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Järvenpään kaupunkikehitys ja tekninenjohtaja

Vanhankylänniemi

Tietoomme on tullut, että suunnittelette ja olette jo toteuttamassa Järvenpään 
Vanhankylänniemeen uutta valaistua raittia venesatamasta niemen kärkeen 
oheisen kartan mukaan. Reitti valaistaan ja sen varrelta rannasta kaadetaan 
puustoa ja pensaita.

Tiedustelimme suunnittelijalta asiaa koskevia päätöksiä, selvityksiä ja 
suunnitelman esillä oloa, ja meille kerrottiin ettei suunnitelma ole ollut esillä ja 
valaistuksen mahdollisista haitoista on pyydetty lausunto konsultti Terhi 
Wermundsenilta.

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja 
hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille: maankäytölle,
kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen 
luonnonarvojen vaalimiselle (Kaupunginvaltuusto 13.3.2006 § 21), eikä siinä 
mainita ko.raittia.

Muistutamme, että Vanhankylänniemi on Järvenpään tärkeimpiä lepakkopaikkoja.
Alueelta on tavattu mm. pohjanlepakkoa, vesi- ja viiksisiippaa, korvayökköä ja 
muuttavaa pikkulepakkoa. Kaikki lepakot ovat Suomessa rauhoitettuja 
(Luonnonsuojelulaki § 38 ja § 49). Niiden  tahallinen häiritseminen erityisesti 
eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron aikana tärkeillä 
paikoilla ja lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
kielletty.

Ote Helsingin kaupungin yleiskaavan lepakkoselvityksestä (Wermundsen 2014, 
s. 48): ”Vesisiipalle ja viiksisiippalajeille valaiseminen on haitta ja ne karttavat 
keinovalaistuja alueita. Rantoja sekä siltojen ja laitureiden alusia ei tule valaista 
vesisiipan saalistusalueilla eikä metsiä viiksisiippalajien saalistusalueella touko-
syyskuun aikana.  
Vesisiipat saalistavat rannoilla etenkin pienissä poukamissa. Myös viiksisiippalajit
saalistavat rantametsissä. Vesisiipan saalistusalueiden säilyttämiseksi 
rantapuusto tulisi säästää. Rantapuusto suojaa tuulelta ja luo hämyisän 
saalistusalueen. Mikäli rannoilta joudutaan puustoa poistamaan, olisi sinne hyvä 
istuttaa tilalle korvaavaa suojaavaa puustoa.   
Vesisiippa on usein päiväpiiloissa vanhojen rantapuiden koloissa. Siksi myös 
vanhat kolopuut tulee säästää rantojen läheisyydessä. Mikäli rantapuustoa 
harvennetaan vesisiippa-alueilla, se olisi hyvä tehdä maltillisesti siten, että 
poukamiin jää varjoa ja tuulen suojaa antavaa varttunutta puustoa riittävästi.” 



 
Vanhankylänimen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainitaan Ursan 
paikallisyhdistyksen Altairin suunnitelma tähtitornin rakentamiseksi. 
Vanhankylänniemennokka onkin ainoa paikka Järvenpäässä joka mahdollistaa 
yöluonnontarkkailun mm. lepakoiden ja tähtien osalta. 
Vanhankylänniemessä onkin hienosti huomioitu monia järvenpääläisten suosimia 
harrastuksia: melojat, purjehtijat, uimarit, ratsastajat, frisbee golf, retkeilijät, 
lenkkeilijät ja pyöräilijät. Uusimpina on avattu luontopolku vuonna 2017, josta osa 
jäisi nyt suunnitellun raitin alle, ja valaistut reitit Kukkosen raitti ja Sthålhanen 
raitti. Ihmettelemmekin miksi tämä ainoa tähtiharrastuksen mahdollistava ja 
paras lepakoiden tarkkailupaikka halutaan nyt tuhota kaatamalla rannan puita ja 
valaisemalla reitti? Niemennokkaan vie tie jo tällä hetkellä. Se on valaistu 
uimarannan kioskin kohdalle asti. Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpäässä on 
300 jäsentä ja tähtiharrastusyhdistys Altairissa on noin 100 jäsentä. Olemme 
vuosittain järjestäneet tähdenlento- ja lepakkoyön, mikä on ollut ilmainen kaikille 
avoin retki Vanhankylänniemennokkaan. Osallistujia on ollut 20-40. Viimeksi 
syksyllä 2017 kuuntelimme Luken lepakkotutkijan Annika Herreron johdolla 
detektoreilla kolmea saalistavaa lepakkolajia.  Altair ry on toimittanut 
mielipiteensä asiaan sähköpostitse Järvenpään kaupunkikehityksen suunnittelija 
Riina Rasimukselle. Heiltä saa lisätietoa mm. valosaasteesta.

Pyysimme myös mielipiteen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta 
ympäristösuunnittelija Mia Honkaselta. ”Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ympäristösuunnittelija Mia Honkanen ihmettelee rantareitin perustamistarvetta 
Vanhakylänniemen niemennokkaan, ja ylipäätään päällekkäisten hankkeiden 
toteuttamista kaupungin alueella. Vanhankylänniemeen on juuri perustettu 
luontopolku, joka kulkee niemennokan ympäri, ja nyt lähes identtiseen paikkaan 
ollaan vetämässä valaistua raittia. Valaistuja raitteja löytyy muualtakin, sen sijaan
arvokasta luontoympäristöä, jota Vanhankylänniemi ja sen rannat selvästi 
edustaa, ei ole helposti saatavilla. Alue on Järvenpään arvokkaimpia 
lepakkoalueita, ja jo tämän vuoksi valaistun reitin rakentamista tulisi välttää. 
Kohteella on myös arvokkaita rantalehtoja, joiden puustoa ei tulisi kaataa reitin 
rakentamisen tieltä. Yleensäkin tällaisella herkällä luontoalueella suunnittelun 
pitäisi olla hyvin varovaista ja tarve erilaisille hankkeille hyvin perusteltua. 
Honkanen peräänkuuluttaakin avointa suunnittelua ja yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. Tällaisista hankkeista pitäisi ehdottomasti pyytää lausunnot Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselta ja muilta tahoilta jo hyvissä ajoin suunnittelun 
alkuvaiheessa”. (Mia Honkanen 11.1.2018)

Olemme sitä mieltä ettei reitin rakentamista tule aloittaa, eikä reittiä tule toteuttaa,
koska sille ei ole tarvetta, eikä järvenpääläiset siitä hyödy. Reitti tällaisena tulee 
vahingoittamaan Järvenpään arvokasta luontokohdetta ja pilaa osalta 
järvenpääläisiltä harrastusmahdollisuudet alueella.
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