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Järvenpään kaupunki, liikuntatoimi 

 

Kysely koskien 

Terholan kuntoradan puiden hakkuu- ja harvennustöitä 
 
Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut on tehnyt sähköisen kyselyn kuntalaisille ja yhdistyksille Ter-

holan kuntoradan metsän puiden harvennuksesta molemmin puolin 2-3 m:n leveydeltä.  

Hakemusta perustellaan maksimoimalla hiihtoradalle satava lumi, vähennetään hiihtoväylän roskaisuut-

ta ja lisätään väylän turvallisuutta näkyvyyttä parantamalla. 

 

Vastustamme harvennustöitä. 

 

Perustelut:  

Järvenpään kaupungin liikuntatoimi hakivat vastaavanlaista maisematyölupaa jo vuonna 2018. Sillon 

oltiin hiihtoväyliä leventämässä neljällä metrillä kummaltakin reunalta ja puita olisi kaadettu 8 ha. 

Suunnitelmissa oli siis 13 metriä leveät pururatavaltaväylät. Terholaan olisi jäänyt vain pieniä metsä-

taskuja marjastajien, sienestäjien ja metsäretkeilijöiden tarpeisiin. Ympäristövaikutukset eivät olisi jää-

neet näihin baanoihin. 

 

Harvennusta perustellaan hiihtäjien tarpeilla. Hiihtokausi on noin kaksi kuukautta vuosittain. (Viime 

vuonna noin kaksi viikkoa.) Kymmenen kuukautta Terholan kuntorataa käytetään muihin tarkoituksiin. 

Itse asiassa aluetta käytetään virkistykseen myös kuntoratojen väliin jäävillä alueilla. Siellä sieneste-

tään, marjastetaan, koululaiset retkeilevät ja ihmiset lenkkeilevät.  

 

Terholan aluetta on jo ahkerasti nakerrettu joka suunnasta mm. Rousun alueella. Ja tämä suuntaus näyt-

tää jatkuvan yleiskaavan mukaan. 

 

Terholan kuntoradan välittömässä läheisyydessä kuntoradan alueella on Isonkydön purolaakso, joka 
on Järvenpään luontotyyppiselvityksessä (Faunatica 2015, kohde 51) ja Pienvesiselvityksessä (Pöyry 
2017) arvioitu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Purolaakson lehto käsittää valtakunnallisesti 
äärimmäisen uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Se on koko Uudenmaan 
mittakaavassa poikkeuksellisen laaja runsasravinteisten puronvarsilehtojen kokonaisuus ja sen luon-
nontila on säilynyt hyvänä.  Faunatican selvityksessä alue on arvioitu 10,6 ha suuruiseksi. Alueella on 
myös toinen Faunatican selvityksessä kartoitettu luontokohde no. 57 nevakorpi. (Järvenpään Luon-
tyyppiselvitys 2015, Faunatica). 
 
Ulkoilutieverkostojen väliin jäävät ainutlaatuiset luontotaskut tuhoutuisivat, jos kaupunki saisi hake-
mansa hakkuuluvan. Virkistysalueiden muu käyttö vaarantuisi, ja nykyiselläänkin, ilman muutoksia 
radat ovat hiihtäjien suosiossa hiihtokaudella. Emme pidä suosittujen ja erittäin tarpeellisten lähimet-
sien nakertamista hyvänä.  



Järvenpää ei saavuta himoitsemaansa hiilineutraaliutta kaatamalla puita ja vähentämällä luontoa. 
Kaupungin pitäisi myös ymmärtää ettei lumisia talvia saada takaisin tuhoamalla luonnonmukaisia vir-
kistysalueita. 
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