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Kopparnäs-
Störsvik
INKOO-SIUNTIO

Silmänkantamattomiin rakentamatonta 
rantaviivaa, korkealle kohoavia kallioita, 
saariseikkailuita ja metsän rauhaa. 
Kopparnäs-Störsvik on ulkoilijan 
ehtymätön aarreaitta.

Alueen pinta-ala manner 721 hehtaaria, saaret 67 heh-
taaria, vesialue 1497 hehtaaria (kokonaisuus koostuu 
Uuvin ja Metsähallituksen alueista)
Merikarttasarja B 630
Osoite Kopparnäsintie 432, 10160 Degerby
Palvelut infotauluja, pysäköintipaikkoja, tulipaikka, keitto-
katoksia, käymälöitä, esteetön käymälä, sauna, kaivo, 
lintutorni, kiinnitysrenkaita, kiinnityspoijuja, venelaitureita

Saapumisohje Kopparnäs: Helsinki-Hanko-tieltä (nro 51) 
käännytään Degerbyn kohdalla etelään Koppar näsin-
tielle. Valtatieltä on noin 5 km:n matka Kopparnäsiin. 
Störsvik: Helsinki-Hanko-tieltä (nro 51) käännytään etelään 
Störsvikintielle, jota ajetaan noin 5 km. Tämän jälkeen kään- 
nytään vasemmalle Kolaholmenintielle, jonka varresta löy- 
tyy pysäköintipaikka (osoite Kolaholmen 100, 02580 Siuntio).

Kopparnäs-Störsvik on ainutlaatuisen suuri yhtenäinen 
merenranta-alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Alue on yh-
dis tel mä upeita kalliorantoja, arvokasta saaristo luontoa, 
kauniita maisemia ja värikästä historiaa. Helppo pää sy 
rannan tyrskyjen ääreen, muuttolintujen tark kailu, seik-
kai le mi nen saarissa, viilettäminen kallioilla polku juoksun 
mer keis sä, alueen haltuun ottaminen pyörän selässä 
tai omasta rauhasta nauttiminen metsän sii mek ses sä 
– kaikki nuo ja lukuisat muut tavat nauttia ulko ilmasta 
onnistuvat Kopparnäs-Störsvikissä.

Kopparnäsiä leimaavat sekä rannassa että sisämaassa 
hienot kalliot, joilta avautuu näköala merelle ja saa ris-
toon. Kallioalueiden lomassa on metsää, niittyä, suota 
sekä peltoja. Störsvik on puolestaan luontokeidas, jonka 
ranta-alueet vaihtelevat laakeista kallioista jyr kän tei-
siin ja tervaleppälehdoista hiekkarantoihin. Störsvikin 
sisäosien vanhat metsät, Kvarnträsk-järvi ym pä ris töi-
neen sekä alueen rehevimmät rantametsät ja -niityt 
muo dos ta vat Etelä-Suomessa harvinaisen, arvokkaan 
luon non suojelu- ja virkistysaluekokonaisuuden.

Tietoa retkeilijälle

Kopparnäs-Störsvikin virkistys- ja luonnonsuojelualue 
koostuu kahdesta osasta: Inkoon puolella sijaitsevasta 
Kopparnäsistä ja Siuntion Störsvikistä. Alueella on sekä 
Uuvin että Metsähallituksen hallinnoimia osia, joita 
hoidetaan yhtenäisenä aluekokonaisuutena – kaiken 

kaikkiaan lähes 800 hehtaaria maata ja yli 15 km raken-
tamatonta rantaviivaa!

Kopparnäs-Störsvikissä on aivan rannan tuntumassa 
usei ta taukopaikkoja, joilla on tulentekomahdollisuus. 
Hie noim mat näkymät merelle avautuvat korkealta 
Rävbergetin laelta, ja matalammalta Berguddenin näkö-
ala paikal ta. Niiden välinen kallioalue sopii hyvin kävelyyn 
ja meri maisemien ihailuun.

Alueella ei toistaiseksi ole juurikaan merkittyjä reittejä. 
Kalastajatorpantien risteyksen viereiseltä pysä köin ti-
paikalta voi kuitenkin lähteä tutustumaan metsässä ja 
peltojen tuntumassa kiertävään luontopolkuun, jonka 
pituus on 3 kilometriä. Siihen sisältyy reilun kilometrin 
osuus hiekkatiellä, jolla on myös autoliikennettä.

Kopparnäs-Störsvikin laaja alue sopii erityisen hyvin 
tutus tuttavaksi pyörällä. Alueen hiekkateiden lisäksi 
help poa ajettavaa on esimerkiksi Östervikenin ja Sand-
fjärdenin välinen rantareitti, joka on suurelta osin kova- 
 poh jais ta polkua. Hieman alle 2 km mittaisen reitin varrel- 
le osuu kaksi pientä kallioaluetta. Myös reitti Störsvikin 
puolen puhdistamon pysäköintipaikalta Sand vikeniin sopii 
helppoon maastopyöräilyyn. Koko Störs vikin rantapolun 
kiertäminen taas tarjoaa haastetta ko ke neem mille ajajille.

Laajan manneralueen lisäksi virkistysalueeseen kuuluu 
useita saaria, joihin veneilijä tai meloja voi tutustua. Stora 
Halsö on Kopparnäsin alueen suurin saari, jonka pohjois-
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päässä on laituri, poijuja ja kiinnitysrenkaita. Veden sy - 
vyys laiturissa on n. 1,5 m. Laiturin läheltä löy ty vät tuli - 
paik ka ja käymälä. Saaressa on myös pieni itse pal ve lu - 
periaatteella toimiva sauna. Alueen muilla saa rilla ei ole 
palveluita, mutta ne soveltuvat mainiosti oma toi mi seen 
retkeilyyn. Alkukesällä on kuitenkin tärkeää olla häi rit se-
mät tä pesiviä lintuja, jotka viihtyvät alueella hyvin.

Kopparnäsissa, sisämaan kallioalueilla pesii touko-
kesäkuussa harvinainen ja suojeltu kangaskiuru, minkä 
vuoksi on erityisen tärkeää pitää koirat kytkettyinä.

Esteettömyys

Berguddenin näköalapaikka sopii hyvin myös 
liikuntarajoitteisille, sillä reitti on aivan rantaan saakka 
tasainen. Berguddenin pysäköintipaikan läheltä löytyy 
myös esteetön käymälä.


