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Kaupunginhallitus
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kh:n lausuntopyyntö Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lausunto kaupunginhallitukselle Sipoonkorven hoito- ja 
käyttösuunnitelmasta

HEL 2013-009945 T 11 01 04

Ympäristökeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 
vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven 
kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon 
liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet 
Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset 
luonnonsuojelualueet.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on huolellisesti laadittu, ja siihen liittynyt 
vuorovaikutustyö on ollut poikkeuksellisen laajaa.

Esitetty suunnitelmaratkaisu alueen vyöhykkeisyydestä eli 
jakautumisesta käytön painopistealueeseen ja syrjäosiin on 
nykyisellään hyvin toimiva. Östersundomin kaupunginosan 
rakentuminen lisää ulkoilua, mihin tulee suunnitelmaa edelleen 
kehitettäessä varautua. Suunnitelmaa on todennäköisesti jossakin 
määrin päivitettävä jo kymmenvuotiskaudella riippumatta 
Östersundomin asemakaavoituksen etenemisestä ja 
rakentamisaikatauluista.

Kansallispuistossa ei ole rajoitusosia, vaan myös syrjäosissa saa 
vapaasti liikkua. Ratkaisu on sikäli perusteltu, että häirinnästä kärsivät 
kohteet, kuten herkästi häiriintyvien lintulajien pesät, sijaitsevat 
kansallispuistossa hajallaan, ja esim. petolintujen pesien 
merkitseminen karttaan ja maastoon voisi lisätä niihin kohdistuvaa 
riskiä. Myös valvonnan vaikeuden näkökulmasta rajoitusosien 
rajaaminen ei olisi toimiva ratkaisu. Jatkossa tulee kuitenkin seurata 
esim. petolintujen ja mustakurkku-uikun pesimätulosta alueella sekä 
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luonto- ja lintudirektiivin mukaisten erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymistä ja tarvittaessa rajoittaa niihin kohdistuvaa häiriötä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden budjetointi on sinänsä 
realistinen, mutta toimenpiteiden mitoitus vaatimaton tarpeisiin nähden. 
Henkilötyövuosissa ei ole eritelty, missä määrin työaikaa on suunniteltu 
käytettäväksi yleiseen valvontaan. 

Ympäristökeskus ilmaisee huolestumisensa samasta ongelmasta kuin 
kaupungin omilla suojelualueilla: puuttuva tai riittämätön valvonta 
rohkaisee rauhoitusmääräysten rikkomiseen. Riskikohtia ovat mm. 
huono koirakuri sekä kuluminen, mm. uusien kävely-, maastopyörä- ja 
jopa mönkijäurien synty maastoon.

Hoito- ja käyttösuunnitelma painottuu käytön suunnitteluun, ja alueen 
varsinaiset lajien ja luontotyyppien hoitotoimet on vielä esitetty 
suurpiirteisesti. Painopiste on tässä vaiheessa ymmärrettävä. 
Luonnonarvojen ensisijaisuutta suunnittelun pohjana osoittaa linjaus 
palauttaa Storträsk kalkitusta vaativasta kirjolohilammikosta 
luonnontilaisemmaksi järveksi ja lopettaa siten laajasti harrastettu, 
mutta luontoa muuttava järjestetty kalastustoiminta vuoden 2015 
alusta.

Ympäristökeskus haluaa edelleen jatkaa hyvää yhteistyötä 
suunnittelussa.
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