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 Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

 Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Sipoonkorpea on kehitettävä yhteistyössä 
 

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, että 

Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Selvitys tarkastelee 

julkisen vallan omistamien suojelualueiden mahdollisena toteuttamistapana neljää 

vaihtoehtoa: 

 

VE0: erillisten luonnonsuojelualueiden ryväs – ei kansallispuistoa 

VE1: kansallispuisto valtion maille 

VE2: kansallispuisto valtion ja kuntien maille 

VE3: kansallispuisto valtion ja kuntien suojelumaille merelle asti 

 

Ympäristöministeriö tekee kansallispuiston perustamisesta päätösehdotuksen. Mahdolliseen 

perustamislakiehdotukseen pyydettiin kunnilta ja sidosryhmiltä lausunnot. Vihreiden 

hallitusryhmä toivoi hiljattain Kuusijärvellä pitämässään kesäkokouksessa, että 

perustamispäätös tehtäisiin jo tämän hallituskauden aikana. Helsingin kaupunki sekä 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitto kannattavat vaihtoehtoa 1, Vantaan kaupunki ja Sipoon 

kunta vaihtoehtoa 3. 

 

Kaikki eivät kannata kansallispuistoa 
 

Sidosryhmistä Sipoonkorven yhteistoimintaverkosto ja Rannikon metsäkeskus ovat antaneet 

lausunnon, jossa ne eivät kannata kansallispuistoa missään muodossa. Sipoonkorven 

yhteistoimintaverkosto on Metsähallituksen hallinnoima ja ympäristöministeriön 

rahoittaman METSO-toimintaohjelman mukainen hanke. Hankkeen avulla alueen yksittäiset 

metsänomistajat pyrkivät yhdistämään Sipoonkorven toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa 

alueen monenlaiset käyttömuodot, metsätalous, virkistys ja luonnon monimuotoisuus tulisivat 

huomioiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla myös jatkossa. Yksityisiä metsänomistajia on 

Sipoonkorvessa runsaat sata ja heidän maansa muodostavat alueesta noin 62 %. Lisäksi 

Sipoonkorven alueella sijaitsee neljä elävää kylää: Hindsby ja Immersby Sipoossa, 

Östersundom Helsingissä ja Sotunki Vantaalla. 

 

Metsähallituksen edustaja Sipoonkorven yhteistoimintaverkoston johtoryhmässä ei 

osallistunut lausunnon muotoiluun. 

 

Sipoonkorpi on myös maa- ja metsätalousalue 
 

Yhteistoimintaverkoston mukaan selvitys ei käsittele Sipoonkorven koko aluetta 

taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta vaan keskittyy 

ainoastaan osaan alueesta yksinomaan ekologisesta näkökulmasta. Yhteistoimintaverkosto 

muistuttaa, että Sipoonkorpi on pääosin yksityisessä omistuksessa oleva yhtenäinen maa- ja 

metsätalousalue. Julkisen vallan omistamat maat taas koostuvat monista suhteellisen pienistä 
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ja hajallaan olevista alueista. Yhteistoimintaverkosto valittaa, että selvitys ei ota kantaa 

Sipoonkorven erityisolosuhteisiin, jotka erottavat sen muista nykyisistä kansallispuistoista 

Suomessa. 

 

Helsingin rakentamispaineet suurin uhka suojelulle 
 

Julkisen vallan omistamat maat ovat pääosin suojeltuja. Yhteistoimintaverkoston mukaan 

kansallispuistostatus ei parantaisi Sipoonkorven suojelua. Päinvastoin voi voimakkaasti 

kasvava virkistyskäyttö haitata suojelua. Täytyy muistaa, että suurin osa nykyisestä 

virkistyskäytöstä on lähivirkistyskäyttöä. Asutuksen kasvu Sipoonkorven ympäristössä ja 

erityisesti Helsingin uudella liitosalueella tulee varmasti voimakkaasti lisäämään 

Sipoonkorven virkistyskäyttöä. Selvitys kyllä esittää kansallispuistoa yhtenä tapana hallita 

rakentamista alueella. Suojelualueilla rakentaminen on nytkin kiellettyä. 

Yhteistoimintaverkosto ei kuitenkaan pidä kansallispuistoa minään ratkaisuna vakavaan 

rakentamisongelmaan. 

 

Yksityinen metsänomistaja, uhanalainen laji? 
 

Yhteistoimintaverkosto näkee selvityksen hyvin puolueellisena. Selvitys ei millään tavoin 

tarkastele yksityistä metsänomistusta. Eri suojeluvaihtoehdoissa esitetään, että pirstaleinen 

kansallispuistoalue voidaan yhdyskuntasuunnittelulla ja erityisillä puskurivyöhykkeillä tehdä 

yhtenäisemmäksi. Samalla selvitys ristiriidassa näiden suunnitelmien kanssa lupaa, että 

yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti päättää maidensa käytöstä. 

Yhteistoimintaverkosto pelkääkin, että julkisen vallan omistamat suojelualueet tulevat 

voimakkaasti ohjaamaan niitä ympäröivien yksityismaiden käyttöä, koska ne ovat niin pieniä 

niihin kohdistuviin odotuksiin nähden.   

 

Maisema-alue, vaihtoehto kansallispuistolle? 
 

Yhteistoimintaverkosto esittää, että Sipoonkorvesta kehitettäisiin mallialue yhteistyölle 

erilaisten metsänomistajien (yksityiset, Metsähallitus ja kunnat) välillä sekä metsätalouden ja 

luonnonsuojelun sovittamiseksi. Luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue voisi olla 

mallina Sipoonkorven kehittämiseksi. Koska julkisen vallan omistamat maat ovat hyvin 

hajallaan ja suhteellisen pieniä, tulee yhteistyön olla selvityksessä esitettyä laajempaa. 

 

Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien 

muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa maisema-alue. 

(Luonnonsuojelulain 5 luku 32 §) 

 

http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/Rannikko/hankkeet/samarbete_i_sibbo_st

orskog/ 
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