Sipoonjoki

melontareitti, kalastus ja muu virkistyskäyttö
Sipoonjoki saa alkunsa aivan Sipoon kunnan pohjoisrajalta, josta se laskeutuu Nikkilän kuntakeskuksen Nikkilän ja Söderkullan ohitse Sipoonlahdelle. Varsinainen Sipoonjoen melontareitti alkaa Nikkilän pohjoispuolelta, josta on 18 kilometriä Sipoonlahdelle Eriksnäsin laitureille. Sieltä reitti jatkuu edelleen Storörenin
lahteen merellä saarten suojassa. Melontareitin kokonaispituudeksi tulee näin yhteensä 26 kilometriä.
Sipoonjoki on luonteeltaan rauhallinen ja miellyttävä meloa. Yläjuoksultaan joki on hyvin kapea ja ruovikkoinenkin, mutta innokas meloja voi kokeilla vesille
lähtöä jo kartoitettua reittiä ylempääkin. Kesän mittaan uoman yläosa kuitenkin kuivuu kapeaksi ja kasvaa osittain umpeen. Sipoonjokireitti alkaakin vasta
Herralan vanhalta sillalta.
Tyypillinen piirre reitin alkuosalle ovat korkeat rantatörmät, joiden välissä meloja liikkuu täysin omassa rauhassa. Brobölen padon ohituksen jälkeen joki jälleen
kapenee ja luikertelee puiden sekaan, kunnes avarammat maatalousmaisemat taas jatkuvat Hindsbyn kohdalla. Brobölen alapuolella reitti on paikoitellen
hankala melottava erityisesti vähäisen veden aikaan ja uomassa on paljon rannoilta kaatuneita puita.
Pian Söderkullan ja Uuden Porvoontien ohituksen jälkeen alkaa aluksi hyvin ruovikkoinen Sipoonlahti. Melojan on kuitenkin helppo edetä selkeää veneväylää
pitkin, kun vain muistaa huomioida mahdollisen muun vesiliikenteen ja etenkin veneiden peräaallot. Sipoonlahden jälkeen suojaisa reitti jatkuu länteen päin
lähellä rantaa, ja samalla meloja pääsee nauttimaan merellisistä maisemista. Reitti päättyy Storörenin lahdelle, jossa on kunnan venesatama. Sipoonjoen heikko
virtaus mahdollistaa myös melomisen alajuoksulla vastavirtaan. Melontaretken voi aloittaa Storörenin lahdelta, Gumbostrandista tai Eriksnäsin laiturilta ja
nousta ylös Sipoonjokea ainakin aina Söderkullan kartanon kävelysillalle saakka.
Kalastuksen harrastajat voivat myös lähteä Sipoonjoelle kokeilemaan onneaan. Tarpeellista lisätietoa kalastuksesta löytyy “Kalastuslupien tarve ja myyntipaikat”
otsikon alla.

Brobölen korkeudella Sipoonjoki on
kapea ja virtaama pieni, joten
kanoottia saattaa joutua uittamaan

Föreningen vatten- och luftvård
för Östra Nyland och Borgå å r.f.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.
Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO

Runebergsgatan 17, 06100 BORGÅ

Kalastuslupien tarve ja myyntipaikat
Onkiminen ja pilkkiminen on kaikille sallittu jokamiehenoikeus. Sipoonjoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, joten onkiminen ja pilkkiminen ei ole sallittua
joen koski- ja virtapaikoilla. Muuta kalastusta harjoittavan 18-64 vuotiaan on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu. Lisätietoja: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

Sipoonjoella ja Sipoonlahdella on lisäksi erillisiä kalastuskieltoja ja –rajoituksia elokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Lisätietoja kalastuksesta ja
kalastusrajoituksista on saatavilla osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi, tai Porvoon-Sipoon kalatalousalueen toiminnanjohtajalta Gabi Lindholmilta.

Yhteystietoja

Palvelupaikat / Serviceställen

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo
www.vesi-ilma.fi

Sipoon kunta / Sibbo kommun
Lukkarinmäentie 2 04130 Sipoo / Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo

Suomen kanoottiliitto ry.
www.kanoottiliitto.fi

SipooInfo Nikkilä / SibboInfo Nickby
Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo / Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo

toimisto@kanoottiliitto.fi
Kalatalouden keskusliitto
www.ahven.net

SipooInfo Söderkulla / SibboInfo Söderkulla
Amiraalintie 2, 01150 Söderkulla / Amiralvägen 2, 01150 Söderkulla
Puh. kunnan vaihde / tel. kommunens växel
+358923531
Sähköpostiosoitteet / e-post adresser
info@sipoo.fi
www.visitsipoo.fi
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Pysäköintipaikka

Palveluita Nikkilässä
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Sipoon kuntakeskukseen Nikkilään meloja pääsee rantautumalla huoltoaseman kohdalle.
Nikkilästä löytyviä palveluita
ovat muun muassa ravintolat,
pankit, apteekki, linja-auto- ja
taksiasema sekä kunnantalo.
Nikkilän tuntumassa sijaitsevat
myös Sipon vanha kivikirkko eli
Pyhän Sigfridin kappeli 1450-luvulta ja uusgoottilainen Sipoon
kirkko vuodelta 1885.
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Lähtö-/rantautumispaikka

Lähtö Sipoonjokiretkelle tapahtuu
Herralan vanhan sillan kupeesta
(osoite: Jokitörmä 50, Sipoo). Joki
on vielä aika kapea, eikä vettä ole
paljon etenkään loppukesällä.
Sipoonjokireitin alkuosa tarjoaa
kuitenkin melojalle miellyttävän
elämyksen. Rantapenkat ovat
varsin korkeat ja välistä joella
saattaa tulla vastaan myös kapeikkoja ja tiheitä kaislikkoja.

Brobölessä vesivoimaa on hyödynnetty jo 1500 -luvulta lähtien.
Nykyinen pato on 1800 -luvulta,
vaikka siihen kuuluvaa myllyä ei
enää olekaan jäljellä. Sipoonjoella
on tehty myös kalataloudellisia
kunnostustoimenpiteitä. Niihin
liittyen rakennettiin kalaporras
Broböleen 1993. Näin vaelluskalat
voivat nousta yläjuoksullekin.

Pato kierretään oikealta (ohitus
noin 100 metriä) ja takaisin vesille
pääsee heti alapuolelta. Padon ja
ohitettavan kosken jälkeen seuraa
toinen melko loiva koski. Joki on
kapea ja virtaama on pieni, joten
Kotiseutumuseo
Henbygdsmuseet
kanoottia saattaa joutua uittamaan
pienissä kivikkoisissa virtapaikoisStorträsk
sa. Myös veteen kaatuneet puut
saattavat hidastaa matkantekoa.

Gesterby

Broböle

Gesterby
Pilvijärvi

Kotiseutumuseo
Henbygdsmuseet

Hyvä ja helppo rantautumis- ja
vesillelaskupaikka on Immersbyn
kävelysillan kupeessa (lähin
katuosoite: Söderkullantie 545).
Tästä meloja voi helposti pistäytyä
Pilvijärven uimarannalle, mikäli
haluaa virkistäytyä siellä. Kävelymatka joelta Pilvijärvelle on noin 1
km. Uimarannalta löytyy mm. grilli,
pöytiä, keinuja, pukukoppeja ja
vessoja sekä kioski kesäisin.
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Molnträsket
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Taasjärvi
Tasträsket

Immersbyn kävelysilta

Immersby

Söderkulla

Söderkullan kartano
Söderkulla gård

Palveluita Söderkullassa

Söderkulla on Sipoon eteläinen
keskus. Sieltä meloja tai retkeilijä
löytää kauppoja, ravintoloita, postin
ja apteekin. Rantautumisen voi
suorittaa Uuden Porvoontien sillan
luo ja jatkaa siitä kävellen Söderkullan keskustaan, vain vajaan puolen
kilometrin päähän.

Storören

Söderkullan
kartanon laituri

Karhusaari
Björnsö

Tarinan mukaan Sibbesborgin muinaislinna on viikinkien rakentama muinaislinna Sipoonjoen suulla silloin sijainneelle saarelle. Sibbesborgin ovat
kuitenkin mahdollisesti rakentaneet
tanskalaiset Uudellemaalle tehdyn
ristiretken yhteydessä vuonna 1191,
Nykyään Sibbesborg sijaitsee täysin
kuivalla maalla Sipoonjoen läheisyydessä ja linnoituksen ympärille rakennettujen vallien jäännöksiä on vielä jäljellä.
Sibbesborgin alueen omistaa Sibbo
hembygdsförening
rf, josta voi kysellä
Västerskog
lisätietoja myös muista Sipoon alueen
nähtävyyksistä, kuten kotiseutu- ja
maatalousmuseosta
(http://www.sibbo.hembygd.fi/kontakt/)
Gumbostrand

Stuvnäs

Kallbäck
Eriksnäs
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Långnäs

Rågholmsfjärden

Rågholmen

Lillsundet

Skutholmen

Sandholmen

Bärgarholmen

Takvedaholmen

Lilla
Bergholmen

Storörenin lahdella
pääsee rantautuman
joko Storörenin tai
Karhusaaren venesatamaan. Molemmissa
venesatamissa on myös
parkkipaikkoja ja kahvila,
jossa meloja pääsee
virkistäytymään.
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Sibbesborg

Katriholmen

Storören lahti

Sibbesborg

170

Bölsfjärden

Majvik

170

Eriksnäs

0

Ryssholmen

Söderkullalandet

kilometriä kilometer
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Eriksnäsin laiturille tultaessa on Sipoonjoki jo takanapäin ja alueelle on helppo
rantautua. Meloja voi kuitenkin vielä jatkaa eteenpäin merelle Sipoonjokireittiä
pitkin. Reitti Storörenin lahdelle on noin kahdeksan kilometriä pitkä, se on varsin
suojaisa ja siellä on helppo suunnistaa. Suuria selkiä ei ole, vaan reitti kulkee mantereen ja saarten välissä lähes koko matkan. On kuitenkin hyvä muistaa, että merellä
liikkuessaan meloja on aina alttiimpi sään vaihteluille kuin joella. Myös tuuli vaikuttaa
enemmän ja rajuissa aallokoissa tai vastatuulessa on huomattavasti rankempi meloa
kuin tyynessä vedessä. Onkin hyvä tarkistaa sääolot ja oma kunto ennen merimelontaosuutta.

