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UUSIMAA-KAAVA 2050

Järvenpään osalta Uusimaa-kaavan luonnoksessa on erityisesti huomioitavaa viheryhteyksien puute.
Postitiivista kehitystä on erittäin tarpeelliset luonnonsuojelualueiden lisäykset. 
Kaavaselostuksen mukaan ”Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristön laatuun, 
alueiden sijaintiin ekologisessa verkostossa sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta”.
Tätä tukemaan ehdotamme seuraavaa:
Toivoisimme, että kaavassa näkyisi kaikki Järvenpään luonnonsuojelualueet. Nyt kaavassa ei näy 
ainutlaatuista Ketosukkulakoin suojelualuetta, jonka turvaaminen olisi tärkeää alueen pienen koon ja 
kasvavan rakennustarpeen vuoksi.
Suojelualueista Kupukallion alueet ovat hyvä suojelukohde ja METSO- ohjelman kohde ainutlaatuisine 
lahopuualueineen. Järvenpäässä ei lahopuuta juuri muuten säästellä.
Virkistyskäytön kohdealueeksi on merkattu Vanhankylänniemi, joista todetaan, että 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on turvattava valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot. Tämä toivottavasti toteutuu 
Vanhankylänniemen käynnissä olevan käyttösuunnitelman suunnittelussa. Vanhankylänniemen alue 
olisi kulttuuri- ja luontoarvoiltaan voitu yhdistää myös Tuusulanjärven luonnonsuojelualueeseen. 
Kaava tukee hienosti Tuusulanjärvenrannan Järvenpään päädyn luonnon- ja kultturiperintöä 
muuttamalla Natura 2000 -lintuvesialueen suojelualueeksi, jonka merkitys Uudenmaan luonnon 
monimuotoisuuden kannalta on suuri.
Virkistyskäytön kohdealueita Järvenpäässä (ei merkattu kaavaehdotukseen) on myös Terholan 
kuntorata, jonka välittömässä läheisyydessä kuntoradan alueella on Isonkydön purolaakso, joka on 
Järvenpään luontotyyppiselvityksessä (Faunatica 2015, kohde 51) ja Pienvesiselvityksessä (Pöyry 
2017) arvioitu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Purolaakson lehto käsittää valtakunnallisesti 
äärimmäisen uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Se on koko Uudenmaan 
mittakaavassa poikkeuksellisen laaja runsasravinteisten puronvarsilehtojen kokonaisuus ja sen 
luonnontila on säilynyt hyvänä. Faunatican selvityksessä alue on arvioitu 10,6 ha suuruiseksi. Alueella 
on myös toinen Faunatican selvityksessä kartoitettu luontokohde no. 57 nevakorpi. (Järvenpään 
Luontyyppiselvitys 2015, Faunatica).  Purolaaksoa esitetään kaavaluonnoksessa suojelualueeksi 
(Lampela), joten koko Terholan kuntoradan merkitseminen virkistyskäytön kohdealueeksi tukisi tätä. 
Toinen virkistyskäytön kohdealue Järvenpäässä on Paavonpolku, jossa on valtakunnallisesti 
vaarantunut luontotyyppi mustikkakorpi  (Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015, Faunatica).
Alueilla esiintyy vanhan metsän monipuolista lajistoa mm. pohjanlepakko, liito-orava, pohjantikka ja 
käpytikka, tiltaltti, töyhtötiainen ja hömätiainen. Alueella on laavu, kuntorata, sekä maastopyöräilyyn 
tarkoitettuja reittejä. Alue pitäisi merkata kaavaluonnokseen vähintään virkistyskäytön kohdealueeksi,
ja turvata kohteen liito-orava alueet suojelumerkinnällä. 
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