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Asia: Lausunto Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (7/2013) 

sekä sen sisältämästä ehdotuksesta Sipoonkorven kansallispuiston järjestyssäännöksi 

 

Lausunnon antaa Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys ― Helsingforstraktens Ornitologiska 

Förening Tringa r.y. (rek.nro 116.353). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden 

yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan 

maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

 

 

 

Sipoonkorven kansallispuisto kuulu yhdistyksen toimialueeseen. Sipoonkorven kp:n alue on 

merkittävä virkistyskohde yhdistyksemme jäsenistölle, mm. luontokuvaajille ja pöllöjen huhuilua 

kuunteleville harrastajille, puhumatta pikkusiepon ja pohjantikan ystävistä. 

 

 

Yhteenveto 
 

Erityisen hyvää on kansallispuiston hoidon- ja käytön suunnitellussa ollut laaja 

sidosryhmätyöskentely. Huonointa on tarvittavien ennallistamistoimien selvitysten puuttuminen 

sekä kasvavan virkistyspaineen kohdistaminen myös Sipoonkorven syvimpään keskiosaan. 

 

 

Yksityiskohtaiset kommentit 
 

Massatapahtumat tulisi puiston järjestyssäännössä yksiselitteisesti rajata 15.3-15.7 välisen ajan 

ulkopuolelle ja ympärivuotisesti syrjä-alueiden ulkopuolelle. 

 

Esitetty metsästyskäytäntö on mielestämme juuri ja juuri hyväksyttävissä. 

 

Budjetissa tulee varata vuosittaisia resursseja (4-6 kk) alueen valvojan työhön, joka toteuttaisi myös 

luonnontieteellisiä inventointeja. 
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Puiston itäosa on huomattavan sirpaleinen. Olisi tarpeen selvitys (koko Sipoonkorven alueelta, 

etenkin sirpaleisilta osa-alueilta) maanomistajat, jotka ovat halukkaita myymään maitansa suojeluun  

– tämä tulisi kirjoittaa myös toimenpideohjelmaan. Jatkossa tulisi pyrkiä yhteistyössä ELY-

keskuksen kanssa ostamaan maita (myös hakkuualueita) puiston eheyttämiseksi. 

 

Uhka-analyysistä puuttuvat ojitukset: ne vaikuttavat ennallistamistoimien jälkeenkin. Lisäksi 

alueeseen rajautuu ennallistamattomia ojikkoja. Uhka-analyysistä puuttuu myös metsämantereen 

eristyminen, joka uhkaa ainakin alueen metso-populaatiota. Toisaalta korpi toimii itse käytävänä 

Etelä-Sipoon/Helsingin Natura-alueille (tavoitteissa tämä kyllä on mainittu) 

 

Lehtojen luontainen kuusettuminen ei ole mielestämme uhka, mutta kuuselle istutettu lehto 

voitaneen huomioida ennallistamistoimenpiteissä. 

 

Linnustoarvojen ja erämaamäisyyden luonteenpiirteet huomioiden retkeilypalvelujen keskittäminen 

on järkevää puiston länsilaitaan sekä Byåbackenin tuntumaan, kuten hks-luonnos pääosin tekeekin. 

Fiskträskin alueen osalta suunnitelmat ovat ongelmallisempia, eivätkä saa yhdistykseltämme 

ainakaan varauksetonta tukea. 

 

Knutersintien länsipuolista syrjävyöhykettä tulisi laajentaa etelään mahdollisimman paljon ja 

mahdollisuuksien sisällyttää siihen Bakunkärrsträsket ja Hyppjaskärr. Niiden vieritse menevälle 

polulle ei tule ohjata ulkoilua palveluvarustein. Juuri tähän suunnitellaan Bakunkärrin porttia, mikä 

ei ole kannatettavaa. Paikka on arvokkaan Sipoonkorven syvintä keskiosaa, (vaikkei ole 

suppeahkon kansallispuiston keskiosaa, kp kattaa vain kolmasosan sipoonkorven 

metsämantereesta). Edellisen kanssa yhdenmukaisesti Tringa ei kannata uutta Bakunkärrin 

retkeilyreittiä eikä nuotiopaikkaa. Paikka on arvokasta pöllöretkeilyaluetta, eikä kaipaa yhtään 

meluavia ihmisiä lisää. Korven sisäosa on kaikkein arvokkainta vaateliaan lajiston kannalta, eikä 

sitä halkovan Knutersintien lisäksi tarvita enempää lisäheikennyksiä. 

 

Toimenpidesuunnitelma ja sitä varten tarvittava selvitys ovat tekemättä. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmaan tulee kirjata, miten ja mitä sidosryhmiä osallistetaan niiden tekemiseen 

jatkossa. 

 

Tringan tietojen mukaan alueella on tehty jonkin verran ennallistamista, tiedot siitä puuttuvat 

kokonaan suunnitelmasta. 

 

Karttapohjana on käytetty epäinformatiivista gt-karttaa, mikä vaikeuttaa suuresti vyöhykejaon ym. 

sijaintien hahmottamista. Olisi nykypäivää, että ainakin aluerajaukset ja vyöhykejako olisivat 

tarjolla myös paikkatietoaineistona. 

 

 

Helsingissä syyskuun 15. päivänä 2013 

Lausunnon antaa Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys ―  

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 
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