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Työn tehtävänantona on ollut tehdä 
ideasuunnitelma Ultunan portille.
 Suunni  elualue sijaitsee Östersundomissa, 
Ultunan kaupunginosassa. Yhtenä lähtökoh-
tana työn tekemiselle on ollut Rastilan
 leirintäalueelle korvaavan sijaintipaikan 
osoi  aminen. Työ on toteute  u kesällä 2021, 
jolloin Östersundomin kuntien yhteinen yleis-
kaava on Korkeimmassa hallinto-oikeudella
(KHO) kokonaisuudessaan kumoutunut.

Työn edetessä on ilmennyt selkeä tarve 
Sipoonkorven saavute  avuuden parantami-
selle myös Helsingin kaupungin suunnalta. 

Sijainti ja työn taustaa

Rastilanleirintäalue

Ultunanportti



1. Sipoonkorpi ja
 Ultunan por  i nyt



1.1 SIPOONKORPI NYT

Suomalaiset käy  ävät tällä hetkellä kansal-
lispuistoja enemmän kuin koskaan.  Vuoden 
2020 aikana COVID-19 pandemiaa seu-
ranneiden erityisolojen myötä luonnossa 
ja kansallispuistossa viete  y aika kasvoi 
merki  ävästi. Ulkomaanmatkailun ollessa 
vaikeaa yhä useampi suomalainen ja Suo-
messa asuva teki retkiä kotimaan sisällä, niin 
lähimetsiin kuin kauempanakin sijaitseviin 
kohteisiin. Sipoonkorven sanotaan olevan
’’Suomen metsäisin metsä’’, mikä näkyy 
rikkaan lajiston ohella vaikeakulkuisuute-
na polkujen ulkopuolella. Polkuverkosto on
laaja, mu  a kansallispuistostatuksen ollessa 
vielä verra  ain tuore, merki  yjä rei  ejä on 
raja  u määrä. Metsähallituksella on kuiten-
kin tavoi  eena kartu  aa verkoston laajuu  a 
ja lisätä rengasrei  ejä. Tällä hetkellä opas-
te  uja polkuja rii  ää päiväretken tekemi-
seen, mu  a tulevaisuudessa pidemmät reitit 
voisivat tarjota mahdollisuuden myös pidem-
pikestoisiin vaelluksiin maanomistuksellis-
ten tekijöiden ratke  ua. Kesän 2021 aikana 
Ultunan portilta on kehite  y uusi lyhyehkö 
rengasrei  i. 

1.2 SIPOONKORVEN MERKITYS
HELSINKILÄISILLE

Metsähallitus on esi  änyt strategiassaan ja 
vastuullisuusohjelmassaan viisi strategista
teemaa ja niihin lii  yviä lupauksia. (Metsä-
hallitus, 2021) Esitetyt teemat ovat; vastuul-
lisuus ja yhteistyö, ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus, hyvinvointi ja biotalous.
Teemat on hyvä huomioida myös kansallis-
puiston yhteyteen rakentuvien toimintojen
yhteydessä, jo  a kyseiset toiminnot kyt-
keytyisivät mahdollisimman eheästi kansal-
lispuiston arvomaailmaan ja luonteeseen
taaten laadukkaan palvelukokonaisuuden
korvessa vierailijoille.

Vuonna 2020 Sipoonkorven käyntimäärä 
oli 204 000, vertailuarvona Nuuksion käyn-
timäärä samana vuonna oli 367 500. Koko 
Suomen osalta vuosi  ainen käyntimää-
rämuutos oli 23 prosen  ia vuoden 2020 
aikana. Huomionarvoista onkin COVID-19
pandemian ja poikkeusolojen vaikutus ret-
keilijämääriin ja retkeilykohdevalintoihin. 
Käyntimäärät ovat olleet tasaisessa kasvus-
sa kuitenkin jo pitkään. (Metsähallitus, met-
sa.  , 2021)



1.3 KAAVATILANNE

Toukokuussa 2021 Korkein Hallinto-oikeus
on kumonnut Östersundomiin laaditun kun-
tien yhteisen yleiskaavan. Östersundom 
tullaan kaavoi  amaan Helsingin osalta it-
senäisenä osayleiskaavana. Tällä hetkellä 
maakuntakaava ohjaa alueen suunni  elua. 
Maakuntakaavassa on osoite  u raideyhteys 
Mellunmäestä Sipoon puolelle Majvikiin. 
Maakuntakaava osoi  aa Ultunan portin 
alueen olevan virkistysalue  a, joka yhdistyy 
laajempaan virkistysalueverkostoon. Maa-
kuntakaava osoi  aa myös Sipoonkorven 
viheryhteystarpeita kohti etelää. 

1.4 MAANOMISTUS

Ultunan portin ideasuunnitelman suunni  e-
lualue sijaitsee Helsingin kaupungin omista-
malla maalla. Alueelta on vuokra  u maa-alue 
Metsähallitukselle parkkipaikkakäy  öön 
palvelemaan Sipoonkorven kävijöitä. Alueel-
ta on vuokra  u myös toinen maa-alue, jolla 
toimii tällä hetkellä kyyhkyslakka. Kaupungin 
vuokrasopimus kyseisen tontin osalta on
toistaiseksi voimassaoleva kolmen kuukau-
den irtisanomisajalla.

UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA - Östersundomin alue, kaavakartta Maanomistus
(Vipunen)
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Ina Westerlund on tehnyt Ultunan portille
edellisen kesätyön vuonna 2015 alaotsikolla 
’’Yleissuunnitelma urheilu- ja virkistyspalve-
lujen keskukselle.’’ Keskeisenä lähtökohtana 
on ollut hevostilojen läheisyys ja alueen rat-
sastustallitoiminta.

Keväällä 2021 Misa-Johanna Sirola on suun-
nitellut Metropoliassa tehdyn opinnäytetyön-
sä ’’Luonnonympäristö osana rakennuksen 
suunni  elua’’ yhteydessä luontokeskuksen 
Ultunan portille. Metsähallituksen kanssa 
käytyjen keskustelujen pohjalta Nuuksiossa 
sijaitseva luontokeskus Haltia tulee vast-
edeskin toimimaan pääkaupunkiseudun 
ainoana suurempana luontokeskuksena.
Kehityskohteena on erityisesti digitaalisen
materiaalin ka  avuus ja saavute  avuus, 
jolloin perinteisten fyysiseen sijaintiin kytket-
tyjen näy  elyiden merkitys muu  uu. Sirolan 
työnsä kirjallisessa osassa esi  ämät huo-
miot rakentamisen periaa  eista vaiku  avat 
tarjoavan hyvän pohjan kansallispuiston 
läheisyyteen rakenne  aessa.

KESÄTYÖ,
INA WESTERLUND
kesä 2015

OPINNÄYTETYÖ,
MISA-JOHANNA SIROLA
kevät 2021

1.5 Aiemmat alueelle tehdyt työt



’’Kaikille avoin 
luontokohde’’

’’Luontoon pääsee 
laadukkaasti’’

Kestävyys

’’Hyvä naapuri’’

’’Osana viherkehää’’

Sipoonkorven kansallispuiston hoito ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2020
1.6 ONKO ULTUNAN PORTILLA TARVE
LUONTOKESKUKSELLE?

Vaikka kansallispuistojen käyntimäärä on 
nousujohdanteista ovat luontokeskusten ja
muiden asiakaspalvelupisteiden käyntimää-
rät sen sijaan laskeneet hieman. Luonto-
keskusten keskeisenä tehtävänä on tarjota 
tietoa ennen retkiä. Luontokeskusten yhtey-
dessä myydään kar  oja ja kohteista kertovia 
julkaisuja. Sisäänpääsy on yleensä maksu-
ton, mu  a joidenkin keskusten yhteydessä 
on maksullisia näy  elyitä. Luontokeskukset 
palvelevat niin itsenäisiä retkeilijöitä kuin 
suurempia seurueita. Nuuksion kansallis-
puiston yhteydessä sijaitseva Suomen luon-
tokeskus Haltia toimii por  ina maan kaikkiin 
kansallispuistoihin ja esi  elee ka  avasti 
koko Suomen luontoa. (Metsähallitus, 2021) 
Metsähallituksen edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen pohjalta selkeä kanta oli, e  ei 
Metsähallituksella ole aikeita eikä tarve  a 
vastaavalle luontokeskukselle pääkaupunki-
seudulla vaan palveluiden saatavuu  a pyri-
tään parantamaan digitaalisten palveluiden 
kehi  ämisen kau  a.  

Leirintäaluematkailuun vaiku  avista megatrendeistä korostuvat 

ilmastonmuutos, kestävyyskriisi, väestön ikääntyminen, 
kaupungistuminen, digitalisaatio ja palveluistuminen.
(Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi)

Luontomatkailun yhteydessä vastuullisten suunni  eluratkaisujen 

merkitys korostuu sillä niiden kau  a voidaan osoi  aa suhtautuminen

ympäröivään luontoon ja vaiku  aa ihmisten käsitykseen omasta luonto-

suhteestaan.



2. Ultunan por  i suhteessa 
muuhun kaupunkiin



2.1 Saapuminen ja yhteydet

2.1.1 KULKU SIPOONKORPEEN

Helsinkiin saapuvat kansainväliaset matkai-
lijat arvostavat usein myös luontoelämyksiä. 
Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee kol-
men kunnan alueella. Helsingin lisäksi Si-
poolla ja Vantaalla on omat kulkuyhteytensä 
Sipoonkorpeen. Ultunan portin suunni  elu-
työn yhteydessä keskustelua on käyty Met-
sähallituksen ohella myös Sipoon kunnan ja 
Vantaan kaupungin edustajien kanssa. Kes-
kustelut herä  ivät ajatuksia Sipoonkorven 
por  ien yhtäläisyyksistä ja toisaalta niistä 
piirteistä, jotka pro  loivat niitä omaleimaisi-
na.

Käy  äjien näkökulmasta kuntarajat ovat 
näkymä  ömiä ja Sipoonkorpi tulisi nähdä 
kuntien kesken yhteisenä vetovoimatekijänä, 
jonka yhteyteen lii  yvät toiminnot kasva  a-
vat alueen kiinnostavuu  a kokonaisuutena. 
Kansallispuisto itsessään tarjoaa koske-
matonta luontoa, mu  a por  ien yhteyteen 
kehite  ävät toiminnot helpo  avat käy  öä 
ja lisäävät intressiä hakeutua kansallispuis-
ton poluille. Huomionarvoisena tekijänä eri 
kulkusuuntia tarkasteltaessa on saavute  a-
vuus. Ultunan por  ia kehite  äessä julkisen-
liikenteen, pyörärei  ien ja jalan kulje  avien 
rei  ien huomiointi on ensiarvoista. 

2.1.2 JULKINEN LIIKENNE

Sipoonkorven sijaitessa hyvien kulkuyh-
teyksien päässä Itä-Helsingin asumiskes-
ki  ymistä ja suhteellisen lähellä Helsingin 
keskustaa takaa helsinkiläisille kokemuksen 
kaupunki- ja luontoelämästä rinnakkain. 
Erityisesti lähimatkailusta puhu  aessa jul-
kisen liikenteen saavute  avuudelle on kes-
keinen tarve. Liikenneyhteyksien huomiointi
on tärkeää paitsi jouhevuuden kannalta 
myös ympäristövaikutusten ja ekologisen 
kestävyyden kannalta. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, 2019) Kansallispuistoista puhut-
taessa ja niiden lähialueita suunniteltaessa 
kävijämäärien huomiointi alueen kantokyvyn 
kannalta on tärkeää. Kansallispuistojen 
ensisijaisen tavoi  een ollessa luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaaminen (Metsähallitus, 
metsa.  , 2021) tulisi kansallispuiston raja-
pintaan sijoi  uvien toimintojen tukea samo-
ja tavoi  eita. ’’Kansallispuistot palvelevat 
luonnonsuojelun ehdoilla myös virkistystä.’’ 
(Metsähallitus, metsa.  , 2021) Huolellinen 
suunni  elu Ultunan portin alueella voisi suo-
jata luontoa ylikuormi  umasta kasvavista 
kävijämääristä huolima  a. 



2.2 Naapurikunnat

Sipoon kunnan suunnitelmia Korvenportille Knutersintietä pohjoiseen

Ote Kuusijärven kehi  ämisen yleissuunnitelmasta

2.2.1 VANTAA

Vantaan kaupungin puolelta Sipoonkorpeen
pääsee kulkemaan tällä hetkellä Kuusijär-
veltä ja Tasakallion parkkipaikalta. Kehi-
tyssuunnitelmia on myös polkuyhteyksiin 
Hakunilan urheilupuiston suunnalta. Kuusi-
järvi toimii suosi  una virkistäytymisalueena 
ja tarjoaa kansallispuistoyhteyden lisäksi 
uintimahdollisuuden, saunoja ja kahvilara-
vintolan. Kohdekäy  äjinä ovat tällä hetkellä 
vantaalaiset ja muut lähialueen asukkaat. 

Suosio on niin suurta, e  ä Kuusijärven 
kehi  äminen on jo käynnissä. Majoitus-
ta alueen väli  ömään läheisyyteen ei ole 
suunni  eilla. Kuusijärvi on Sipoonkorpeen 
johtavista pysäköintialueista kovimmassa 
käytössä. Alueena Kuusijärvi kutsuu päi-
väkäy  äjiä veden äärelle ja Sipoonkorven 
poluille. Vantaan puolelta Sipoonkorpeen
johtaa vuonna 2019 ava  u corten-teräksi-
nen Sudentassu-silta.

2.2.2 SIPOO

Sipoolla on pienempiä pysäköintialueita 
Sipoonkorven pohjoisosassa ja Bakunkärril-
lä hieman yli kahden kilometrin etäisyydellä 
Ultunan portista pohjoiseen Knutersintietä. 
Sipoon kunta on kehi  ämässä uu  a mat-
kailukeski  ymää Ravintola Tilan yhteyteen 
(sijainti kartalla). Keski  ymän kehitykseen 
kuuluu majoitusta ja reitistön kehitystä yh-
teistyössä Tilan kanssa. Sipoossa on huomi-
oitu kävijäkunnan moninaisuu  a kävijäpro  -
loinnin kau  a.

2.2.3 ULTUNAN PORTIN SUHDE MUIHIN
KULKUSUUNTIIN

Kaikki kolme pääkulkurei  iä Sipoonkorpeen 
tuntuvan tukevan toisiaan erilaisuudellaan.
Jos alueiden kehi  yminen jatkuu nykyisen 
kehityssuunnan mukaisesti, Sipoonkorpi tu-
lee tulevaisuudessa palvelemaan ka  avasti 
erilaisten käy  äjien tarpeita. 

2.2.4 KYYTIKOKEILU

Kevät-syyskaudella 2021 Sipoo ja Vantaa 
ovat yhteistyössä yksityisen bussiyhtiön 
kanssa organisoineet uuden liikenneyhtey-
den Sipoonkorpeen. Matkoilla suoritetaan
kävijälaskentaa, jonka jakamisesta Sipoon 
kunnan taholta on alustavasti keskusteltu.



2.3 RASTILAN LEIRINTÄALUE

Rastilan leirintäalue Rastila Camping Helsinki 
sijaitsee Itä-Helsingissä metrolinjan väli  ömäs-
sä läheisyydessä. 

Leirintäalueelle tunnusomaisten piirteiden ym-
märtämisen tukena on toiminut FCG:n vuonna 
2020 Helsingin kaupungille tuo  ama ’’Rastilan 
leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten 
arviointi’’ -selvitys. 

Raportissa on ava  u leirintäalueen nykytilan-
ne  a ja tarkasteltu vaihtoehtoisia sijaintipaik-
koja, yhtenä skenaariona toimintojen siirtä-
minen Degermossaan (tässä työssä Ultunan 
por  i). Sijainnin vahvuuksina ja mahdollisuuk-
sina nostetaan alueen koko ja rakentama  o-
muus, sekä synergiaedut Sipoonkorven kan-
sallispuiston kanssa. Uhkina ja haasteina sen
sijaan voivat olla huono saavute  avuus ja etäi-
syys Helsingin keskustasta, sekä laajempien 
investointien tarve infran osalta.

Selvityksen mukaan ’’Rastilan leirintäalue on 
Suomen tärkein ja kansainvälisin leirintäalue 
ja se toimii ulkomaisille leirintämatkailijoille 
por  ina Suomeen ja Suomesta. Se on myös 
Helsingin kaupungin käyntikor  i ulkomaisille 
leirintämatkailijoille.’’ 

Kokemuksellisen ja elämyksiä tarjoavan leirin-
täalueen tulisi huomioida paikan luonne yhte-
nä tärkeänä lähtökohtana. Rastilan ja Ultunan 
portin sijaintipaikat ovat lähtökohdiltaan hyvin 
erilaiset, mikä tarjoaa mahdollisuuden leirin-
täaluematkailun näkemiseen uudessa valossa. 
Ultunan portilla olisi mahdollisuuksia hyödyn-
tää Sipoonkorven läheisyy  ä Helsingin keskus-
taan nähden matkailun edistämistarkoituksis-
sa.

TILAOHJELMA

Pinta-ala   14,2 ha

Mökkialue   10 983 m2

Matkailuajoneuvoalue 26 944 m2

 - 165 kpl sähköiste  yä karavaanipaikkaa

Tel  ailualue   8242 m2

 - 80 kpl tel  apaikkoja (nurmipinta)

Uimaranta   7 545 m2

Majoituskapasitee  i 22 lomamökkiä:

6 kpl lomamökkejä  51-58 huonem2

7 kpl hirsimökkiä   33 m2

5 kpl perhemökkiä  34 kem2, 

     27 huonem2

4 kpl leirintämökkiä  15 m2

Kesähostelli Karavaani  2144 m2 

ja Paviljonki    299 m2

 - 65 petipaikkaa

Koulun hiekkaken  ä 

 - 20 asv-paikkaa kesäkaudella

(Tiedot RASTILA_loppuraportti 16.4.2020_tiivistelmä.pdf)
Rastilan matkailuautopaikat sijoite  una Ultunan portille

Rastilan leirintäalue ortoilmakuvassa 

P



3. Ultunan portin
suunni  elun lähtökohdat



Suunni  elualueen avoimuus 250m

P avoin maisema

puustoa

ken  ä

3.1 MAISEMA, METSÄT JA NIITYT

Ultunan portin suunni  elualue sijaitsee Knu-
tersintien varrella. Ulospäin alue on suojaisa 
ja näkyvyys kohti alue  a on hyvin raja  ua. 
Knutersintieltä alueelle johtaa kapea tie, jolta 
käänny  äessa risteys haarautuu johtaen 
vasemmalle Metsähallitukselle vuokratulle 
avaralle sorapintaiselle parkkipaikalle. Tietä 
jatke  aessa suoraan vastaan tulee alueella 
toimivan kyyhkyslakan käy  öön vara  u alue, 
jolla säilytetään tällä hetkellä muunmuassa 
rekkoja. Parkkipaikkakäytössä olevan kentän 
laidoilla kasvillisuus on hyvin tiheää, lehtipuu-
voi  oista ja vaikeakulkuista.

Suunni  elualueen pohjoisosissa metsä jat-
kuu Sipoonkorpena ja kohoaa muuta alue  a 
mäkisempänä. Metsä on tyypiltään sekamet-
sää, kasvukauden aikan hyvin vehreää. Poh-
joisosan puusto on hieman muuta alue  a 
jylhempää.Alueen keskelle jäävä metsäsaa-
reke tuo kiinnostavan lisän alueen rytmiin. 
Metsäalue vaatii kulkuisuuden helpo  ami-
seksi ken  ätason siistimistä. 

Selkeitä näkymälinjoja muodostuu lähinnä 
nii  yalueiden halki. Tällä hetkellä puustot ja 
niityt vaiku  avat hyvin luonnontilaisilta. Aina-
kin etelämmällä niityllä on aiemmin viljelty. 



3.2 MAAPERÄ

’’Ultunan portin suunni  elualueella esiintyy 
useaa eri maaperätyyppiä; kalliomaata, hie-
noa hietaa, liejusavea, savea ja hiekkamo-
reenia. Maastonmuodoiltaan alue on suh-
teellisen tasainen, mu  a kohoaa pohjoiseen. 
Alueella on pieni keinotekoinen (kommen  i 
viitaten vuoden 2015 kesätyöhön; mahdol-
lisesti lähdeperäinen) lampi ja osin alue  a 
halkoo puro. Laajemmassa maisemakuvassa
koko Östersundomin alue  a tarkasteltaessa 
alueen maisemarakenne edustaa sisämaan 
maisematyyppiä.’’ (Maisemaselvitys 2020, 
Östersundom, Oula Rahkonen)

Laajemmassa Luonto ja ekologia -analyy-
sissä suunni  elualueen osoitetaan olevan 
tärkeä lintukohde, muilta osin alueella ei ole 
osoite  u olevan erityisen tärkeää eläimistöä 
tai luontoarvoja, tarkempi selvitys ennen
alueen rakentamisen aloi  amista olisi luul-
tavasti tarpeen. Ekologisten yhteyksien ja
metsäverkoston osalta suunni  elualue on 
osoite  u ydinmetsäksi.

Hulevesitulvaherkät alueet
(SYKE2021)

Maaperä
(Vipunen)



3.3 LUONTOARVOT

Tekstipoiminnot Metsähallituksen laatimas-
ta Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja
käy  ösuunnitelmasta:

’’Sipoonkorpi on eläimistöltään eri  äin mo-
nipuolinen, erityisen hyvin eduste  una ovat 
rauhallista elinympäristöä vaativat erämai-
set lintulajit, kuten petolinnut ja kanalinnut.
Erämaisuudesta kertovat myös toistuvat 
karhu- ja ilveshavainnot. Puroissa, erityisesti
Byabäckenissä, liikkuu säännöllisesti sauk-
koja.

Monipuolinen luonto tarjoaa elinympäristöjä 
useille eri luontotyyppien linnuille: järeissä 
vanhoissa metsissä viihtyvät pikkusieppo ja 
pohjantikka, kallioharjanteilla kangaskiuru
ja kehrääjä, Byabäckenlaakson lehtipuu-
valtaisilla alueilla taas pesivät useat kertut, 
satakieli, peltosirkku ja pähkinähakki. Kor-
pimetsissä voi kuulla huuhkajan huhuilua, ja 
metsolla on Sipoonkorvessa soidinpaikkoja,
yhtenä harvoista viimeisistä alueista pää-
kaupunkiseudulla. Soidinpaikkoja on Sipoon-
korven alueella 203, osa kansallispuistossa
ja
osa puiston ulkopuolella. Metson kannal-
ta metsäisten ekologisten yhteyksien säi-
ly  äminen Sipoonkorven ja ympäröivien 
metsäisten seutujen välillä on elintärkeää. 
Vuonna 2013 kartoitetusta Helsinki–Mäntsä-
lä–Porvoo-alueen riistakolmiosta löytyi vain 
6-8 metson soidinpaikkaa.

Sipoonjokeen laskevissa Ritobäckenissä ja 
Byabäckenissä elää alkuperäinen meritai-
menkanta, joka ilmeisesti myös lisääntyy 
puroissa puiston alueella. Taimenkannan
elinolojen parantamiseksi tulisi purojen ku-
tupaikkoja kunnostaa ja ennallistaa.

Sipoonkorpi sijoi  uu hemiboreaalisen ja 
eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen 
vaihe  umisalueelle, mikä seli  ää lajiston 
koostumusta ja runsau  a. Varsinkin rehe-
vyy  ä ja lahopuuta tarvitsevalle lajistolle 
Sipoonkorven metsät ovat tärkeitä, ja pe-
rinnemaisemissa esiintyy puolestaan useita
kul  uurivaiku  eisia lajeja. Kääpälajeja on 
tava  u poikkeuksellisen paljon, noin 130. Jo 
nyt lahopuusta riippuvaisten lajien yksilö-
määrät ovat kohtalaisen suuria, ja ne tulevat 
kasvamaan puuston ikääntymisen myötä. 
Kaikkiaan Sipoonkorvesta on tava  u 38 
valtakunnallisesti uhanalaista ja 59 silmällä 
pide  äväksi luokiteltavaa lajia.’’
(Metsähallitus, Sipoonkorven kansallispuis-
ton hoito- ja käy  ösuunnitelma, 23.11.2020)

Alueen eläimistö on rikas ja monipuolinen. 
Siellä tavataan lähes kaikkia eteläsuomalai-
sia nisäkäs- ja metsälintulajeja. Sipoonkorpi 
on tode  u Suomen ympäristökeskuksen ja 
Birdlife Suomen selvityksissä yhdeksi Suo-
men kansallisesti tärkeäksi lintualueeksi eli 
korpi kuuluu ns. Finiba-alueisiin. Suuria ja
rauhallisia metsäalueita vaativille erämaa-
lajeille, kuten metsolle, Sipoonkorpi on yksi
pääkaupunkiseudun viimeisistä turvapai-
koista. Alueella esiintyy mm. nuolihaukka,
tuulihaukka, kehrääjä, harmaapäätikka ja 
huuhkaja. Lajistoltaan ja parimäärältään on 
rikkain Martisbäckenin lehtoalue (36 lajia ja 
1440 paria/km², v. 1990). (Uudenmaan lää-
ninhallituksen julkaisusarja 1993 7 Luonnon-
suojelu ja luonnon virkistyskäy  ö Sipoon-
korven alueella)



3.4 VIERAILUT ALUEELLA

Kesätyön toteu  amisen aikana tehtiin kaksi 
kohdevierailua; toukokuun lopussa ja heinä-
kuun alussa.

Tällä hetkellä kulku Sipoonkorpeen on hie-
man epäselvä. Rei  imerkinnät ovat selkeät, 
mu  a toisen alueen vuokralaisen asentama 
por  i ei välitä kutsuvaa vaikutelmaa. En-
simmäisellä kohdevierailulla alueen laajuus 
yllä  i. Suurin osa suunni  elualueesta on 
tällä hetkellä lunnontilaisena käytön jäljiltä. 
Alueella on useampia rakennusten aiempia
sijaintipaikkoja ja myös kasvillisuus osoi  aa 
alueella olleen psysyvämpää toimintaa osan 
lajeista ollen vieraslajeja.

Suurin osa alueen ajourista on kasvanut um-
peen lukuuno  ama  a kyyhkyslakan käytös-
sä olevaa tietä. 



4. Ultunan portin
pro  loituminen



4.1 KÄVIJÄPROFIILIT – KÄYTTÄJIÄ LÄHELTÄ 
JA KAUKAA

Vuonna 2009 tehdyn kävijäkyselyn pohjalta 
reilu puolet vastaajista toivoi Sipoonkorven
erämaisen luonteen säilyvän alueen kehi  ä-
misestä huolima  a. (Boehm, 2009) Ultunan 
portin alueen kehityksessä on hyvä huomi-
oida toisaalta alueen rooli osana Helsinkiä 
ja Helsinkiläisyy  ä, mu  a myös alueen 
uniikki luonto. Ultunan portille oiva kehi-
tyssuunta voisikin olla kaupunkipuiston ja
metsäluonnon rajapinnassa. Ihanteellisesti 
kulku alueelle olisi yhtä helppoa kuin mille 
tahansa kaupungin vihervirkistysalueelle
ja kaupunkipuistolle, mu  a tarjoten aidon 
erämaaluontokokemuksen. 

Retkeilijäidentitee  i ja sitä kau  a kansal-
lispuistojen käy  äjäkunta on murroksessa. 
Kaupungistumisesta huolima  a kaupunki 
maaseutu dikotomiasta ollaan irtautumas-
sa ja yhä useamman identitee  i rakentuu 
useamman elämänpiirin ja viitekehyksen 
ympärille. Citymaalaisuus yhdistää urbaanin 
elämäntavan maaseudun rauhaan; tärkeää 
kaupunkielämän ohella on luonnon lähei-
syys. Monipaikkaisuus on elämäntyylinä li-
sääntynyt ja tukee laajempaa luontotrendiä. 
(Seppälä;Varjonen;& Mäenpää, 2021) 

’’Kotimaanmatkailun houku  elevuu  a lisää 
lähimatkailun nouseva arvostus, lentohin-
tojen nousu ja matkailijoiden ilmasto- ja
ympäristötietoisuuden kasvu.’’ ’’Trendeistä 
erityisesti ilmastonmuutos, vastuullisuus ja
lähimatkailun suosion kasvaminen nähtiin 
keskeisinä kotimaanmatkailuun positiivi-
sesti vaiku  avina ilmiöinä. Vastuullisuus ja 
kestävyys nähtiin myös ilmiönä, jota tulisi 
hyödyntää kotimaanmatkailussa hyvänä 
mahdollisuutena uudistaa kotimaanmatkai-
lun mielikuvaa ja markkinoida arvojen mu-
kaisista valinnoista.’’ (Työ- ja elinkeinominis-
teriö, 2019) 

Ultunan portilla ja Sipoonkorvella olisi sau-
ma vastata tähän. Huomionarvoista on 
myös alueen sijainti suhteessa Vuosaaren 
satama-alueeseen, josta aukeaa kansainvä-
liset yhteydet meriteitse. Rastilan leirintä-
alueen kävijäraportissa Keski-Euroopasta 
meriteitse matkustavien osuus on merki  ä-
vä. Matkailun osalta virkistysmahdollisuudet 
kansallispuistoalueelle Helsinki-vierailun
yhteydessä on merki  ävä vetovoimatekijä 
ja vahvistaa Suomen identitee  iä luonnon 
merki  ävyyden osalta. Ultunan por  i tulisi 
palvelemaan helsinkiläisten ja suomalaisten 
ohella myös kansainvälisiä kävijöitä enene-
vissä määrin.

Käy  äjiä läheltä
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lähiluonnossa

Ruokailua
ja yöpymistä
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tuntemusta
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Itsenäinen 
kohde &
stoppi matkalla
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4.2 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN
TURVAAMINEN ULTUNAN PORTIN
ALUEELLA

Ultunan portin suunni  elualueella 
luonnon monimuotoisuuden takaa-
minen tulee toteu  aa suunni  elulli-
sin keinoin niin materiaalivalintojen
ja suunni  eluratkaisujen osalta kuin 
alueen hoidon kau  a. Erityisesti mat-
kailuauto- ja muiden majoitustoiminto-
jen yhteydessä ja niiden huollon osalta 
tulisi tarkastella entistä kestävämpiä 
ja luonnonmukaisempia vaihtoehtoja
esimerkiksi istutetun nurmikon sijaan.

Suunni  elualueen metsiköt ja niityt 
ovat alueen lajiston elinympäristöä 
kansallispuistoksi rajatun alueen ohel-
la. Ultunan portin yhteyteen rakenteita
ja rakennuksia suunniteltaessa tulisi
selkeästi osoi  aa suhtautuminen kan-
sallispuiston tavoi  eeseen taata luon-
nonympäristöä ja luonnonmaisemaa, 
eikä olla tähän ristiriidassa. Suomessa 
on olemassa esimerkkejä ympäröivään 
luontoon hyvin sopeutuvista leirintä-
alueista, esimerkkinä Hossa Camping. 

P
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Matkailuautomajoitus

Tel  ailu

Riippumatot
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Ultunan portille sijoite  avat toiminnot

4.3 TOIMINNOISTA

Toiminnot on jae  u tässä kaaviossa 
viiteen kategoriaan. Kokoavat toimin-
not ovat toimintoja, jotka ovat käy-
töltään aktiivisia ja sopivat toistensa 
läheisyyteen. Kokoavien toimintojen 
hyvä saavute  avuus alueen sisällä on 
tärkeää ja huoltoliikenteen yhteys on 
huomioitava.

Tässä suunnitelmassa Ultunan por-
tille osoitetaan erilaisia majoitus-
vaihtoehtoja. Rastilan leirintäalueen 
korvaavaa sijaintipaikkaa ajatellen
matkailuautopaikat ovat ilmeisen
tärkeitä, mu  a alueella olisi mahdol-
lisuus tarjota myös muun tyyppistä 
majoitusta; metsäalueiden reunamille 
majoja ja vuokramökkejä, niityn ja 
metsän rajapintaan tel  ailua ja pui-
den väliin mahdollisuus riippuma  o-
retkeilyyn.

Alueen ollessa väli  ömässä yhteydes-
sä kansallispuistoon, myös luonno-
nympäristöön linki  yvien toiminnoilla 
on suuri merkitys. Näiden toimintojen 
kau  a alueella on mahdollisuus oh-
jata käy  äjien suhtautumista myös 
kansallispuiston puolella jatkuvaan
metsään. 



Ympäristöön linki  yvät toiminnot
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4.4 VAIHTOEHTOISIA  ALUEJAKOJA

Ideasuunnitelma on muotoutunut
useamman välivaiheen kau  a. Tässä 
esite  ynä 23. kesäkuuta 2021 esitetyt 
kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa. 

Alueen ominaispiirteiden vuoksi esi-
merkiksi kokoavien toimintojen ja nii-
den ympärille muotoutuvan keskuksen 
sijainti tuntui alusta saakka luonteval-
ta. Samoin olemassaolevien tiepohjien
säily  äminen kulku-urina on taloudell-
sita savisen maaperän vuoksi. 

Jokaisessa vaihtoehtoehdossa on
pyri  y huomioimaan nii  yalueiden ja 
metsäalueiden yhtenäisyyden säilymi-
nen.

Yllä esiteteyistä vaihtoehdoista vaihto-
ehto a  sai eniten myönteistä palautet-
ta. Vaihtoehto a toimikin jatkotyöstön 
pohjana, mu  a keskikesän vehreän 
kauden aikan suorite  u kohdevierailu 
ja metsikköihin tarkempi tutustuminen 
vaiku  ivat seuraavan vaiheen muotou-
tumiseen.



5. Ideasuunnitelma
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1. Kulku Sipoonkorpeen
2. Parkkipaikka
3. Tilavaraus, agilitykenttä
4. Metsäinen koirapuisto
5. Käymälä
6. Kesäajan matkailuautomajoitus
7. Hulevesipainanne
8. Lintutorni
9. Yhteysvaraus Sipoonkorven reiteille
10. Majoitus, isommat mökit
11. Majoitus, keskikokoiset mökit
12. Telttailualue
13. Saunamäki
14. Nuotiopaikka
15. Majamajoitus
16. Huoltorakennus
17. Keskustoiminnot
18. Ympärivuotinen matkailuautoalue
19. Kulun valvonta
20. Metsäalue varattu aktiviteeteille
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5.1 Ideasuunnitelma

Pinta-ala   24 ha

Matkailuajoneuvoalue
YHTEENSÄ   39 5502

 163 matkailuajoneuvopaikkaa

Tel  ailualue  5 503m2

Majoituskapasitee  i:

9 kpl mökkejä  49m2

17 kpl mökkejä  21m2

14 kpl leirintämajaa 10mm2
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5.2 Vaiheistus
Ideasuunnitelma on tarkkuudeltaan
ehdotelmatasoinen ja pyrkii luomaan
mielikuvia siitä, millaisia mahdollisuuksia 
Ultunan portin kehi  ämisen suhteen voisi 
olla. Ideasuunnitelmasta esite  y vaiheistus 
osoi  aa neljässä askeleessa yhden mahdolli-
sen kehityskaaren alueen rakentumiseksi.
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5.3 Ultunan portin keskus



5.4 Ultunan portin keskus, saapuminen

P

Saavu  aesa Ultunan portille ajoneu-
vot ohjataan ajamaan vasemmalle
rauhoi  aen kulun kohti Sipoonkorpea 
ja toimintojen keski  ymää jalankulki-
joille ja pyöräilijöille. 

Aksnometriassa vaalenapunaisella on
koroste  u opasteiden kannalta mer-
ki  ävät kohdat; opastaulujen paikat  
ja paikat por  iaiheille. Por  iaiheen 
suunni  elun voisi toteu  aa yhteis-
työssä esimerkiksi arkkitehtiopiskeli-
joiden kanssa ideakilpailuna.

Toimintojen keski  ymässä maamerk-
keinä toimivat lampi ja suuri kivi, joi-
den ääreltä retket kansallispuistoon 
voivat alkaa.
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7. Jatkosuunni  elu ja 
havaintoja



7.1 JATKOSUUNNITTELU
JA OMIA HAVAINTOJA

Ultunan portin suunni  elun edetessä olisi 
hyvä huomioida erityisesti kansallispuiston 
korkea käy  öaste ja naapurikuntien puolella 
tapahtuva kehitystyö yhteistyössä Metsä-
hallituksen kanssa. Tämän työn yhteydessä 
käytyjen keskustelujen pohjalta kaikki tahot 
näkisivät hyvin myönteisenä Ultunan portin 
toimintojen kehi  ämisen. Alueen laajempi 
kehi  äminen vaatii suurempia investointeja 
kunnallistekniikan puu  een vuoksi, mu  a 
käy  äjien kokemusta Ultunan portin vierai-
lusta voi parantaa myös pienemmillä eleillä. 

Pienimi  akaavainenkin kehitys voidaan 
toteu  aa laadukkaasti ja kiinnostavasti. 
Esimerkiksi Tanskan rannikolle on sijoite  u 
pieniä retkimajoja, jotka toimivat mobiili-
vuokrauksella hyvin huokeaan hintaan. Nol-
la-mökkien suosio osoi  aa, e  ä vastaaville 
edullisemmille ja siten saavute  avammille 
kohteille olisi varmasti kysyntää.

Samoin työn ohjaamisen yhteydessä käy-
tyjen keskustelujen pohjalta kiinnostavana
huomiona oli Itä-Helsingin ulkoilualueiden 
yhteydessä sijaitsevien ulkokei  iöiden ja 
nuotiopaikkojen suuri suosio erityisesti
monikul  uurisen väestön keskuudessa. Ul-
tunan portin yhteydessä olisi mahdollisuus 
tarjota matalan kynnyksen luontokokemuk-
sia myös heille, jotka eivät vielä kansallis-
puistoon uskaltaudu. Ruuanlai  o ulkona ja 
yhdessä luo perustavanlaatuista hyvänolon 
ja kuuluvuuden tunne  a. 

Yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista mie-
lestäni korostuu saavute  avuuden paranta-
minen julkisella liikenteellä, sekä pyöräillen 
ja jalan. Uusi Porvoontie on eri  äin suosi  u 
pyöräilyrei  i Helsingin ja Sipoon ja edelleen 
Porvoon välillä. Pyöräretken yhteyteen tai 
pääkohteeksi Sipoonkorpi ja Ultunan por  i 
kokoaisivat hienon retkikokemuksen. Tällä 

hetkellä Knutersintie ei ole pyöräilijöille tai 
kävelijöille turvallisen tuntuinen kapeiden 
piennarten vuoksi.

Vaikka kysyntä ja kehityspaine kansallis-
puiston yhteydessä on tällä hetkellä kovaa, 
toteute  avat suunni  eluratkaisut olisi hyvä 
punnita huolella. Vaikka alue ei ole täysin 
neitseellinen, kasvillisuus ja muu lajisto on
alkanut vallata enemmän elintilaa ja kesällä 
luonto alueella kukoisti. Kenties tällä alueel-
la olisi mahdollisuus osoi  aa kuinka hieno-
varaisin ratkaisuin ihmisen toiminnan voi
sovi  aa luonnonympäristöön. Erityisesti la-
jistotuntemusta olisi hyvä hyödyntää alueen 
suunni  elun alusta alkaen. 

Parhaimmillaan luonnossa retkeily tarjoaa
rikkaan kokemuksen ja osoi  aa kuinka vä-
hällä voikaan pärjätä ja nau  ia olostaan. On 
hienoa, e  ä Helsinki pystyy tajoamaan kau-
punkilaisilleen tällaisia paikkoja. 

45.
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