurojen ja yhdistysten tilat
Järvenpään retkeilijät ry:llä on vuokralla Tammiranta-rakennus tontteineen. Tuus-Melojat ry:llä ja Tuusulanjärven purjehtijoilla on rannassa veneiden säilytystiloja. Tuusulanjärven urheilukalastajien maja sijaitsee Myllykallion läheisyydessä. Tuulimyllyntien varressa sijaitsee Järvenpään Sotaveteraanit ry:n vuokraama maja ja sen vieressä Järvenpään Rintamaveteraanit ry:n vuokraama maja, vanhan muonamiestalo. Tuulimyllyntien varressa sijaitsee myös Järvenpään JHL ry:n Sepän mökki.

Kuva 22. Järvenpään retkeilijät ry:n Tammiranta

Kuva 23. Tuus-Melojat ry:n kajakkien säilytyspaikka.
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Kuva 24. Tuusulanjärven purjehtijat ry:n rakennuksia

Kuva 25. Järvenpään sotaveteraanit ry:n ja Järvenpään rintamaveteraanit
ry:n tilat
2.2.5 Järvenpään ratsastusseura ry
Järvenpään ratsastusseura ry toimii Vanhankylänniemessä, osoitteessa
Tuulimyllyntie 2, 04400 Järvenpää. Seura järjestää ratsastustunteja ja kursseja ympäri vuoden sekä vuokraa karsinapaikkoja yksityisille hevosen
omistajille.
Järvenpään kaupunki on vuokrannut Järvenpään ratsastusseura ry:lle 5,5
hehtaarin maa-alan Tuulimyllyntien ja Vanhankyläntien välistä. Vuokraalueella olevat rakennukset omistaa ratsastusseura.
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2.3

Luonto- ja viheralueet
Vanhankylänniemen luonto on monipuolinen, ja alueelta löytyy useita erilaisia luontotyyppejä. Alueella on 11 erilaista arvokasta luontotyyppiä tai
muuta arvokkaita alueita (kuva 26), jotka ovat:
− järeät kilpikaarnamännyt
− lehto (jalopuumetsikkö)
− kalliokedot ja niityt
− lehto- valkolehdokin kasvupaikka
− lehto (kulttuurivaikutteinen jalopuumetsikkö)
− muut lehdot (2kpl)
− järeät vaahterat ja muut lehtipuut
− järeät tammet
− luhta.

Kuva 26. Arvokkaat luontotyypit ja muut arvokkaat alueet Vanhankylänniemessä.
Vanhankylänniemen alueella havaittiin luontoselvityksessä 2018 kolme
huomionarvoista kasvilajia: ketoneilikka, keltamatara ja keltavuokko (kuva
27).
Vanhankylänniemessä havaittiin vuonna 2018 yksi keltavuokkoesiintymä.
Keltavuokko kasvaa yleensä rehevissä rantalehdoissa, lehtoniityillä ja purolaaksoilla. Muualla kuin Lounas-Suomessa, Ahvenanmaalla tai Etelä-Suomen lehtoalueilla tavatut esiintymät ovat usein koristekasvialkuperää,
mutta Vanhankylänniemen esiintymän oletetaan olevan alkuperäinen laji,
sillä sitä esiintyy myös läheisellä Lemmenlaakson luonnonsuojelualueella.
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Vanhankylänniemessä kasvaa myös vaarantuneeksi luokiteltua keltamataraa sekä silmälläpidettäväksi luokiteltua ketoneilikkaa. Keltamatara risteytyy tulokaslaji paimenmataran kanssa, ja siksi alkuperäinen keltamatara
uhanalaistuu. Vanhankylänniemessä tavataan myös paimenmataraa sekä
kelta- ja paimenmataran risteymiä.

Kuva 27. Huomionarvoiset kasvit Vanhankylänniemessä
Vanhankylänniemessä havaittiin vuonna 2016 neljä uhanalaista tai silmällä
pidettävää lahopuukovakuoriaislajia sekä 5 huomionarvoista lajia (kuva 28,
taulukko 1).
Taulukko 1. Vanhankylänniemessä 2016 tehdyt kovakuoriashavainnot.
Havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävä lajit
Pellavakirppa
Lehtoliskokuntikas
Kyrmysepikkä
Pähkämökiillokas

Havaitut huomionarvoiset lajit
Harjurikkasepikkä
Kaposylkikuoriaislaji
Hentosylkikuoriaislaji
Kääpäkaito
Ampiaisloisikka

Vuonna 2015 Vanhankylännimessä havaittiin myös huomionarvoinen kärsäkäslaji leirintäalueen rannassa. Havaittu kärsäkäslaji elää vedessä, vesitattarissa.
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Lahopuissa elävät lajit tarvitsevat eri-ikäistä lahopuuta selviytyäkseen. Osa
lajeista käyttää pystyyn kuolleista pökkelöitä, mutta suurin osa tarvitsee
järeää maahan kaatunutta lahopuuta. Kun puun lahoaminen edistyy, pitää
kovakuoriaisten löytää lähistöltä uusi, oikeassa lahoamisasteessa oleva
puu. Lahoamisprosessin edetessä puuta ravinnokseen tai suojapaikakseen
käyttävät aina uudet lajit lahoamisprosessin lahoamisvaiheen mukaan.

Kuva 28. Kovakuoriahavainnot 2016
Alueella on myös viheralueita, niittyjä ja metsiä. Rakennetuista viheralueista Vanhankylänniemessä on eniten A3 käyttö- ja suojaviheralueita, noin
67 000 m². B2 käyttöniittyjä on yli 61 000 m² ja A2 käyttöviheralueita hieman yli 21 000 m².
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Kuva 29. Katu- ja viheralueiden hoitoluokitus Vanhankylänniemessä
2.3.1 Rakennetut viheralueet
Vanhankylänniemen alueella on hoitoluokkien A2 (käyttöviheralueet) ja
A3 (käyttö- ja suojaviheralueet) rakennettuja viheralueita. Rakennettujen
viheralueiden kasvillisuus koostuu eri puulajeista sekä nurmikosta.
Frisbeegolfrata kulkee osin nurmikoilla. Vanhankylänniemessä järjestetään myös tapahtumia, kuten vuosittainen Puistoblues. Tapahtumien aikaan nurmikot toimivat tapahtumakenttänä.
2.3.2 Niityt
Niittyjen kasvillisuus on monipuolista, muun muassa ruiskaunokkeja ja sauniota. Niityillä kukkivat kasvit houkuttelevat perhosia ja muita hyönteisiä.
Myös jäniksille ja linnuille löytyy niityltä syötävää.

24
2.3.3 Kalliokedot
Kallioketo-alue on seudullisesti arvokas, kalliokedoista ja pienruohoniityistä muodostuva alue. Kallioketojen lajistoon kuuluvat esimerkiksi ketoneilikka, keltamatara, keltamaksaruoho, mäkitervakko, ahosuolaheinä,
tuoksusimake, ruoholaukka sekä kevättaskuruoho. Kallioketoalueiden arvoa lisäävät myös alueella olevat suuret, vanhat ja osin lahot puut. Kallioketoalueilla kulkee polkuja, joita pitkin voi kävellä ja ratsastaa. Kallioketo-niityillä on myös vanha tuulimylly. Tuulimylly on näkyvissä jo vuoden
1697 kartassa.

Kuva 30. Kallioketo

Kuva 31. Tuulimylly
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2.3.4 Metsiköt
Vanhankylänniemen metsät ovat hoitoluokassa C1 (lähimetsä). C1 hoitoluokan metsää on alueella 74 980 m². Alueen metsät ovat rannoilla lehtipuupainotteista sekametsää ja veistoksen ja ratsastuskeskuksen läheisyydessä mäntyvaltaista kangasta. Arvokkaista luontotyypeistä alueella on
useita lehtoja.
Rantametsikössä kulkee virkistysreitti, jota pitkin voi kävellä tai pyöräillä.
Reittien yhteydestä löytyy pysähdyspaikkoja maiseman katseluun tai
evästauolle.

Kuva 32. Penkki Niemennnokassa

Kuva 33. Niemennokan ulkoilureitti
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Vanhankylänniemessä on 6 tammea ja yksi mänty, jotka ovat suojeltuja
luonnonmuistomerkkejä. Puut on valaistu maavaloin Ståhlhanentien varresta.
Palstaviljelyalueen läheisyydessä sijaitsevassa jalopuumetsikössä kasvaa
runsaasti jaloja lehtipuita, kuten vaahteraa ja tammea. Metsikössä on
myös runsaasti lahopuuta, ja uhanalaisia lahopuukovakuoriaisia. Jalopuumetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen jalopuumetsikkö, joka on merkitty suojeltavaksi uudessa yleiskaavaehdotuksessa.
Metsälain 10 § perusteella rehevät lehtolaikut ovat luokiteltu erityisen arvokkaiksi elinympäristöiksi. Suojeltujen rehevien lehtolaikkujen ominaispiirteitä ovat lehtomulta sekä kasvillisuuden osalta luonnontilainen tai
luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus. Suojellut luontotyypit ovat harvinaisia ja arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle sekä maisemansuojelulle. Suojelulla tavoitellaan luontotyyppien ominaispiirteiden
säilyttämistä, eikä luontotyyppiä saa muuttaa niin, että ominaispiirteiden
säilyminen vaarantuisi. Kuitenkin joissakin kohteissa luontotyypin säilyminen voi edellyttää jatkuvaa käyttöä ja hoitoa.

Kuva 34. Metsälain mukainen rehevä lehtolaikku
Vanhankylänniemen alueella oleva niemenkärki (kuva 34) on metsälain
mukainen rehevä lehtolaikku. Rannassa on rantalehdon kasvillisuutta ja järeitä puita. Alueella kasvavia lajeja ovat muun muassa koivu, tervaleppä,
tuomi, vadelma ja metsäkurjenpolvi. Vieraslajeista alueella kasvaa terttuseljaa ja karhunköynnöstä.
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2.3.5 Rannat
Vanhankylänniemessä on paljon rantaviivaa, sillä Tuusulanjärvi ympäröi
aluetta useasta suunnasta. Tuusulanjärven rantoja on pidetty 1950-luvulle
asti laidunmaina, hakamaina ja niittyinä. Kun maataloustoiminta on loppunut, rannat ovat vesakoituneet ja kasvaneet umpeen ja kulttuurimaisema
on näin menettänyt alkuperäisen avaran ilmeensä. Rantoja on raivattu syksyllä 2019. Miljöösuunnitelman mukaisesti Vähäjärven puolella olevan veneiden talvisäilytyspaikat lähistö on avointa tilaa (kuva 35). Muut rannat
ovat pääosin puoliavointa tilaa lukuun ottamatta Niemennokan huvilan takana olevaa metsikköä, joka on peitteistä.

Kuva 35. Avoimet ja suljetut tilat Vanhankylänniemessä (Häkkinen, 2019
s.11)
Rantaviivan pituus käyttö- ja hoitosuunnitelman aluerajauksessa on noin
2,5 km. Rannoilta on mahdollista muun muassa onkia kaloja Tuusulanjärvestä. Tuusulanjärven kalakanta on särkikalavaltainen. Tärkeitä saaliskaloja ovat hauki, kuha ja ahven.
Vanhankylänniemen rannoilla viihtyy myös useita eri lepakkolajeja, lisää
alueella esiintyvistä lepakoista luvussa 2.1.5.
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2.4

Muut alueet

2.4.1 Veljeä ei jätetä- muistomerkki
Järvenpään sotaveteraanien tilaama Erkki Erosen veistämä sotaveteraanimuistomerkki sijaitsee Vanhankylänniemessä. Pronssiveistoksessa yhteen liitetyt kädet ovat kranaatin räjähdyksen keskellä, ja vahvempi aseveli
auttaa heikompaa.
Muistomerkin ympäristö on valaistu kohdevalaisimin. Muistomerkin ympärille istutettiin syksyllä 2019 uusia perennoja; kelta-, valko- ja kaukasianmaksaruohoa sekä kattomehitähtiä. Patsaan läheisyyteen istutetiin myös
kunttaa.
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Kuva 36. Veljeä ei jätetä-muistomerkki

Kuva 37. Muistomerkin alueelle syksyllä 2019 tehtyjä istutuksia
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2.4.2 Tiet ja kulkuväylät

Kuva 38. Katu- ja viheralueiden hoitoluokitus Vanhankylänniemessä
Alueella kulkee runsaasti reittejä ja raitteja kävelyyn ja pyöräilyyn sekä
teitä ajoneuvoille. Järvenpään kaupungin katujen ylläpito on jaettu käytännössä neljään kunnossapitoluokkaan:
− Pääkadut: Luokka I S
− Pääkadut: Luokka I
− Kokoojakadut: Luokka II
− Asuntokadut: Luokka III
Jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpito on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan:
− Laatukäytävät: Luokka A
− Jalkakäytävät ja katujen varsilla olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät:
Luokka B
− Erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät: Luokka C
Ståhlhanentie ja Tuulimyllyntie ovat kunnossapitoluokassa 1 (I), Niemennokantie luokassa 3 (III). Jalankulku- ja pyöräväyliä on
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Vanhankylänniemessä kunnossapitoluokissa A-C. Kulkuväylät ovat asfalttitai sorapäällysteisiä.
Taulukko 2. Teiden ja väylien kilometrimäärät kunnossapitoluokituksen
mukaan Vanhankylänniemessä
Hoitoluokka
I
III
A
B
C

Km-määrä
1,3
1,1
0,4
0,7
0,3

2.4.3 Liikennemerkit, kalusteet ja varusteet
Niemennokan raittien valaistus on erillään muusta valaistusverkosta, joten
vain kyseisen alueen valojen sammuttaminen on mahdollista. Valoja pidetään päällä niemennokassa vain syyskuusta huhtikuuhun, sillä lepakot pesivät ja ovat liikenteessä touko-elokuussa.
Rantaraitille toteutettiin uusi pollarivalaistus vuonna 2019. Rantaraitin valaistus ei häiritse lepakoita, mutta mahdollistaa raittien käytön hämärään
ja pimeään aikaan.

Kuva 39. Rantareitin pollarivalaisin
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Rantaraitilla on valaistu suuria, näyttäviä puita kohdevalaisimin (kuva 40).

Kuva 40. Kohdevalaisin rantareitillä.
Veljeä ei jätetä-veistoksen valaistus on toteutettu veistoksen taiteilija Erkki
Erosen toiveiden mukaisesti. Valot eivät kohdistu suoraan veistokseen,
vaan alueen valaistus on pehmeää.
Reittien varrella on roska-astioita ja penkkejä.
2.4.4 Lammaslaidun
Alueella oleva lammaslaidun sijaitsee Natura 2000-alueella. Natura 2000alue on suojeltu lintuvesikohteena. Alue on valtion omistuksessa, ja sitä
hoitaa Metsähallitus. Alue on vuokrattu lampurille, ja Järvenpään kaupunki
toteuttanut lammaslaitumen aidan yhteistyössä metsähallituksen ja lampurin kanssa.
Aluetta on hoidettu laiduntamalla, kun Lammaskallion tilan suomenlampaat ja kainuunharmakset ovat laiduntaneet aluetta. Lampaiden laidunnus
alueella ennallistaa perinnemaisemaa. Alue on päässyt aikojen saatossa
pajuttumaan, ja samalla on kadonnut näköyhteys Tuusulanjärvelle.
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Kuva 41. Lampaat Natura-alueella.

Kuva 42. Lammasaitauksen aita
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Kuva 43. Lammasaitauksen opaskyltti

3

HOITOSUUNNITELMA
Hoitosuunnitelman tavoitteena on antaa toimenpide-ehdotukset alueen
kunnossapitoon ja hoitoon. Oikeiden hoitotoimenpiteiden avulla alue säilyttää nykyisen arvonsa ja uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien elinympäristöt säilyvät nykyisessä kunnossaan. Hoitosuunnitelma on opas käytännön työhön. Hoitosuunnitelmassa on esitetty suositeltavia ajankohtia työn
suorittamiseen sekä hoitomenetelmät. Alueella töitä tehdessä on huomioitava alueen käyttäjät ja eläimet.
Alueen hoidossa noudatetaan Järvenpään alueurakan tehtäväkorttien mukaista ohjeistusta sekä Viheralueiden hoito VHT’14 hoitoluokkien mukaista
ohjeistusta, huomioiden alueen erityispiirteet ja alueelle tehtyjen selvitysten suositukset.

3.1

Alueen toiminnot

3.1.1 Uimaranta
Uimarantojen uimakautta valmistellaan rantojen perussiivouksella ja varusteiden ja laiturin tarkistuksella, jotka tulee olla tehtynä 24.4. mennessä.
Laituri pestään ennen kauden alkua ja öljytään tai petsataan joka toinen
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vuosi. Ranta tarkastetaan ennen uimakautta sukeltamalla. Myös suihkujen
toiminta, ilmoitustaulut ja turvallisuusvälineet tarkastetaan.
Uimakauden aikana pelastusvälineet ja muut rakenteet ja varusteet tarkistetaan viikoittain ja mahdolliset puutteet korjataan. Uimarannan turvallisuuden kannalta oleellisen varustuksen tulee olla aina kunnossa. WCtilojen tyhjentämisestä huolehditaan uimakauden ajan.
Rantaan ajautuneet kaislat poistetaan kaksi kertaa kesässä, kesä- ja heinäkuussa. Rakenteiden ympäriltä poistetaan ruoho ja puuvartiset vesat vähintään kerran kasvukaudessa, 30.6. mennessä. Uimaranta-alueen nurmia
ei lannoiteta, kalkita tai torjuta rikkakasveja kemiallisesti. Uimarannan tulee olla siistissä kunnossa, eikä siellä saa olla mitään terveyttä vaarantavaa.
Uimakauden jälkeen lokakuussa tehdään loppusiivous ja wc-tilojen jäteastiat tyhjennetään. Syyskunnostuksen tulee olla tehtynä 15.10. mennessä.
Syyskunnostukseen kuuluu alueen loppusiivous ja WC-tilojen jäteastioiden
tyhjentäminen.
3.1.2 Frisbeegolf
Frisbeegolfradan kunnossapidossa noudatetaan Järvenpään alueurakan
2019-2023 tehtäväkorttia 6593.2 frisbeegolfradan puhtaanapito.
Frisbeegolfalueen kunnossapidosta vastaa Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut ja roska-astioiden tyhjennyksestä Järvenpään alueurakan urakoitsija. Frisbeegolfradan välineineen ja opasteineen tulee olla toimintakunnossa ja alueen siisti. Frisbeegolfradan roska-astiat tyhjennetään toimintakautena (1.5.-1.11.) päivittäin ja rata pidetään puhtaana irtoroskista. Heittopaikkojen alustat pidetään puhtaana, ja alustalle kertynyt irtoaines harjataan pois. Lähtöpaikkojen tekonurmia korjataan tarvittaessa. Frisbeegolf-radan varusteet ovat paikoillaan talven ajan, mutta toimintakauden
ulkopuolella radalle ei tehdä kunnostustöitä.
Frisbeegolfradan runsas käyttö on vaurioittanut alueen ympäristöä. Metsästä on hävinnyt aluskasvillisuus laajalta alueelta radan kohdilta. Frisbeegolfrataa ollaan kuitenkin suunnittelemassa uusiksi. Rataa suunnitellessa kannattaa huomioida radan käytöstä aiheutuva maanpohjan kuluminen, jottei kuluminen kohdistu ainakaan arvokkaille luontokohteille.
3.1.3 Venepaikat
Venelaitureiden kunnossapidossa noudatetaan Järvenpään alueurakan
2019-2023 tehtäväkorttia 6332.4 laitureiden ja venepaikkojen hoito: Vanhankylänniemi ja Tervanokka.
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Venelaiturien kunnossapidosta vastaa Järvenpään alueurakan urakoitsija.
Venelaiturit ja turvallisuusvarusteiden kunto tarkistetaan keväisin ja suoritetaan huoltotyöt. Laiturit pestään painepesurilla keväisin ennen veneilykauden alkua ja petsataan tai öljytään joka toinen vuosi, 30.4. mennessä.
Laiturit tarkastetaan keväisin jäiden sulettua. Tarkastuksesta tehdään vikalista ja valokuvataan viat. Tarkastuksen yhteydessä tehdään normaalit
huoltotyöt, kuten ruuvien ja naulojen kiristäminen, poijujen oikominen
sekä yksittäisten lautojen uusiminen. Tarkastuskierroksen yhteydessä tarkastetaan turvallisuuteen liittyvien varusteiden kunto (köysi, pelastusrengas, pelastuskeppi). Alueet ja laiturit ovat toimintakuntoisia 1.5.-30.11 välisenä aikana.
Veneiden talvisäilytyspaikka sijaitsee Vanhankylänniemessä. Talvisäilytyspaikan kunto tarkistetaan ja alue siivotaan 31.5. mennessä.
3.1.4 Ulkoilureitit
Hiihtoväylät tehdään ja kunnossapidetään lumitilanteen mukaan, ulkoilureiteistä vastaa Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut. Niemennokkaan
tehdään tarvittaessa hiihtokouluille hiihtoreittejä.
Ulkoilureittien käytävät tasataan tarpeen mukaan.
3.1.5 Palstaviljelyalue
Palstaviljelyalue kunnossapidetään alueurakan 2019-2023 tehtäväkortin
6323.3 Vanhankylänniemen hoito- mukaisesti.
Viljelypalstoille järjestetään toukokuun alusta jätehuolto sekä avataan vesipisteet. Maa muokataan keväällä viljelijöitä varten ja palstojen paikat
merkitään maastoon, jonka jälkeen viljelyn voi aloittaa. Palstaviljelyalueen
reunalla sijaitsevien vesipisteiden betoniset kaivonrenkaat käännetään
kaksi kertaa vuodessa. Keväisin renkaat käännetään ylöspäin, jotta ne toimivat vesiastiana viljelijöille ja syksyllä ne käännetään alaspäin, jottei niihin
jäädy vesi talveksi. Renkaat käännetään keväällä 30.4. mennessä ja syksyllä
1.10. mennessä.
3.1.6 Annitädintien toimintakenttä
Annitädintien toimintakenttä hoidetaan alueurakan 2019-2023 tehtäväkortin 6323.3 Vanhankylänniemen hoito- mukaisesti.
Annitädintien toimintakenttä tasataan ja suolataan keväällä toimintakuntoon 30.4. mennessä. Kenttä pidetään puhtaana ympäri vuoden keräämällä irtoroskat ja tyhjentämällä roska-astiat. Talvella kenttä aurataan ja
tarvittaessa hiekoitetaan. Kenttä on käyttökunnossa ympäri vuoden.
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3.1.7 Leikkipaikka
Leikkipaikan kunnossapito tehdään tehtäväkorttien 6314 leikkipaikkojen
pintarakenteiden hoito, 6323 leikkipaikkavälineiden, kalusteiden ja suojien
hoito ja 6512 leikkipuistojen, -alustojen ja -paikkojen turvatarkastukset.
Kevät- ja syyskunnostuksessa varisseet lehdet ja muut alueille kuulumattomat eloperäiset ainekset poistetaan koko leikkipaikan alueelta. Kevätkunnostuksen yhteydessä havainnoidaan turva- ja leikkihiekan puhtaus ja
määrä. Kevätkunnostus tehdään lumien sulamisen jälkeen ennen toukokuun puoliväliä. Hiekkalaatikoiden hiekka vaihdetaan joka toinen vuosi keväällä, 31.5. mennessä.
Leikkivälineiden turva-alueella olevan soran suojaominaisuuksista pidetään huolta lisäämällä ja tasoittamalla tarpeen mukaan. Tarvittaessa turvahiekka muokataan (jyrsitään) alustan riittävän pehmeyden varmistamiseksi vuosittain.
Turva- ja leikkihiekka-alueiden rikkakasvit torjutaan haraamalla ja poistamalla syntynyt kasvijäte kaksi kertaa kasvukaudessa. Myös muut turvallisuutta vaarantavat materiaalit tulee poistaa. Kemiallista rikkakasvien torjuntaa ei saa käyttää leikkialueilla eikä niiden ympäristössä. Turva- ja pehmythiekka-alueen epätasaisuus poistetaan kunnostusten ja rikkakasvien
torjuntojen yhteydessä.
Kevät- ja syyskunnostuksessa tarkistetaan leikkipaikkavälineiden, kalusteiden, aitojen, porttien sekä suojien kunto ja tehdään tarvittavat korjaustyöt. Leikkivälineiden anturat pidetään aina peitettynä noudattaen leikkivälinekohtaisia ohjeita.
Puhtaanapitokierrosten yhteydessä tarkkaillaan välineiden, kalusteiden ja
suojien kuntoa. Kohteet pidetään siisteinä ja käyttökuntoisina, ja turvallisuutta vaarantavat epäkohdat tulee korjata heti. Puiden oksat eivät saa
ulottua leikkivälineiden turva-alueille.
Leikkivälineitä huolletaan tarpeen mukaan (mm. porttien ja roska-astioiden rasvaus, ruuvien kiristäminen, porttien säädöt ja laakerien voitelut).
Leikkivälineistä, leikkialueen muista kalusteista ja rakenteista, penkeistä,
roska-astioista ja valopylväistä poistetaan töhryt.
Jos leikkipaikalla huomataan turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, ne tulee
korjata välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, on pääsy leikki- tai
kuntoiluvälineeseen estettävä. Yleisilmettä haittaavat pintavauriot
korjataan mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa.
Syyskunnostus tehdään ennen maan routaantumista syys-lokakuussa. Talvikaudella poistetaan lumet katosrakenteiden päältä tarvittaessa.
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Leikkivälineille tehtäviä tarkastuksia ovat:
− rutiininomainen, silmämääräinen tarkastus puhtaanapitokierroksen
yhteydessä
− toiminnallinen tarkastus 4 kertaa kesässä
− vuositarkastus.
Leikkipaikalle on laadittu tarkastussuunnitelma standardin EN1176-7
mukaisesti (Suomen standardisoimisliitto, SFS-käsikirja 143). Siitä ilmenee,
kuinka usein leikki- ja kuntoiluvälineet tarkastetaan sekä millaisin
menetelmin eri osat tarkastetaan.
Leikki- ja kuntoiluvälineiden tarkastukset toteutetaan seuraavasti:
Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus:
− havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai sääolosuhteista
johtuvat vaaratekijät
− tarkastetaan silmämääräisesti mm. puhtaus, välineen ja maan välinen
tila, alustan kunto, näkyvät perustukset, terävät reunat, puuttuvat
osat, liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys
− rikkoutuneista ja vaaraa aiheuttavista välineistä raportoidaan
tilaajalle työmaapäiväkirjassa.
Toiminnallinen tarkastus:
− Edellistä yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen
toiminta ja stabiliteetti (vakaus)
− Tarkastetaan esimerkiksi osien välinen kuluminen, erityistä huomiota
kiinnitettävä kiinteästi asennettuihin osiin
− Raportointi tehdään käytössä olevalla kaavakkeella.
Leikkivälineiden vuositarkastus ei sisälly alueurakan tehtäväkorttien mukaisiin hoitotöihin, vaan se tilataan erikseen ulkopuoliselta taholta.
Taulukko 3. Vanhankylänniemen leikkipaikan välineet
Valmistaja
Hags
Lappset
Lappset
Lappset
Lappset
Lappset

Malli
Keinuteline
Jousikeinuhevonen
Jousikoira
Hiekkalaatikko
Karhumetsä, Bears
Wood
Kyltti

Tuotenumero
120 222
010445
010443
404
Q03474

Kpl määrä
1
1
1
1
1

J14712

1
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3.2

Vuokralle annetut alueet ja vuokrattavat kohteet
Vuokrattavien kohteiden ylläpidosta vastaavat alueen tai kohteen vuokranneet tahot.

3.3

Luonto- ja viheralueet
Alueella on useita uhanalaisia luontotyyppejä sekä lajeja, joiden selviytymistä on tärkeää tukea ylläpidon avulla.
Luonto- ja viheralueiden kunnossapidossa noudatetaan seuraavia alueurakan 2019-2023 tehtäväkortteja: 6212 roskien ja jätteiden poisto, 6421
nurmikoiden ja niittyjen hoito ja 6429 puiden hoito.

3.3.1 Rakennetut viheralueet
A2- nurmikoilta poistetaan keväisin käyttöä haittaava kasvimassa ja muut
roskat ja esineet. Lehdet saavat jäädä pensaiden alustoille. A3- nurmikoilta poistetaan keväisin roskat ja risut. Kevätsiivoukset tehdään ennen
kasvukauden alkua.
Nurmikko leikataan keväällä ensimmäisen kerran kun se on 8-10 cm pitkää. Leikattavalta alueelta poistetaan kivet ja roskat ennen nurmikon
leikkuuta, sekä tarkistetaan ettei alueella ole eläimiä, jotka voisivat vahingoittua konetöistä.
Ennen syyssiivouksia nurmikot leikataan hoitoluokan mukaisiin mittoihin.
A2 puistonurmikoille pudonneet lehdet poistetaan tai silputaan osin paikoilleen murskaavalla ruohonleikkurilla. A3-nurmikoilta poistetaan paksun lehtimassat. A2 ja A3- nurmikoilta poistetaan sinne kuulumattomat
roskat. Syyssiivoukset tehdään ennen maan jäätymistä, viimeistän 15.11.
A2- alueiden puhtaanapitoa tehdään tammi-huhtikuussa kerran viikossa
maanantaisin ja touko-lokakuussa kaksi kertaa viikossa, maanantaina ja
perjantaina. Marras-joulukuussa puhtaanapitoa tehdään kerran viikossa,
maanantaina. A3- alueet siivotaan kerran viikossa, maanantaina.
A3-luokan nurmialueet pidetään siistinä siimaleikkureilla, pientareiden
niitolla tai kelamurskainleikkureilla.
Puiden leikkaaminen tulee teettää puiden leikkaukseen koulutetulla
ammattihenkilöstöllä. Puiden leikkaustarpeeseen vaikuttavat mm
puulaji, puun ikä, kasvupaikka, sijainti sekä katupuilla liikenteen vaatima
vapaa ajokorkeus sekä muut liikenneturvallisuuden vaatimukset.
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3.3.2 Kallioketo
Kallioketo on hoidettu hoitoluokassa B2 (käyttöniityt), mutta koska kyseessä on seudullisesti arvokasluontotyyppi, jossa kasvaa vaarantuneita ja
silmälläpidettäviä lajeja, aluetta voisi jatkossa hoitaa hoitoluokan B5 (arvoniityt) mukaisesti.
Kallioketo-alue hyötyy säännöllisestä niitosta ja vieraslajien poistosta, sillä
keto rehevöityy ja sen lajit vaihtuvat, jos ketoa ei hoideta säännöllisesti.
Vuoden 2018 luontoselvityksessä Vanhankylänniemen niityillä ja kalliokedoilla havaittiin keltamataraa ja ketoneilikkaa. Kallioketoalueen oikein
ajoitettu niitto ja niittojätteen keräys edistävät näiden lajien säilymistä alueella. Niitto tulee tehdä loppukesästä, kun kasvit ovat ehtineet kukkia ja
niiden siemenet ovat kypsyneet. Niittojäte on vietävä pois ketojen ja niittyjen alueelta rehevöitymisen estämiseksi. Kedon niitto voidaan hoitaa
myös laiduntamalla.
Rikkakasvit, jotka uhkaavat kallioketoalueiden kasvillisuuden elinvoimaisuutta tai haittaavat niityn ulkonäköä, torjutaan kesäkuun loppuun mennessä. Haitallisia vieraslajeja torjutaan heti niiden ilmaannuttua.
Tuulimyllyn alue pidetään puhtaana, ja rakennuksen kuntoa tarkkaillaan.
3.3.3 Niityt
Niityiltä poistetaan roskat keväällä 30.5. mennessä.
Niityt niitetään kaksi kertaa kesässä: ensimmäisen kerran kesäkuun loppuun mennessä ja toinen kerran syyskuun alkuun mennessä. Niittoajankohdassa huomioidaan lintudirektiivi, joka takaa maapesintäisille linnuille
pesimärauhan 1.4.- 31.7.
B2-alueilla niitto tehdään pääsääntöisesti ajettavalla koneella. Siimaaminen pienillä alueilla on mahdollista. Rakenteiden, puiden ym. esteiden ympärykset viimeistelyleikataan kulkuväylien ja reittien varsilta. Viimeistely
tehdään niittojen yhteydessä. B3-alueella sallitaan niitto murskaimella. Rakenteiden, puiden ym. esteiden ympärystät viimeistelyleikataan kulkuväylien ja reittien varsilta
Niittojäljen tulee olla tasaista ja kasvuston pitää jäädä vähintään 4 cm korkuiseksi. Niittojäte pitää olla levinnyt tasaisesti koko alalle.
3.3.4 Metsiköt
Järvenpään kaupunki teettää vuonna 2020 puistometsien hoitosuunnitelman, jossa puistometsien hoito esitetään suunnitelmallisesti.
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Vanhankylänniemen metsissä noudatetaan valmistuvan puistometsien
hoitosuunnitelman mukaista hoitoa.
Metsiköiden pienpuuston poisto tehdään VHT’14 kohdan 2.3.4 Pienpuuston poisto mukaan. Metsiköiden harvennuksessa huomioidaan kuitenkin
alueella viihtyvät lepakot, jotka viihtyvät nimenomaan alueen metsissä.
Metsiköitä harvennettaessa karsitut isot pöllit jätetään maastoon hajoamaan, jolloin ne lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta hajotessaan.
Pienemmät harvennuksessa poistetut risut viedään pois. Myös alueella
viihtyvät lahopuukovakuoriaiset tarvitsevat eri lahoamisasteessa olevaa
puuta viihtyäkseen alueella.
Niemennokassa kasvaa vieraslajina terttuseljaa ja karhunköynnöstä. Vieraslajien leviämistä tulee hillitä poistamalla niitä alueen muun hoidon yhteydessä. Terttuselja leviää siementen mukana, kun linnut syövät sen siemeniä ja levittävät niitä. Terttuseljapensaat poistetaan katkomalla ne ja
poistamalla versot. Karhunköynnös leviää juurakonpätkien avulla. Torjunta aloitetaan katkomalla kasvin varsi köynnöksen tyvestä. Kun köynnös
on kuivunut paikalleen, sen poisto on helppoa.
Vanhankylänniemessä on useita vanhoja puuyksilöitä. Umpeenkasvu häiritsee kuitenkin alueen arvokkaita puita. Vanhat, suuret yksittäispuut jäävät muun kasvillisuuden sekaan eivätkä hahmotu maisemasta, kun muu
kasvillisuus valtaa alaa. Puut saavuttavatkin suurimman maisema-arvonsa
vanhemmiten. Suurien ylispuiden alta voidaan raivata taimikko pois, sillä
puut vaativat runsaasti tilaa saavuttaakseen suurimman maisemallisen arvonsa. Vanhojen mäntyjen ja jalojen lehtipuiden elinikää pidentää niiden
latvuksia varjostavien puiden poisto. Puiden hoidossa tulee käyttää puiden
hoitoon perehtyneen arboristin asiantuntija-apua.
Palstaviljelyalueen läheisyydessä sijaitsevan jalopuumetsikön lahopuiden
kovakuoriaislajeja selvitettiin vuonna 2016. Alueella on uhanalaisia, vaarantuneita ja huomionarvoisia kovakuoriaislajeja. Vanhankylänniemen
lehtipuiden huomionarvoisten kovakuoriaisten elinpuita ei ole paikannettu tarkasti. Alueen vanhat jalopuut sekä muut lehtipuut, ja niiden kaatuneet rungot ja maahan pudonneet oksat tulee säästää.
Jalopuumetsikkö on luonnonsuojelulain mukainen jalopuumetsikkö, jota
on esitetty uudessa yleiskaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi. Aluetta ei kuitenkaan ole vielä suojeltu. Luonnonsuojelualueelta ei saa luonnonsuojelulain mukaan kaataa puita tai tehdä lisää lahopuita kovakuoriaisille. Lahojakaan jaloja lehtipuita ei saa kaataa. Jalopuita varjostavia kuusia
voidaan kuitenkin poistaa ELY-keskuksen luvalla, sillä kuuset vievät jaloilta
lehtipuilta elintilaa. Suuria kuusia poistaessa on kuitenkin huomioitava,
ettei lisääntynyt valon määrä heikennä jalojen lehtipuiden kasvua.
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3.3.5 Rannat
Näkymät Tuusulanjärvelle ovat nykyisin Vanhankylänniemessä harvassa,
vaikka järvi ympäröi aluetta kolmesta suunnasta. Näkymiä avattaessa on
otettava huomioon luontoarvot, sillä osa rannoista on lajistoltaan varsin
monipuolisia ja luontotyypiltään suojeltuja. Vesakko ja vähempiarvoinen
puusto poistetaan. Rantojen vanhat, maisemallisesti arvokkaat puut hoitoleikataan. Vähäjärven ja Tuusulanjärven rannat rajataan ja hoidetaan pitämällä avoimina tai puoliavoimina laiduntamisen avulla.
3.4

Muut alueet

3.4.1 Veljeä ei jätetä- muistomerkki
Muistomerkki kunnossapidetään Järvenpään alueurakan 2019-2023 tehtäväkortin 6323.3 Vanhankylänniemen hoito- mukaisesti.
Veljeä ei jätetä- muistomerkin ympäristö siistitään keväisin, 30.4. mennessä.
Patsaat ja jalusta pestään tarpeen mukaan vedellä, patsasta ei saa pestä
painepesurilla.
3.4.2 Tiet ja kulkuväylät
Teiden ja kulkuväylien kunnossapidossa noudatetaan Järvenpään alueurakan 2019-2023 seuraavia tehtäväkortteja: 6111 talvihoidon valmistelevat työt, 6112 lumen auraus ja sohjon poisto, 6113 lumen kuormaus ja
kuljetus, 6114 hiekoitus / mekaaninen liukkauden torjunta, 6115 ajoratojen kemiallinen liukkauden torjunta, 6116 polanteen poisto ja pinnan tasaus, 6119 liukkaudentorjuntamateriaalin poisto ja pölynsidonta ja 6211
pintojen pesu ja harjaus: väylien ja yleisten alueiden puhtaanapito.
Väylien (ajoradat, LP-alueet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, piha-alueet)
päällystetyillä osuuksilla ei saa esiintyä liikennettä haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia.
Tiet
Aurausviitoitus on tehtävä loka-marraskuun aikana. Aurausviitat on poistettava 30.4. mennessä.
Lumet aurataan niin, että estetään lumen kasautuminen suojateiden
eteen, risteysten näkemäalueille ja leikkipuiston sisäänkäynnin kohdalle.
Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys rakennetuille puistoalueille sekä niityille on kielletty.
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Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta.
Märkä lumi ja sohjo tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei se pääse jäätymään lämpötilan laskiessa.
Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt on suoritettava välittömästi auraustöiden jälkeen, kuitenkin niin, ettei työn loppuun saattaminen kestä jalankulku- ja pyöräilyväylillä yhtä päivää (24h) kauempaa.
Aurassa on käytettävä polanteen pintaa karhentavaa terää. Mikäli lumenpoisto kiillottaa polanteen pinnan liukkaaksi, on pinta hiekoitettava samalla.
Paikoitusalueet
Paikoitusalueilla lumi kasataan siten, että siitä on mahdollisimman vähän
haittaa alueen käytölle ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa.
Jalankulku- ja pyöräilyväylien liukkautta torjutaan pintaa karhentamalla ja
sepelillä. Ajoratojen liukkautta torjutaan suolauksin, pintaa karhentamalla
ja sepelillä keliolosuhteet ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto suoritetaan keväällä, kun oletettavasti liukkaudentorjuntaa ei enää tarvita.
Teiden, reittien ja raittien puhtaanapito hoidetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesti.
Roska-astioista poistetaan töhryt, ilmoitukset ja tarrat, sekä tyhjennetään
roska-astiat. Myös luvattomat mainokset poistetaan. Kulkuväylien ja levähdysalueiden puhtaanapitoa tehdään touko-lokakuussa kahden viikon
välein, muulloin kerran kuukaudessa.
Sitomattomat, sorapäällysteiset tiet
Sorapäällysteisten ajoratojen ja jalankulku- ja pyöräilyväylät höylätään tai
lanataan, ja huonokuntoisimpiin paikkoihin lisätään kulutuskerrosta. Tämä
tehdään tasaushöyläyksellä, jossa höyläyssyvyys ulottuu kuoppien pohjan
tasolle. Tasaushöyläyksessä ei saa vähentää sivukaltevuutta. Muotoiluhöyläyksessä koko kulutuskerros irrotetaan ja palautetaan kadun, tien tai
alueen poikkileikkauksen muoto. Höylättäessä ja lanatessa on kulutuskerroksen oltava kostea. Tarvittaessa kulutuskerros kastellaan ennen höyläystä tai lanausta.
Sorastus tehdään tarvittavassa laajuudessa täydennyssorastusta vaativiin
kohteisiin. Tarvittaessa työ viimeistellään lanaamalla. Kauttaaltaan tehtävä
sorastus tehdään syksyllä tien pinnan ollessa kostea, jolloin sora tarttuu
hyvin kulutuskerrokseen. Hyvin kantavilla sorateillä sorastus voidaan
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tehdä myös keväällä, jolloin mahdollinen suolaus voidaan tehdä sorastuksen yhteydessä.
Ennen kauttaaltaan tehtävää sorastusta tien pinta höylätään oikeaan muotoon (sivukaltevuus ~5 %) ja höyläyksen yhteydessä syntyneet reunavallit
poistetaan. Sora levitetään koko tien leveydellä ja työ viimeistellään lanalla
tai tiehöylällä
Sitomattomat, kivituhka-, hiekka- ja sorapäällysteiset alueet
Turvallisuutta vaarantavat haitat merkitään ja korjataan välittömästi. Ylläpitotarkastus ja vaarallisten epätasaisuuksien poisto suoritetaan myös
rankkojen vesisateiden jälkeen.
Kevätkunnostuksessa tehdään:
− käytävien näkemäalueiden tarkastus
− käytävien pinnanmuotoilu koko leveydeltä niin, että sivukaltevuus on
5%
− käytävien padottavien reunapaltteiden poisto
− kulutuskerroksen lisäys, kun sen vahvuus alittaa 20 mm. Kulutuskerrosta lisätään siten, että sen kokonaisvahvuus on 50 mm (ei koske
kenttiä)
− epätasaisuuksien poisto kaikilta pinnoilta
− A2- ja A3-hoitoluokissa orgaanisen aineksen poisto päällysteen pinnalta
− kanttaus
Kevätkunnostuksen jälkeen pinnat ovat siistit ja puhtaat.
Kasvukauden aikaiset hoitotyöt:
− sateen tai muun kulutuksen aiheuttamien ja käyttöä haittaavien epätasaisuuksien poisto kerran kuukaudessa sekä välittömästi rankempien vesisateiden jälkeen
− rikkakasvien torjunta A2- ja A3-alueilla 2 kertaa kasvukaudessa. Ensimmäinen kerta 15.6. mennessä ja toinen kerta 15.8. mennessä
− rikkakasvien torjunta B2- ja B3-alueilla kerran kasvukaudessa
− kanttaus
Syyskunnostuksessa tehdään:
− näkemäalueiden tarkastus
− vaurioiden raportointi
− kasvijätteiden poisto ennen lumen tuloa
Lanauksen osalta tulee ennen työhön ryhtymistä tarkistaa, että kulutuskerros on riittävä lanaukseen.
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3.4.3 Liikennemerkit, kalusteet ja varusteet
Liikennemerkit, kalusteet ja varusteet kunnossapidetään tehtäväkorttien
6321 turvallisuusrakenteiden sekä opastus- ja ohjausjärjestelmien hoito,
6322 kalusteiden, varusteiden ja suojien hoito ja 6323.3 Vanhankylänniemen hoito- mukaisesti.
Turvallisuusrakenteet sekä ohjaus- ja opastusjärjestelmät
Kaikki alueen liikennemerkit puhdistetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä puhdistetaan suojatiemerkit, varoitus- sekä kielto- ja rajoitusmerkit. Kaikkien merkkien pesu tehdään 30.5. mennessä. Puhdistaminen ja pesu tehdään olosuhteiden mukaan harjaamalla, vesipesuna harjalla tai korkeapainepesuna. Pesuaineiden käytöstä on sovittava erikseen.
Talvella liikennemerkit tulee puhdistaa lumesta, kun ne eivät ole enää luettavissa. Ensiksi puhdistetaan varoitus-, suojatie-, kielto-, ja varoitusmerkit. Sen jälkeen puhdistetaan muut merkit ja opasteet.
Kaatunut tai muutoin lukukelvoton merkki korjataan viimeistään seuraavana arkipäivänä havainnosta tai palautteesta. Talvikaudella kiertyneiden
tai kallistuneiden merkkien tulee olla suoritettuina keväällä toukokuun aikana
Kalusteet ja varusteet
Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden kuntoa seurataan. Jos rikkoutunut
varuste tai laite on vaaraksi, tulee se poistaa tai estää pääsy sen luo. Käyttäjien siirtämät varusteiden ja kalusteiden siirretään takaisin paikoilleen.
Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden korjaustoimenpiteissä käytetään
samaa väriä tai materiaalia kuin alkuperäinen materiaali. Penkit kunnostetaan vuosikierrolla. Kalusteiden ja varusteiden pestään vähintään kerran
vuodessa ja muuten tarvittaessa.
Tammien maavalojen kunto tarkastetaan ja luonnonmuistomerkkipaalut
oikaistaan vuosittain keväällä lumien sulettua, 15.5. mennessä.
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Kuva 44. Roska-astiat ja penkit Vanhankylänniemessä

Kuva 45. Vanhankylänniemen roska-astioiden tarkemmat tiedot
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Kuva 46. Vanhankylänniemen penkkien tarkemmat tiedot
3.4.4 Lammaslaidun
Luonnonlaitumilla laidunnukseen kaksi hehtaaria on sopiva pinta-ala 4-6
uuhelle vasikoineen. Lampaiden juomapaikkaa tulee siirtää vähintään kerran vuodessa ravinnepitoisten eritteiden vuoksi. Jos alue alkaa näyttää kuluneelta, siirretään paikkaa useammin. Laidunalueelta tulee poistaa eläimille myrkylliset myrkkykeiso, suokorte ja isosorsimo, jos niitä kasvaa alueella.
Luhdasta poistetaan pensaikkoa luhtanäkymän avartamiseksi ja jotta vesi
virtaisi alueella paremmin. Kosteuden lisääntyminen parantaa sorsalintujen ja kahlaajien viihtymistä alueella. Pensaikkoa poistettaessa on varottava alueella esiintyvää pohjanpajua.

4
4.1

VANHANKYLÄNNIEMEN HOITO TULEVAISUUDESSA
Hoitokustannukset
Kaupunginpuutarhurien seura selvitti vuonna 2007 keskimääräisiä viheralueiden eri hoitoluokkien kustannuksia (taulukko 4). Seurantaa ei ole
tehty vuoden 2007 jälkeen, mutta luvuista voi päätellä eri hoitoluokkien
kustannusten suhteita.
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Taulukko 4. Hoitoluokkien kustannukset keskimäärin Suomessa, €/m²
(Kaupunginpuutarhurien seura, 2007).
Asukasluku
Yli
70
000
20 000 –
70 000
Alle 20
000

A1

A2

A3

B1

B2

5

1

0,6

0,2

0,05

4

1

0,7

0,1

0,05

3,9

0,7

0,6

0,1

-

Järvenpäässä on noin 43 000 asukasta, joten vertailuarvot otetaan luokasta 20 000- 70 000 asukasta.
Taulukko 5. Vanhankylänniemen kunnossapitokustannukset hoitoluokkien mukaan keskimääräisillä kustannushinnoilla laskettuna
Hoitoluokka
A2
A3
B2
Yhteensä

4.2

Pinta-ala (m²)
21 146
67 153
61 769
150 068

Kustannukset (€)
21 146
47 007
1 235
69 388

Kehitettävää hoidossa
Vanhankylänniemi kuuluu Järvenpään alueurakkaan, ja alueita hoidetaankin suurelta osin osana urakkaa. Alueella on kuitenkin paljon muitakin toimijoita ja siksi rajapinnat on tärkeätä pitää kaikille selkeinä, jotta kaikki tietävät kuka hoitaa minkä alueen ja minkä tehtävän. Alueen toimijoiden kesken onkin tärkeää järjestää säännöllisesti tapaamisia.
Kallioketo (kuva 47) tulisi muuttaa luokkaan B5 (arvoniityt), sillä se on kansallisesti arvokas luontotyyppi. Siellä kasvaa vaarantuneita sekä silmälläpidettäviä lajeja. Hoitoluokan vaihdoksella niitty saisi arvoisensa hoidon. B2
niityn hoidon tavoitteena on virkistyskäytön edistäminen ja avoimien ja
puoliavoimien alueiden säilytys, kun taas B5 niittyjen hoidon tavoitteena
on arvokkaan lajiston elinolosuhteiden sekä merkittävän kohteen säilyttäminen, joten kallioketoniityn hoitoluokaksi sopisi paremmin B5.
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Kuva 47. Kallioketoalue
Palstaviljelyalueen takana olevaa jalopuumetsikköä (kuva 48) on esitetty
uudessa yleiskaavaluonnoksessa luonnonsuojelualueeksi. Jos jalopuumetsiköstä tulee luonnonsuojelualue, kannattaa alueen hoitoluokka muuttaa
hoitoluokaksi S (suojelualueet).

Kuva 48. Luonnonsuojelualueeksi esitetty jalopuumetsikkö
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Osa Vanhankylänniemen metsistä on arvokkaiksi luontotyypeiksi luokiteltuja lehtoja, jotka voisivat myös olla hoitoluokassa C5 (arvometsä). Ainakin
metsälain mukainen arvokas elinympäristö Niemennokassa (kuva 49) voisi
olla arvometsänä hoidettu. Nykyisin alueen metsät ovat hoitoluokassa C 1
(lähimetsä).

Kuva 49. Niemennokan arvokas elinympäristö

Viheralueiden uusi RAMS 2020 kunnossapitoluokitus julkaistiin alkuvuodesta 2020. Uudessa kunnossapitoluokituksessa luokitus perustuu arvoajatteluun, kun vanha ABC-luokitus ohjasi ihmiskeskeiseen europohjaiseen
ajatteluun. RAMS-luokituksessa on otettu huomioon muun muassa viheraluepalvelut sekä tilaaja- ja valvontatyön muutokset. Uuden kunnossapitoluokituksen käyttöönotto edellyttäisi alueiden uudelleenmäärittelyä,
mutta RAMS kunnossapitoluokituksen käyttöönottoa kannattaa jatkossa
harkita, sillä RAMS -luokitus vastaa nykypäivä tarpeisiin paremmin kuin
vanha ABC-luokitus.

4.3

Tulevaisuus
Vanhankylänniemen aluetta kehitetään syksyllä 2019 valmistuneen miljöösuunnitelman mukaan. Tavoitteena on kulttuurimaiseman, kartanopuiston ja huvilapuutarhan kunnostaminen niin, että alueen kulttuurihistorialliset arvot säilytetään ja palautetaan.
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Vanhankylänniemeen on suunnitteilla Kirsikkapuisto vanhan matkailuvaunualueen tilalle.
Koko Järvenpään alueella ollaan myös tekemässä puistometsien hoitosuunnitelmaa vuonna 2020 ylläpito- ja huoltopalveluiden toimesta.
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