
       Luonnossa Sibbesborgissa -kyselyn tulokset  
        Resultaten från enkäten I naturen i Sibbesborg 

 
Sipoon kunta suunnittelee Söderkullan alueelle uutta 
maankäyttöä: asumista, palveluja ja työpaikka-alueita.  
 
Kartoitimme asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia 
Söderkullan ympäristöstä, luonnosta ja 
virkistäytymisen mahdollisuuksista.  
 
Kyselyn tuloksia käytetään Sibbesborgin 
osayleiskaavan lähtöaineistona, 
ekosysteemipalveluihin liittyvässä tutkimuksessa sekä 
jatkossa alueen tarkemmassa suunnittelussa.  
 

Sibbo kommun planerar ny markanvändning i 
Söderkulla: boende, service och arbetsplatsområden. 
 

Vi kartlade invånarnas synpunkter och erfarenheter 
beträffande miljön, naturen och 
rekreationsmöjligheterna i Söderkulla området.  
 
Enkätens resultat används som utgångsmaterial i 
utarbetandet av en delgeneralplan för Sibbesborg, i 
forskning relaterat till ekosystemtjänster samt i 
fortsättningen även i den noggrannare planeringen av 
området. 
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Kysely oli auki syyskuun alusta lokakuun 2013 loppuun. 



Tiedot vastaajista - Bakgrundsuppgifter  
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Ikäryhmä – åldersgrupp (n = 92) 

Kyselyyn vastasi noin 250 henkilöä - ca 250 personer svarade på enkäten 



Ovatko viheralueet mielestäsi hyvin saavutettavissa? 
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Ovatko viheralueet mielestäsi hyvin saavutettavissa? 
Är grönområdena enligt dig lätt tillgängliga?  (n = 97) 

Jos ei, mitä esteitä on hyödyntää jotakin viheraluetta?  
Om inte, vilka är hindren till att utnyttja ett specifikt grönområde?  

 • Huonot joukkoliikenneyhteydet.  
• Trafiken längs Söderkullavägen, livsfarligt att cyckla. Pyörätie Nikkilään tarvitaan ehdottomasti. Kävelyreitti ei ole 

turvallinen kartanolta Ingmannin tielle ja sieltä takaisin Söderkullaan päin. Enemmän pyöräteitä, pitkospuita 
luontoon, tai pururatoja/kevyen liikenteen sorateitä kaipaan. Pitäisi etsiä vanhat polut, joita on ollut paljon ja 
raivata ne kulkukelpoisiksi jopa niin, että niillä voisi liikkua myös polkupyörällä. Ei tarvitsisi kuin tasoittaa ja ojittaa 
kosteat paikat. 

• Kaikilla ulkoilureiteillä ei ole valaistusta, joka rajoittaa niiden käyttöä. Belysta gångleder är viktiga för mörka 
årstider. På vintern även belysta skidspår. Pimeän aikaan kävelyteiltä puuttuvat valot, myös Hangelbyntiellä ei ole 
valoja. Valaistus puistoissa ja kaduilla ei ole riittävää.  

• Talvikunnossapito ei ole riittävää. Tarvitaan levähdyspaikkoja ja penkkejä, joilla voi istua välillä. Talvella 
Söderkullassa surkeat kävely mahdollisuudet, auraus ei todellakaan toimi (kapeaksi aurattu vino kuhmurainen polku 
kävelyteiden tilalla monessakin paikkaa)  

• Hiihtoladut vieneet kaikki kävelyreitit jopa "keskustassa". Kesällä kyllä, mutta talvella ei pääse mihinkään 
liikkumaan kun koko keskusta-alue muuttuu yhdeksi isoksi hiihtoladuksi. Vetelet sitten lasta hiekoitetulla kävelytiellä 
autojen seassa. På vintern kunde det gå skidspår på ån till Söderkulla skidstadions skidspår. 

 

Ovatko viheralueet mielestäsi hyvin saavutettavissa? Jos ei, mitä esteitä on hyödyntää jotakin viheraluetta? 
Är grönområdena enligt dig lätt tillgängliga? Om inte, vilka är hindren till att utnyttja ett specifikt grönområde? 



• Tällä hetkellä ei ole esteitä, liika rakentaminen tulee 
rajoittamaan luonnossa liikkumista Eriksnäsissä. Ei tällä 
hetkellä, mutta kaavoitus uhkaa. Jatkuva rakentaminen ja 
taajaman leviäminen.  Metsät kaadetaan rakennusten alta, 
ennen alueilla oli leveitä metsäpolkuja ja nyt tilalla on 
ulkoiluteitä joilla ajellaan autoilla ja mopoilla.  
 

• Uusien alueiden liikennejärjestelyt ovat vaaralliset, hidasteita 
ei ole ja nykyisillä ulkoiluteillä on pimeitä teiden ylityksiä. 
  

• Man bygger hus där det tidigare var så fint att vandra.  
 

• Hyviä viheralueita on raivattu tonteiksi ja joutuu aina vain 
menemään kauemmaksi kotoa löytääkseen koskematonta 
luontoa.  Största hindret är för tätt byggande. Söderkulla har 
varit en unik naturnära bostadsmiljö som nu håller på att gå 
förlorad. Den har blivit allvarligt naggad i kanterna med 
byggandet av Tasträsk I, II och III. Galthagen bör absolut 
bevaras som friluftsområde.  
 

• Metsät ja luontoalueet pyrittävä pitämään suurina 
kokonaisuuksina, jos alue pilkotaan silpuksi: ei muutama 
vierekkäin kasvava puu ole metsä, johon mennä 
rauhoittumaan ja rentoutumaan luonnon rauhaan. Tarvitaan 
tilaa. Siksihän suuri osa Sipooseen muuttaneista on tänne 
tullutkin, oikean, aidon luonnon läheisyyden takia. 

Söderkullassa on runsaasti  kauniita ulkoiluteitä ja -polkuja 

Ovatko viheralueet mielestäsi hyvin saavutettavissa? Jos ei, mitä esteitä on hyödyntää jotakin viheraluetta? 
Är grönområdena enligt dig lätt tillgängliga? Om inte, vilka är hindren till att utnyttja ett specifikt grönområde? 



• Merenrantaa ei pääse hyödyntämään, asutusta rannoilla 
eikä ulkoilupolkuverkostoa kamalasti ole. Ei oikein tiedä 
mistä kehtaa mennä, kun on niin paljon yksityismaita ja 
vihaisia maanomistajia.  

• Asun alueella, josta rannoille on melko pitkä matka lukuun 
ottamatta Tuusulanjärveä, hienoimmat maisemat ovat 
Nurmijärvellä ja Sipoossa. Kerava ja Tuusula on näiden 
välillä. Eriksnäs on lähellä verrattuna muihin 
merenrantoihin ja se on lähellä Vantaata, lentokenttää. 
Sipoo on oleellinen vanhalle keravalaiselle. Autolla pääsee 
aika hyvin silti ja melko suoraa reittiä. Söderkullaan ja 
Eriksnäsiin. Eriksnäsissä on alue, jossa voi ulkoilla erittäin 
kauniissa upeassa maisemassa ja alue on muihin yleisiin 
rantoihin verrattuna lähes ainoa, joka on sopiva 
virkistykseen. Kerava omistaa Nikuvikenin, mutta se ei ole 
samalla tavalla loistava liikkumiseen. Hyvä paikka 
uimiseen. Lisäksi se on kaukana vaikeammin 
saavutettavissa. Eriksnäsissä on lisäksi palveluja. 

• Pyörätuolilla vähän hankalaa liikkua.  Rullstolen behöver 
asfalt eller en bra sandväg. 

• Till sommarstugan på Simpholmen färdas jag med bil ca 10 
km och båt ca 3 km 

• Bergåsantie voisi hyvin jatkua vaikka polkuna lenkkipolulle 
asti niin voisin aloittaa lenkkeilyn jo melkein kotipihalta. 
Lenkki/hiihtopolulle on n. 1,6 km matkaa. 

Sipoonjoen ylittävä  kevyen liikenteen silta  Massbyn urheilukentän vieressä 

Ovatko viheralueet mielestäsi hyvin saavutettavissa? Jos ei, mitä esteitä on hyödyntää jotakin viheraluetta? 
Är grönområdena enligt dig lätt tillgängliga? Om inte, vilka är hindren till att utnyttja ett specifikt grönområde? 



 
Mitä virkistäytymisen mahdollisuuksia haluaisit käyttää Söderkullan/Sibbesborgin alueella? 

Vilka rekreationsmöjligheter skulle jag vilja utnyttja i Söderkulla/Sibbesborg området 
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Mitä virkistäytymisen mahdollisuuksia 
haluaisit käyttää Söderkullan/Sibbesborgin 

alueella? (n = 92) 

Taasjärven uimarannalta elämäniloa kesällä ja talvella 



         ….muuta - annat:  
• Uimahalli 
• Slalom 
• Koirahiihtolatu 
• Lätt trafikled längs ån till Nickby 
• Kanotrutt längs åm i orört naturtillstånd 
• Parkkipaikkoja autoille, kun lähtee veneilemään 
• Rantautumislaiturit 
• Haluaisin lasten leikkipuistoon myös aikuisten 

kuntolaitteita. 
• Veneenlaskupaikka 
• Skidspår 
• Pyörätiet Eriksnäsiin  
• Skida & vandra 
• Merkityt reitit metsässä 
• Luonnonmukaiset kävelypolut / latupohjat 
• Aito kaunis pilaamaton luonto ja siellä retkeily 
• Mukava kävelyreitti 
• Luonnontilaisia alueita ja polkuja, ei massiivisia 

rakenteita tai ulkoiluteitä. Erityisesti jäljellä olevat 
vapaat rannat pitäisi säilyttää luonnontilassa eikä 
missään ... 

Taasjärven  itärannalla on vanhaa kesäasutusta 

 
Mitä virkistäytymisen mahdollisuuksia haluaisit käyttää Söderkullan/Sibbesborgin alueella? 

Vilka rekreationsmöjligheter skulle jag vilja utnyttja i Söderkulla/Sibbesborg området 
 



Mitä nykyisin teen ympäristöni parantamiseksi? 
Vad gör jag i dagens läge för att vårda min miljö? 
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Mitä nykyisin teen ympäristöni parantamiseksi? (n = 75) 



Muuta, mitä? –vastaukset – annat, vad? -svar 
 
• Njuter av den 

 
• Deltar i underhållet av Hembygdsmuseet 

 
• Valmennan fudisjunnuja 

 
• Pyydän särkikaloja ongella, se vähentää 

rehevöitymishaittoja. 
 

• Pyydän retkeilijöitä/kalastajia siistimään jälkensä 
rannoilta 
 

• Paimennan pikkupoikia pois kolttosista 
 

• Yritän osaltani jakaa tietoa ja osallistua 
luonnonsuojelutoimintaan.  
 

• Käytän ympäristöäni 
 

• Toimin Sipoon luonnonsuojelijoissa ja osallistun  
mm. kaavoituksen seuraamiseen ja lausuntojen 
laatimiseen. 

Metsästys, marjastus  ja sienestys ovat sipoolaisia virkistäytymismuotoja 

Mitä nykyisin teen ympäristöni parantamiseksi? 
Vad gör jag i dagens läge för att vårda min miljö? 



Mitä olisin valmis tekemään ympäristöni parantamiseksi? 
Vad skulle jag vara färdig att göra för att vårda min miljö?  
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Mitä olisin valmis tekemään ympäristöni parantamiseksi?  
Vad skulle jag vara färdig att göra för att vårda min miljö? (n=74) 

Olen valmis tekemään muuta, mitä? -vastaukset 
• Njuta av den 
• Planera arboretum och parksskog 
• Keksimään teineille parempaa tekemistä 
• Guideturer till Sibbesborg 
• Hoitamaan koirapuistoa 
• Raivaamaan jokea 
• Vastustan metroa ja turhaa rakentamista ja suunnittelua 
• Osallistun mielelläni mielenosoituksiin, kampanjoihin, adresseihin, 

kyselyihin, kaavoitusta koskeviin tilaisuuksiin 
• Käytän ympäristöäni 

Söderkullan kartanon  maisemaa etelään 



 
Hiihtäminen - skidåkning 
• Nykyisin kun on suurin osa alueista varattu hiihtäjille ja toki haluan, 

että hiihtäjät saa hiihtää :) mutta meitä jotka ei hiihdä on myös 
olemassa ja kiva olisi kun pääsisi jollekin ylläpidetylle reitille 
kävelemään myös talvisin. Hiihtäjät saavat liikaa huomiota varsinkin 
Söderkullan keskustassa, kun kaikki alikulkutunnelitkin on vedetty 
laduiksi, nämä tulisi olla myös jalankulkijoiden käytössä.  
 

• Viktigt att finns grönområden med vandrings och skidrutter.  
Alla friluftsleder behöver inte vara breda grusvägar.  
Det går bra också med smalare skogsleder;  
bara man ryms att skida och terrängcykla på dem.  
 

• Valaistuja hiihtolatuja voisi olla enemmän, lisäksi pitäisi  
lisätä keräilyladut, jotta ei tarvitse kävellä monoilla pitkiä  
matkoja tai lähteä autolla hiihtämään.  
 

• Sipoonjokea pitkin voisi olla talvella latu, joka menee hiihtostadionille.   
 

• Hyvä että on erikseen moottorikelkalla ajettuja kävelypolkuja 
metsässä, tällöin eivät kävelijät tule tuhomaan luistelulatuja, 
jatkossakin pitää kehittää latuverkostoa sekä talvikävelyverkostoa.     
    … 

Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Mina tankar beträffande utvecklandet av rekreationsområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



• Om Söderkulla byggs ut och de nuvarande 
rekreationsområdena (motionsbanorna + skidspåren + 
omgivningarna runt Molnträsk mm. försvinner kan man 
lika bra flytta in mot Helsingfors för då är det ingen 
större skillnad mellan områdena, men blir närmare till 
jobbet.   
 

• Ulkoilureittejä ei voi käyttää talvella kävelemiseen, 
koska niissä on hiihtoladut. 
 

• Valaistusta on syytä lisätä ulkoilureittien varrella. 
Selvästi merkityt reitit ja valaistus niille. Metsää on vielä 
jäljellä että liikuntareittien lisääminen ei pitäisi olla 
mahdotonta. Samalla myös latuverkostoa voi kehittää. 
Pidän kuntoreittien melko luonnonmukaisesta tilasta ja 
mielestäni latuverkosto on hyvin hoidettu ja kattava 
talvisin. 
   

• Kaikki söderkullalaiset eivät ole innostuneita 
hiihtämisestä, joten on suorastaan törkeää, miten 
keskellä kylää olevat kävelyreitit pyhitetään talvisin vain 
hiihtäjille (torin ja koulun välissä olevan nurmialueen 
kävelytie), etenkin kun jalkakäytävät ovat talvella 
karseassa kunnossa (kapeita ja ennen kaikkea liukkaita).  
 

• Olisi myös suotavaa, että latukarttaan merkityt 
kävely/koiranulkoilutusreitit pidettäisiin kunnossa.  

• Liiallista metsän karsimista ja latupohjien 
laajentamista ja tasaamista tulisi välttää. Jo nyt 
syksyllä on latupohjia parannettu turhan raskaalla 
kalustolla. Söderkullan virkistysalueiden arvo on 
luonnonmukaisuudessa, ei kaupunkimaisissa 
puistoissa. 

 

Maisema Kalkkirannan aallonmurtajalta  länteen kohti Eriksnäsiä 

Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Mina tankar beträffande utvecklandet av rekreationsområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Mina tankar beträffande utvecklandet av rekreationsområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 

Uimapaikat - simplatser 
• Utebad, 50 m simbassäng uppvärmt vatten Söderkulla 

gårds marker. 
  

• Olisin ihan valmis ottamaan 'kummialueita' esim. 
uimaranta tai puisto, joiden siisteydestä/istutuksista 
ottaisin vastuuta ihan ilmaiseksi. Vähän tällaista 
harrastan jo nyt, mutta ihmisiä voitaisiin 
yleisemminkin rohkaista vastaavaan 
omavaltaisuuteen.  
 

• Sipoon joen alue on 'uniikki-alue' tämän alueen 
kehittäminen uimarantoineen, kävely- ja  pyöräteineen 
tekisi ulkoilu-, virkistysmahdollisuuksista vielä 
paremmat..  
 

• Simstrand vid havet också önskvärd.  
Meriuintipaikka ja tarpeeksi iso on saatava ja hyvällä 
rannalla. Simplats vid havet. 
 

• Toivon, että alueelle rakennetaan laajat, hyvin hoidetut 
ulkoilu- ja virkistysalueet sekä ehdottomasti uimaranta 
merenrantaan.  
 

• Skulle vara fint med en simhall. Uimahalli olisi hyvä.  
Taasjärven uimarannalla voi uida, leikkiä ja myös pelata lentopalloa 



Ulkoilumahdollisuudet - rekreationsmöjligheter  
• Virkistysalueita on mielestäni riittävästi. Söderkullassa on tällä hetkellä loistavat ulkoilumahdollisuudet. Luonto ja 

ympäristö on todella uniikkia. Niitä pitää kehittää varjellen, meillä on kaikki edellytykset kauniille ja luontoa 
kunnioittavalle rakentamiselle ja kehittämiselle. Tästä syystä katson, että paras tapa kehittää virkistysalueita 
Söderkullassa, on jättää mahdollisimman paljon luonnontilaista ympäristöä koskemattomaksi. Luonnontilaisuus ja 
hyvä luontokokonaisuus ovat arvoja, joita mm. ystävämme Helsingistä ja sen muista ympäryskunnista tulevat 
luoksemme kokemaan mm. marjastuksen, sienestyksen, ulkoilu- ja uintimahdollisuuksien vuoksi. Söderkullassa me 
olemme ylpeitä luonnostamme ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Pitäkää näistä arvoista kiinni, ja Söderkullan 
pysyy houkuttelevana asuinpaikkana myös tulevaisuudessa.  
 

• Kuntalaisia voi aktivoida terveytensä vaalimiseen liikunnan avulla tarjoamalla valmiiksi merkittyjä houkuttelevia 
reittejä, jotka KIERTÄVÄT jonkin alueen (ihmiset ei halua kävellä edestakaisin samaa pätkää).  
 

• Sipoonjoen jokivartta ja Sipoonlahtea tulee hyödyntää virkistykseen, se houkuttelisi jopa ulkopaikkakuntalaisia.  

Yhteydet saaristoon ovat vuoden ympäri kaikkien saatavilla. Pörtö Linen alus lähtövalmiina Kalkkirannassa.  

Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Mina tankar beträffande utvecklandet av rekreationsområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



Koirat, hevoset ja siisteys – hundar, hästar och  
snygghet i naturen 
 
• Olisi mukava jos ajateltaisiin myös meitä koiranomistajia 

suunnittelussa, että voitaisiin liikkua jossain muualla kuin pyöräteillä 
talvisinkin :) Siis pitempiä lenkkejä, ei vain koirapuistoa. Nykyisin kun 
on suurin osa alueista varattu hiihtäjille ja toki haluan, että hiihtäjät 
saa hiihtää :) mutta meitä jotka ei hiihdä on myös olemassa ja kiva 
olisi kun pääsisi jollekin ylläpidetylle reitille kävelemään myös 
talvisin. Voihan sitä omia polkuja kulkea ja tehdä polkuja mutta kun 
lunta on tullut tosi paljon, on joskus aika haasteellista lähteä sinne 
rämpimään. Tämä olisi minun toive :) 
 

• Olisi kiva, jos tiet eivät aina päättyisi umpikujiin, vaan aina olisi 
jatkoreitti/oikotie kävelijöille ja koiranulkoiluttajille. Oikeastaan 
voitaisiin päättää, että jokaisen tontin reunoilla on metrin levyinen 
alue, jota kaikki saavat vapaasti käyttää. 

 
• Rannoilta täytyy varata alueita myös koirille ja hevosille yleiseen 

käyttöön.      … Hevoset kuuluvat Sipoon virkistysmaisemaan 

Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Mina tankar beträffande utvecklandet av rekreationsområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



…koirat, hevoset ja siisteys - hundar, hästar och  
snygghet i naturen 
 
 
• Tehdään monikäyttöisiä alueita ilman kieltotauluja - jos on pakko 

kieltää joku asia, kielletään sitten se eikä muuta, esim. ei kielletä 
koiria, vaan kielletään koirankakan jättäminen. Kunnollinen 
koirapuisto! Koirapuisto olisi mukava saada Eriksnäsiin.  
 

• Koirien kanssa kulkeville oma hiihtolatureitti.  
 

• Koiranulkoiluttajana toivoisin enemmän (kakka)roskiksia 
kävelyteiden varsille, erityisesti välille S- ja K-market - Skeittipuisto 
Ingman Areenan vieressä. Reitti on välillä kuin kaatopaikka.  
 

• Ympäristön siisteyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Roskien 
lajittelua enemmän.  
 

• Mielestäni Taasjärven ympäristöä tulisi siistiä edelleen. Nyt järven 
pohjoisranta on epäsiisti ja rämettynyt. Ylimääräiset ja huonot puut 
pitäisi ottaa pois, jotta rannan kasvusto voisi hyvin ja näkymät 
olisivat siistit. Grundträsk on ns. lintujärvi ja luonnontilainen, mutta 
mielestäni Taasjärven ympäristön pitäisi olla siistimpi.  
 

• Kalastuspaikkojen lähelle roska-astioita, jotta muualta tulevat 
ihmiset keräisivät jätteensä talteen. 

 
 Kalkkirannan jätehuoltopiste on saaristolaisten lähipalveluja  

Ajatuksiani virkistysalueiden kehittämiseksi Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
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Palvelut - service 
• Hieno mesta ja paljon palveluja jo nyt!  

 
• Koloni trädgårdsmöjlighet. Siirtolapuutarhat olisivat varmasti myös hyvä 

ajatus, mökeillä tai ilman.  
  

• Laavuja ja/tai grillauspaikkoja latujen ja polkujen varsille, erityisesti 
Pilvijärvi-Möträsk-Grundträsk-Taasjärvi reitille.  
 

• Vapaasti käyttöön otettavia/halpoja soutuveneitä muutaman tunnin 
souteluun. Kajak/kanotpunkt vid ån till/från havet. (Söderkulla gård). 
 

• Rakentakaapa muutama kevytrakenteinen näkötorni/lintutorni että 
pääsee ihailemaan merimaisemia vähän kauempaakin.  

 
• Postilaatikko olisi tärkeä saada palvelutalo Lindan lähelle Uuden 

Porvoontien pohjoispuolelle. 
 
• Söderkullan tori on mukava, siellä myydään joskus kenkiä ja vaatteita, 

mutta voisiko sitä entisestään virkistää?  
 
 
  Sipoonkorven kansallispuisto  on suosittu retkikohde 
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…palvelut - service 
 

• Mitään hifistelyä metsät eivät kaipaa, kukaan ei liene tarvitse 
vessoja sun muuta, mutta siistejä levähdyspaikkoja voisi 
harkita. 
  

• Toivon, että alueelle rakennetaan laajat, hyvin hoidetut 
ulkoilu- ja virkistysalueet sekä ehdottomasti uimaranta 
merenrantaan.  
 

• Uuden Porvoontien varrelle sopisi hyvin esim. 
leirintä/camping-alue liikuntapalveluineen.  
 

• Sibbesborgin alueella  (ml. Joensuun tilan venesatama 
palveluineen) on suuri kehittämispotentiaali; toivottavasti 
suunnitelmissa kuitenkin arvostetaan luontoympäristöä 
asianmukaisesti.  
 

• Ravintola olisi kiva. Veljekset. Kalkkirannan tienristeyksessä 
ollut tanssipaikka  

Mitään hifistelyä metsät eivät kaipaa asukkaan mielestä 
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• De "förstörda rekreationsområdena" borde ersättas med nya 
rekreationsområden/rutter. Exempelvis över västra Hangelby 
bro så att de förbinder Eriksnäs och Söderkulla. Och från 
Eriksnäs via Box till Söderkulla så att Eriksnäs, Box och 
Söderkulla binds ihop med friluftsleder. Det borde vara 
naturligt för både ungdomar och vuxna att cykla friluftsrutter 
mellan Eriksnäs, Box och Söderkulla så att det nya "Sibbesborg" 
inte blir en asfaltbelagd minimetropol, utan ett unikt, 
alternativt, naturnära altenativ.  
 

• Söderkullan virkistyspaikat ovat kaikki asutusten lähellä ja 
keskellä hälinää -miksi? Miksi ei ole virkistyspaikkoja oikeasti 
metsän keskellä, luonnossa, poissa katseilta ja melulta? Miksi 
pitää olla asutusten lähellä, kun voisi oikeastakin luonnon 
rauhasta nauttia? 

  
• Jag tycker att naturen är det bästa rekreationsområdet och det 

viktigaste är att de stigar som finns bevaras. jag vill inte ha 
några konstgjorda rekreationsområden. T.ex. frisbeegolfbanan 
i Söderkulla har förstört naturen. Dels är korgarna fula, dels 
lämnar de som spelar efter sig ölflaskor och skräp. Ju mer ni 
lämnar naturen i fred, desto bättre. Vi flyttade till Sibbo för att 
njuta av naturen men ändå kunna bo nära service. Om naturen 
raderas ut måste vi flytta ännu längre österut. 

 
 

Hitån kallioilta  aukeavat huikeat  maisemat itään, Eriksnäsiin päin 
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• Hyvä että on erikseen moottorikelkalla ajettuja kävelypolkuja metsässä, tällöin eivät kävelijät tule tuhomaan 
luistelulatuja, jatkossakin pitää kehittää latuverkostoa sekä talvikävelyverkostoa. Olisi mukavaa, jos joku metsässä 
menevä ulkoilureitti olisi kävelijöiden käytössä aurattuna talvella.  Törkeää, miten keskellä kylää olevat kävelyreitit 
pyhitetään talvisin vain hiihtäjille. Olisi myös suotavaa, että latukarttaan merkityt kävely/koiranulkoilutusreitit 
pidettäisiin kunnossa.  
 

• Vaikka Söderkullan jalkapallokenttä on hieno ja suuri, niin katsomotilat siellä ovat aika huonot ja joillekin ikäryhmille 
tila ei kuitenkaan riitä. Tämä taas johtaa siihen että harjoitukset voivat välillä olla aika täysiä ja tätä kautta osallistujat 
joutuvat odottamaan vuoroaan kauankin. Tämä taas aiheuttaa turhautumista ja harrastuksen lopettamista.  
 

• Uuden hiekkakentän voisi myös päällystää tekonurmella, jos mahdollista. 

 

Eriksnäsin talvimaisemaa 
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• Vapaasti käyttöön otettavia/halpoja soutuveneitä muutaman tunnin 
souteluun. 

• Valaistuja ulkoilureittejä, jotka menevät merenrantaankin...  

• Näköalatorni reitin varrella?   

• Kevytväylät kaikille kantateille... erityisesti Söderkulla-Nikkilä tielle. 

• Om Söderkulla byggs ut och de nuvarande rekreationsområdena 
(motionsbanorna + skidspåren + omgivningarna runt Molnträsk mm. 
försvinner kan man lika bra flytta in mot Helsingfors för då är det 
ingen större skillnad mellan områdena, men blir närmare till jobbet. 

• Merenrantaan olisi myös hienoa saada enemmän 
luontopolkuja/kuntoratoja. Uusista kuntoradoista ja luontopoluista 
voitaisiin tiedottaa kuntalaisia paremmin.  

• Reittien parempi viitoitus viheralueille, lenkkeilypolkuja lisää ja 
puistoja. 

• Sipoonlahden rantanäkymillä varustettu kevyesti toteutettu 
kävelyreitti, toisi lisäarvoa.  

• Luonnontilaisia alueita tulee säilyttää. Moni on muuttanut tänne 
juuri luonnon läheisyyden vuoksi. Ei liian rakennettuja 
ulkoilupaikkoja, eikä liikaa "päällystettyjä" pintoja.  

Kuivaa kangasmetsää Hitån puolella Sipoonjokea 
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• Vandringsled från havet till Tavastland, längs med ån. En stig 
inte en väg för motorfordon. Begränsa körandet med 
snöskoter längs med Sibbo å till havet.   
 

• Kiva olisi kun pääsisi jollekin ylläpidetylle reitille kävelemään 
myös talvisin. Voihan sitä omia polkuja kulkea ja tehdä polkuja 
mutta kun lunta on tullut tosi paljon, on joskus aika 
haasteellista lähteä sinne rämpimään. Nykyiset polut ja niiden 
ympäristö ovat olleet hyvässä kunnossa. Olemme itse pitäneet 
Pilvijärven ympäristössä polkuja vapaana kaatuneista puista ja 
rakentaneet muutamia pieniä siltoja ojien yli. Muutamiin 
paikkoihin näille poluille pitäisi tehdä lisää ylityspaikkoja ja 
Pilvijärven alueen pitkospuita tulisi uusia.  
 

• En utsatt ridväg vore önskvärd som skulle gynna hela Sibbo. 
Viktigt att finns grönområden med vandrings och skidrutter.  
 

• Båtplatser kan förverkligas privat, men möjlighet att komma 
ut i skärgården borde finnas för dem, som inte har båt.  
 

• Plats att tex fiska (meta). 

 Kireitä siimoja Ingmanin sillalta etelään  
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• Kajak/kanotpunkt vid ån till/från havet. (Söderkulla 
gård). 
 

• Pyöräily/kävelyreitti Sipoonjoen varteen on hieno 
idea. Pyörätiet vähentäisivät autoilua kapeilla 
autoteillä.  
  

1. Om privat mark ingår skall det ha ett pris. 
Grönområden skall finnas på allmän mark inte så att 
allmänna marker byggs igen och rekreationsbruket 
flyttar ut på privatägda områden. 
 

2. Samarbete med nuvarande invånare och markägare. 
Markägare har säkert tankar om hur deras egendom 
skall utvecklas/bevaras.  
 

3. Begränsa körandet med snöskoter längs med Sibbo å 
till havet  

 

Sipoonjoen ylittävä kevyen liikenteen silta on massiivinen rakennelma Massbyn urheilukentän vieressä 
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Muuta - annat 
 

• Olisi kiva, jos tiet eivät aina päättyisi umpikujiin, vaan aina olisi jatkoreitti/oikotie kävelijöille ja koiranulkoiluttajille. Oikeastaan 
voitaisiin päättää, että jokaisen tontin reunoilla on metrin levyinen alue, jota kaikki saavat vapaasti käyttää. 

• Yritykset/yksityiset voisivat lahjoittaa vaikka puistonpenkin tai kiviaidan pätkän ja saisivat siihen pienen merkinnän 
lahjoittajasta. 

• Toivoisin että tänne rakennettaisiin kaunis kodikas kaupunki luontoa kunnioittaen ja vanhaa maalaismaisemaa sekä historiaa 
kunnioittaen. 

• Todella toivon, että tätä aluetta ei pilata liian ronskilla rakentamisella joka ei sovi maalaismaisemaan. Jumbon Kartanonkosken 
alue on kaunis ja sopii siihen vanhaan maalaismaisemaan. Toivoisin että tänne rakennettaisiin kaunis kodikas kaupunki luontoa 
kunnioittaen ja vanhaa maalaismaisemaa sekä historiaa kunnioittaen. Tästä syystä katson, että paras tapa kehittää 
virkistysalueita Söderkullassa, on jättää mahdollisimman paljon luonnontilaista ympäristöä koskemattomaksi. 

Sipoon jokimaisema pohjoiseen Massbyn urheilukentän viereiseltä sillalta katseltuna rauhoittaa 
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Muuta - annat 
• Naturen, och möjligheten för invånarna att vistas i röra sig i 

naturen är någonting som Sibbo och metropolområdet bör 
värna om! Få metropolområden i världen kan erbjuda sådana 
områden för sina invånare, så här har vi unik möjlighet att 
skilja oss från mängden.  
 

• Det borde vara naturligt för både ungdomar och vuxna att 
cykla friluftsrutter mellan Eriksnäs, Box och Söderkulla så att 
det nya "Sibbesborg" inte blir en asfaltbelagd minimetropol, 
utan ett unikt, alternativt, naturnära altenativ för dem som 
jobbar i Borgå eller Helsingfors. Stenlagda förorter finns det 
hur många som helst av. Men friluftsvänliga, naturnära 
förorter finns det inte mera i Helsingfors. Allt ärr för tätt byggt 
för att naturen skall klara sig vid sidan av bebyggelsen. 
 

• Söderkullan kartanon hienon tammipuiston, päärakennuksen 
lounaispuolella olevan hedelmätarhan ja ylipäätään koko 
kartanon alueen kunnossapito olisi kulttuurimaisemallisesti 
tärkeää. Tammipuisto erityisesti kaipaisi melko kiireellistä 
hoitoa.  Sibbesborgin alueella (ml. Joensuun tilan venesatama 
palveluineen) on suuri kehittämispotentiaali; toivottavasti 
suunnitelmissa kuitenkin arvostetaan luontoympäristöä 
asianmukaisesti. 

 
Tammivanhus Söderkullan kartanon puistossa 
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• Söderkullassa on erinomainen luontokokonaisuus. Se on pääkaupunki-
seudulla ainutlaatuinen, sillä metsä on suoraan oven takana ja se on 
luonnontilaista. Nämä ovat tärkeimmät syyt perheemme tänne muutolle ja 
uskon, että se on merkittävin seikka suurimmalle osalle uusia asukkaita. 
Söderkullassa on tällä hetkellä loistavat ulkoilumahdollisuudet. Tästä 
syystä katson, että paras tapa kehittää virkistysalueita Söderkullassa, on 
jättää mahdollisimman paljon luonnontilaista ympäristöä 
koskemattomaksi. 
  

• Luonnontilaisuus ja hyvä luontokokonaisuus ovat arvoja, joita mm. 
ystävämme Helsingistä ja sen muista ympäryskunnista tulevat luoksemme 
kokemaan mm. marjastuksen, sienestyksen, ulkoilu- ja 
uintimahdollisuuksien vuoksi.  
 

• Kunta on viime vuosina tehnyt harvennushakkuita mm. Grundträsketin 
ulkoilureittien varrella, eivätkä ne miellytä meitä asukkaita. Nämä hakkuut 
tuhosivat mm. hyviä tattimetsiä sekä muuttivat sitä luontoa, jota tulimme 
Söderkullasta hakemaan muuttaessamme tänne Helsingistä.  
 

• Söderkullassa me olemme ylpeitä luonnostamme ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista. Pitäkää näistä arvoista kiinni ja Söderkullan pysyy 
houkuttelevana asuinpaikkana myös tulevaisuudessa. 
 

• Virkistysalueita on mielestäni riittävästi. Älkää pilatko niitä liialla 
rakentamisella.  

 Erämaamaisemaa Hitåssa 
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..muuta - annat 

• Hartaana toiveena on rantojen säilyttäminen 
virkistykseen. Rakentaa voi sitten hieman kauemmas 
rannasta. 
 

• Alueella on useita arvokkaita luonnontilaisen kaltaisia 
metsäalueita, joiden säilymisestä pitäisi pitää huolta. 
Tärkeää on myös riittävän suurten yhtenäisten 
metsäpinta-alojen säilyttäminen, ettei ulkoilijoiden 
aiheuttama kulutus ole liian kovaa. Rakentamisen 
leviämistä yhtenäisille metsäalueille pitää välttää.  
 

• Vähät jäljellä olevat rakentamattomat merenrannat ovat 
aarre, josta pitäisi kaavoituksessa pitää erityisen tarkasti 
huolta. Eriksnäsin alueella Sipoonlahden rantojen 
rakentamissuunnitelmat pitäisi yleisen alueen vetovoiman 
nimissä perua ja säilyttää nämä alueet kasvavan väestön 
virkistyskäytössä mahdollisimman luonnontilaisina. 
 

• Lopettakaa turha suunnittelu ja kaavoittaminen!! Koko 
Sibbesborgin suunnittelu on verorahojen haaskausta. 
Suomen väkiluku ei riitä moisiin hankkeisiin.( esim. Heli 
ratahanketta touhuttiin n. 50 vuotta ja mitä tuli: älytön 
kasa piirustuksia ja laskelmia. Maksoi miljoonia.) 

 Sipoonlahden rantakallioita autereisena iltapäivänä 
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Maisema ja ympäristö Tärkeimmät paikat Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Landskap och miljö Viktigaste platserna i Söderkulla/Sibbesborg området 



• Maisemakohteita valittiin 214 kpl.  Maisemakohteissa näkyi selkeä keskittyminen vesielementtiin.  Sipoon jokilaaksoon ja 
saaristoon tuli runsaasti paikkoja, kuitenkin niin että Sipoonjoen varsi on saanut merkintöjä vieri viereen pitkin jokivartta 
lähes koko matkalle pohjoisesta Ingmanin sillalta aina merelle asti. Saaristossa maisemakohteita on sekä saarissa että 
merialueella.  Mantereella hajakohteita on  merkitty metsäalueille,  Sipoonkorven kansallispuistosta Spjutsundin 
metsäalueille saakka.  

• Luonnossa virkistäytymiskohteita oli noin 230 kpl ja niistä suurin osa on Söderkullan keskustan pohjoispuolella, siellä missä 
ulkoilupolutkin ovat. Västerskogin alueella on myös keskittymä virkistyskohteita. Spjutsundin metsissä niitä sen sijaan ei ole 
kuin yksi. Hitåssa ja Eriksnäsissä virkistäytymispaikkoja jonkin verran hajallaan ja Sipoon joen varrella selviä keskittymiä. 

• Luonnontilaisiksi koettuja alueita on eniten Söderkullan keskustan pohjoispuolella. Runsaasti niitä on myös Eriksnäsin 
alueella.  Hitåssa ja Sipoonkorven alueella niitä on merkitty myös useita. Saaristossa on joitakin merkintöjä.  

• Muu viheralue, josta minulle on hyötyä –merkintöjä 85 kpl. Useita kohteita meren rannalla, joitakin selkeästi metsissä. 
Eriksnäsissä kartanon kohdalla useita merkintöjä. Samoin saarissa. 

• Ulkoilu ja liikuntapaikkamerkintöjä 222 kpl. Suurimmat keskittymät ovat Söderkullan, Eriksnäsin ja Sipoonkorven alueilla. 
Loput ovat hajallaan saaristossa ja mantereen metsäalueilla. Urheilukentät ja hallit näkyvät myös keskittyminä.  
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Luonnontilainen alue (142 vastausta - svar) 
Område i naturligt tillstånd   
• Vastaukset kohdistuivat koko Etelä-Sipoon 

alueelle, josta voi päätellä, että ihmiset käyttävät 
alueita laajasti. 

• Pilvijärvi ympäristöineen keräsi noin 20 merkintää, 
Taasjärvi kuusi. Grundträsketille tuli 15 merkintää. 

• Taasjärven metsäalue koettiin luonnontilaiseksi 
alueeksi kahdeksassa vastauksessa. 

• Flisberget sai kymmenen merkintää. 

• Jopa Söderkullan kartanon ympäristö koetaan 
luonnontilaisena alueena kahdessa vastauksessa. 

• Möträsketin tien varsi sai viisi merkintää. 
Vesitornin tienvarsi yhden.  

• Hitån erämainen kallioselänne sai neljä merkintää. 

• Fiskträsketin ympäristö Sipoonkorvessa sai neljä 
merkintää 

• Pilvijärven Natura-alueet eivät korostuneet  
vastauksissa. 

 

 Jopa Söderkullan kartanon puisto koetaan luonnontilaisena alueena 
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Luonnossa virkistäytymisen paikat (229 vastausta - svar) -  rekreationsplatser i naturen 
• Valtaosa luonnossa virkistäytymisen paikoista  sijaitsee Sibbesborgin alueen pohjoisosissa, järvien ympärillä, 

metsissä sekä Flisbergetin kuntopolulla. 
• Pilvijärven ympäristössä on merkintöjä kolmenkymmentä, Taasjärvellä reilu tusina ja Grundträsketillä kymmenen. 
• Ulkoilupolkujen varsille luonnossa virkistäytymisen paikkoja on merkitty kolmekymmentä.  
• Västerskogin Falkbergsklobbarna on virkistäytymisen paikka neljälletoista vastaajalle. 
• Hitån metsäalueelle tuli 11 merkintää. 
• Eriksnäsiin, meren- ja joenrannoille on merkitty 20 kohdetta ja mantereelle kahdeksan kohdetta. Erityisen suosittu 

on Eriksnäsin laiturin ympäristö, ymmärrettävästi siitä syystä, että sinne on helppo päästä ja laiturilta pohjoiseen 
on hieno hiekkaranta. 

• Metsä ja suoalueille merkittyjä kohteita on hajallaan koko alueella runsaasti.   
Jopa Salparskogenissa muutama merkintä. 

• Kunnan omistuksessa olevilla alueilla saarissa on muutamia virkistäytymien paikkoja. 
 

Eriksnäsin laiturilta pohjoiseen on hieno hiekkaranta, joka houkuttelee uimareita, auringonpalvojia ja hevosia  
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Maisema (214 vastausta - svar) – en vacker vy 
 
Selkeä maisemaelementti on Sipoonjoki, sen rannoille on keskittynyt valtaosa 
maisemakohdemerkinnöistä. Sipoonjoen ja Sipoonlahden varrelle merkitty 
yhteensä seitsemänkymmentä kohdetta.  
 
• Saaristomaisemat korostuvat erityisesti vastauksissa. 

 
• Sipoonlahden rannoilla on Hitån puolella 10 ja Eriksnäsin puolella 15 

maisemakohdetta. 
 

• Sipoon jokivarrella pohjoiseen oli Valtatie 12:n ja 170 -tien välissä 18 
kohdetta ja joen varrella siitä pohjoiseen 19 kohdetta. 
 

• Sibbesborgin muinaislinnoitus sai useita merkintöjä myös. 
 

• Storängen Massbyn urheilukentän vieressä on saanut kaksi merkintää. 
 

• Järvien maisemakohteita on  
– Pilvijärvellä 13,  
– Taasjärvellä viisi ja  
– Grundträsketillä kuusi kappaletta. 

 
• Flisbergetin ulkoilureitin varrelle on merkitty kuusi maisemakohdetta. 

Hiljaa  virtaa  Sipoonjoki  tyynenä kesäpäivänä 

Maisema ja ympäristö Tärkeimmät paikat Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Landskap och miljö Viktigaste platserna i Söderkulla/Sibbesborg området 



Maisema (214 vastausta - svar) – en vacker vy 

 
• Vägaträskin eteläranta on saanut maisemamerkinnän yhdeltä 

vastaajalta. 
• Maisemakohteita on myös Sipoonkorven alueella, 

Spjutsundissa ja Nevaksessa. 
• Merenrannalla olevat maisemakohteet ovat   

– Sipoonrannassa,  
– Råkilassa,  
– Vainuddintiellä Gumbostrandissa,  
– Rågholmsfjärdenin tienoilla,  
– Sipoonlahden rannoilla,  
– Eriksnäsin Kalvholmenissa  ja  
– Kalkkirannassa.  

• Saarissa maisemakohteet olivat  
– Norrkullalandetilla kolme kohdetta ja  
– Kitössä kaksi kohdetta. 
– Katrineholmenilla yksi kohde,  
– Simsalössä yksi kohde ja  
– Söderkullalandetilla  yksi kohde. 

• Soldatskogen Ingmanin tehtaan pohjoispuolella on myös 
maisemallisesti merkittävä neljälle vastaajalle. 

 
Lemminkäisen temppeli  Hitåntiellä on  vaikuttava paikka 

Maisema ja ympäristö Tärkeimmät paikat Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Landskap och miljö Viktigaste platserna i Söderkulla/Sibbesborg området 



Muu viheralue, josta on minulle hyötyä  
(85 vastausta - svar) - grönområde jag har nytta av 
 
• Pilvijärven tienoilla on kymmenen kohdetta, 

Taasjärvellä kuusi ja Grundträsketin ympäristössä 
kahdeksan kohdetta. 

• Söderkullan kartanon tienoo kesäteattereineen on 
saanut 13 merkintää. 

• Flisbergetin ulkoilupoluille on annettu kymmenen 
merkintää  ja yhtä monta Taasjärven metsäalueelle  

• Hansakselle on tehty kolme merkintää hyödyllisestä 
viheralueesta ja vesitornin mäelle yksi. 

• Stormossen alueen pohjoisosassa on saanut yhden 
merkinnän. 

• Eriksnäsin laiturin ympäristöön merkintöjä  on tullut 
neljä kappaletta. 

• Norrkullalandetin Finnörsuddenille on  annettu peräti 
viisi merkintää, Möholmenille kaksi ja Skutholmenille 
yksi. 

 
 

Katrimossen suo houkuttelee marjastajia 

Maisema ja ympäristö Tärkeimmät paikat Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Landskap och miljö Viktigaste platserna i Söderkulla/Sibbesborg området 



Ulkoilu- tai liikuntapaikat (222 vastausta - svar)  
friluftsliv och idrottsanläggningar 
 
• Valtaosa ulkoilu- ja liikuntapaikoista on alueen pohjoisosissa, 

järvien ympärillä, metsissä sekä Flisbergetin kuntopolulla. 
• Urheilukentille on tullut paljon merkintöjä: Söderkullan 

urheilukenttä, skeittipuisto ja Areena on saanut  11 merkintää 
ja Massbyn urheilukenttä yhden merkinnän. 

• Palvelutalo Linda on saanut yhden merkinnän (uima-allas) 
samoin kuin Ingmanin uimahalli. 

• Pilvijärven ympäristössä merkintöjä on 16, Taasjärvellä 
kahdeksan ja Grundträsketillä kuntopolkuineen yhteensä 14. 

• Sipoonkorvessa  on kolme merkintää, Västerskogissa yksi ja 
Gumbostrandissa kolme.  

• Hitåssa on kaksi merkintää,  samoin Nevaksessa kaksi. 
• Norrkullalandetille on tehty kaksi merkintää ja Högbergenille 

yksi. 
• Eriksnäsissä Storängenille vievän tien varteen on merkitty  

yhdeksän ulkoilu- tai liikuntapaikkaa. 
• Joen varteen paikkoja on merkitty Eriksnäsiin neljä ja 

Joensuun tilalle yksi.  Yhteensä joen varrella on merkitty 
yhdeksän paikkaa. 

• Gumbostrandin puolelle Linnanträsketin maastoon on 
merkitty kaksi ulkoilu- tai liikuntapaikkaa. 

 

Maisema ja ympäristö Tärkeimmät paikat Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Landskap och miljö Viktigaste platserna i Söderkulla/Sibbesborg området 

Skeittipaikka Söderkullassa on ahkerassa käytössä 



Viheralueiden kehittäminen Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Utvecklandet av grönområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



Viheralueiden kehittäminen Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Utvecklandet av grönområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 

• Säilytettäviä paikkoja 154 kpl. Ne ovat keskittyneet vesialueiden ympäristöön sekä ulkoilureittien varteen sekä 
luonnonsuojelu- ja metsäalueelle Pilvijärven lähellä. Söderkullan järvimaastot ovat saaneet runsaasti merkintöjä ja 
Sipoonlahti sekä meren ranta samoin.  

• Toteutettavista paikoista valtaosa oli meren sekä järvien rannoilla ja Sipoonjoen itärannalla. Uusi uimapaikka 
merenrannalla on ehdotettavien joukossa.  Lisäksi toteutettavia paikkoja oli nykyisten liikuntapaikkojen yhteydessä 
ja metsäalueilla.  

• Sipoolahden rannalla Eriksnäsissä, Taasjärvellä ja Sipoonjoen suistossa samoille alueille kohdistuu sekä säilytettäviä 
että kehitettäviä kohteita. 

 



Säilytettävät virkistyspaikat (154 vastausta - svar)  
De rekreationsplatser som bör bevaras 
 
• Eniten kohteita on järvien ympärillä ja ulkoilureiteillä sekä 

Sipoonlahden rannalla. 
• Pilvijärvellä säilytettäviä paikkoja on 16, Mjödträsketillä viisi, 

Taasjärven rannalla kymmenen ja Grundträsketillä, erityisesti sen 
pohjoispuolella yhteensä 15. 

• Ulkoilupolku Flisbergetillä on kerännyt peräti 20 mainintaa. 
Taasjärven metsäalue kuusi. 

• Söderkullan kartanon alueelle on tehty viisi merkintää ja 
Sibbesborgin muinaislinnaan  kuusi merkintää. Sipoonjoen 
vastarannalle Sibbesborgin kohdalle tehty yksi merkintä. Samoin 
Tarapottenin teollisuusalueen metsään on tehty yksi merkintä. 

• Joensuun tilan alueelle on tehty merkintöjä viisi ja Sipoonjoen 
vastarannalle kolme merkintää. 

Sibbesborgin muinaislinnoitus talvipuvussaan.  

Friluftsstig vid Söderkulla gård  

Viheralueiden kehittäminen Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Utvecklandet av grönområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



Säilytettävät virkistyspaikat (154 vastausta - svar) 
De rekreationsplatser som bör bevaras 
 
• Eriksnäsissä Sipoonlahden ranta on saanut 16 

säilytettävää paikkaa, merenranta viisi ja 
mantereen metsäalue kaksi säilytettävää 
virkistyspaikkaa. 

• Eriksnäsin asemakaava-alueen Lintukaaren 
eteläpään eteläpuolelle ehdotetaan säilytettävää 
virkistyspaikkaa. 

• Hitåseen on merkitty neljä säilytettävää paikkaa ja 
Gumbostrandin puolelle Linnanträsketin 
läheisyyteen kaksi paikkaa. 

• Fiskträsketin länsirannalle on merkitty yksi, 
Byträsketille yksi, Ormträsketille yksi ja 
Falkbergsklobbarnan metsään yksi säilytettävä 
virkistyskohde. 

• Aivan Söderkullan ydinalueella ehdotetaan kolmen 
kohteen säilyttämistä. Näistä kaksi ovat entisen 
terveysaseman takana oleva metsikkö ja Opintien 
varrella oleva laaja nurmikenttä. 

 
Gräsplan som bör bevaras 

Viheralueiden kehittäminen Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Utvecklandet av grönområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 



Toteutettavat virkistyspaikat (68 vastausta - svar)  
De rekreationsplatser som bör förverkligas. 
 
• Eniten toteutettavia paikkoja on ehdotettu Sipoonlahden 

rannalle, yksi Hitån puolelle ja peräti 11 Eriksnäsiin. 
• Hitåntien varteen on ehdotettu todennäköisesti uimarantaa, 

siitä on tehty kaksi merkintää. 
• Byträsketille on ehdotettu yksi paikka ja Nevaksen kylään yksi. 
• Sipoonlahden pohjukkaan Nesteen huoltamon läheisyyteen on 

ehdotettu viittä toteutettavaa paikkaa. 
• Joensuun tilalle ehdotettu neljää uutta kohdetta ja 

Sibbesborgin muinaislinnan luo uusia paikkoja, neljä 
merkintää. 

• Tarapottenin teollisuusalueen pohjoispuolelle on ehdotettu 
kahta uutta virkistyspaikkaa. 

• Urheilukentän viereen ehdotetaan yhtä uutta kohdetta, 
samoin Neiti Miilintien itäpuolelle ja Pähkinälehdon alueelle 
myös yhtä. 

• Taasjärven metsäalueelle ehdotetaan kahta ja järvelle viittä 
uutta virkistyspaikkaa, niistä yksi järven keskellä. 

• Grundträsketille ehdotuksia on kuusi, jälleen yksi järvessä, 
Pilvijärvelle yksi ja Byträsketille yksi. 

• Eriksnäsin asemakaava-alueella Lintukaaren eteläpäähän 
ehdotetaan yhtä uutta virkistyspaikkaa. 

Hitåseen halutaan uimapaikka meren rantaan  

Viheralueiden kehittäminen Söderkullan/Sibbesborgin alueella 
Utvecklandet av grönområdena i Söderkulla/Sibbesborg området 
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Miten kuljet tällä kulkureitillä? 
Rutter och hur vi rör oss 
 
• Suurin osa vastaajista kulki jalkaisin tai 

polkupyörällä, osa ajoi mopolla ja muulla 
tavoin (veneellä?) ja osa jopa autolla. 

• Söderkullan keskustan ulkoilureiteillä 
enemmistö käveli.  

• Käytetyt kulkureitit keskittyvät pääasiassa 
järvien ympärille ja Flisbergetin kallioisen 
kangasmetsän ulkoilupoluille. 

• Kävely on reiteistä päätellen ollut 
rengasmaista, on tehty lenkki tietyn järven 
ympäri tai joen vartta sopivalle sillalle ja 
siitä joen yli ja toista rantaa seuraavalle 
sillalle ja siellä jälleen joen ylitys ja paluu 
lähtöpisteeseen.  

• Suosituimpia järviä kierrettäviksi ovat olleet 
Pilvijärvi ja Grundträsket. 

• Keskustan alueella on muodostunut 
suosittuja kävelylenkkejä myös ihan 
katuverkostossa. 

Miellyttävät kulkureitit - trivsamma rutter  



Miten kuljet tällä kulkureitillä? Rutter och hur vi rör oss  
 

• Eriksnäsissä on kuljettu myös matalimpia rantoja pitkin. 

• 170-tien, Gumbostrandintien ja Hitåntien muodostama lenkki on 
myös suosittu, tosin se on pituutensa vuoksi useimmiten kuljettu 
pyörällä. 

• Sipoonkorven Fiskträsketin ja Byträsketin välille on muodostunut 
myös pieni lenkki kävelijöille. 

• Sipoonjoki ja merialueet kutsuvat kulkemaan myös muulla tavoin. 
Kyselyssä ei kartoitettu erilaisten vesikulkuvälineiden suosiota, 
mikä sinänsä olisi ollut mielenkiintoista tietoa. Vastauksista voi 
päätellä, että joella ja merialueilla liikutaan aktiivisesti. Siltojen 
asettamien rajoitusten vuoksi joella voi liikkua kesäisin kanooteilla 
ja pienillä moottoriveneillä soutuveneilyn lisäksi. Vesiskoottereilla 
ajoa on säännöillä rajoitettu, mutta sitäkin käytetään virkistykseen 
paljon.  

• Talvella, säiden salliessa liikkuminen jäällä on suosittua hiihtäen, 
retkiluistellen, kävellen, potkukelkalla ja moottorikelkalla.  

• Merialueella on kierretty saaria ja kuljettu myös rannikon 
suuntaisesti.  

Miellyttävät kulkureitit - trivsamma rutter  

Surfausta voi harrastaa myös talvella 




