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Tiivistelmä
Piilolammin virkistysalue on 25 hehtaarin kokoinen, ja sijaitsee noin 10 kilometriä Hyvinkään keskustasta
länteen. Virkistysalue sijoittuu 3,7 hehtaarin kokoisen, Piilolammi-nimisen lammen eteläosaan. Pohjoisessa
virkistysalue rajautuu Metsähallituksen hallinnoimiin valtion maihin. Virkistysalue on osa laajaa KytäjäUsmin ulkoilualuekokonaisuutta, mikä tekee sen potentiaalisten käyttäjien määrästä suuren. Piilolammin
virkistysalue nivoutuu luontevasti osaksi Kytäjä-Usmin erämaista Natura 2000 -metsäkokonaisuutta, missä
maasto on topologialtaan vaihtelevaa kallioiden ja metsänotkelmien mosaiikkia. Lisäksi Kytäjä-Usmin
aluekokonaisuutta sävyttää erikokoisten pienvesistöjen vaihtelu. Virkistysalueen luonto on vaihtelevaa,
aina metsäisestä kallioalueesta turvekankaisiin ja lehtoon. Alueen metsiköt ovat pääosin hoidettuja ja
puustoltaan tasarakenteisia, mutta maastoltaan vaikeakulkuiset alueet on jätetty kehittymään kohti
luonnontilaa.
Piilolammin sijainti lähellä suuria asutuskeskuksia sekä alueen monipuolinen luonto ja nivoutuminen osaksi
Kytäjä-Usmin laajaa ulkoilualuetta ovat sen suosion kannalta merkittäviä tekijöitä. Yli 2000 hehtaarin
kokoinen Kytäjä-Usmi on eteläsuomalaiseksi metsäalueeksi poikkeuksellisen suuri ja yhtenäinen. Arvio
Piilolammin virkistysalueen tämänhetkisestä käyntimäärästä on noin 10 000 käyntiä vuodessa, mutta siihen
on odotettavissa kasvua, johon varaudutaan alueen virkistyskäyttöpalveluiden parantamisella ja
luonnonhoidon toimenpiteillä.
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.
Piilolammin virkistysalueen palveluvarustusta on uusittu vuosina 2016–2019. Pysäköintipaikkaa on
laajennettu niin, että siihen mahtuu noin 16 autoa. Piilolammin rantaan on rakennettu uusi tulipaikka, jossa
on käytetty Uuvin uuden rakennemalliston mukaista tulisijaa ja penkkejä. Tietä pysäköintipaikalta lammen
rannan tulipaikalle on parannettu murskeella ja kuorikatteella, ja tulipaikalle vievän reitin varrella on
uusittu Piilolammin laskuojan ylittävä lankkusilta. Uudet palvelut on toteutettu esteettöminä. Alueella ei
tällä hetkellä ole esteetöntä käymälää, mutta sellaisen rakentaminen on suunnitteilla. Lisäksi vuonna 2019
aloitettiin käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet tekemällä tarkistussukellus ja
vedenalainen siivous uimalaiturin edustalla. Piilolammin alueelle on suunnitteilla infotaulun ja muiden
opasteiden uusiminen. Opastuksessa ja alueesta viestimisessä on tärkeää huomioida sen kuuluminen osaksi
laajempaa Kytäjä-Usmin ulkoilualuetta.
Piilolammin virkistysalueen luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti 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 ulkopuolelle. Piilolammin kohdalla metsiköiden
vaihtelevuus yhdistettynä pienvesistöön ja vanhaan kulttuuriympäristöön sekä alueen linkittyminen KytäjäUsmin metsäalueeseen ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. Alueelle suunnitelluista
luonnonhoitotoimenpiteistä lahopuun lisääminen käsittelemättömillä metsikkökuvioilla palvelee luonnon
monimuotoisuutta ja nuoren metsän hoito puolestaan virkistyskäyttöä.
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1 Tausta ja tavoitteet
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.
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. Piilolammin ja
ympäröivien alueiden kehittämisen sekä aiempaa tehokkaamman viestinnän myötä alueen käyntimäärissä
on odotettavissa kasvua, johon käyttö- ja hoitosuunnitelmassa varaudutaan.
Piilolammin virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1991, ja sille on tehty edellinen käyttö- ja
hoitosuunnitelma vuonna 1992.

2 Suunnittelualueen tarkastelu
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus

Piilolammin virkistysalue on 25 hehtaarin kokoinen, ja sijaitsee noin 10 kilometriä Hyvinkään keskustasta
länteen. Virkistysalue sijoittuu 3,7 hehtaarin kokoisen, Piilolammi-nimisen lammen eteläosaan. Pohjoisessa
virkistysalue rajautuu Metsähallituksen hallinnoimiin valtion maihin.
Virkistysalue on osa laajaa Kytäjä-Usmin ulkoilualuekokonaisuutta, mikä tekee sen potentiaalisten
käyttäjien määrästä suuren. Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi
saavuttaa tietyn alueen tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Piilolammi kuuluu
luokkaan 100 001–500 000 henkilöä.

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta (Uudenmaan liitto 2015). Piilolammin
virkistysalueen sijainti on merkitty nuolella.
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Piilolammin ja Keravanjärven virkistysalueiden sijoittuminen Hyvinkään lähettyville.

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat

Kytäjän osayleiskaava 1995
Virkistysalueen pohjoisosa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1) ja eteläosa maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja muita ympäristöarvoja (MU). Lisäksi
alueen läpi on osoitettu ulkoilureitti.
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Kytäjän osayleiskaavan kartasta, johon on merkattu punaisella Piilolammin
virkistysalueen rajat.

Kytäjä-Usmin metsäalue, Natura 2000 -verkosto
Hyvinkään luoteisosassa Kytäjärven pohjoispuolella sijaitseva laaja yhtenäinen metsäalue, joka kuuluu
Natura 2000 -verkostoon. Se on toteutettu rakennuslain nojalla eli alueen säilyttäminen erämaisena metsäja pienvesistöalueena perustuu Kytäjän osayleiskaavaan.
Piilolammin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2011, Heikki Kiuru
Vanha luonnonhoitosuunnitelma, jonka nojalla on toteutettu virkistysalueen metsiköiden harvennukset
vuonna 2016.
Piilolammin virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1992, Uudenmaan virkistysalueyhdistys

2.3 Luonnon yleispiirteet

Piilolammin virkistysalue nivoutuu luontevasti osaksi Kytäjä-Usmin erämaista Natura 2000 metsäkokonaisuutta, missä maasto on topologialtaan vaihtelevaa kallioiden ja metsänotkelmien mosaiikkia.
Lisäksi Kytäjä-Usmin aluekokonaisuutta sävyttää erikokoisten pienvesistöjen vaihtelu. Piilolammi on
vedeltään hapan ja humuspitoinen saadessaan vetensä pääosin pohjois- ja lounaispäähän laskevista
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metsäojista (Järvi-meriwiki 2019). Kallioperältään Piilolammin virkistysalueen lähialue koostuu gabrosta
(”musta graniitti”), joka on magmakivilaji ja syntynyt aikanaan alueen ollessa osa tulivuoren kraatteria.
Virkistysalue koostuu vaihtelevasta metsäluonnosta, aina metsäisestä kallioalueesta turvekankaisiin ja
lehtoon. Alueen metsiköt ovat pääosin hoidettuja ja puustoltaan tasarakenteisia, mutta maastoltaan
vaikeakulkuiset alueet on jätetty kehittymään kohti luonnontilaa. Kasvupaikka vaihtelee kivennäismaalla
aina kuivasta kankaasta lehtoon. Lehtolajistoa esiintyy Piilolammilta lähtevän ojan varressa. Alavimmat
alueet ovat ojitettuja soita, jotka ovat kehittyneet turvekankaiksi (puolukka-, mustikka- ja
ruohoturvekangas). Puulajeista mänty ja kuusi ovat hallitsevimpia, mutta erityisesti alavilla paikoilla kasvaa
seassa myös raudus- ja hieskoivuja, haapoja ja harmaaleppiä.

2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto

Lehtolajiston esiintyminen Piilolammin virkistysalueella.

Lehtolajistoa (mm. näsiä, mesiangervo ja hiirenporras) esiintyy Piilolammilta lähtevän ojan varressa
(metsikkökuvio 20) ja vanhan asutustilan pihapiirissä (metsikkökuvio 28). Ojan varressa on myös yksittäinen
esiintymä rauhoitettua lehtoneidonvaippaa. Vanhan asutustilan pihapiirissä on lehtolajiston lisäksi
pihaympäristölle tyypillistä kasvillisuutta, kuten vanhoja kriikunapuita.
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Piilolammin eteläpuoliselta turvekangasalueelta on yksittäinen liito-oravan papanahavainto vuodelta 2004
(SYKE-lajihavainnot). Ympäröivä Kytäjä-Usmin metsäalue on liito-oravalle soveltuva ja myös virkistysalueen
rehevät turvekangasmetsät tarjoavat lajin liikkumiseen ja/tai ruokailuun soveltuvan metsikkörakenteen,
järeitä haapoja sekä vaihtelevan kokoisia kuusia.

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, kuivakäymälät, 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.
Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnän keinoin tarjotaan tietoa, jonka avulla
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Piilolammin virkistysalueella
esteettömyyden ja helppokulkuisuuden edistäminen on kärkiteema, joka otetaan huomioon palveluiden
kehittämisessä.
Piilolammilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse roskansa pois
maastosta.

3.2 Luonnonhoito

Virkistysalueiden luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti 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 ulkopuolelle. Piilolammin kohdalla metsiköiden vaihtelevuus
yhdistettynä pienvesistöön ja vanhaan kulttuuriympäristöön sekä alueen linkittyminen Kytäjä-Usmin
metsäalueeseen ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. Sekä virkistyskäytön että luonnon
monimuotoisuuden kannalta on merkityksellistä ylläpitää alueen luonnon vaihtelevuutta jättämällä osa
alueesta käsittelemättä, ja turvata käsitellyilläkin alueilla luontainen vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä
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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.

4 Suunnittelualueen luonnon virkistyskäytön nykytila
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi

Piilolammin vetovoimatekijöitä on syytä tarkastella kahdella tasolla: alueen sisäisten tekijöiden lisäksi sen
sijoittuminen osaksi Kytäjä-Usmin laajaa ulkoilualuetta on sen suosion kannalta merkittävä tekijä. Yli 2000
hehtaarin kokoinen Kytäjä-Usmi on eteläsuomalaiseksi metsäalueeksi poikkeuksellisen suuri ja yhtenäinen.
Seutua kirjovat pienten lampien mosaiikki, jyrkkäpiirteiset kalliot ja syvät solat. Alue sijoittuu muinaisen
tulivuoren kraateriin, josta muistona on alueelle tyypillinen kestävä kivilaji gabro. Tätä etenkin
rakennuksissa ja hautakivissä käytettävää ”mustaa graniittia” on aikoinaan nostettu alueen monista
louhoksista, joista yksi sijaitsee Piilolammin itärannalla.
Piilolammin virkistysalue itsessään on 25 hehtaarin kokoinen alue, jonka palvelut sijoittuvat sen alavaa
keskiosaa halkovan tielinjauksen ympäristöön. Ympärillä kohoavat seudulle tyypilliset, jyrkät ja
pienipiirteiset kallioalueet ovat virkistyskäytön palveluiden ulkopuolella, mutta luovat koko alueelle oman
erityisen luonteensa ja tunnelmansa. Ne myös tarjoavat harrastusmahdollisuuksia kiipeilijöille: alueella on
hyviä boulderointikallioita.
Viime vuosina Piilolammille on tehty esteettömiä palveluita, ja sitä kehitetään yhtenä Uuvin esteettömistä
kärkikohteista. Noin 25 kilometrin päässä sijaitsevalle Mäntsälän Keravanjärvelle on myös suunnitteilla
esteettömiä palveluita, ja näiden alueiden kehittämisen myötä Keski-Uudellemaalle muodostuu kaksi
kiinnostavaa esteetöntä ulkoilukohdetta.
Piilolammi on tärkeä lähtöportti sekä taukopaikka Kytäjä-Usmin aluekokonaisuuden käyttäjille. KytäjäUsmin monipuolisia ulkoilureittejä, latuja ja tulentekopaikkoja ylläpitää Hyvinkään kaupunki, ja alue tarjoaa
hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn kaikkina vuodenaikoina. Piilolammia sivuaa kaksi
kaupungin ulkoilureittiä. Lisäksi Piilolammin ympäri kiertää 2,3 km pituinen Hyvinkään kaupungin
luontopolku, jonka lähtöpisteenä Piilolammin pysäköintipaikka toimii. Luontopolun taulut kertovat alueen
luonnosta ja historiasta.

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta

Alueella ei ole tehty systemaattista kävijälaskentaa, mutta tietoa käyntimääristä on kerätty havainnoimalla
sekä arvioimalla sitä suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio alueen tämänhetkisestä käyntimäärästä
on noin 10 000 käyntiä vuodessa.
Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä, erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa.
Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin yhteistyötahojen kanavissa herättänee jatkossa kasvavaa
kiinnostusta Uuvin virkistysalueita kohtaan, niiden joukossa myös Piilolammi. Uuvin internetsivujen
käyttötilastoissa Piilolammia esittelevä sivu on Uuvin kymmenen katsotuimman kohteen joukossa.
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Myös Hyvinkään kaupunki on viime vuosina tehnyt merkittävää luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun
kehittämistyötä, joka osaltaan lisää Kytäjä-Usmin aluekokonaisuuden tunnettuutta ja suosiota. Alueen
käyntimäärien odotetaan lähivuosina kasvavan, mihin varaudutaan virkistyskäyttöpalveluiden
parantamisella ja luonnonhoidon toimenpiteillä.
Virkistyskäytön peruspalveluihin Piilolammilla ovat jo pitkään kuuluneet pysäköintipaikka ja infotaulu,
tulipaikka ja puukatos sekä kuivakäymälä. Lisäksi Piilolammin etelärannassa, tulipaikan vieressä on
uimalaituri.
Piilolammia käytetään myös pienimuotoisen luontomatkailu- ja yhdistystoiminnan toimintaympäristönä,
sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden koulutusympäristönä.

5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely
5.1 Konseptit ja niistä nousevat kehittämistarpeet

Piilolammin virkistyskäytön tavoitetilaa tarkastellaan seuraavassa kahden konseptin kautta, joissa
kiteytetään idea konkreettisista toimintamalleista. Ne ovat pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia
alueen käyttöön ja näistä nousevia kehittämistoimia.
Konseptien kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin, ja miten ne juontuvat
eri käyttäjäryhmien tarpeista. Kehittämistoimet 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. Piilolammin virkistysalueella on vuosina 2016–2019 tehty
virkistyskäytön kehittämistoimia, jotka on johdettu näiden konseptien kautta.
Valitulla konseptien esittämisjärjestyksellä ei ole yhteyttä niiden painoarvoon alueen kehittämisessä.
Konseptit eivät myöskään ole toisensa poissulkevia tai ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat tapoja valottaa
usein samojakin toimintoja ja asioita eri näkökulmista. Vaikka tässä esitetyt konseptit tuovat esiin alueen
pääasiallista profiilia ja käyttötapaa, eivät ne kuitenkaan ole ainoita näkökulmia alueen käyttöön ja
kehittämiseen; aluetta voidaan tuoda esiin muistakin näkökulmista ja muillekin kohderyhmille.

Konsepti 1: Helposti saavutettava ja esteetön Piilolammi
Piilolammi tarjoaa ympäri vuoden helpon tavan päästä retkeilemään rauhallisen lammen rantaan, jossa
vallitsee jopa erämainen tunnelma. Tässä konseptissa tarkastellaan aluetta päiväretkiretkikohteena, joka
tarjoaa monenlaisille kävijöille onnistuneen ja vaivattoman retken. Kokemus 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. Alueen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
erilaisten kävijäryhmien tarpeet, myös niiden, jotka tarvitsevat esteettömiä tai soveltavan liikunnan
palveluita päästäkseen nauttimaan ulkoilusta. Alue sopii monenlaisille ja -ikäisille kävijöille, ja myös
lapsiperheet viihtyvät siellä.
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TEEMAT
KEHITTÄMISTARPEET
Helppous, laadukkuus ja turvallisuus
Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen
Helppous on kävijöiden palvelupolun
tunnusmerkkejä ovat helppous, laadukkuus suunnittelussa läpileikkaava teema.
ja turvallisuus.
Helppouden ulottuvuuksia ovat kaikille kävijöille
tärkeä informaation saamisen helppous, eri
kävijäryhmiä koskevien palveluiden
helppokäyttöisyys sekä alueella toimimisen
helppous.
Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään edistämään
turvallisen käyntikokemuksen syntymistä.
Alueen ylläpidon taso on korkea.
Kohde on turvallinen kaiken ikäisille liikkujille, tietoja taitotasosta riippumatta.
Eri tavoin liikkuvat ihmiset voivat turvallisesti liikkua
reiteillä ja käyttää palveluita.
Turvallisuuteen liittyvää tietoa ja ohjeistusta on
löydettävissä sekä itse kohteesta että
ennakkoinformaatiossa.
Esteettömyys ja soveltava luontoliikunta
Alueella on esteettömiä ja soveltavan
luontoliikunnan tarpeet huomioivia
palveluita.
Viestinnässä huomioidaan soveltavan
liikunnan näkökulma.

Alueen palveluvarustuksen ja palveluiden
toteuttamisessa huomioidaan esteettömyys ja
helppokäyttöisyys.
Alueen palveluista ja reiteistä tuotetaan kattava
verkkomateriaali, johon kuuluu selkeät kuvaukset,
valokuvia ja videomateriaalia. Näin kävijät voivat
itse arvioida palveluiden sopivuuden omiin
tarpeisiinsa.

Konsepti 2: Piilolammilta syvemmälle metsään
Konseptissa tuodaan esiin Piilolammia osana laajempaa Kytäjä-Usmin ulkoilualuetta, jonka reiteille
lähteville kävijöille se tarjoaa tärkeän portin. Konseptissa keskiöön nousee aluekokonaisuuden luonne ja
Piilolammin alueen rooli tässä palapelissä. Siinä korostuu selkeän opastusviestinnän merkitys sekä Uuvin
alueen että sen ulkopuolisten palveluiden esiintuomisessa. Tavoite on toisaalta viestiä Piilolammista omana
alueenaan, mutta toisaalta muistuttaa sen kuulumisesta kokonaisuuteen, jossa kävijäkokemuksesta
pyritään häivyttämään tarpeettomat alueiden hallinnointiin liittyvät tiedot.

TEEMAT

KEHITTÄMISTARPEET
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Opastusviestinnän selkeys

Palvelutason yhteensovittaminen

Opastusviestinnässä tuodaan selkeästi esiin Piilolammin
palveluiden kytkeytyminen Kytäjä-Usmin muihin
palveluihin. Tämä huomiodaan sekä verkkoviestinnässä
että alueen opasteissa ja reittimerkinnöissä.
Viestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä Kytäjä-Usmin
alueen reiteistä ja palveluvarustuksesta vastaavan
Hyvinkään kaupungin kanssa.
Piilolammin reittien ja muiden palveluiden taso
yhteensovitetaan alueen kautta kulkevien Kytäjä-Usmin
reittien kanssa.
Tämä huomioidaan, jos ympäröivien alueiden reittejä
halutaan kehittää esimerkiksi helppokulkuisemmiksi tai
erilaisiin luontoliikuntamuotoihin (esim. maastopyöräilyyn)
sopiviksi.

6 Kehittämistoimenpiteet
6.1 Virkistyskäyttö

Piilolammin virkistysalueen palveluvarustusta on uusittu vuosina 2016–2019. Pysäköintipaikkaa on
laajennettu niin, että siihen mahtuu noin 16 autoa. Piilolammin rantaan on rakennettu uusi tulipaikka, jossa
on käytetty Uuvin uuden rakennemalliston mukaista tulisijaa ja penkkejä. Tietä pysäköintipaikalta lammen
rannan tulipaikalle on parannettu murskeella ja kuorikatteella, ja tulipaikalle vievän reitin varrella on
uusittu Piilolammin laskuojan ylittävä lankkusilta. Jatkossa harkitaan myös mahdollisuutta rakentaa alueelle
toinen tulipaikka, jonka luonteva sijainti olisi vanhan asutustilan pihapiiri.
Uudet palvelut on toteutettu mahdollisimman esteettöminä, vaikkakin kaikkien rakennetun ympäristön
esteettömyysvaatimusten täydellinen toteuttaminen maasto-olosuhteissa on haastavaa. Alueella ei tällä
hetkellä ole esteetöntä käymälää, mutta sellaisen rakentaminen on suunnitteilla. Myös viestinnässä
Piilolammi profiloituu yhtenä Uuvin esteettömimmistä alueista. Piilolammilla aloitettiin vuonna 2019
käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet tekemällä tarkistussukellus ja vedenalainen siivous
uimalaiturin edustalla.
Piilolammin alueelle on suunnitteilla infotaulun ja muiden opasteiden uusiminen. Opastuksessa ja alueesta
viestimisessä on tärkeää huomioida sen kuuluminen osaksi laajempaa Kytäjä-Usmin ulkoilualuetta, ja
sovittaa Uuvin opasteet yhteen Hyvinkään kaupungin opasteiden kanssa.
Piilolammin reittien ja muiden palveluiden ylläpidossa huomioidaan alueen kautta kulkevien, Hyvinkään
kaupungin ylläpitämien ulkoilureittien palvelutaso ja mahdollinen kehitystyö.
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Pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä olevaa kalliojyrkännettä käytetään kiipeilytoimintaan. Sen
käyttöä kehitetään yhteistyössä paikallisten kiipeilyharrastajien kanssa.
Piilolammilla harjoitetaan tällä hetkellä pienimuotoista luontomatkailutoimintaa. Luontomatkailuyritysten
toiminnalle pyritään luomaan hyvät edellytykset, ja alueen kehittämisessä huomioidaan myös tämä
näkökulma.

Kartta Piilolammin virkistysalueen palveluvarustuksesta.

Toimenpide:
Opasteiden ja viittojen rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Alueen infotaulu uusitaan. Taulu sisältää kartan alueesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita alueella
toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Infotaulu sijoitetaan
pysäköintipaikan välittömään läheisyyteen.
• Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa viitoituksella, jossa huomioidaan eri suunnista
alueelle saapuvat.
Toimenpiteen tarkoitus:
Infotaulusta ovat saatavilla ajantasaiset tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta.
Virkistyskäytön ohjaaminen opasteiden ja viittojen avulla helpottaa kävijöiden liikkumista alueella ja lisää
turvallisuutta. Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä.
Toimenpiteen ajankohta:
0–1 vuotta
13

Toimenpide:
Esteettömän käymälän rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Alueelle rakennetaan esteetön kuivakäymälä.
• Se sijoitetaan nykyisen kuivakäymälän viereen, pysäköintialueelta Piilolammin rantaan vievän
esteettömän reitin varteen.
Toimenpiteen tarkoitus:
Esteetön käymälä täydentää alueen esteettömien ja helppokulkuisten palveluiden valikoimaa.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Uimapaikan rakenteiden uusiminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Uimalaiturin portaat uusitaan.
• Uimalaiturin yhteyteen sijoitetaan pelastusrengas ja uimaturvallisuuteen liittyvä infotaulu.
Toimenpiteen tarkoitus:
Uimapaikan rakenteiden uusiminen parantaa alueen kävijäturvallisuutta.
Toimenpiteen ajankohta:
0–1 vuotta
Toimenpide:
Kävijäseuranta
Toimenpiteen kuvaus:
• Asennetaan kävijälaskurit
Toimenpiteen tarkoitus:
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.
Toimenpiteen ajankohta:
0–1 vuotta
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6.2 Luonnonhoito

Piilolammin virkistysalueelle ehdotetut luonnonhoitotoimenpiteet.

Toimenpide:
Lahopuun lisäys
Toimenpiteen kuvaus:
• Kaulataan yksittäisiä puita ja jätetään ne lahoamaan metsikkökuvioilla 13; 17 ja 23.
Toimenpiteen tarkoitus:
Luonnon monimuotoisuuden lisääminen metsikkökuvioilla, jotka on jätetty metsänkäsittelyn
ulkopuolelle kehittymään kohti luonnontilaa.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
15

Toimenpide:
Nuoren metsän hoito
Toimenpiteen kuvaus:
• Ylitiheän nuoren kasvatusmetsämännikön harventaminen metsikkökuviolla 26.
Toimenpiteen tarkoitus:
Puuston kasvukunnon ja elinvoimaisuuden parantaminen, jotta metsikkö kehittyy nuoresta tiheiköstä
kohti paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaa harvaa ja järeää metsää.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Perinneympäristön ylläpito
Toimenpiteen kuvaus:
• Vanhan asutustilan pihapiirin säännöllinen niittäminen metsikkökuviolla 28.
• Voidaan toteuttaa talkootyönä koskien Uuvin tavoitetta kehittää luonnonhoitoon liittyvää järjestö/yhdistysyhteistyötä.
Toimenpiteen tarkoitus:
Puoliavoimen vanhan asutustilan pihapiirin umpeenkasvun ehkäiseminen ja sille ominaisen
kasvillisuuden säilyttäminen. Tällä turvataan kulttuuriympäristön ja sille tyypillisen lajiston
elinvoimaisuus. Pihapiirin ylläpito tuo myös virkistyskäytön kannalta toivottua vaihtelua alueen
lähimaisemaan.
Toimenpiteen ajankohta:
toistetaan vuosittain
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8 Liitteet
8.1 Piilolammin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029
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Yleistä
Piilolammilla metsäluonto vaihtelee aina metsäisestä kallioalueesta lehtoon. Merkittävä osa virkistysalueen
metsiköistä on harvennettu vuonna 2016 ja ne ovat puustoltaan tasarakenteisia. Piilolammilta lähtevän
ojan varressa sekä vanhan asutustilan pihapiirin lähistöllä tavataan lehtolajistoa (mm. näsiä, mesiangervo ja
hiirenporras). Arvokkaista lajeista on virkistysalueelta yksittäisiä havaintoja mm. lehtoneidonvaippa
(rauhoitettu) (suullinen tieto, Rainer Salo 2019). Virkistysalueelta on lisäksi yksittäinen liito-oravan
papanahavainto (SYKE-lajihavainnot).
Harvennustarpeen vähäisyyden vuoksi hoitotoimet keskittyvät lähinnä nuoren kasvatusmetsän
harventamiseen (1,2 ha) sekä monimuotoisuuden lisäämiseen käsittelemättömillä kuvioilla (lahopuun
tuottaminen kaulaamalla). Lisäksi vanhan asutustilan pihapiiriä ylläpidetään avoimena perinneympäristönä,
mikä voidaan toteuttaa talkootyönä koskien Uuvin tavoitetta kehittää luonnonhoitoon liittyvää järjestö/yhdistysyhteistyötä.
Piilolammin virkistysalueen pohjoisosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon osana Kytäjä-Usmin metsäaluetta,
joka on perustettu rakentamattoman erämaisen metsäluonnon turvaamiseksi Uudellamaalla (Suomen
Natura 2000 -kohteet). Kaavoituksessa virkistysalueen pohjoisosa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi
(VR-1) yhdessä Kytäjä-Usmin metsäalueen itäosassa sijaitsevan valtion luonnonhoitometsän kanssa
(Suomen Natura 2000 -kohteet). Virkistysalueen eteläosa on puolestaan osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja muita ympäristöarvoja (MU) (Kytäjän
osayleiskaava 1995).

Hyvinkään kaupunki. 1995. Kytäjän osayleiskaava.
Uudenmaan ympäristökeskus. 2013. Suomen Natura 2000 -kohteet.
Suomen ympäristökeskus. 2019. Uhanalaisten lajien aineistotilaus, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.
Rainer Salo. 2019. Suullinen tieto lehtoneidonvaipasta.
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Kuvio 1 (0,11 ha)
Raudus- ja hieskoivuvaltainen tuoreen kankaan varttunut taimikko, jossa varhaishoito tehty. Seassa
yksittäisiä kuusia ja mäntyjä.
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Kuvio 2 (0,26 ha)
Lehtomaisen kankaan varttunut kasvatusmetsäkuusikko, joka vaihettuu rinteen yläosissa kiviseksi tuoreeksi
kankaaksi. Hiljalleen kasvava ylitiheys lisää tulevaisuudessa lahopuun määrää. Nyt jo yksittäisiä kuolleita
puita. Kuvion eteläosan alavalla paikalla ruusukesammalta. Vaikeakulkuisessa paikassa, joten saa kehittyä
rauhassa kohti luonnontilaisempaa kuusikkoa.
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Kuvio 3 (5,18 ha)
Kaksijaksoinen kuivan kankaan männikkö, jossa paikoin alavat kohdat kuivahkoa kangasta. Ylispuustona
siemenpuuasentoa muistuttava vanhasta puustosta koostuva mäntyjakso ja vallitsevana jaksona
epätasainen nuori kasvatusmetsä. Saa kehittyä hoitamattomana erämaisena ylänköalueena.
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Kuvio 4 (0,08 ha)
Pieni rämenotkelma keskellä kuviota 3. Hieskoivu- ja mäntyvaltainen nuori kasvatusmetsä. Isovarpuräme.
Annetaan kehittyä luonnontilassa.
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Kuvio 5 (1,18 ha)
Lehtomainen notkelma, joka on soistunut keskiosasta. Vaihettuu tuoreeksi kankaaksi rinteiden yläreunoilla.
Kuusi- ja hieskoivuvaltainen nuori kasvatusmetsä. Yksittäisiä haaparyhmiä. Suojaisuudellaan kallioalueesta
(kuvio 3) poikkeava notkelma saa kehittyä ylitiheänä.
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Kuvio 6 (0,34 ha)
Ylitiheä varttunut kasvatusmetsäkuusikko, missä yksittäisiä järeitä haapoja. Lehtomainen kangas, joka
vaihettuu tuoreeksi kankaaksi rinteen yläosassa. Ylitiheyden vuoksi metsikköä kannattaisi harventaa, mutta
pienialaisuutensa vuoksi se saa kehittyä tiheikkönä.
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Kuvio 7 (0,57 ha)
Kuusi- ja rauduskoivuvaltainen nuori kasvatusmetsä. Lehtomainen kangas, joka karuuntuu rinnettä ylöspäin
mentäessä. Kuvion pohjoisosaa, tienvarressa, harvennettu vuoden 2016 harvennuksien yhteydessä. Kuuset
ovat paikoin jäämässä koivujen alle ylitiheyden vuoksi, mutta pienialaisena kuviona se saa kehittyä
tiheikkönä.
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Kuvio 8 (0,59 ha)
Kivinen tuore kangas, joka vaihettuu kuivahkoksi kankaaksi lähempänä kallion reunoja (kuvion 3 rajalla).
Kuusivaltainen nuori kasvatusmetsä, jossa seassa rauduskoivua; mäntyä sekä haapoja ryhmittäin. Kuvio
toimii sekapuustoisuuden ja tiheyden vuoksi hyvänä suojana mm. linnuille avoimempien kuvioiden 3 ja 9
välillä. Maastokatselmuksen aikana mm. pyyn pesintä lähellä kuvion 3 rajaa.
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Kuvio 9 (0,81 ha)
Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka on ensiharvennettu 2016. Rinteen alaosissa
paikoin lehtomaista kangasta. Kuusta ja rauduskoivua sekapuuna varsinkin kuvion itäosassa.
Rinnankorkeusikä n. 30 vuotta. Harvennuksessa on paikoin jäänyt/jätetty tiheämpiä puuryhmiä. Saa kasvaa
sellaisenaan tämän 10-vuotiskauden.

28

Kuvio 10 (0,17 ha)
Lehtomaisen kankaan sekametsä, joka rajoittuu jyrkänteeseen ja tilarajaan. Itäosasta varttunutta kuusikkoa
ja vaihettuu harmaaleppävaltaiseksi nuoreksi kasvatusmetsäksi länsiosassa lähellä pysäköintialuetta.
Yksittäisiä järeitä haapoja. Saa kehittyä sellaisenaan.
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Kuvio 11 (1,08 ha)
Lehtomaisen kankaan kuusivaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on ensiharvennettu 2016. Sekapuuna
raudus- ja hieskoivua sekä mäntyä. Keskikokoa edustavien kuusien rinnankorkeusikä n. 40 vuotta. Kuvioon
lukeutuu myös pysäköintialueen toisella puolella oleva lehtomainen kuusikaistale, joka on boulderointiin
käytetyn jyrkänteen alla. Saa kasvaa sellaisenaan tämän 10-vuotiskauden.
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Kuvio 12 (1,24 ha)
Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsämännikkö, joka on ensiharvennettu 2016. Sekapuuna kuusta.
Mäntyjen rinnankorkeusikä n. 35 vuotta. Pohjoisrinne osin tiheä ja harventamaton. Saa kasvaa sellaisenaan
tämän 10-vuotiskauden.
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Kuvio 13 (1,02 ha)
Ruohoturvekankaalla oleva hieskoivu- ja kuusivaltainen varttunut kasvatusmetsä, missä kuusi on paikoin
alemmassa jaksossa (nuori kasvatusmetsä) hieskoivujen alla. Saa kehittyä sellaisenaan.
Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla järeimpiä kuusia ja koivuja lahopuun muodostumisen
edistämiseksi.

32

Kuvio 14 (0,45 ha)
Rauduskoivu- ja kuusivaltainen ruohoturvekangas, missä on yksittäisiä hieskoivujakin. Varttunut
kasvatusmetsä. Harvennettu vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä. Osa rauduskoivuista on järeitä ja vanhoja.
Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.

33

Kuvio 15 (0,83 ha)
Ruohoturvekankaalla oleva koivu- ja kuusivaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on harvennettu vuoden
2016 hakkuiden yhteydessä. Yksittäisiä järeitä haapoja. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.
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Kuvio 16 (0,70 ha)
Varttunut puolukkaturvekankaan männikkö, joka on harvennettu vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä.
Paikoin hieskoivua sekapuuna. Vaihettuu lähellä kuvion 20 rajaa mustikka- ja sitten ruohoturvekankaaksi.
Kuvion tämä reuna on harventamaton. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.
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Kuvio 17 (0,25 ha)
Hakkuiden ulkopuolelle jätetty kuusivaltainen varttunutta kasvatusmetsää oleva mustikkaturvekangas,
missä on hieskoivua sekapuuna. Saa kehittyä sellaisenaan.
Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla muutama järeämpi kuusi lahopuun muodostumisen edistämiseksi.
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Kuvio 18 (0,18 ha)
Hakkuiden ulkopuolelle jätetty mäntyvaltainen varttunutta kasvatusmetsää oleva puolukkaturvekangas,
jossa paikoin kuusta sekapuuna. Saa kehittyä sellaisenaan.
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Kuvio 19 (0,12 ha)
Kuvio, jolla sijaitsee tulipaikka. Pintakasvillisuus pahoin kulunut, mutta merkkejä kuivahkosta / kivisestä
tuoreesta kankaasta. Hakattu avoimemmaksi vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä. Vanhoja mäntyjä ja
kuusia muutama kappale. Ei toimenpiteitä 10-vuotiskaudella.

Kuvio 20 (0,44 ha)
Piilolammin laskuojanvarsi, joka varttunutta lehtipuuvaltaista
kasvatusmetsää. Eteläosasta lehtoa ja vaihettuu lehtomaiseksi
kuvion pohjoisosassa. Eteläosassa haapoja, harmaaleppiä ja
raitoja. Koivujen osuus kasvaa pohjoista kohti. Ei toimenpiteitä
10-vuotiskaudella.
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Kuvio 21 (0,27 ha)
Iältään vanha mänty- ja kuusivaltainen kuvio Piilolammin länsirannalla. Pohjoisosasta rämevarpuvaltaista
puolukkaturvekangasta ja vaihettuu etelää kohti mustikkaturvekankaasta kohti kangasmaata. Saa kehittyä
sellaisenaan.
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Kuvio 22 (0,69 ha)
Epätasainen ylitiheä nuori/varttunut kasvatusmetsä, jossa mänty- ja kuusivaltainen puusto. Mäen
korkeimmalla kohdalla yksittäisiä vanhoja ylispuumäntyjä. Kuivahko / kivinen tuore kangas. Vaikeakulkuista
maastoa, joten saa kehittyä sellaisenaan.
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Kuvio 23 (0,76 ha)
Ylitiheä lehtomaisen kankaan varttunut kasvatusmetsä, missä on rauduskoivu- ja kuusivaltainen puusto.
Lisäksi yksittäisiä järeitä haapoja. Pohjoisosassa vaihettuu turvekankaaksi. Kuvion läpi virtaa vanha suoojituksen laskuoja. Jätetty hakkuiden ulkopuolelle, joten saa jatkossakin kehittyä sellaisenaan.
Monimuotoisuutta lisätään kaulaamalla muutamia järeimpiä lehtipuita lahopuun muodostumisen
edistämiseksi.
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Kuvio 24 (2,06 ha)
Lehtomaisen kankaan varttunut kasvatusmetsä, joka on puustoltaan kuusi- ja rauduskoivuvaltainen.
Vaihettuu tuoreeksi kankaaksi kuvion pohjoisosassa. Harvennettu vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä. Saa
kasvaa sellaisenaan tämän 10-vuotiskauden.
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Kuvio 25 (0,91 ha)
Vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä ensiharvennettu männikkö, missä on paikoin kuusta seassa. Kuivahko /
kivinen tuore kangas. Saa kasvaa sellaisenaan tämän 10-vuotiskauden.
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Kuvio 26 (1,32 ha)
Kuivahkon kankaan nuori kasvatusmetsä, joka on puustoltaan mäntyvaltainen. Selvää ylitiheyttä
viivästyneen taimikonhoidon vuoksi.
Nuoren metsän hoito mahdollisimman pian, jotta latvukset pysyvät elinvoimaisina ja puusto järeytyy.
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Kuvio 27 (1,03 ha)
Vuoden 2016 hakkuiden yhteydessä harvennettu varttunut kasvatusmetsä, joka on puustoltaan mänty- ja
rauduskoivuvaltainen. Kasvupaikkana on lehtomainen kangas. Saa kasvaa sellaisenaan tämän 10vuotiskauden.
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Kuvio 28 (059 ha)
Vanhan asutustilan pihapiiri, missä on yksittäisiä järeitä haapoja, raitoja ja mäntyjä. Kuvion lounaisosa
puustoisin, mikä on kasvupaikaltaan lehtoa (mm. näsiä). Perinneympäristöä ylläpidetään säännöllisen
ruohikon niitolla taimettumisen ja umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi.
Yksittäisten alikasvoskuusten poistaminen ja niitto, jotta vanhan pihapiirin avoimuus säilyy.
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Kuvio 29 (0,80 ha)
Kuusivaltainen tuoreen kankaan nuori kasvatusmetsä, jossa rauduskoivua sekapuuna. Selvästi ylitiheä,
mutta saa kehittyä sellaisenaan mm. hankalan maaston sekä kuvion läpi menevän merkityn reitin vuoksi.
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Kuvio 30 (0,25 ha)
Tilan länsirajaan rajautuva pieni kallionlakialue, joka on puustoltaan mäntyvaltainen kuivahkon kankaan
nuori kasvatusmetsä. Saa kehittyä sellaisenaan.
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