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Porkkalan kansallispuisto  
 
 Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys on tutustunut Porkkalan 

kansallispuistohankkeen selvitykseen - Metsähallituksen selvitys 
Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja  
-mahdollisuuksista - ja lausuu mielipiteenään seuraavaa:  

 
 Suhtaudumme positiivisesti laajan kansallispuiston perustamiseen 

Porkkalanniemelle ja sen lähialueille, koska Läntisellä Uudellamaalla on 
vähän kansallispuistoja suhteessa asukasmäärään ja matkailijoihin. Tällä 
ainutlaatuisella saaristo- ja rannikkoalueellamme on syytä suojella ja säilyttää 
rakentamiselta luonnontilaisia alueita, kun siihen vielä on mahdollisuus.  

 
Kansallispuistostatus   Kansallispuisto antaa alueelle arvokkaan statuksen; se kertoo luontoa 

arvostavista ihmisistä, jotka pitävät huolta ympäristöstä myös tulevia 
sukupolvia ajatellen. Ihmiset voivat hyvin kestävästi rakennetussa 
ympäristössä, missä luonnonvaraiset eläimet ja kasvillisuus menestyvät ja 
voivat hyvin.  

 
Kansallispuisto kaikille  Kansallispuisto voidaan perustaa valtion maille. Nämä alueet ovat meidän 

kaikkien käytettävissä jokamiehen oikeudella – lukuun ottamatta erityisesti 
rauhoitettuja alueita.  

 
 Kansallispuiston perustamista puoltavia seikkoja ovat mm.:  

 Mahdollisuus vierailijoiden ohjaamiseen opastein sopiville, määrätyille 
kulkureiteille.  

 Mahdollisuus ohjata vierailijat käyttämään joukkoliikennettä. Tämä 
edellyttää tietenkin paikallisten joukkoliikennepalvelujen olemassaoloa.  

 Pysäköinti- ja rantautumispaikkojen rakentaminen ja käyttäjille 
osoittaminen luontoa säästävästi.  

 Levähdys- ja ruokailupaikkojen rakentaminen ja käyttäjille osoittaminen 
luontoa säästävästi.  

 Jätehuollon järjestäminen niin, että jätteet lajitellaan ja kierrätetään.  

 Mahdollisuus sääntöjen laatimiseen vierailijoille ja niiden noudattamisen 
valvontaan. Tarvittaessa voi paljosta käytöstä kuluneen tai muuten 
vaarantuneen alueen sulkea ja suojella vain luonnontilaiseksi.  
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Luonnon suojelu kansallispuistossa  

 
On erittäin tärkeätä suojella uhanalaiset kasvit ja eläimet sekä näiden elinpiirit 
ihmisiltä myös kansallispuistoissa. Suojelualueen hiljaisuus voi vaarantua. 
Siksi suojelualueet pitää miettiä tarkkaan ja jättää palvelurakenteet näiltä pois. 
Eri alueiden nykyisiä rauhoitusmääräyksiä esim. tiettyjen lajien suhteen ei 
pidä purkaa.  

 
 Kävijöille on oltava tarkat ja selkeät ohjeet, mitä saa ja voi tehdä.  

On asetettava infotauluja ja sulkuja paikkoihin, missä luontoa suojellaan.  
 
Laaja kansallispuisto  Ympäristöyhdistys pitää laajinta vaihtoehtoa 3 hyvänä, koska se toisaalta 

suojelee ja samalla antaa kävijöille monipuolisimmat mahdollisuudet 
luontoympäristöjen kokemiseen. Kun kansallispuisto jakautuu useaan 
erilliseen alueeseen, jakautuu myös alueiden käyttö ja kulutus eivätkä 
mahdolliset suuretkaan kansallispuiston vierailijamäärät rasittaisi mitään 
yksittäistä aluetta kovasti.  
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