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Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Söderman vaatii Sipoonkorven kansallispuiston rajojen 

vahvistamista 

 
Sipoonkorven kansallispuisto – nyt! 

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän seminaari Pikkuparlamentissa 24.2.2010  

Kansanedustaja Jacob Söderman, sd 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Metsähallituksen erinomaisesta selvityksestä, joka täällä on myös ansiokkaasti esitelty, tulee 

varmasti keskeinen osa Sipoonkorven kansallispuistohankkeesta käytävää keskustelua. 

Ehdotus perustaa laaja-alainen kansallispuisto siten, että puisto ulottuisi myös Porvoonväylän 

eteläpuolen merellisille alueille, on kokonaisuudessaan erittäin kannatettava. Tällaisella 

ratkaisulla turvataan parhaiten Sipoonkorven kansallispuiston alueen monimuotoisuus. 

 

Metsähallituksen selvityksen hankkeelle aikaansaama tuki on nyt hyödynnettävä ryhtymällä 

konkreettisiin toimiin kansallispuiston perustamiseksi. Useiden keskeisien osapuolien kannat 

eivät vielä ole selvillä. Ympäristöministeriön käynnistämän lausuntokierroksen jälkeen 

tiedämme toivottavasti enemmän. Toivottavasti kaikki osapuolet – alueen kunnat, 

Uudenmaan liitto, valtio ja asiasta kiinnostuneet järjestöt ymmärtävät Sipoonkorven 

ainutlaatuiset luontoarvot ja niiden suojelemisen merkityksen. 

 

Ympäristöministeriön aloitteellinen rooli on ratkaiseva. Jäämme odottamaan, että ministeriö 

lausuntokierroksen jälkeen valmistelee konkreettisen esityksen puiston perustamisesta. Sillä 

välin on tärkeää, että kaikki osapuolet, mukaan lukien kunnat, keskeiset viranomaiset ja 

sidosryhmät, toimivat yhteistyössä yhteisen päämäärän – Sipoonkorven kansallispuiston 

perustamisen – saavuttamiseksi! Kansallispuiston rajoista on sovittava ensi tilassa, ja 

Metsähallituksen ehdotus on sille työlle erinomainen lähtökohta. 

 

Bästa åhörare, 

 

Som det framkommit skulle nationalparken i Sibbo storskog i första hand grundas på 

statsägd mark. Därefter skulle man förhandla om de områden som kommunerna äger. 

Naturligtvis kunde kommunerna, t.ex. Helsingfors stad, föregå med gott exempel och erbjuda 

sina markområden att bli delar av parken. Det skulle påskynda detta angelägna ärende. På 

privatägda områden skulle skyddsåtgärder endast vidtas på markägarens initiativ. 

 

Områdets privata markägare gynnas också av nationalparksinitiativet. Användningen av en 

nationalpark regleras och övervakas noga. Att inrätta klara leder och stråk i området samt 

att följa en enhetlig skötsel- och användningsplan för nationalparken skulle minska 

belastningen av de privatägda områdena. Markägarnas egen användning av sina områden för 
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traditionellt jord- och skogsbruk skulle inte i regel påverkas. Även då det gäller älgjakt finns 

det skäl för att tillåta den i parkens närhet bl.a. därför att ett alltför rikt älgbestånd är en fara 

för den livliga trafiken på Borgåleden. 

 

Hyvät kuulijat! 

 

Tärkein askel tässä vaiheessa on tulevan Sipoonkorven kansallispuiston rajoista sopiminen 

kaikkien osapuolten kesken ja niiden vahvistaminen asianmukaisesti tulevissa 

kaavaratkaisuissa.  

 

On valitettavaa, että Sipoo meni rakentamaan Landbon asuinalueen kaavailulle 

kansallispuistoalueelle ja on haaveillut rakentamisesta jopa puistoalueen sisällä. On tärkeä 

nyt sopia siitä, ettei enempää rakentamista suunnata Porvoonväylän pohjoispuolelle. 

Lyhytnäköiset taloudelliset intressit tuhoaisivat silloin erään maamme kauneimman ja 

arvokkaan yhtenäisen luontoalueen, joka vielä sijaitsee aivan pääkaupunkiseudun 

lähituntumassa. Sellaista sivistymätöntä tekoa tulevat sukupolvet eivät antaisi anteeksi. 

 

Pääkaupunkiseudun imagolle kauniit ja hyvin hoidetut kansallispuistot, Nuuksio ja 

Sipoonkorpi, lännessä ja idässä olisivat todella merkittävät. Seudun keskellä sijaitsevan 

Vantaanjoen vesistöalueen suojaaminen ja kehittäminen on myös ensiarvoisen tärkeää. 

 


