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Täydentävä vaikutusarviointi suhteessa Natura 2000 -alueisiin 

Järvenpään yleiskaava 2040:n kaavaluonnoksesta laadittiin Natura-vaikutusten arviointi kummastakin 

yleiskaavan kaava-alueella sijaitsevasta Natura-alueesta (Tuusulanjärven lintuvesi ja Lemmenlaakson 

lehto). Vaikutusten arvioinnissa (Nieminen 2020) todettiin kummankin alueen osalta, että 

yleiskaavaluonnoksen toteuttaminen ei merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. 

Kyseisen vaikutusten arvioinnin jälkeen kaavaratkaisuun on tehty joitakin muutoksia Natura-

alueiden välittömässä läheisyydessä. Tämä vaikutusarviointi täydentää Natura-vaikutusten arviointia 

merkittävien muutosten osalta. Täydentävä vaikutusarviointi kohdistuu Lemmenlaakson lehdon Natura-

alueeseen sekä Tuusulanjärven lintuveden Natura-alueen pohjoisimpaan osaan. Tuusulanjärven 

lintuveden keskiosa rajautuu Järvenpään kuntarajaan, mutta sen lähiympäristössä ei ole tehty merkittäviä 

muutoksia kaavaratkaisuun luonnosvaiheen jälkeen. 

Natura-alueiden tärkeimmät piirteet ja Natura-tietolomakkeen mukaiset suojelutavoitteet ja uhat 

on kuvattu alkuperäisessä vaikutusarviointiraportissa. Arvioinnin jälkeen tehdyt merkittävät muutokset 

on numeroitu alla karttakuvissa ja arvioitu kohteittain. 

Vaikutusten arviointi on tehty Järvenpään kaupungin toimesta, yhteistyössä Keski-Uudenmaan 

ympäristökeskuksen kanssa. Tätä täydentävää arviointia ja tässä esitettyjä liennytystoimia tulee lukea 

täydentävänä raporttina luonnosvaiheen arviointiraportin kanssa. 

Lemmenlaakson lehto 

Kuva 1. Vasemmalla kaavaluonnoksen kartta 1/4, maankäyttö ja liikkuminen. Oikealla hyväksymiskäsittelyyn vietävän 

kaavaehdotuksen yhdistelmäkartta (kartat 1-4), jossa on huomioitu kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana saadut lausunnot 

ja muistutukset ja tehty tarpeelliset muutokset. Vaikutusarvioinnin kohteena olevat muutokset on numeroitu kartalle. 
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1. V-alue muutettu MY-alueeksi 

Tilalla harjoitetaan tällä hetkellä maataloutta, joten kaavamuutos toteaa ja säilyttää nykytilanteen. 

Muutoksen ei siten katsota merkittävästi heikentävän niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. 

2. MY-alueet (2 kpl) muutettu M-alueeksi 

MY- ja M-alueiden määräykset eroavat ainoastaan suosituksiltaan kyseisen alueen luontoarvojen 

huomioon ottamiseksi metsänhoitotoimia suunniteltaessa. Karttaotteessa osoitetuilla M-alueilla ei ole 

sellaisia paikallisia luonto- tai maisema-arvoja, että alue olisi aiheellista osoittaa MY-alueena. Natura-

alueen välittömässä läheisyydessä itälaidalla sijaitseva M-alue kattaa vain kiinteistön pihapiirin, ja 

länsipuolella sijaitsevan alueen ja Natura-alueen erottaa toisistaan Vanha Lahdentie. Muutos ei siten 

merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 

2000 -verkostoon. 

3. TP/y-aluetta ja TP-aluetta kavennettu 

Muutoksella on mahdollinen vähäinen positiivinen vaikutus ympäröivien alueiden luonnontilaisuuteen. 

Muutos ei merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty 

Natura 2000 -verkostoon. 

4. S-3-alue jaettu SL-alueeksi ja TP-alueeksi 

Muutoksella on mahdollinen positiivinen vaikutus Natura-alueelle laskevan Isokydönpuron suojelun 

tasoon. Muutos kuitenkin kaventaa yleiskaavan varaamaa vaihettumisvyöhykettä TP-alueen ja Natura-

alueeseen kytkeytyvän arvokkaan purolehdon välillä. Isokydönpuron (SL) ja TP-alueen 

vaihtumisvyöhykkeeseen tulee tarkemmassa suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa 

puron rannoille riittävä suojavyöhyke suhteessa rakentamiseen. Liennytystoimet huomioiden, 

kaavaratkaisuun esitetty muutos ei merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. 

Tuusulanjärven lintuvesi 

1. MY-alue muutettu SL-alueeksi Natura-alueen keskiosassa 

Muutoksella on positiivinen vaikutus Natura-alueen suojelun tasoon. 

2. Länsipuolen AP-aluetta laajennettu 

Vanhakylään osoitettua uutta pientalovaltaista asuinaluetta on jonkin verran laajennettu ja tehokkuutta 
lisätty. Luonnosvaiheen mukaisella rajauksella asukasmääräksi arvioitiin noin 210 asukasta AP-alueelle ja 

noin 100 asukasta P/A-alueelle. Kaavaehdotuksessa arvio asukasmäärästä on noin 290 asukasta AP-
alueelle ja noin 160 asukasta P/A-alueelle. Asuinalueen (AP) ja Natura-alueen välille jää yhä 

kapeimmillaankin 30 metrin viheralue suojavyöhykkeeksi. Kapeimmillaan viheralue on Natura-alueen ja 
P/A-alueen välissä (noin 10 m). P/A-alueen rajaukseen ei ole tehty muutoksia luonnosvaiheen Natura-
arvioinnin jälkeen. 

Luonnosvaiheen vaikutusten arvioinnissa uudella asuinalueella ei katsottu olevan merkittävää 

haitallista vaikutusta Natura-alueen suojeluarvoihin. Alueesta katsottiin aiheutuvan jossain määrin 

kasvavaa virkistyskäyttöpainetta lähialueelle. Myös Vanhankylänniemen virkistysalueen kehittämisen 
odotetaan lisäävän virkistystoimintaa alueella. Asuinalueen laajennus ei siten aiheuta merkittävää 
muutosta lähialueille kohdistuvan virkistyskäyttöpaineen kasvuun.  
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Natura-vaikutusten arvioinnissa (Nieminen 2020) on esitetty keinoja, joilla voidaan ehkäistä mahdollista 

virkistyskäyttöpaineen aiheuttamaa vaikutusta. Virkistyskäyttöpaineen kohdentumista entisen 
terveyskeskuksen pohjoispuolisen uuden AP-alueen rakentamisen jälkeen tulee seurata, ja mikäli se lisää 
olennaisesti Natura-alueella liikkumista (maalla tai vesillä), tulee siihen puuttua esim. opastuksella. 

Mahdollisesti lisääntyvän alueen käytön aiheuttamat häiriöt eivät saa levitä Natura-alueen pohjois- tai 

keskiosan alueille. 
Muutoksen ei katsota merkittävästi heikentävän Natura-alueen niitä luontoarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. 

 

 

Kuva 2. Vasemmalla kaavaluonnoksen kartta 1/4, maankäyttö ja liikkuminen. Oikealla hyväksymiskäsittelyyn vietävän 

kaavaehdotuksen yhdistelmäkartta (kartat 1-4), jossa on huomioitu kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana saadut lausunnot 

ja muistutukset ja tehty tarpeelliset muutokset. Vaikutusarvioinnin kohteena olevat muutokset on numeroitu kartalle. 
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