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Kopparnäs – Störsvikin virkistysalueen kehittäminen  
 
 Kopparnäs-Störsvikin alue tunnetaan valtakunnallisesti tärkeänä luonto- ja 

virkistysaluekokonaisuutena. Siksi pidämme tärkeänä alueen luonnontilan 
säilyttämistä.  

 
Kokemuksiamme ja havaintojamme Störsvikin – Kopparnäsin alueen ongelmakohdista  
 
Kvarnträsket  Kvarnträskin järvellä aiheutuu kesäisin luonnonrauhaa rikkovaa melua. 

Erityisesti melusta häiriintyvät järvellä pesivä kalasääski sekä kuikat ja 
joutsenet, mutta myös luonnonrauhaa hakevat ihmiset parisen kymmentä 
kertaa päivässä.  

 
 Yksi melun aiheuttajista ovat alueella ulkoilutettavat koirat. Koirien ulkoilutus 

on lisääntynyt. Koirat haukkuvat usein ja pitkään, niitä on monta kerralla 
eivätkä omistajat hiljennä niitä. Suurin osa koirista pysyy omistajan 
hallinnassa vapaana olleessaan. Pääsääntöisesti koirat kuitenkin kulkevat 
ilman remmiä. Jopa 5-7 lintukoiraa on juoksutettu luonnonsuojelualueella 
kesäaikaan.  

 
 Koirien uittaminen pitäisi rajoittaa virkistysalueyhdistyksen puolelle, järven 

itäisimmille kallioille sen pohjukkaan mahdollisimman kauaksi kalasääsken 
pesästä. Myös kuikat häiriintyvät etenkin koirien uimisesta. Ne kokevat 
uhkana, jos koirat uivat keskemmälle järveä. Koirien omistajien tulisi myös 
pitää koirat hallinnassa niin, etteivät salli niiden pitkäaikaista haukkumista. 
Tästä pitäisi olla selkeämpää tietoa heille isoissa opastekylteissä ennen 
alueelle saapumista. 
 

 Metsähallituksen luonnonsuojelualueella, kallioilla järven itälaidalla pitäisi 
kieltää telttailu. Asiasta pitäisi selkeästi ilmoittaa isossa opastekyltissä, jotta 
seuraavanlainen toiminta ei yleisty:  

 
Kvarnträskin Metsähallituksen omistamasta järvikallioalueesta tuli yhtenä 
kesänä italialaisen pariskunnan kesänviettopaikka. Pariskunta yöpyi monta 
yötä putkeen, jokamiehen oikeuksia väärin tulkiten. He pitivät virveleitä 
järvessä koko päivän kalastaen ”catch and release” -periaatteella ja teltta oli 
pystyssä rannalla myös päivisin. Paikalliset olivat tästä ihmeissään ja 
vaivaantuneita, kun uimapaikka oli näin vallattu. Italialaiset sanoivat tulevansa 
joka vuosi uudestaan, kunnes kielletään.  
 
Metsähallituksen järvikallioilla on myös laiton tulisija. Myös 
virkistysalueyhdistyksen puoleisilla kallioilla on laiton tulisija.  
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 Jotta pienen Kvarnträskin järven luonnontilaisuus ja luonnonrauha säilyy, 
mitään palvelurakenteita ei pidä lisätä, mutta samanaikaisesti rajoittavia 
sääntöjä pitää lisätä. 

 
Sandviken  Sandvikenin rannalla melu on lisääntynyt. Siellä pidetään jopa isoja juhlia 

musiikin kera tai kahdella veneellä vesisuksien tai kumipatjan vetämistä isolle 
nuorten aikuisten porukalle uimarannalta päin (sama porukka Espoosta joka 
kesä). Tapahtumien pitäisi olla ainoastaan luvanvaraisia.  

 
 Myös rannalla huutaminen on luonnonrauhan häirintää. Monet jo muutenkin 

etsivät rauhallisia paikkoja silloin, kun uimaranta on täynnä ihmisiä.  
 
 Vesiskoottereilla ajelu lahden pohjukassa uimarannalla aiheuttaa kovaa 

melua ja sekoittaa veden nostaen jopa pohjakasvustoa pintaan. Tällainen 
ajelu kaikenlaisilla moottoroiduilla laitteilla pitäisi kieltää rannan 
läheisyydessä.  

 
 Moottoriveneitä parkkeerataan nyt mihin sattuu, mikä sekoittaa uimavettä ja 

jopa estää uimista. Veneille tulee varata paikka kiinnittymiseen uimarannan 
oikeaan laitaan merelle päin katsottaessa, jotta uimavesi pysyy hyvänä eikä 
uintia estetä.  

 
 Uimarannasta torpan raunioiden suuntaan kallioilla – siis aivan lähellä 

luonnonsuojelualuetta - on monia laittomia nuotioita. Kuntat on jopa revitty irti 
kalliosta ja nuotio jätetty silleen. Maapuita on raahattu laittomille 
nuotiopaikoille.  

 
 Störsvik ja Sandviken ovat monille ja myös paikallisille ainoita 

merenrantapaikkoja. On tärkeätä jäädä "pakopaikka" Siuntion puolella 
kesäsesonkiaikaan, kun Sandvikenin uimaranta on täynnä ja melu haittaa 
luonnonrauhan kokemusta. Merenrannan terveysvaikutus pitäisi taata 
jokaiselle ja niillekin, joilla ei ole mahdollisuutta paeta vesitse etelämmäksi eli 
sosiaalinen kestävyyskin pitäisi turvata.  

 
 Sandvikenin rannalle tarvitaankin kyltit ja niihin selvät säännöt, miten rannalla 

ollaan, mitä saa tehdä ja mitä ei. Säännöt ovat tärkeät siksikin, että niihin voi 
vedota, mikäli on häirintää.  

 
Maastopyöräily  Maastopyöräily on lisääntynyt myös. Sekin olisi hyvä pitää merkityillä poluilla. 

Riski on, että pyöräily siirtyy luonnontilassa oleville kallioille, mitä varsinkaan 
jäkälikkö ei kestä.  

 
 On hyvä, että virkistysalueelle ja uimarannalle pääsee polkupyörällä. Sinne ei 

kuitenkaan pidä rakentaa mitään temppuratoja maastopyöräilijöille, sillä 
sellainen toiminta ei edistä luonnontilaisuuden säilymistä.  

 
Laiturialueet ja veneilijät  
 
 Eri puolilla rantoja nousevat veneilijät maihin laittomasti mistä haluavat. 

Rantautumiset aiheuttavat aina lintujen pesimärauhan häiriintymistä, 
pohjakasvillisuuden vaurioitumista ja veden samentumista. Veneilijät ja muut 
retkeilijät tekevät nuotioitaan rantakallioille tuskin aivan tietämättöminä siitä, 
että se on kiellettyä. Näille nuotiopaikoille jää myös usein roskia, joita tuuli 
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levittää ympäriinsä. Roskat ovat vaarana villeille eläimille, linnuille, ym. Monet 
tulevat moottoriveneillään myös aivan keskelle uimarantaa.  

 
 Tarvitaan selkeitä ja riittävän näkyviä kylttejä, joissa nuotioiden teko kielletään 

ja samalla opastetaan olemassa oleville grillauspaikoille. näitä opasteita 
tarvitaan sekä maalta että mereltä päin tuleville ihmisille.  

 
Kalastajan laituri  Vanhan kalastajan torpan laiturin läheisyyteen tarvitaan grillauspaikka, 

kuivakäymälä ja jätepiste veneilijöille, sillä matka olemassa oleviin palveluihin 
on heille liian pitkä. Lisäksi laituriin tarvittaisiin mahdollisuus myös pienten 
purjeveneiden kiinnittymiselle.  

 
Stora Halsö  Stora Halsössa on hyvät rantautumismahdollisuudet ja palvelut veneilijöille. 

Myös Stora Halsössä tarvitaan opas- ja sääntökylttejä.  
 
 Alueen roskaamisen kieltäviä kylttejä tarvitaan sekä saarella että mantereella, 

laitureilla, parkkipaikoilla ja reittien varsilla.  
 
Vieraslajit  Sekä jättibalsami että lupiini ovat levittäytyneet Störsvikin – Kopparnäsin 

alueelle. Uimarannan esiintymät ovat selvästi vähentyneet, kiitos kitkemisen. 
Kalastajan torpan läheisyydessä palsamia on ollut vielä tänäkin kesänä 
paljon. Lupiini taas on valloittanut tienvierien lisäksi metsäniittyjä ja jopa 
peltoalueita.  

 
 Vieraslajien kitkemiseksi on järjestettävä talkoita ja kannustettava alueen 

vierailijoitakin mukaan!  
 
Suoalueet  Långmossenin hieno suoalue sekä sen pohjoispuolinen piensoiden 

keskittymä ovat Kopparnäsin erämaisinta aluetta. On arvokasta, että 
suoalueet ovat säilyneet eheinä eikä niitä tule edelleenkään reitittää vaan 
antaa olla rauhassa.  

 
Jokamiehen oikeudet  
 Ihmiset tuntevat melko huonosti jokamiehen oikeuksia, mikä on tullut ilmi mm. 

pitkäaikaisena majoittumisena telttaleiriin luonnonsuojelualueella, koirien 
irrallaan pitämisenä ja pitkäaikaisen haukkumisen sallimisena, meluamisena, 
avotulen tekemisenä minne sattuu, puiden oksien katkomisena (eräs henkilö 
valmisti kaikessa rauhassa vastoja isomman porukan tarpeisiin), isojen juhlien 
järjestämisenä jne. Koska jokamiehen oikeudet tunnetaan huonosti eivätkä 
ole samat kaikissa Euroopan maissa, on suuri vaara, että niitä rikotaan ja 
käytetään hyväksi väärällä tavalla tällaisilla kaikkien yhteisillä alueilla.  

 
 On tarjottava tietoa myös jokamiehen oikeuksista alueen ilmoitustauluilla.  
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Kehittäminen luonnonsuojelun näkökulmasta  
 
 Kopparnäsin-Störsvikin alueen kehittämisessä on olennaista osata ajatella 

alueen merkitystä 15-30 vuoden kuluessa kasvavan pääkaupunkiseudun 
kupeessa. Toisin sanoen ymmärtää, mikä arvo luonnontilaisella alueella on 
virkistysalueena, jossa on 15 km rakentamatonta rantaa miljoonan asukkaan 
naapurissa.  

 
 Aluetta ei nyt saa pilata rakentamalla sitä tämänhetkisten muodissa olevien 

harrastusten, kuten maastopyöräily, kalliokiipeily, moottoroidut vesilaudat, 
jne., puuhamaaksi.  

 
 Valtaosa alueen kävijöistä ei etsi sieltä nyt eikä varmasti tulevaisuudessakaan 

rakennettua ympäristöä, vaan luontoa sellaisenaan, rauhaa ja hiljaisuutta. 
Parasta kehittämistä on, että alueelle tehdään mahdollisimman vähän. 
Grillipaikkoja on, vessoja on, rullatuoleilla ja lastenvaunuilla kuljettavia 
osuuksia on. Kehittämisessä voisi keskittyä pitämään nykyinen infra 
siistimmässä kunnossa, ohjeistamaan ja valvomaan aluetta tarkemmin.  

 
Alueen palvelut  
 Alueen palveluiden tulee olla mahdollisimman pienimuotoisia, jotta 

luonnonrauha ja luonnontilaisuus säilyvät. Sopivia palveluita ovat 
grillauspaikat, kuivakäymälät ja jätepisteet.  

 
 Alue on merkittävä ja arvokas heille, jotka nauttivat luonnosta sellaisenaan ja 

omin jaloin. Siksi virkistysalueyhdistys voisi harkita pienimuotoisen julkisen 
liikenteen kokeilua, joinain päivinä lähinnä kesällä, pikkubussi ajaisi 
aikataulutettuna valtatie 51:llä kulkevaan linja-autoon tai Siuntion asemalle 
mahdollisesti tulevaan junaan. Palvelu olisi heitä varten, joilla ei ole tai eivät 
halua käyttää yksityisautoa. 

 
Uudet ja vanhat polut  Alueen virkistyskäyttö vaatinee joka tapauksessa joitain uusia ulkoilureittejä 

ranta-alueiden ulkopuolelle. On luonnon suojelemisen kannalta erityisen 
perusteltua valita uudet reitit alueelle jo syntyneistä metsäpoluista tyytyen 
reittien parempaan merkitsemiseen ja maltilliseen hoitotason nostoon. Osa 
vanhoista poluista vaatii myös parempaa merkitsemistä eksymisen 
estämiseksi. Uusien reittien suunnittelu pitäisi tehdä yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa, jotta taataan luonnonsuojelualueille luonnontila ja 
rauhallisuus. Tämä säilyttäisi alueen nykyluonteen parhaiten. Jos polkureittejä 
halutaan tehdä käyttäjäystävällisiksi, polkujen pituus ja vaativuustaso voidaan 
ilmoittaa isoissa opastuskylteissä. Kuitenkin tärkeämpää on merkitä polut 
maastoon vielä paremmin. 
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Opastuskyltit Alueen käyttäjiä voisi opastaa paremmin uusimalla opastuskyltit. 

Kokoontumispaikkoihin isot kyltit, joissa on tietoa alueen luonnosta, 
luonnonhistoriasta ja muusta historiasta sekä jokamiehen oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Opaskylttejä Störsvikin puolella pitäisi lisätä golf-alueen 
läheisyydessä olevan metsätien alkuun (missä on tiesulku). Sen ohi kulkevat 
kaikki. Nykyistä puhdistamon viereistä parkkialuetta ei kovin usein autoilijat 
käytä, ja kyltti jää sivuun lukematta. Nuotiopaikoilla ja parkkialueilla on hyvin 
tilaa opastekyltteihin. 

 
Hiljaiset alueet ja 
luonnon terveysvaikutus  Kopparnäs-Störsvik on ainutlaatuinen virkistysalue, jossa on mahdollista 

yhdistää hyvinvointi ja luonnon terveysvaikutukset etenkin vesielementin 
vaikutuksesta. Suunnittelussa olisi hyvä tunnistaa hiljaiset alueet. Esimerkiksi 
Kvarnträsk voisi olla tällainen alue. Silloin koirien pitkäaikaiset haukkumiset 
voitaisiin vähentää, kun alue olisi arvotettu hiljaiseksi rentoutumispaikaksi. 
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