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1A Tiivistelmä 

Toimenpidesuunnitelma CoastNet LIFE Lemmenlaakso 

Tiivistelmä suomeksi Tämä CoastNet LIFE -hankkeessa laadittu toimenpidesuunnitelma sijoittuu 
Järvenpään Lemmenlaakson lehdon eteläosaan. Yksityisen 
luonnonsuojelualueen (YSA 013019) omistaa Järvenpään kaupunki. 
Suunnittelualue kuuluu Natura 2000 -alueeseen Lemmenlaakson lehto 
(FI0100044). Alueen läpi virtaa varsin luonnontilaisesti meanderoiva 
Keravanjoki. Rantojen kasvillisuus on tulvaniittyä ja nuorta lehtipuuvaltaista 
lehtoa. Rinteiden yläosissa on tuoretta niittyä ja paikoin kuivempaa ketoa. 
Alueella on laidunnettu hevosia vielä 2000-luvun alussa. 

Lemmenlaakson eteläosan perinnebiotoopit ja lehtipuuvaltaiset lehdot ovat 
tärkeä osa Natura 2000-alueen kokonaisuutta. Ne täydentävät alueen 
pohjoisosaa, jossa on monin paikoin järeää havupuuvaltaista metsää ja siitä 
riippuvaista lajistoa. Hoidon tavoitteena on ylläpitää Lemmenlaakson 
eteläosan avoimia ja puustoisia perinnebiotooppeja ja sen lajiston 
olosuhteita. Perinnebiotoopit ja niiden valoa ja paahteisuutta kaipaava lajisto 
vaativat jatkuvaa hoitoa säilyäkseen. Perinnebiotooppeja kunnostetaan 
poistamalla niiden ympäriltä nuoria puita ja pensaita. Muutama pieni, entinen 
peltolohko raivataan hakamaaksi. Laidunlohkojen ympärille rakennetaan 
laidunaidat. Laidunnuksen lisäksi poistetaan haitallisia vieraslajeja ja 
niitetään heinittyneimpiä kohtia. 

Lehtojen osalta tavoitteena on ylläpitää niiden lehtipuuvaltaisuutta, kasvattaa 
vanhojen puiden ja lahopuun määrää ja ylläpitää kenttäkerroksen 
monipuolista lajistoa. Lemmenlaakson lehdot ovat lehtojensuojeluohjelmassa 
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todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kulttuurivaikutuksen vuoksi 
Lemmenlaakso eteläosan lehtoja on varsin hankala luokitella. Puu- ja 
pensaskerrosta dominoivat nuoret harmaalepät ja tuomipensaat. Paikoin 
esiintyy haavikoita. Joen varressa kasvaa myös pajupensaita. 
Lemmenlaakso on tunnettu näyttävästä kevätaspektistaan. Kenttäkerroksen 
yleisiä lajeja ovat valkovuokko, keltavuokko, pystykiurunkannus ja imikkä. 
Muita huomionarvoisia lehtolajeja ovat lehtosinijuuri, lehtokielo ja 
kevätlinnunherne. 

Lemmenlaakso on linnustollisesti arvokas kohde. 2010-luvun alussa 
tehdyssä linnustoselvityksessä todettiin Lemmenlaakson eteläosassa 
todennäköisesti pesivän muun muassa Järvenpään alueella vähentynyt 
rantasipi sekä silmälläpidettäviksi luokitellut punavarpunen ja pensaskerttu. 
Alueella on aiemmin havaittu myös EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji 
ruisrääkkä, vaarantunut pensastasku sekä viita- ja luhtakerttunen. Näitä ei 
havaittu enää 2010-luvun alun kartoituksissa. Nykyään äärimmäisen 
uhanalaiseksi luokiteltu peltosirkku pesi alueella vielä 1990-luvulla. Laulava 
koiras havaittiin Lemmenlaaksossa vuoden 2011 kartoituksessa. (Niiranen 
ym. 2013) 

Lemmenlaakson eteläosan nuoriin lehtoihin ehdotetaan laidunnuksen lisäksi 
muun muassa nuorten kuusien poistoa. Kevyt raivaus ja laidunnus ylläpitää 
lehtojen valoisuutta, josta hyötyvät muun muassa monet perhoset ja 
kevätaspektin putkilokasvit. Kunnostustoimenpiteiden on arvioitu voivan 
hyödyttää myös esim. pikkulepinkäistä ja äärimmäisen uhanalaista 
peltosirkkua. Tiheimmät lehdot jätetään pääsääntöisesti raivausten 
ulkopuolelle ja niistä toivotaan kehittyvän runsasalahopuustoisiksi 
lehtipuuvaltaisiksi metsiköiksi. 

Myöskin joen varteen jätetään suojavyöhyke, jolta ei poisteta puita tai 
pensaita. Rantapusikot ovat monen lintulajin sekä joessa elävien kalojen ja 
muun vesieliöstön kannalta tärkeitä. Puut ja pensaat estävät myös 
jokitöyräiden eroosiota. Raivauksissa ei kaadeta tai poisteta jaloja lehtipuita, 
vanhoja puuyksilöitä, järeitä eläviä tai kuolleita puita tai järeää lahopuuta. 
Raivauksissa tuotetaan lisää lahopuuta esim. kaulaamalla tai jättämällä 
perinnebiotoopeilta kaadettuja oksittuja runkoja maahan. 

Joen varren kosteat painanteet ja niissä esiintyvä omanlainen eliöstö lisäävät 
alueen monimuotoisuutta. Varsinaisia lähteikköjä tai tihkupintoja ei esiintyne 
suunnittelualueella, vaan ne sijaitsevat Lemmenlaakson pohjoisosassa 
(Siitonen ja Ranta 1991 ). Osa painanteista on ns. juoluoita, eli kosteita 
painanteita, jotka ovat muodostunut meaderoivan joen entiseen 
joenmutkaan. 

Puuston raivaukset tulee tehdä lintujen pesintäajan ulkopuolella, eli 1.8.-15.3 
välisellä ajalla. 

Lemmenlaakso on erittäin tärkeä virkistysalue Järvenpään ja lähialueiden 
asukkaille. Laidunkaudella laitumien portit pidetään lukittuina, jotta 
laiduneläinten turvallisuus voidaan taata. Joen itäpuolella retkeilijöiden polku 
ohjataan kulkemaan aidan vierustaa ja polulta voi ihailla laiduneläimiä sekä 
niiden ylläpitämiä niittyrinteitä. Laidunkauden ulkopuolella portit voidaan pitää 
avoimina, jolloin retkeilijöillä on pääsy laitumien alueelle. 

Lemmenlaakson sijainti taajaman ja Keravanjoen varressa näkyy mm. 
vieraslajien määrässä. Haitallisiksi vieraslajeiksi määriteltyjä lajeja ovat 
komealupiini ja jättipalsami. Muita poistettavia viljelykarkulaisia ovat 
pajuangervo (Spiraea sp.), hernepensas (Caragana sp.), aitaorapihlaja ja 
terttuselja. Haitallisia vieraslajeja poistetaan useampana vuonna. 
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SUMMARY 

The plan and its implementation are part of the CoastNet LIFE project, which has received funding from the 
European Commission's LIFE program. 

The material reflects the views by the authors, and the European Commission or the CINEA is not 
responsible for any use that may be made of the information it contains. 

This action plan prepared in the CoastNet LIFE project is located in the southern part of Järvenpää's 
Lemmenlaakso grove. The private nature reserve (YSA 013019) is owned by the city of Järvenpää. The 
planning area belongs to the Natura 2000 area Lemmenlaakso grove (FI0100044). The Keravanjoki River, 
which meanders quite naturally, flows through the area. The vegetation of the coasts is flooded meadow 
and young deciduous grove. At the top of the slopes there is mesic grassland and in some places drier 
moor. Horses have been grazed in the area since the early 2000s. 

The traditional biotopes and deciduous groves of the southern part of Lemmenlaakso are an important part 
of the Natura 2000 area as a whole. They complement the northern part of the area, which in many places 
has a large coniferous forest and the species that depend on it. The aim of the restoration is to maintain 
open and wooded biotopes of the southern part of Lemmenlaakso and the conditions of its species. Semi-
natural biotopes and their species that need light require constant care to survive. Semi-natural biotopes 
are restored by removing young trees and shrubs around them. A few small, former plots of land are 
cleared for felling. Pasture fences are built around the pasture blocks. In addition to grazing, harmful alien 
species are removed and the most grassy areas are mowed. 

In addition to grazing, the removal of young spruces is proposed for young groves in the southern part of 
Lemmenlaakso. Light clearing and grazing maintains the brightness of the groves, which benefits many 
butterflies and tubular plants of the spring aspect, among other things. As a rule, the densest groves are 
left out of the clearings and it is hoped that they will develop into deciduous forests rich in deciduous trees. 

A protection zone is also left along the river, from which no trees or shrubs are removed. Shorebushes are 
important for many bird species as well as fish and other aquatic life in the river. Trees and shrubs also 
prevent erosion of river dams. Clearing does not fell or remove deciduous trees, old tree specimens, big 
living or dead trees, or big rotten wood. Clearing produces more rotting wood, for example, by necking or 
leaving oxidized trunks felled from traditional biotopes in the ground. 

Lemmenlaakso is a very important recreation area for the residents of Järvenpää and the surrounding 
areas. During the grazing season, the gates of the pastures are kept locked to ensure the safety of the 
grazing animals. On the east side of the river, the hikers' path is guided to pass next to the fence, and from 
the path you can admire the grazing animals and the meadow slopes maintained by them. Outside the 
grazing season, the gates can be kept open, giving hikers access to the pasture area. 

Harmful alien species will be eliminated over several years. 
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