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Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Sipoonjoki
Alueen koodi: FI0100086

Kunta: Sipoo, Pornainen

Pinta-ala (ha):

Hallinnoll.alue: Uusimaa (suuralue)

100 Aluetyyppi: SCI

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Natura-alue koostuu Sipoonjoen pääuomasta ja kahdeksasta sivujoesta. Alueessa on mukana vain
vesialueita, ja Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla.
Pääuomaa on mukana Natura-alueessa perattuun Parkinojaan Pornaisten puolelle saakka. Sivuuomista ovat mukana pohjoisesta lukien Furunäsbäcken, Bastmosabäcken, Kroopinoja, Orabäcken,
Byabäcken, Hälsängsbäcken, Ritobäcken ja kaksi sen nimetöntä haaraa sekä Storträskistä laskeva
puro. Storträsk ympäristöineen kuuluu toiseen Natura-alueeseen nimeltään Gästerbyn järvet ja suot.
Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki, jonka puromainen yläjuoksu virtaa
metsäalueiden keskellä. Paippisista alajuoksulle rannat ovat lähinnä peltoa.
Joessa on muutamia koskia sekä koskimaisia osuuksia, joiden putouskorkeudet ovat kuitenkin pieniä.
Suurimmat kosket ovat Paippisten Hommanäsissä. Myös mm. Hertsbyn maantiesillan kohdalla ja
Brobölen säännöstelypadon alapuolella on koskiosuuksia.
Sipoonjokeen liittyy sekä biologisia että maisemallisia arvoja. Joen yläosan sivupurot ovat vielä
hydrologialtaan varsin luonnontilaisia. Niitä ei ole juurikaan tutkittu, mutta varsin todennäköisesti
niissä elää alkuperäisiä purotaimenkantoja.
Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä neljästä Suomen puolella Suomenlahteen laskevasta joesta,
jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Tällaiset meritaimenkannat on
luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Erityisen tärkeä alue meritaimenen kannalta on sivupuro
Byabäcken, joka on myös maisemallisesti merkittävä virratessaan Hindsbyn kulttuurimaiseman halki.
Hindsbyssä Sipoonjoen Natura-alue sivuaa toista Natura-aluetta, Sipoonkorpea, johon Hindsbyn
valtionmaat kuuluvat. Sipoonjoen laakso on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi.
Sipoonjoen vesi on savisameaa ja runsasravinteista. Pääosa kuormituksesta on hajakuormitusta.
Aiemmin pääuomaan on laskettu Brobölen kohdalla Nikkilän keskustaajaman jätevesiä, mutta tämä
kuormitus on nyttemmin loppunut ja veden laatu oletettavasti paranee. Joki laskee kolmisen
kilometriä pitkään, kapeaan Sipoonlahteen, joka on rehevöitynyt.
Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen puroluonnon sekä ennen kaikkea
meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle.
On laskettu, että Sipoonjoessa on viisi meritaimenen kutunousun saavutettavissa olevaa koskea,
joiden yhteispituus on runsaat 800 metriä. Meritaimenen nousu pysähtyi ennen Brobölen
säännöstelypadolle, mutta sinne on vastikään valmistunut kalatie. Siten saavutettavia koskia on
nykyisin enemmän, ja todennäköisesti meritaimenta alkaa nousta entistä ylemmäs. Ylemmissä
puroissa on todennäköisesti purotaimenta, joka lienee samaa geneettistä alkuperää kuin
meritaimenkanta. Siten yläjuoksun purotaimen saattaa muodostaa geneettisen reservin, joka
tulevaisuudessa vahvistaa meritaimenkantaa. Purotaimen ja meritaimen ovat saman lajin ekologisia
muotoja, jotka eroavat toisistaan lähinnä vaelluskäyttäytymiseltään.
Erityisen tärkeä alue meritaimenelle on sivujoki Byabäcken, jossa on koskijaksoja eikä nousuesteitä.
Koskien vesisammalkasvustoista on löydetty runsaasti purokatkaa.
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Sipoonjoen meritaimenkanta on geneettisesti selvästi eriytynyt muista Suomen kannoista, mutta
muistuttaa niitä kuitenkin huomattavasti enemmän kuin virolaisia kantoja.
Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

Ei suojeltu

100

Natura-alueeseen kuuluu ainoastaan vesialueita, joilla suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla
vesioikeudellisessa lupaharkinnassa. Tavoitteena on säilyttää vielä varsin luonnontilaisina säilyneet
jokiosuudet hydrologialtaan ja veden ja pohjan laadultaan sellaisina, etteivät luontotyyppien ja
eliölajien suojeluarvot vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisen meritaimenen
alkuperäiskannan elinympäristöjen suojeluun.
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Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Bat

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:
Muuttolinnut:
Muuta lajistoa:
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