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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY. PÖYTÄKIRJA 1/22 
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. 

 

Hallitus 
 
Aika:  Torstai 3.3.2022 klo 17.55 – 18.59 (alueeseen tutustumisen ja 

perehdytystilaisuuden jälkeen) 
 
Paikka:  Sarvikallion virkistysalue, Tuusula 
 
Läsnä:  Siri Ahokas   puheenjohtaja 

Sami Wacklin   1. varapuheenjohtaja 
Antti Kuitto   2. varapuheenjohtaja 
Kristiina Ilvonen  jäsen 
Jaakko Kallio  jäsen 
Heidi Päivinen  jäsen 
Börje Uimonen  jäsen 
Jan Vikström  jäsen 
Mikko Vallius  varajäsen 
Rasmus Lundén  varajäsen 
Anna-Maria Kantola  varajäsen (<18.39/§6) 
 
Valtuuskunnan puheenjohtajisto: 

  Aki Korpela 
   

Tukijäsenten edustajat: 
Tarja Koistinen  Uudenmaan liitto 

  Mirja Rosenberg-Kurki (varaedust.) Suomen Purjehdus ja Veneily
  

Toimiston edustajat 
  Tapio Lepikkö   Toiminnanjohtaja 
  Mikael Avellan  Maastomestari 
  Silva Sallamaa  Erikoissuunnittelija 
  Sini Veuro   Erikoissuunnittelija 
  Juuso Hämäläinen  Suunnittelija 
    

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
  

 
2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Aminoff-Winberg ja 
Kristiina Ilvonen. 
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Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Rasmus Lundén ja Jaakko Kallio. 
 
 

3 § SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N LIITTYMINEN 
YHDISTYKSEN TUKIJÄSENEKSI 

 
 Yhdistyksen sääntöjen 3§ mukaan yhdistyksen tukijäseniksi voivat liittyä 

oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toiminnallaan edistävät yhdistyksen 
tarkoitusperien toteutumista. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. 

 
 Yhdistyksen tukijäseniä ovat tällä hetkellä Uudenmaan liitto, Suomen 

Purjehdus ja Veneily ry, Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 
sekä Suomen Latu ry. 

 
 Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus on 20.1.2022 kokouksessaan tehnyt 

päätöksen jäsenyyden hakemisesta. Liitto näkee jäsenyyden hyödyttävän 
sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistystä että Melonta- ja Soutuliittoa. 
Tukijäsenenä SMSL pääsisi jakamaan näkemyksiä ja edistämään jatkuvasti 
suosiotaan kasvattavien melonnan ja soudun näkökulmaa yhdistyksen 
virkistysalueiden hoidon ja käytön suunnittelussa sekä viestinnässä. 
Viestinnällinen yhteistyö yhdistyksen kanssa antaisi mahdollisuuden tuoda 
esille melonnan ja soudun harrastusmahdollisuuksia sekä jakaa kaivattua 
tietoa uusista kohteista näiden harrastajille.   

 
 Suomen Melonta- ja Soutuliiton jäsenhakemus on liitteenä 1/§3. 
 

Ehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n yhdistyksen 
tukijäseneksi. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö 

 
 
4 § TALLHOLMENIN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA   
 

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka 
ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on 
noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo 
aiemminkin. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä 
lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja 
saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja 
sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen 
luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja 
luontoarvoihin. 
 
Tallholmenin virkistysalue on pieni saari Raaseporin itäisessä saaristossa. Se 
sijaitsee merkityn veneväylän tuntumassa, lähellä mannerta. Vaikka 
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Tallholmen ei rantautumisolosuhteiltaan olekaan aivan helpoin kohde, 
palkitsee se kävijän hienolla saarikokemuksella ja erikoisella, rauhallisella 
tunnelmalla. Tallholmenilla ei ole juurikaan virkistyskäytön palveluvarustusta, 
ja lähtökohtaisesti saari myös säilytetään täysin omatoimisena kohteena ilman 
palveluita. Käytön kehittymistä kuitenkin seurataan, ja mikäli tarvetta ilmenee, 
voidaan saarelle rakentaa pienimuotoista palveluvarustusta. 
 
Luonnontilaiselle saarelle ei ole suunnitteilla luonnonhoitotoimenpiteitä, mutta 
alueella seurataan saaristoluonnon monimuotoisuutta tyypillisesti uhkaavien 
tekijöiden, kuten haitallisten vieraslajien esiintyvyyttä.  

 
Tallholmenin käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 2/§4. 
   
Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Tallholmenin käyttö- ja 

hoitosuunnitelman.  
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / suunnittelija Juuso Hämäläinen 

  
 

5 § LÖVÖN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA   
 

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka 
ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on 
noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo 
aiemminkin. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä 
lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja 
saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja 
sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen 
luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja 
luontoarvoihin. 
 
Lövö muodostaa laajemman kokonaisuuden läheisen Kolaholmenin 
virkistysalueen kanssa. Lövö sopii parhaiten omatoimiseen sienestykseen, 
marjastukseen ja muuhun pienimuotoiseen ulkoiluun. Alueen vetovoimaisin 
kohde on Timmerbackbergetin kallio, jonka laelta avautuu sisäsaaristo-
maisema länteen. Lövöhön suunnitellaan pienimuotoisten 
virkistyskäyttöpalveluiden rakentamista. 

 
Lövön luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä, luonnon 
elinvoimaisuutta sekä monimuotoisuutta palvelevia toimenpiteitä. Alueelle 
suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla tuodaan esille Timmerbackbergetiltä 
avautuvaa sisäsaaristomaisemaa, edesautetaan puuston elinvoimaisuutta ja 
erirakenteisuuden kehittymistä sekä parannetaan lahopuusta riippuvaisen 
lajiston elinolosuhteita.  

 
Lövön käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 3/§5. 
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Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Lövön käyttö- ja hoitosuunnitelman.  
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / suunnittelija Juuso Hämäläinen 

 
 
6 § SARVIKALLION KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA   
 

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka 
ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on 
noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo 
aiemminkin.  
 
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä 
lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja 
saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja 
sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitteluun kuuluu myös alueen 
luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja 
luontoarvoihin.  
 
Sarvikallion alue on vuokrattu yhdistykselle Tuusulan kunnalta pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella (1997-2037), ja vuokrasopimuksen mukaan alueelle 
laaditaan yhdessä käyttö- ja hoitosuunnitelma. Työnjaosta yhteistyössä on 
sovittu siten, että luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa alueen 
omistava Tuusulan kunta, käytön suunnittelusta ja ylläpitoon liittyvistä asioista 
puolestaan yhdistys. 
 
Sarvikallio on yhdistyksen virkistysalueverkoston suosituimpia kohteita, jonka 
vetovoimaisuuden ytimenä on Tuusulanjärven rantojen korkeimpana kohtana 
kohoava jylhä näköalakallio. Yhdistys on yhteistyössä Tuusulan kunnan 
kanssa kehittänyt Sarvikallion alueen virkistyskäytön palveluita viime vuosina 
merkittävin panostuksin, mikä on johtanut käytön kasvuun ja moni-
puolistumiseen. Sarvikallio toimii sekä merkittävänä lähivirkistyskohteena että 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulta saapuvien päiväretkikohteena. 
 
Viime vuosien kehittämistoimilla on pystytty hyvin pitkälti vastaamaan 
tunnistettuihin Sarvikallion alueen käyttäjäryhmiä ja käyttötapoja palveleviin 
kehittämistarpeisiin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa Sarvikallion alueen 
keskeisimmät virkistyskäytön kehittämistarpeet liittyvät lähinnä nykyisen 
reitistön hienosäätöön sekä sen laajentamiseen tai alueen linkittämiseen 
ympäristönsä reittiverkostoon uusien reittiyhteyksillä.   
 
Sarvikallion käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 4/§6. 
   
Ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä Sarvikallion käyttö- ja 

hoitosuunnitelman.  
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
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 Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö 
 
 
7 § MAANVUOKRASOPIMUS / KOPPARNÄSIN PELLOT  

 
Kopparnäsin alueen pelloista osa on ollut vuokrattuna maanviljelijälle. Tällä 
hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2022.  
 
Peltojen vuokraaminen on yhdistyksen intressissä luonnon- ja 
maisemanhoidollisista syistä. Peltoalueet ovat olleet niittynä, joka on niitetty 
kerran vuodessa syksyllä.  
 
Aluetta koskeva Kopparnäs-Störsvikin käyttö- ja hoitosuunnitelma on 
hyväksytty vuoden 2021 lopulla. Suunnitelmassa peltoalueelle osoitetaan 
muutama merkitty reitti sekä uusi pysäköintipaikka, joiden tarkempaa 
suunnittelua ei ole vielä tehty. Tässä tilanteessa perusteltua on peltoalueen 
lyhytaikainen vuokraaminen, kunnes tarkemmat suunnitelmat saadaan 
valmiiksi. Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuoksi peltojen vuokraaminen 
tulee käytännössä kyseeseen vain nykyiselle vuokraajalle. 
 
Nykyisen vuokrasopimuksen pohjalta valmisteltu ehdotus vuokrasopimukseksi 
on liitteenä 5/§7. 
 
Ehdotus: Hallitus päättää, että Kopparnäsissä vuokrattuna olleet pellot 

vuokrataan uudella yhden vuoden mittaisella vuokrasopimuksella 
nykyiselle vuokraajalle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan 
valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö 

 
 
8 § MAANVUOKRASOPIMUS / YLI-TAKKULAN PELLOT  

 
Yli-Takkulan virkistysalueen pellot ovat vuokrattuna maanviljelijälle. Pellot ovat 
aktiiviviljelyssä luomutilalla. Peltojen vuokraaminen on yhdistyksen intressissä 
maisemanhoidollisista syistä. 
 
Tällä hetkellä voimassa oleva peltojen vuokrasopimus päättyy 30.4.2022. 
Vuokralaisen nykyinen ympäristö- ja luomusopimus päättyy kuitenkin 
30.4.2023, johon saakka vuokralainen toivoo nykyisen maanvuokra-
sopimuksen kestoa jatkettavan. 
 
Nykyisen vuokrasopimuksen pohjalta valmisteltu ehdotus vuokrasopimukseksi 
on liitteenä 6/§8. 
 
Ehdotus: Hallitus päättää, että Yli-Takkulassa vuokrattuna olleet pellot 

vuokrataan uudella yhden vuoden mittaisella vuokrasopimuksella 
nykyiselle vuokralaiselle, ja valtuuttaa toiminnanjohtajan 
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valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö 

 
 
9 § ILMOITUSASIAT 
  
 Tilannekatsaus ajankohtaisiin asioihin. 
 Yhdistyksen ajankohtaisia asioita käytiin läpi osana perehdytystilaisuutta 

ennen kokousta. Merkittiin tiedoksi. 
  
  
10 § MUUT ASIAT 
 
 Seuraava hallituksen kokous on ma 4.4.2022 Teams-kokouksena. Lisäksi on 

sovittu kokous ke 1.6.2022. Valtuuskunnan kevätkokous on ke 27.4.2022. 
 
  
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59. 
 
 
 
 
 
 _______________________ _________________________ 
 Siri Ahokas   Tapio Lepikkö 
 Hallituksen puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 
 ____/____ 2022  ____/____ 2022 
 
 

_______________________ _________________________  
Jaakko Kallio  Rasmus Lundén 
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