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Malli esteettömän luontoreitin reittikuvauksesta – Storträsk  
Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee alueella, jolla jääkauden 
muokkausvoimat myllersivät aikanaan maa- ja kallioperää. 
Kansallispuiston metsiin kätkeytyy lukuisia mielenkiintoisia geologisia 
muodostumia, jotka kutsuvat retkeilijää kurkistamaan aina seuraavan 
kallionseinämän taakse. 
Sipoonkorven Storträskjärvelle johtava esteetön reitti Sipoonkorven Kansallispuistoon on 
valmistunut v 2019 ja se on luokitukseltaan vaativa esteetön reitti. Reitti on janareitti, joka 
tarkoittaa, että taukopaikalta palataan samaa reittiä takaisin parkkipaikalle, jolloin reitin 
paluumatkalla laskukaltevuudet muuttuvat nousukulmiksi ja päinvastoin. Se mikä 
mennessä oli ylämäkeä, on palatessa alamäkeä - ja päinvastoin.  

Reitin kokonaispituus edestakaisin kuljettuna on n 2 km.  

Reitti lähtee Tasakalliontien (Vantaa navigaattoriin) parkkipaikalta. Parkkipaikalla on neljä 
esteetöntä pysäköintipaikkaa, jotka on merkitty pyörätuolisymboleilla. Parkkipaikalla on 
myös opastaulu, joka kertoo reitin kulun ja alueen historiasta, opastaulu on sijoitettu 
parkkipaikan läheisyyteen ja sen eteen pääsee hyvin apuvälineillä lukemaan informaation. 
Opastaulussa ei ole pistekirjoitusta. Väri kontrastiltaan opastaulu on selkeä, mutta ei 
välttämättä kaikissa näkörajoitteissa ole kuitenkaan luettavissa.  

Reitin pinta on kovaa kivituhkaa ja siinä on helppo kelata tavallisella pyörätuolilla, 
rengaskoon ollessa maastoon sopiva. Reitin leveys matkalla vaihtelee 1,8-2 metrin välillä. 
Reitin ensimmäinen jyrkkä alamäki tulee vastaan n 400 metrin kohdalla. Alamäkiosuutta 
on kaikkiaan n 180 metriä.  ja siinä kaltevuus on isoimmillaan 24 %, Mäen alaosassa on 
usein pinnan osalta pehmeyttä ja valumaveden aiheuttamaa pinnan syöpymää.  

Reitti jatkuu alamäkiosuuden jälkeen nousuosuutena, jota on noin 100 metrin matkalla ja 
nousukulmaa on enimmillään 18 % . Tässä kohden on reitille tehty käsijohteet, joita voi 
hyödyntää etenemisessä ja myös helpottavat näkemisrajoitteisten etenemistä reitillä. Reitti 
jatkuu hetken tasaisena ja pienen loivan alamäen jälkeen noustaan n 10 m ylämäki, jossa 
nousukulmaa n 10 % huoltorakennuksen alapuolelle. Tämän jälkeen laskeudutaan n 20 m 
matka järven rantaan tulipaikalle, laskussa kaltevuutta n 15 % 

Näkörajoitteisten osalta reitillä etenemistä helpottaa reitin ja ympäröivän maaston selkeät 
erot, joita on lisätty pengerrystä tukevilla rakenteilla. WC rakennuksen ja tulipaikan osalta 
värikontrastit eivät ole kovin selkeitä.  

Huoltopisteet 

WC on esteetön ja täyttää luontokohteiden wc rakentamisen kriteerit. WC.n ja Puuvajaan 
on luiska  4 metriä pitkä ja 1 metriä leveä, joissa nousu kulmaa 15 %. Luiskissa on 
molemmin puolin kaiteet, jotka helpottavat luiskan käyttöä.  

Rannassa on katettu tulipaikka jossa mahtuu tulikehikon ympäri kulkemaan apuvälineillä, 
makkaran paistoa unohtamatta. Lisäksi rannassa on kaksi esteetöntä pöytäryhmää 
ateriointia varten. Reitin alkupäässä on myös wc, joka ei ole esteetön. 


