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Tiivistelmä
Antiaisenkannaksen virkistysalue sijaitsee Lohjan pohjoisosassa noin kymmenen kilometrin päässä Karkkilan
kaupunkikeskuksesta. Virkistysalue sijaitsee Antiainen ja Tämäkohtu -järvien välisellä kannaksella, ja sen
koko on noin 10 hehtaaria. Antiainen ja Tämäkohtu ovat Uudellamaalla harvinaisia karuja ja kirkasvetisiä
ylänköjärviä. Virkistysalueen luonto koostuu pääosin kuivahkosta ja tuoreesta kangasmetsästä ja sen
keskiosaa halkoo hieskoivuvaltainen turvekangasnotkelma. Metsiköt ovat puustoltaan tasarakenteisia ja ne
ovat olleet aiemmin metsätalouskäytössä.
Antiaisenkannaksen virkistysalueen vetovoima perustuu hiljaisuuteen ja rauhalliseen tunnelmaan, jossa
hallitsevana elementtinä ovat kannaksen molemmin puolin avautuvat järvimaisemat. Virkistysalue on tullut
Uuvin hallintaan vuonna 2015, eikä siellä tällä hetkellä ole virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Se toimii
nykytilassaan lähinnä hiihtäjien ja melojien läpikulkualueena Antiainen ja Tämäkohtu -järven välillä, ja arvio
tämänhetkisestä alueen käyntimäärästä on alle 1000 käyntiä vuodessa. Käyntimäärien arvioidaan
lähivuosina kasvavan jonkin verran, mutta alue tulee varmastikin säilyttämään rauhallisen luonteensa myös
jatkossa.
Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ohjaamaan virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä.
Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo
aiemminkin. Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen kehittämistä on lähestytty kahden erilaisen näkökulman
– konseptin – kautta. Näiden konseptien avulla on hahmotettu ja saatu näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille
oleellisia teemoja ja kehittämistarpeita. Esiin nousseista tarpeista on johdettu konkreettiset
kehittämistoimenpiteet.
Alueelle rakennetaan virkistyskäytön peruspalveluvarustusta: pysäköintipaikka, opasteita ja viittoja,
merkitty reitti, tulipaikka ja puuvaja sekä kompostikäymälä. Näiden sijoittelussa huomioidaan sekä tietä
pitkien että vesitse saapuvien käyttäjien tarpeet. Hyvät palvelut lisäävät Antiaisenkannaksen
vetovoimaisuutta sekä sinne retkeilemään saapuvien kävijöiden että alueen kautta kulkevien melojien ja
hiihtäjien näkökulmasta.
Luonnonhoidon osalta Antiaisenkannakselle on suunniteltu toimenpiteitä, jotka palvelevat kävijäkokemusta
virkistysalueella. Alueen ylitiheiksi kasvaneita varttuneita kasvatusmetsiä harvennetaan, jotta metsissä on
viihtyisämpää kulkea ja tarkkailla metsiköiden sisäistä lähimaisemaa. Lisäksi maisemat Antiainen ja
Tämäkohtu -järville avautuvat paremmin myös muualta kuin aivan rannan tuntumasta. Myös alueen
marjasato paranee, kun metsiköiden kenttäkerrokseen pääsee harvennusten myötä lisää auringonvaloa.
Alueen eteläosan vanhasta männiköstä raivataan alikasvosta pienimuotoisesti, mikä palvelee näkymiä
tulevalta tulipaikalta Tämäkohtu -järven suuntaan. Virkistysalueen keskiosassa olevat turvekankaat jätetään
käsittelemättä maisema- ja puulajivaihtelevuuden turvaamiseksi.
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1 Tausta ja tavoitteet
Antiaisenkannas on virkistysalue Lohjalla, Uudenmaan luoteisosassa. Se siirtyi Uudenmaan
virkistysalueyhdistyksen hallintaan vuonna 2015, oltuaan sitä ennen Lohjan kaupungin virkistysalueena.
Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka
ohjaa virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen
vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.
Antiaisenkannakselle on vuonna 2016 tehty luonnonhoitosuunnitelma, jota täydennetään ja päivitetään
tässä asiakirjassa. Virkistyskäyttösuunnitelmaa alueelle ei ole aiemmin tehty.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään virkistyskäytön kehittämistoimenpiteet sekä virkistysalueen
luonnonhoitosuunnitelmat perusteluineen. Niitä laadittaessa pyritään kehittämistä tarkastelemaan itse
virkistysalueen lisäksi myös ympäröivien alueiden toimintojen ja palveluiden näkökulmasta.
Antiaisenkannas on ollut osa Uuvin virkistysalueverkostoa vasta muutamia vuosia, ja alueen palveluiden
kehittämisen sekä aiempaa paremman viestinnän myötä on odotettavissa alueen käyntimäärien kasvua,
johon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa pyritään varautumaan.

2 Suunnittelualueen tarkastelu
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Antiaisenkannaksen virkistysalue sijaitsee lähellä Uudenmaan ja Kanta-Hämeen raja-aluetta, Lohjan
pohjoisosassa. Noin kymmenen kilometrin päässä sijaitseva Karkkilan kaupungin keskusta on lähin
kaupunkikeskus. Antiaisenkannaksen virkistysalueen läpi menee Lakiaissuontie, joka palvelee alueen
eteläpuolisen vapaa-ajan asutuksen ja metsäkiinteistöjen käyttöä.
Virkistysalue on noin 10 hehtaarin kokoinen, ja se sijoittuu kapealle kannakselle, joka erottaa toisistaan
Antiainen- ja Tämäkohtu-nimiset järvet. Järvet ovat osa Karjaanjoen vesistön latvavesiä. Rantaviivaa on
yhteensä noin 800 metriä.
Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Antiaisenkannas kuuluu luokkaan 10 001–50 000
henkilöä.
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Antiaisenkannaksen virkistysalueen sijainti Karkkilan luoteispuolella.

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta. Antiaisenkannaksen virkistysalueen sijainti on
merkitty nuolella.
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2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat
Suunnittelualueen kaavoitus
Ranta-asemakaava, Insinööritoimisto Juho Poutanen 2010
Alueelle on kaavassa osoitettu merkintä VR (retkeily- ja ulkoilualue). Virkistysalueen itäosassa, Tämäkohdun
rantakaistaleella, on kaavassa merkintä sl osoittamassa lajistollisesti arvokkaan rannan ja tulvaniityn.
Antiaisen puoleiselle rannalle on kaavassa osoitettu ohjeellinen veneiden laskupaikka (lv).

Ote kaavakartasta, Insinööritoimisto Juho Poutanen

Muut suunnittelualuetta koskevat asiakirjat
Finsilva Oyj:n kaavamuutosalueen luontoselvitys, Teppo Häyhä 2005
Antiaisenkannaksen virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma, Heikki Kiuru 2016
Tämäkohdun rannan luontoarvojen kartoitus, Luontotieto Keiron Oy 2017
6

2.3 Luonnon yleispiirteet
Virkistysalueen metsät ovat suurelta osin viljelymänniköitä, jotka ovat syntyneet aikanaan päätehakkuun
jäljiltä. Metsät ovat hoidettuja ja puusto on tasarakenteista. Vanhaa mäntymetsää on säilynyt lähinnä
Antiaisen ja Tämäkohdun ranta-alueilla. Mäntyjen seassa kasvaa paikoin kuusia, koivuja ja haapoja.
Kasvupaikan viljavuus männiköissä vaihtelee kuivahkon ja tuoreen kankaan välillä, missä kenttäkerroksen
kasvillisuutta hallitsevat mustikka- ja puolukkavarvustot. Alueen keskiosaa hallitsevat koivuvaltaiset ojitetut
korvet, jotka ovat kuivatuksen myötä muuttuneet turvekankaiksi. Vaikka keskiosan turvekankaitakin on
aiemmin harvennettu, muodostavat ne silti puulajillisesti toivottua vaihtelua alueen lähimaisemaan.

Virkistysalueen keskiosan hieskoivuvaltaista turvekangasta.

Suurin osa virkistysalueen kangasmaista on ylitiheää
viljelymännikköä, missä kasvaa seassa yksittäisiä kuusia.
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2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto
Antiaisenkannaksella arvokas lajisto keskittyy virkistysalueen ulkopuolelle, mutta kuitenkin aivan sen rajan
tuntumaan. Ranta-asemakaavassa Tämäkohdun ranta-alueella on sl-merkintä maakunnallisesti arvokkaan
tulvaniityn vuoksi (Häyhä 2005). Kaavamuutosta varten tehdyssä luontoselvityksessä (Häyhä 2005)
tulvaniityllä esiintyy Uudellamaalla harvinaisista kasvilajeista mm. ruskopiirtoheinä (silmälläpidettävä, NT),
konnanlieko (silmälläpidettävä, NT) ja pikkukihokki (vaarantunut, VU). Tämäkohdun rannan matalassa
rantavedessä esiintyy karun ja kirkasvetisen järven tyyppikasvi, nuottaruoho (Luontotieto Keiron 2017,
Häyhä 2005). Nuottaruoho on Uudellamaalla harvinainen, kuten myös sen vaatimat kirkasvetiset, karut ja
rehevöitymättömät järvet (Luontotieto Keiron 2017). Luontotieto Keiron Oy:n luontoselvitys koskee vain
Tämäkohdun puoleista hiekkarantaa virkistysalueen pohjoisosassa.

Kartta virkistysalueen rajan tuntumassa esiintyvistä arvokkaista elinympäristöistä ja lajistosta.
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3 Käytön ja hoidon periaatteet
3.1 Virkistyskäyttö
Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen.
Alueilla tarjotaan virkistyskäyttöä tukevia peruspalveluita (esimerkiksi opasteet ja merkityt reitit, tauko- ja
tulipaikat rakenteineen, laiturit, kompostikäymälät, pysäköintipaikat).
Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Tämä näkyy monin tavoin myös Uuvin
virkistysalueilla. Erilaiset käyttäjäryhmät kaipaavat yhä enenevässä määrin tarpeisiinsa soveltuvia
palveluita, joiden tarjontaa Uuvi pyrkii alueillaan parantamaan.
Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esim. erilaiset
opastus- ja ohjelmapalvelut, välinevuokraus, kahvila-, ravintola- ja majoituspalvelut jne). Uuvi ei itse tuota
tällaisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden käyttäjille yhteistyöyritysten kautta.
Palveluiden suunnittelua ja mitoittamista kunkin virkistysalueen käyttäjien ja käyntimäärien kannalta
mielekkäästi edesauttaa alueiden profilointi. Siinä pyritään tunnistamaan alueen vahvuudet ja heikkoudet
sekä keskeiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Näiden kautta tarkastellaan erilaisten mahdollisten
kehityskulkujen vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ja kestävyyteen. Läpileikkaavana teemana käytön ja
hoidon suunnittelussa on alueiden luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen
säilyminen.
Virkistysalueilla, joilla kävijämäärät ovat voimakkaassa kasvussa, on palveluiden kokonaisvaltainen
suunnittelu erityisen tärkeää alueiden kestävän käytön turvaamiseksi. Toisaalta myös Antiaisenkannaksen
kaltaisilla alueilla, joilla käyntimäärät ovat pienempiä, lisää palveluiden parantaminen ja monipuolistaminen
alueen vetovoimaisuutta ja soveltuvuutta erilaisille kävijäryhmille.
Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnässä tarjotaan tietoa, jonka avulla
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Antiaisenkannaksen virkistysalueen
kohdalla soveltava liikunta huomioidaan viestinnässä, mutta suunnitteilla ei ole esteettömiä palveluita.
Antiaisenkannaksella noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kävijät
huolehtivat itse roskansa pois alueelta.

3.2 Luonnonhoito
Virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan ensisijaisesti toteuttamaan virkistyskäyttöä ja luonnon
elinvoimaisuutta palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen
metsäluonnossa on viihtyisää kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään,
niin alueen sisäistä lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolella. Antiaisenkannaksen kohdalla
virkistysalueen ulkopuoliset kirkasvetiset ylänköjärvet (Antiainen ja Tämäkohtu) ovat tärkeä osa alueen
viihtyisyyttä. Sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta on merkityksellistä ylläpitää
alueen luonnon vaihtelevuus jättämällä osa alueesta käsittelemättä, ja turvata käsitellyilläkin alueilla
luontainen vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä pensaita ja alikasvospuustoa sekä kuolleita tai kuolevia
puita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on lisäksi tärkeää turvata alueella esiintyvien arvokkaiden
elinympäristöjen ominaispiirteet sekä niissä esiintyvän lajiston elinolot.
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4 Suunnittelualueen virkistyskäytön nykytila
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi
Antiaisenkannaksen vetovoima perustuu hiljaisuuteen ja rauhalliseen tunnelmaan, jossa hallitsevana
elementtinä ovat kannaksen molemmin puolin avautuvat järvimaisemat. Sekä Tämäkohtu että Antiainen
ovat hyvin karuja järviä, joiden rannoilla voi ihastella kirkkaan veden läpi kuultavaa hiekkapohjaa. Järvien
kirkasvetisyys luokin alueelle poikkeuksellista arvoa, sillä näkösyvyydeltään suuret järvet ovat
Uudellamaalla harvinaisia.
Vaikka Antiaisenkannaksen virkistysalue itsessään on pieni, sen sijoittuminen hyvien melonta- ja
hiihtoreittien varrelle sitoo sen osaksi laajempaa virkistyskäyttöä. Tällä hetkellä alue ei tarjoa
virkistyskäytön palveluita vaan toimii lähinnä läpikulkualueena, mutta niiden kehittäminen lisäisi sen
vetovoimaisuutta sekä sinne retkeilemään saapuvien kävijöiden että alueen kautta kulkevien melojien ja
hiihtäjien näkökulmasta. Hyvät palvelut pysäköintipaikkoineen, käymälöineen ja tulipaikkoineen voisivat
lisätä myös alueen käyttöä melonta- ja hiihtoretkien lähtöpaikkana.
Virkistysalueen itäpuoli, joka jää Lakiaissuontien ja Tämäkohtu-järven väliin, on virkistyskäytön osalta
erityisen houkutteleva. Rantaan on muodostunut polku, joka johtaa alueen maisemallisesti hienoimpaan
osaan, eteläosan niemenkärkeen.
Karkkilan alueella on suunnitteilla virkistyskäyttöreitistöjen luomiseen ja luontomatkailuyritysten yhteistyön
vahvistamiseen tähtääviä hankkeita. Antiaisenkannaksen sijainti noin 10 kilometrin päässä Karkkilan
kaupungin keskustasta asemoi sen osaksi laajempaa luontomatkailualuetta, ja Antiaisenkannaksen
virkistyskäytön kehittäminen voi osaltaan vaikuttaa laajempiin, seudullisiin kehityskulkuihin luoden
vetovoimaa koko alueelle.

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta
Antiaisenkannaksen virkistysalueella ei ole tehty kävijälaskentaa tai muuten systemaattisesti seurattu
käyntimääriä. Koska alueella ei ole huollettuja virkistyskäytön palveluita, ei käyntimääriä voida arvioida
myöskään ylläpidon tarpeisiin pohjautuen. Antiaisenkannaksen alueen sijainti kaukana suurista
asutuskeskuksista ja virkistyskäytön palveluiden puuttuminen viittaavat kuitenkin pieniin käyntimääriin. On
myös huomattava, että alue on tullut Uuvin hallintaan vasta vuonna 2015, eikä sitä ole tuotu esiin Uuvin
viestinnässä ennen vuotta 2018.
Arvio tämänhetkisestä alueen käyntimäärästä on alle 1000 käyntiä vuodessa. Alueesta tiedottaminen Uuvin
viestintäkanavissa, käytön ja hoidon kehittäminen sekä mahdolliset alueelliset virkistyskäytön ja
luontomatkailun kehittämistoimet tulevat kaikki osaltaan lisäämään kiinnostusta aluetta kohtaan.
Antiaisenkannaksen käyntimäärien arvioidaan lähivuosina kasvavan jonkin verran, mutta alue tulee
varmastikin säilyttämään rauhallisen luonteensa myös jatkossa.
Alueella ei ole tällä hetkellä virkistyskäytön palveluvarustusta. Myöskään varsinaista pysäköintipaikkaa ei
ole, vaan kävijöitä ohjeistetaan pysäköimään autot pienelle levikkeelle Lakiaissuontien varteen. Järjestely
on ongelmallinen, sillä pysäköinti voi aiheuttaa haittaa ohikulkevan liikenteen sujuvuudelle. Käyntimäärien
kasvaessa nykyiset pysäköintijärjestelyt ovat riittämättömiä.
Tämänhetkinen virkistyskäytön palveluiden puute rajaa Antiaisenkannaksen käytön enimmäkseen
omatoimisten kävijöiden päiväretkikohteeksi tai kauttakulkualueeksi. Antiaisenkannaksella voi marjastaa ja
sienestää, ja talvikalastajille se tarjoaa hyvät mahdollisuudet pilkkimiseen. Koko ympäröivä järvialue sopii
erinomaisesti melontaan, hiihtämiseen ja retkiluisteluun, ja Uuvin alueen kapeaa kannasta voi käyttää
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järvien välillä siirtymiseen. Merkittävä osa virkistysalueen käyttäjistä onkin näiden lajien harrastajia, jotka
saapuvat alueelle vesitse.
Antiaisenkannasta hyödynnetään tällä hetkellä luontomatkailutoiminnassa kauttakulkualueena, sillä
lähistöllä toimivan melontayrityksen asiakkaat käyttävät aluetta Antiainen- ja Tämäkohtu-järvien välillä
siirtymiseen sekä taukopaikkana. Alueen virkistyskäyttöpalveluiden kehittäminen voisi lisätä tähän
toimintaan liittyviä yhteistyömahdollisuuksia.

5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely
5.1 Konseptit ja niistä nousevat kehittämistarpeet
Antiaisenkannaksen virkistyskäytön tavoitetilaa tarkastellaan seuraavassa kahden konseptin kautta, joissa
kiteytetään idea konkreettisista toimintamalleista. Ne ovat pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia
alueen käyttöön ja näistä nousevia kehittämistarpeita.
Konseptien kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin, ja miten ne juontuvat
eri käyttäjäryhmien tarpeista. Kehittämistarpeet johdetaan luontevasti näistä konsepteista ja niihin
liittyvistä teemoista. Ne luovat siten perustelut kehittämistoimien valinnalle. Tämän myötä
kehittämistoimilla on selkeä suunta ja tarkoitus, ne kytkeytyvät saman punaisen langan ympärille ja
palvelevat tiettyä määriteltyä päämäärää.
On huomattava, että valitulla konseptien esittämisen järjestyksellä ei ole yhteyttä niiden painoarvoon
alueen kehittämisessä. Esittämisjärjestys on valittu sillä perusteella, että ensimmäiseksi esiteltävien
konseptien yhteydessä tuodaan esille sellaisia alueen kehittämisen yleisiä linjauksia, jotka lukijan on hyvä
hahmottaa ennen muihin konsepteihin tutustumista. On myös merkille pantavaa, että konseptit eivät ole
toisensa poissulkevia tai ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat tapoja valottaa usein samojakin toimintoja ja
asioita eri näkökulmista. Tässä esitetyt konseptit eivät myöskään ole ainoita näkökulmia alueen käyttöön ja
kehittämiseen, vaan niitä voidaan tuoda esiin muistakin näkökulmista ja muillekin kohderyhmille.

Konsepti 1: Antiaisenkannas retkikohteena
Konseptissa tarkastellaan Antiaisenkannasta niiden kävijöiden näkökulmasta, jotka saapuvat varta vasten
virkistysalueelle ulkoilemaan. Alue sopii etenkin päiväretkikohteeksi, jolla on hyvät mahdollisuudet nauttia
järvimaisemista sekä luonnonantimista. Marjastus ja sienestys ovat alueella tärkeitä aktiviteetteja, ja
ympäröivät järvet sopivat hyvin talvikalastukseen. Virkistyskäytön palveluita parantamalla alue saadaan
sopimaan nykyistä laajemmalle joukolle kävijöitä, ja päiväretkeilijöiden lisäksi myös yön yli viipyvien
telttailijoiden määrä voi lisääntyä.
Onnistunut retki alkaa jo ennen itse käyntiä. Riittävät ennakkotiedot alueen saavutettavuudesta sekä
palveluista ja niiden soveltuvuudesta erilaisten kävijöiden tarpeisiin tulee olla helposti löydettävissä.
Vierailun aikana ovat tärkeitä selkeät opasteet, jotka ohjaavat alueella liikkumista ja palveluiden käyttöä
sekä ohjeistavat toimintatavoista.

TEEMAT
Helppous, laadukkuus ja turvallisuus
Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen tunnusmerkkejä ovat
helppous, laadukkuus ja turvallisuus.
11

KEHITTÄMISTARPEET
Helppouden ulottuvuuksia ovat
kaikille kävijöille tärkeä tiedon
saamisen helppous, sekä

alueella toimimisen helppous.
Alueen palvelut ovat
laadukkaita, helppokäyttöisiä
ja turvallisia.
Kävijän on helppo saada tietoa
palveluiden sopivuudesta
omiin tarpeisiinsa: palveluista
on selkeät kuvaukset, joihin
sisältyy kuva- ja
videomateriaalia (mm.
esteettömyyden ja soveltavan
luontoliikunnan näkökulmaa
silmällä pitäen).
Turvallisuuteen liittyvää tietoa
ja ohjeistusta on löydettävissä
sekä ennakkotiedoissa että itse
kohteessa.
Kävijöiden on helppo saada
tietoa alueesta ja sen
palveluista sekä ennen käyntiä
että sen aikana.

Opastusviestintä on selkeää ja riittävää

Tietoa on saatavilla useilla eri
kielillä.
Alueelle saavuttaessa
kulunohjaus ja
pysäköintijärjestelyt ovat
selkeitä.
Opasteet ja viitat ovat selkeitä
ja hyvässä kunnossa, jolloin
palvelut ovat vaivattomasti
löydettävissä ja reiteillä on
helppo pysyä.
Hyvät palvelut ja alueen vetovoimaisuus
Virkistyskäytön palveluvarustus on hyväkuntoista ja tarpeeseen
nähden riittävää.

Alueelle rakennetaan hyvät
virkistyskäytön peruspalvelut.
Palvelut ovat hyvin suunniteltuja ja
toteutettuja.
Reitit ja rakenteet ovat
hyvässä kunnossa.
Virkistyskäytön palveluiden
rakentaminen mahdollistaa
alueen monipuolisen käytön ja
tekee siitä sopivan
retkikohteen nykyistä
laajemmille kävijäryhmille.
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Alue tunnetaan laadukkaana ulkoilukohteena.

Alueen palvelut ovat laadukkaita ja
niiden ylläpidon taso on mitoitettu
käyttömäärien kannalta oikein.
Alueesta viestimisellä rakennetaan
mielikuvaa laadukkaasta
ulkoilukohteesta.

Luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä huolehtiminen
Alueen luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä pidetään
huolta.

Virkistyskäyttöä ohjataan
liikennejärjestelyillä,
virkistyskäytön rakenteiden
sijoittelulla, opastuksella ja
merkittyjen reittien
linjaamisella.
Huolella suunnitellut ja
korkeatasoiset rakenteet, reitit
ja palvelut kanavoivat käyttöä
ja minimoivat ongelmia.
Opastusviestinnällä
ohjeistetaan kävijöitä
luontoarvojen huomioimiseen
sekä virkistyskäytön
pelisääntöihin yleisesti (esim.
tuliturvallisuus, koirakuri,
roskaton retkeily).
Alueen käytön suunnittelussa ja
ohjaamisessa noudatetaan
kestävyyden periaatteita.

Alueen käyttö on kestävällä pohjalla.

Alueen käytössä ja hoidossa
huolehditaan luonto-, maisema ja
virkistyskäyttöarvoista.
Konsepti 2: Antiaisenkannas vesireittien varrella
Konseptissa Antiaisenkannasta tarkastellaan ympäröivien vesistöjen käyttäjän näkökulmasta; pääasiallisena
kohderyhmänä ovat vesilläliikkujat, jotka siirtyvät Antiainen- ja Tämäkohtu -järvien välillä kapean
kannaksen kohdalla. Tämä näkökulma korostaa alueen ympärivuotista käyttöä, sillä siihen liittyviä
toimintoja ovat kesäisin esimerkiksi melonta ja talvisin hiihtäminen sekä retkiluistelu. Näille käyttäjille alue
voi virkistyskäytön palveluita kehittämällä muuttua läpikulkualueesta myös nykyistä houkuttelevammaksi
retken lähtöpisteeksi ja esimerkiksi telttailukohteeksi.

TEEMAT
Turvallisuus
Vesilläliikkujien palvelupolku on suunniteltu huolellisesti:
reitit, lähtöpaikat, rantautumispaikat.
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KEHITTÄMISTARPEET
Rantautumispaikkojen,
lähtöpaikkojen ja koko alueen
palveluvarustuksen
suunnittelussa huomioidaan
erilaisten aktiviteettien tarpeita:

esim. melojat, kalastajat,
hiihtäjät, retkiluistelijat.

Viestinnässä huomioidaan vesilläliikkujien näkökulma.

Palveluiden toteutuksessa
huomioidaan alueen
ympärivuotinen käyttö.
Virkistysalueen palveluista
viestitään paikan päällä ja
ennakkotiedoissa vesilläliikkujien
näkökulmasta.
Opastusviestintä on selkeää ja
riittävää.
Alueen maasto-opasteet ja kartat ovat ajantasaisia ja
hyväkuntoisia.

Hyvät palvelut
Alueen palvelut tukevat vesilläliikkujien tarpeita.

Rantautumis- ja taukopaikat on
suunniteltu vesilläliikkujien tarpeet
huomioiden.
Vesilläliikkujien tarpeet ja on otettu huomioon alueen palveluiden Palveluiden sijoittelussa
suunnittelussa.
huomioidaan vesitse saapuvien ja
kannaksen yli Antiaisen ja
Tämäkohdun välillä siirtyvät kävijät.
Alueella voidaan kokeilla
pienveneiden paikkavuokrausta tai
yhteiskäyttöveneiden tarjoamista
Alueen palvelut tukevat myös vesillä liikkumiseen liittyvää
Luontomatkailuyritysten toiminnalle
luontomatkailutoimintaa.
luodaan alueella hyvät
toimintaedellytykset.
Alueella tapahtuva luontomatkailu noudattaa kestävän matkailun Alueella toimivat yritykset solmivat
periaatteita.
Uuvin kanssa
kumppanuussopimuksen, jossa
määritellään alueen kestävään
käyttöön liittyvät reunaehdot.
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6 Kehittämistoimenpiteet
6.1 Virkistyskäyttö
Alueelle rakennetaan virkistyskäytön peruspalveluvarustusta: pysäköintipaikka, opasteita ja viittoja,
merkitty reitti, tulipaikka ja puuvaja sekä kompostikäymälä. Näiden sijoittelussa huomioidaan sekä tietä
pitkien että vesitse saapuvien käyttäjien tarpeet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta rakentaa melojien
rantautumista helpottavia kevyitä rakenteita.

Kartta alueelle suunnitellusta palveluvarustuksesta ja merkitystä reitistä.

Toimenpide:
Pysäköinnin järjestäminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Lakiaissuontien pohjoispuolelle rakennetaan pysäköintipaikka noin kymmenelle autolle.
Toimenpiteen tarkoitus:
Pysäköinti ohjataan siihen varatulle paikalle, joka mitoitetaan alueen virkistyskäyttömäärien mukaisesti.
Järjestelyllä turvataan Lakiaissuontien liikenteen sujuvuus, kun autot ohjataan pysäköintipaikalle
nykyisen kapean levikkeen sijaan.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
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Toimenpide:
Opasteiden ja viittojen rakentaminen, reitin merkitseminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Alueelle sijoitetaan infotaulu, joka sisältää kartan alueesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita alueella
toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Infotaulu sijoitetaan
pysäköintipaikan läheisyyteen siten, että se palvelee sekä autolla alueelle saapuvia että kannaksen yli
Antiaisen ja Tämäkohdun välillä siirtyviä kävijöitä.
• Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa viitoituksella, jossa huomioidaan eri suunnista
alueelle saapuvat.
• Pysäköintipaikalta virkistysalueen eteläosan niemeen tehdään merkitty ympyräreitti, jonka pituus on
noin yksi kilometri. Sen varrelle sijoittuvat tulipaikka ja puuvaja.
• Reitti toteutetaan kapeana, kestävöimättömänä polkuna.
Toimenpiteen tarkoitus:
Infotaulusta ovat saatavilla tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta. Virkistyskäytön
ohjaaminen opasteiden, viittojen ja reittimerkintöjen avulla helpottaa kävijöiden liikkumista alueella ja
lisää turvallisuutta. Lisäksi niiden avulla tuodaan esille alueen vetovoimaisimpia osia ja maisemia.
Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Tulipaikan, puuvajan ja käymälän rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Virkistysalueen eteläosan niemelle rakennetaan tulipaikka.
• Merkityn reitin varteen, noin 200 metrin päähän tulipaikalta rakennetaan polttopuuvaja.
• Puuvaja sijoitetaan lähelle Lakiaissuontietä, jolta rakennetaan lyhyt sorastettu huoltotie sen luokse.
• Pysäköintialueen lähelle, Lakiaissuontien eteläpuolelle rakennetaan kuivakäymälä.
• Kaksi Tämäkohtujärven rannalla olevaa luvatonta nuotiopaikkkaa poistetaan ja niiden ympäristö
siistitään.
Toimenpiteen tarkoitus:
Tulipaikka sijoitetaan alueen eteläosan niemelle, jossa se palvelee sekä autolla alueelle saapuvia (matkaa
pysäköintipaikalta tulipaikalle on noin 400 m) että melojia. Se on myös alueen talvikäyttäjien, eli
hiihtäjien ja retkiluistelijoiden helposti saavutettavissa. Tulipaikan sijoittamisella alueen eteläosaan
virkistyskäytön palvelut jakaantuvat laajemmalle, kuin jos se sijoitettaisiin pysäköintialueen välittömään
läheisyyteen. Tulipaikalle vie merkitty reitti Tämäkohdun rantaa pitkin, josta avautuu hienot maisemat
järvelle.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Kävijäseuranta
Toimenpiteen kuvaus:
• Asennetaan kävijälaskuri keskeiselle kulkureitille.
Toimenpiteen tarkoitus:
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
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6.2 Luonnonhoito

Kartta alueen luonnonhoitotoimenpiteistä
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Toimenpide:
Harvennushakkuu
Toimenpiteen kuvaus:
• Metsänhoitosuositusten mukainen harvennushakkuu metsikkökuvioilla 2; 5; 7 ja 9, missä luodaan
kasvutilaa nyt ylitiheisiin metsiköihin hakkuun jälkeen jäävälle puustolle.
• Metsiköissä esiintyvää kuollutta puustoa ja alikasvosta säästetään luonnon monimuotoisuuden ja
metsiköiden sisäisen vaihtelevuuden ylläpitämiseksi.
• Hakkuutähteet (oksat ja latvukset) kerätään pois metsiköiden viihtyvyyden palautumisen
nopeuttamiseksi.
Toimenpiteen tarkoitus:
Luodaan ylitiheistä ja tasarakenteisista metsiköistä harvempia, elinvoimaisempia ja vaihtelevia, jolloin ne
soveltuvat entistä paremmin virkistyskäyttöön. Harvemmissa metsiköissä on viihtyisämpi liikkua ja
helpompi tarkkailla ympäristön lähimaisemaa. Harvennus lisää valon määrää kenttäkerroksen
kasvillisuudessa, millä tavoitellaan marjastajille parempaa puolukka- ja mustikkasatoa.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Pienpuustonhoito
Toimenpiteen kuvaus:
• Alikasvospuuston pienimuotoinen poistaminen metsikkökuviolla 1.
Toimenpiteen tarkoitus:
Toimenpide palvelee uudistuvia palvelurakenteita, virkistyskäytön toimintoja ja kävijäkokemusta alueen
eteläosassa.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
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Metsikkökuviolta 5

Metsikkökuviolta 9

7 Lähteet
Häyhä, T. 2005. Kaavamuutokset – Nummi-Pusula, Luontoselvitys. Julkaisematon raportti, Finsilva Oyj. 12 s.
Ranta-asemakaava 2010. Nummi-Pusula, karttalehti 1/3 kaavamerkinnät ja -kartta. Insinööritoimisto Juho
Poutanen.
Luontotieto Keiron Oy. 2017. Tämäkohdun rannan luontoarvojen kartoitus. Julkaisematon raportti,
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry. 8 s.
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8 Liitteet
8.1 Antiaisenkannaksen virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029
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Yleistä
Antiaisenkannaksen virkistysalue on suurelta osin kuivahkon ja tuoreen kankaan mäntyvaltaista metsää,
mihin luo vaihtelevuutta virkistysalueen keskiosassa olevat hieskoivuvaltaiset turvekankaat. Metsiköt ovat
tasarakenteisuudesta ja vanhoista metsäkoneiden ajourista päätellen olleet selvästi metsätalouskäytössä.
Luontaisesti syntynyttä vanhaa puustoa on lähinnä Antiaisen ja Tämäkohdun rannoilla.
Finsilvan ranta-asemakaavassa alue on haluttu osoittaa virkistyskäyttöön (VR-alue) ja se onkin lähiseudun
järviylängön ainoa kaavan osoittama VR-alue. Alue toimii Antiainen ja Tämäkohtu järvien välillä tärkeänä
linkkinä esimerkiksi melonta- sekä talviretkeilyn osalta. Ympäröiviin rakennettuihin rantoihin ja
metsätalousalueeseen nähden on maisemallisesti tärkeää säilyttää Antiaisen ja Tämäkohdun välinen
kannas peitteisenä ilman maisemaa suuresti muuttavia sekä karua kirkasta järviluontoa kuormittavia
toimenpiteitä, kuten päätehakkuita.
Finsilvan ranta-asemakaavan (Häyhä 2005) sekä Luontotieto Keiron Oy:n (Luontotieto Keiron 2017)
luontoselvityksissä on todettu esiintyvän arvokasta lajistoa aivan virkistysalueen rajan tuntumassa
Tämäkohtu-järven rannassa. Rantavedessä kuvion 8 edustalla esiintyy karuille ja kirkasvetisille järville
tyypillinen nuottaruoho, joka on Uudellamaalla harvinainen (Luontotieto Keiron 2017). Tämäkohtu-järvelle
työntyvällä niemimäisellä tulvaniityllä on havaittu Uudellamaalla harvinaisista kasvilajeista mm.
ruskopiirtoheinä (silmälläpidettävä), konnanlieko (silmälläpidettävä) ja pikkukihokki (vaarantunut) (Häyhä
2005). Nämä arvokkaat lajiesiintymät ja niiden elinympäristön ominaispiirteiden säilyminen on syytä
huomioida alueen luonnonhoitotoimenpiteitä tehtäessä.
Luonnonhoitosuunnitelma on päivitys Heikki Kiurun (2016) laatimaan luonnonhoitosuunnitelmaan.
Päivitystarve on ollut metsänkäsittelyä ehdotettujen kuvioiden osalta sellainen, että niiltä on ollut tarpeen
tehdä karkea arvio harvennuskertymistä ja tarkastella muutoinkin ehdotettujen käsittelyjen soveltuvuutta
virkistysalueelle. Kiurun suunnitelmassa, muiden tässä ehdotettujen käsittelyiden lisäksi, ehdotettiin
harvennushakkuuta kuvion 3 hieskoivuvaltaiselle turvekankaalle, mutta se on jätetty päivityksessä
käsittelyn ulkopuolelle maisemallisista syistä sekä puulajivaihtelevuuden turvaamiseksi.
Metsänkäsittelytoimenpiteiden tarkoituksena on luoda alueen ylitiheistä viljelymänniköistä väljempiä ja
paremmin virkistyskäyttöön soveltuvia metsiköitä, joissa on helppo kulkea ja havainnoida paremmin
avautuvaa lähimaisemaa samalla, kun esimerkiksi marjastaa/sienestää. Luonnon monimuotoisuutta
turvataan puulajivaihtelun, alikasvospuiden ja -pensaiden sekä lahopuuston säilyttämisellä.

Häyhä, T. 2005. Kaavamuutokset – Nummi-Pusula, Luontoselvitys. Julkaisematon raportti, Finsilva Oyj. 12 s.
Insinööritoimisto Juho Poutanen Oy, 2007. Ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus, Finsilva Oyj. 37 s.
Kiuru, H. 2016. Antiaisenkannaksen virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma. Julkaisematon raportti, Uudenmaan
virkistysalueyhdistys ry. 16 s.
Luontotieto Keiron Oy. 2017. Tämäkohdun rannan luontoarvojen kartoitus. Julkaisematon raportti, Uudenmaan
virkistysalueyhdistys ry. 8 s.
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Kuvio 1 (0,47 ha)
Alueen eteläkärjen vanhaa männikköä, missä kasvaa epätasaisena alikasvoksena rauduskoivuja; mäntyjä ja
kuusia. Kasvupaikkana on kuivahko kangas, missä pohjakasvillisuus on paikoin kulunut.
Kuvio säilytetään pääosin luonnontilassa. Rakennetun tulipaikan suhteen voidaan alikasvosasemassa
olevaa puustoa raivata pienimuotoisesti ja/tai avata näkymiä Tämäkohtu -järven suuntaan.
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Kuvio 2 (2,49 ha)
Rinnankorkeusiältään n. 48-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsämännikköä, missä kasvaa paikoin kuusta
seassa. Kasvupaikkana on pääosin kuivahko kangas, mutta erityisesti mäen alarinteillä esiintyy tuorettakin
kangasta. Erityisesti Tämäkohdun rannan tuntumassa sekä mäen lakialueella on kuollutta puustoa, joista
osa pystyssä ja osa kaatuneena.
Harvennushakkuu mahdollisimman pian, jolla tuetaan puuston elinvoimaisuuden säilymistä sekä metsikön
sisäisen maiseman avartumista paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Harvennushakkuu lisää myös
valon määrää kenttäkerroksen kasvillisuudessa, mikä johtaa mm. parempaan marjasatoon puolukan ja
mustikan osalta. Lahopuut säästetään monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 49 m3; kuusitukki 5 m3; mäntykuitu 157 m3; kuusikuitu 6 m3
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Kuvio 3 (0,32 ha)
Hieskoivuvaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on kasvupaikaltaan mustikkaturvekangasta (ojitettu
korpi). Ojat ovat jo kasvaneet umpeen, mutta kuvion vesitalous saa kehittyä takaisin kohti suota. Lisäksi
seassa kasvaa yksittäisiä mäntyjä ja kuusia. Annetaan kehittyä sellaisenaan, jotta harvennettavien kuvioiden
välille jää maisemaa katkovia kuvioita.
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Kuvio 4 (0,29 ha)
Varttunut kasvatusmetsä, missä puusto on hieskoivu- ja kuusivaltaista. Kuuset ovat kuitenkin enimmäkseen
aluspuuasemassa koivujen alla. Kasvupaikkana on mustikkaturvekangas (ojitettu korpi). Annetaan kehittyä
sellaisenaan, jotta harvennettavien kuvioiden välille jää maisemaa katkovia kuvioita.
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Kuvio 5 (1,44 ha)
Rinnankorkeusiältään n. 48-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsämännikköä, missä kasvaa seassa kuusia.
Kasvupaikkana on tuore kangas.
Harvennushakkuu mahdollisimman pian, jolla tuetaan puuston elinvoimaisuuden säilymistä sekä metsikön
sisäisen maiseman avartumista paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Harvennushakkuu lisää myös
valon määrää kenttäkerroksen kasvillisuudessa, mikä johtaa mm. parempaan marjasatoon puolukan ja
mustikan osalta.
Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 32 m3; kuusitukki 8 m3; mäntykuitu 70 m3; kuusikuitu 8 m3
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Kuvio 6 (0,60 ha)
Varttunut kasvatusmetsä, missä puusto on hieskoivuvaltaista. Alikasvoksena kasvaa harvassa kuusentaimia.
Kasvupaikkana on mustikkaturvekangas (ojitettu korpi). Ojat ovat jo kasvaneet umpeen, mutta kuvion
vesitalous saa kehittyä takaisin kohti suota. Annetaan kehittyä vastaavalla maisema-ajatuksella kuin kuviot
3 ja 4.
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Kuvio 7 (0,44 ha)
Rinnankorkeusiältään + 50-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsämännikköä, missä kasvaa alikasvoksena
yksittäisiä kuusentaimia. Kasvupaikkana on kuivahko kangas, missä kasvillisuus on paikoin kulunut vanhan
tulipaikan ympäristöstä. Rannan tuntumassa virkistysalueen rajan ulkopuolella on Finsilvan rantaasemakaavan mukaista tulvaniittyä.
Harvennushakkuu mahdollisimman pian, jolla tuetaan puuston elinvoimaisuuden säilymistä sekä metsikön
sisäisen maiseman avartumista paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Harvennushakkuu lisää myös
valon määrää kenttäkerroksen kasvillisuudessa, mikä johtaa mm. parempaan marjasatoon puolukan ja
mustikan osalta.
Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 30 m3; mäntykuitu 30 m3
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Kuvio 8 (0,18 ha)
Rantametsä, joka on osittain puustoltaan monijaksoinen. Vanhoja ylispuumäntyjä, n. 50-vuotiaita mäntyjä,
yksittäisiä haapoja sekä alikasvoskuusia. Kasvupaikkana on kuivahko kangas. Jätetään käsittelyn
ulkopuolelle. Luontotieto Keiron Oy:n tekemän selvityksen mukaan Tämäkohtu -järven rantavedessä
kasvava nuottaruoho on maakunnallisesti harvinainen ja arvokas järven tilaa ilmentävä vesikasvi.
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Kuvio 9 (3,41 ha)
Rinnankorkeusiältään n. 48-vuotiasta varttunutta kasvatusmetsämännikköä, missä kasvaa paikoin seassa
kuusia, joista osa on alikasvoksena. Kasvupaikka vaihtelee kuivahkon ja tuoreen kankaan välillä. Kuviolla on
jonkin verran pystykuolleita ja katkenneita mäntyjä.
Harvennushakkuu mahdollisimman pian, jolla tuetaan puuston elinvoimaisuuden säilymistä sekä metsikön
sisäisen maiseman avartumista paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Harvennushakkuu lisää myös
valon määrää kenttäkerroksen kasvillisuudessa, mikä johtaa mm. parempaan marjasatoon puolukan ja
mustikan osalta. Lahopuut säästetään monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Simuloitu hakkuukertymä: mäntytukki 83 m3; kuusitukki 8 m3; mäntykuitu 173 m3; kuusikuitu 8 m3

30

Kuvio 10 (0,26 ha)
Antiaisen puoleinen rantametsä. Vanhaa ja järeää männikköä, jonka alla kasvaa tiheä alikasvoskuusikko.
Kasvupaikkana on tuore kangas, missä kasvillisuus on kulunut veneenlaskupaikan ympäristöstä. Alikasvosta
on raivattu veneenlaskupaikan lähiympäristöstä 2017. Annetaan kehittyä käsittelyiden ulkopuolella.
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