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Viite: YM lausuntopyyntö 30.1.2015 (Dnro YM6/5711/2012( 

ASIA: WWF:n lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen 

täydennystarpeista ja –mahdollisuuksista 

 

WWF on tutustunut lausuntokierroksella olevaan Metsähallituksen selvitykseen Suomenlahden 

merikansallispuistojen täydennystarpeista ja –mahdollisuuksista, ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

Yleistä 

 

Metsähallituksen selvitys on kattava, perusteellinen ja asiantuntevasti laadittu.  

 

WWF julkaisi oman esityksensä1 Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista keväällä 

2014. Sen keskeisimpiä esityksiä ovat mm.: 
 

• Porkkalan kansallispuiston perustaminen 

• vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden perusteella tärkeiksi tunnistettujen vesialueiden 

sisällyttäminen Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon 

• vedenalaisen harjuluonnon ja matalikkojen lisäsuojelu Saaristomerellä erityisesti välillä 

Jurmo–Dragsfjärd ja Tammisaaren saaristossa erityisesti Segelskärin–Mygganin alueella sekä 

Hankoniemen edustan meriajokasesiintymien alueella 

• Saaristomeren kansallispuiston laajentaminen vähintään 6000 hehtaariin sen 

yhteistoiminta-alueen sisällä sijaitsevilla saarilla sekä Saaristomeren Natura-alueen 

toteuttaminen loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 

• Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen laajentaminen (mm. 

Jussarön itäosa, Hästö-Busö lähisaarineen ja Odensö; Loviisan Hudö ja Lehtinen, Virolahden 

Mustamaa, Kotkan Vanhankylänmaa ja Kirkonmaan eteläosa sekä Loviisan saariston 

lintuluodot) 

• perinneympäristöjen pitkäjänteiseen hoitoon on varattava riittävät resurssit 

• haitallisten vieraslajien torjuntaa tulee jatkaa aktiivisesti ja torjuntatyön riittävästä 

resursoinnista 

                                                           
1
 http://wwf.fi/mediabank/6184.pdf 
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WWF on tyytyväinen, että moni WWF:n esityksistä on mukana myös Metsähallituksen selvityksen 

ehdotuksissa. 

 

Metsähallituksen selvityksessä on hyvin korostettu tarkasteltavien alueiden suurta merkitystä 

Itämeren ja sen saariston ja rannikon suojelussa, kestävässä virkistyskäytössä ja luontomatkailun 

kehittämisessä. Kansallispuistot ovat hyvä tapa yhdistää luonnon suojelu ja sen virkistyskäyttö 

hallitulla ja ohjatulla tavalla.  

 

Kansallispuistojen positiivisesta vaikutuksesta aluetalouteen on tutkittua näyttöä2: 

Metsähallituksen mukaan ”rahasumma, jonka valtio sijoittaa kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin, 

palautuu yhteiskunnalle monikertaisesti takaisin paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. … 

Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 euroa jokaista 

puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Matkailualueilla sijaitsevissa 

kansallispuistoissa hyötysuhde on vielä tätä korkeampi, keskimäärin 14 euroa. Isojen kaupunkien ja 

pääkaupunkiseudun läheisyydessä korostuvat paikallistaloudellisten vaikutusten sijaan lähivirkistys- 

ja terveyshyödyt.” 

 

Metsähallituksen selvityksessä on myös hyvin perusteltu, miksi juuri nyt on otollinen tilanne 

selvityksen kohteena olevien kansallispuistojen kehittämiseen ja täydentämiseen. Näistä tärkeimpiä 

ovat viime vuosina merkittävällä tavalla karttunut tieto merenalaisen luonnon monimuotoisuudesta 

ja puolustusvoimien vetäytyminen monilta luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta arvokkailta 

alueilta. 

 

Nykyisen kansallispuistoverkon edustavuuden tarkastelussa on hyvin ja aiheellisesti tuotu esiin 

puutteet merenalaisen luonnon suojelussa. Erityisen arvokkaita ovat matalat hiekka- ja 

sorapohjaiset alueet. Kuten selvityksessä todetaan, Suomenlahden ja Saaristomeren suojelualueet 

on lähes poikkeuksetta perustettu maanpäällisen luonnon suojelemiseksi, ja alueiden valinnan 

perusteena on tavallisesti ollut saarten kasvillisuus, luontotyypit sekä pesimälinnusto. Selvityksessä 

tuodaan esiin myös Itämeren suojelukomission (HELCOM) teettämä selvitys, jonka mukaan nykyisen 

suojeluverkoston kytkeytyneisyys ja alueellinen edustavuus eivät ole riittäviä vedenalaisen luonnon 

monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

 

Suomen tulee meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) mukaisesti varmistaa merellisten 

luonnonsuojelualueiden ekologinen kytkeytyneisyys yhtenäiseksi verkostoksi. Vain siten lajien 

mahdollisuus levitä suojelualueelta toiselle ja populaatioiden selviäminen pitkällä aikavälillä 

voidaan turvata.  Laadullisesti tarkasteltuna mereiset suojelualueet eivät nykyisellään kata useita 

tärkeitä elinympäristöjä, luontotyyppejä ja lajien esiintymiä riittävällä tavalla. Nykyisiä 

kansallispuistoja on tärkeää täydentää vedenalaisilla hiekkasärkillä ja riutoilla, jotka molemmat on 

                                                           
2http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/eraasiatjaretkeily/virkistyskaytonsuunnittelu/suojelualueidenmerkityspaikallistaloudelle/Siv

ut/Kansallispuistoihinsijoitetutrahatpalautuvatmonikertaisina.aspx 
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luokiteltu Natura-luontotyypeiksi ja listattu HELCOM:in (2013) biotooppiluokittelussa 

vaarantuneiksi. Myös edustavien meriajokasesiintymien sisällyttäminen etenkin Saaristomeren ja 

Tammisaaren saariston kansallispuistoihin on ensiarvoisen tärkeää. Meriajokasyhteisöt ovat yksi 

Suomen kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä ja Suomen vesialueella tärkein merenpohjan 

monimuotoisuuden ja tuottokyvyn indikaattorilaji. 

 

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston täydentäminen 

 

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston suurimmat puutteet nykyisellään ovat hajanaisuus ja 

reippaasti luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamaa vähimmäispinta-alaa pienempi koko, 

sekä ennen kaikkea se, että siihen ei kuulu merialueita lainkaan. Molempiin näihin selvityksen 

esitykset tuovat erittäin merkittävän parannuksen.  

 

WWF pitää kaikkia selvityksessä esitettyjä laajennuksia hyvin perusteltuina ja kannatettavina. 

Useimmat kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja WWF:n omassa esityksessä ehdotetut 

laajennukset kansallispuistoon ovat mukana Metsähallituksen esityksissä, isoimpina yksittäisinä 

Loviisan Hudö (231 ha) ja Kotkan Kirkonmaan eteläosa (120 ha). WWF:n esityksessä mukana olevat 

alueet Virolahden Mustamaalla ja Kotkan Vanhankylänmaalla on tärkeä saada liitettyä 

kansallispuistoon sitten, kun ne eivät enää ole vuokralla puolustusvoimille.  

 

Lisäksi yksityisomistuksessa olevat Pyhtään Ristisaaren ja Kaunissaaren väliset harjukarit (Suurikari, 

Pienikari, Rasvakari) olisivat erittäin arvokas lisä kansallispuistoon. Ne ovat hienoja, täysin 

luonnontilaisia, riuttamaisia, linnustollisesti arvokkaita harjusaaria nykyisen kansallispuistoalueen 

ulkorajojen sisäpuolella. Ne myös kuuluvat Itäisen Suomenlahden saariston ja vesien Natura 2000 –

alueeseen, ovat osa Kaunissaaren – Ristisaaren valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä  

harjujensuojeluohjelman kohde. 

 

WWF katsoo Metsähallitus selvityksen tavoin, että pääpuute Itäisen Suomenlahden 

kansallispuistossa on vesialueiden täydellinen puuttuminen. Itäisen Suomenlahden alue sisältää 

useita arvokkaita harjusaarten jatkeita, riuttoja sekä vedenalaisia hiekkasärkkiä, joita tulee lisätä 

mukaan kansallispuistoon. Kokonaisuutena WWF on esittänyt toukokuussa 2014 julkaistussa 

raportissaan Metsähallituksen selvityksen esitystä laajempaa ja yhtenäisempää merialuetta 

liitettäväksi kansallispuistoon.  

 

Kannatettavaa on Metsähallituksen selvityksen mukaisesti lisätä myös ehdotetut alueet 1, 2, 3, 7, 8, 

ja 12 kansallispuistoon. Näiden alueiden lisääminen toisi kansallispuistoon useita arvokkaita saarien 

ja luotojen vedenalaisia osia, hiekkasärkkiä ja riuttoja. Mahdollisuuksien mukaan tulisi tarkastella 

kansallispuistoon liitettävien merialueiden kytkeytyneisyyttä.   

 

Itämerennorpan kaikkein pienin, uhanalaisin ja huonoiten tunnettu osakanta elää Itäisen 

Suomenlahden kansallispuistossa ja Suomenlahden perukassa Venäjän puolella. Viime vuosina 

suoritettujen laskentojen perusteella tehdyn arvion mukaan Suomen ja Venäjän yhteinen itäisen 
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Suomenlahden norppakanta voi olla vähentynyt jopa vain noin sadan yksilön tienoille. Norpan 

potentiaalisimmat lisääntymisalueet kansallispuistossa ja sen tulevilla laajennusalueilla tulee 

rauhoittaa ihmisen aiheuttamalta häiriöltä norpan pesinnän aikaan helmi-huhtikuussa 

liikkumisrajoituksien ja talviliikenteelle (ilmatyynyalukset, jäätiet) annettavien suosituksien avulla.  

 

Tammisaaren saariston kansallispuiston täydentäminen 

 

WWF pitää kaikkia selvityksessä esitettyjä laajennuksia hyvin perusteltuina ja kannatettavina. Lähes 

kaikki kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja WWF:n omassa esityksessä ehdotetut 

laajennukset kansallispuistoon ovat mukana Metsähallituksen esityksessä. Selvästi merkittävin 

niistä on laaja Segelskärin ulkoluotoalue, joka on hyvin tärkeä sekä merenalaisen luonnon että 

linnuston suojelun kannalta. Kyseisellä alueella on myös tärkeitä maailmanlaajuisesti uhanalaisen 

allin lepäilyalueita, jotka tulee kansallispuiston laajennuksen vaatiman lainmuutoksen yhteydessä 

rauhoittaa metsästykseltä. 

 

Tammisaaren saariston kansallispuiston alueella arvokasta vedenalaista luontoa on suojeltu vain 

vähän. Metsähallituksen selvityksen ehdottama laajennus Segelskärin ulkoluotojen alueelle sisältää 

suuren määrän vedenalaisia riuttoja sekä edustavia sinisimpukka- ja punaleväesiintymiä. Ehdotettu 

alue on pienempi kuin WWF:n oma aiempi ehdotus, joka ulottuu laajemmalle, aina 

talousvyöhykkeelle asti. Kansallispuiston laajentaminen talousvyöhykkeelle asti toisi arvokkaan lisän 

Suomen toistaiseksi puutteelliseen ulkomerialueiden suojeluun, ja tätä mahdollisuutta tulisi 

tarkastella. 

 

Metsähallituksen esittämien laajennusten lisäksi WWF esittää, että kansallispuistoa laajennetaan 

myös Hankoniemen edustan erittäin edustavien meriajokasniittyjen alueelle (ks. WWF esitys1, 

kartta 2). Alueella on jo perustettuja luonnonsuojelualueita (YSA) ja se on laajemmalla rajauksella 

mukana Natura 2000 –verkostossa. Skandinaviassa on lähes kolmannes koko maailman 

meriajokasniityistä, ja Suomen meriajokasniityt edustavat Itämeren pohjoisia ääriesiintymiä, joiden 

esiintymistä suolapitoisuus rajoittaa3, 4. Meriajokasniityt ovat myös Suomen kansainvälinen 

vastuuluontotyyppi. Niitä esiintyy erityisesti Saaristomerellä Salpausselkien alueella sekä 

Hankoniemen eteläpuolella, joten niiden lisäsuojelu nyt Suomenlahden merikansallispuistojen 

täydennyksen yhteydessä olisi luontevaa. Myös Metsähallituksen selvityksessä katsotaan, että 

Tammisaaren saariston kansallispuiston yhtenä täydentämisen tavoitteena on suojella 

vedenalaiselta luonnoltaan valtakunnallisesti arvokkaita alueita. Hankoniemen eteläpuolen 

meriajokasniityt kuuluvat WWF:n mielestä ehdottomasti tähän kategoriaan.  

 

Tammisaaren kansallispuistoa olisi vesiluonnon suojelun näkökulmasta järkevää myös laajentaa 

Metsähallituksen selvityksen mukaisesti Jussarön eteläpuolelle. Tällä alueella on arvokkaiksi 

                                                           
3 Raunio, A., Anttila, S., Kokko, A. & Mäkelä K. Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet. Lakisääteiset turvaamiskeinot. 

YM 5/2013.  
4 Boström et al. 2014. Distribution, structure and function of Nordic eelgrass (Zostera marina) ecosystems: implications for coastal 

management and conservation. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 24: 410-434. 
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katsottuja riuttoja sekä sinisimpukoiden ja punalevien esiintymisalueita. Myös WWF ehdotti osaa 

tästä alueesta kansallispuistoon liitettäväksi. 

 

Saaristomeren kansallispuiston täydentäminen 

 

Saaristomeren kansallispuiston osalta Metsähallituksen selvityksen esitykset ovat valitettavasti 

muihin käsiteltyihin alueisiin verrattuna epämääräisempiä – erityisesti luvussa 5.3 

täydentämiskohteiden listan viimeinen kohta ”maa-alueiden ostaminen Natura-verkoston 

toteutuksen valmiiksi saattamiseksi, merialueiden hankinta erityisesti Salpausselkä III:n alueelta, 

kansallispuiston alueiden sisältä ja luonnonsatamista, milloin näitä on myynnissä”. Osin tämä 

selittyy kansallispuiston perustamislain erilaisella lähtökohdalla – Saaristomerellä kansallispuiston 

yhteistoiminta-alue rajaa alueen, jonka sisällä valtion omistamat maat kuuluvat kansallispuistoon. 

Näin ollen yhteistoiminta-alueen sisällä valtion omistukseen tulevia alueita ei tarvitse erikseen 

kansallispuiston perustamislain muutoksella liittää kansallispuistoon. Tästä huolimatta 

Metsähallituksen esitys kaipaa selkeitä hehtaaritavoitteita sekä luontoarvojen perusteella rajattuja 

konkreettisia alue-ehdotuksia kansallispuiston laajennuksiksi niin maanpäällisen kuin 

vedenalaisenkin luonnon osalta. Selvityksessä ehdotetut kansallispuiston täydentämiskohteet ovat 

WWF:n mielestä perusteltuja ja tarpeellisia, mutta suojelutarpeeseen nähden esitys on WWF:n 

mielestä riittämätön. 

 

Vuonna 1986 ympäristöministeriön asettama Saaristomeren kansallispuiston suunnitteluryhmä piti 

3000 hehtaarin kokoista kansallispuistoa alueeltaan liian hajanaisena, toiminnallisesti 

epäyhtenäisenä ja vapaa-ajan rakentamisen pahasti pirstomana. Suunnitteluryhmä ehdotti 

kansallispuiston pinta-alatavoitteen kaksinkertaistamista ja maanhankinnan tehostamista. 

Merkittävää edistystä puiston laajentamisessa ei tämän jälkeen ole kuitenkaan tapahtunut. 

 

Maaluonnon osalta kiireisintä olisi WWF:n mielestä hankkia valtiolle yhteistoiminta-alueen sisällä 

olevat Natura 2000-ohjelmaan kuuluvat yksityismaat ja liittää ne kansallispuistoon. Saaristomeren 

Natura-alueesta oli vielä vuonna 2011 toteuttamatta noin 1000 hehtaaria. Osaa näistä alueista 

uhkaa vapaa-ajan asuntojen rakentaminen. Lisäksi WWF:n mielestä ympäristöministeriön tulisi 

perua Saaristomeren Natura-alueen nk. toteuttamisstrategia, jonka perusteella vapaa-ajan 

asuntojen rakentamista ollaan sallimassa luonnonsuojelulailla toteutettaviksi päätetyille Natura-

alueille. Näiden kohteiden suojelu tulee mahdollisimman pian toteuttaa luonnonsuojelulailla 

alkuperäisen Natura-päätöksen mukaisesti. 

 

Arvokkaiden vedenalaisten luontokohteiden suojelu Saaristomerellä on hyvin puutteellista. Varsin 

heikosti kansallispuiston vesialueilla ovat nykyisellään edustettuina harjusaaret, vedenalaiset 

hiekkasärkät sekä matalien hiekkapohjien meriajokasesiintymät. WWF kannattaa Metsähallituksen 

esitystä Saaristomeren kansallispuiston täydentämisestä kolmannen Salpausselän matalilla 

(pääasiassa 0–10 m syvyisillä) vedenalaisilla hiekka- ja sorapohjilla, joilla kasvaa runsaasti 

meriajokasta. Tämä ehdotus on linjassa WWF:n oman aiemman ehdotuksen kanssa.  
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Metsähallituksen selvityksessä ei kuitenkaan varsinaisesti esitetä aluetta kansallispuistoon 

liitettäväksi, vaan ainoastaan harkittavaksi. Toivomme ponnekkaampaa esitystä luontoarvoiltaan 

tärkeiden alueiden mukaan ottamiseksi tältä kolmannen Salpauselän alueelta. Näin saataisiin 

Saaristomeren kansallispuiston piiriin arvokkaita hiekka- ja sorapohjia, joiden suojelun taso on 

arvioitu Suomen luontodirektiiviraportoinnissa epäsuotuisaksi. Harjusaarten ja vedenalaisten 

hiekkasärkkien uhkana on mm. ruoppaustoiminta sekä vesirakentaminen. 

 

WWF kannattaa myös Metsähallituksen esitystä Örön saaren liittämistä vesialueineen mukaan 

kansallispuistoon. WWF:n omassa ehdotuksessa koko Örö-Rosala-Hiittinen alue on katsottu 

tärkeäksi alueella sijaitsevien matalien hiekkapohjien ja meriajokasesiintymien vuoksi.  

 

Saaristomerellä on myös useita tärkeitä fladoja ja kluuveja, joita tulisi WWF:n mielestä 

mahdollisuuksien mukaan lisätä kansallispuistoon. Ne tarjoavat tärkeitä pesimäalueita vesilinnuille 

ja suojaisia kutu- ja poikasalueita useille kalalajeille. Näitä ovat esimerkisi Snåldön ja Toronskäret 

(Öröstä pohjoiseen), Lilla Gallbyskäret, Västersundet, Lädan, Lilla Bärsskäret ja Korsskären 

(Bodöarna-alueesta etelään ja itään), sekä Flatö ja Ramsö (Jurmosta pohjoiseen) ja Birsskär 

(Jurmosta koilliseen). 

 

Porkkalan kansallispuiston perustaminen 

 

WWF kannattaa lämpimästi Porkkalan kansallispuiston perustamista. Kuten Metsähallituksen 

selvitys osoittaa, alueelle on mahdollista perustaa valtion maille ja vesialueille luonnoltaan ja 

kulttuurihistorialtaan hyvin monipuolinen kansallispuisto. Monestakin alla tarkemmin kuvattavasta 

syystä puisto olisi syytä perustaa nimenomaan laajana, esityksen vaihtoehdon 3 pohjalta. 

 

Laajana, vaihtoehdon 3 pohjalta toteutettuna Porkkala olisi ainoa kansallispuistomme, jossa olisivat 

edustettuna kaikki vyöhykkeet mantereen aarnimetsistä ja lintukosteikoista uloimpaa saaristoon ja 

ulkomeren matalikoille. Kuten selvityksessä todetaan, Porkkala olisi Suomen ainoa kansallispuisto, 

jossa voi havaita samassa puistossa runsaasti saaristolintuja (esim. räyskä, pilkkasiipi, tylli), 

kosteikkolajeja (esim. kaulushaikara, viiksitimali, mustakurkku-uikku) ja erämaalajeja (esim. kuikka, 

metso, mehiläishaukka ja monet pöllöt). Suojelun piiriin saataisiin myös erittäin tärkeitä 

vedenalaisia riuttoja, matalikkoja sekä sinisimpukoiden ja punalevien esiintymisalueita.   

 

Edellisessä, vuonna 2003 tehdyssä selvityksessään Metsähallitus totesi, että Porkkalan 

kansallispuisto on periaatteessa toteuttamiskelpoinen sekä biologisin perustein että yleisöpalvelun 

kehittämiskohteena. Sen jälkeen alueelta on saatu valtiolle suojelutarkoituksiin 

huomattavia lisäalueita (mm. Störsvik, Långvassfjärden, Bjurs, Porsö, Bågaskär), jotka täydentävät 

kansallispuistoksi soveltuvien alueiden kokonaisuutta merkittävästi sisempien saaristovyöhykkeiden 

ja mannerrannan osalta. Näissä on myös kansallispuistolle tärkeitä tietä pitkin saavutettavia 

kohteita. 
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Porkkalan kansallispuisto olisi merkittävä vetovoimatekijä alueen kunnille. Kuten selvityksen 

yhteenvedossa todetaan, kansallispuistolla olisi paljon kehittämismahdollisuuksia ja myönteinen 

merkitys kuntien imagolle ja alueen matkailuyrittäjille. Kansallispuisto olisi myös ainutlaatuinen 

mahdollisuus saada rahoitusta alueen ja sen infrastruktuurin kehittämiseen. Toisaalta selvityksen 

toteutusvaihtoehdossa 0 (= perustamalla erillisiä luonnonsuojelualueita) tällaista etua ei saataisi. 

 

Kuten selvityksessä todetaan, Metsähallituksen tulee varautua selvitysalueen 

luonnonsuojelualueiden hoitoon ja palveluvarustuksen ylläpitoon joka tapauksessa. 

Kansallispuiston perustaminen ja näiden alueiden sisällyttäminen siihen olisi hoidon ja 

palveluvarustuksen ylläpidon kannalta parempi ja tehokkaampi vaihtoehto, koska kansallispuistossa 

olisi erillisiä suojelualueita paremmat mahdollisuudet suunnitella hoitoa ja ohjata virkistyskäyttöä. 

Sekä kävijöiden että osa-alueiden hallinnan ja hoidon kannalta on parempi, että lukuisten erillisten 

luonnonsuojelualueiden sijasta perustetaan yksi suuri kansallispuisto. 

 

Perustettavan kansallispuiston mantereen puolen alueille tulevien kävijöiden jakautumisen 

tasaamiseksi nimenomaan laajin toteutusvaihtoehto (selvityksen vaihtoehto 3) on tarpeen. Näin 

puistoon saataisi mukaan mm. jo nykyisellään hyvin tunnettu, suosittu ja helposti saavutettava 

retkikohde, Kirkkonummen Saltfjärden. Samasta syystä myös hieman etäämpänä sijaitseva Inkoon 

Bjurs olisi perusteltua ottaa mukaan kansallispuiston rajaukseen, koska sinne on tieyhteys, ja siksi 

sen mukaan ottamisella voitaisi osaltaan hajauttaa kansallispuistoon saapuvia retkeilijöitä 

useammalle kohteelle. 

 

Haastavaa puiston virkistyskäytön suunnittelun kannalta on se, että puiston vetovoimaisimmat 

käyntikohteet tulisivat metsähallituksen selvityksen mukaan olemaan saaria (erityisesti 

Kirkkonummen Rönnskär ja Träskön). Yhtenä hyvänä ratkaisuna olisi järjestää kansallispuiston 

saarille kaupallinen vesibussiliikenne, joka tarjoisi mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille ja samalla 

vähentäisi kävijäpainetta mantereen puolella.  

 

Valtion omistuksessa ja Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa oleva Porkkalan 

luotsiaseman alue Porkkalanniemen kärjessä olisi tärkeä ja mielenkiintoinen lisä kansallispuiston 

manneralueisiin, jos luotsiasema siirtyy muualle ja vuokrasopimus Finnpilot Oy:n kanssa päättyy. 

Alueella on valmiina hyvä venesatama sekä rakennus, joka voisi toimia esimerkiksi yrittäjälle 

vuokrattuna hotellina ja/tai ravintolana. Täältä käsin voitaisi myös huoltaa esim. Träskön ja muiden 

saarien retkeily- ja opastusrakenteita. 

 

Kirkkonummen Kallbådanin hylkeidensuojelualue majakkoineen olisi hyvä sisällyttää 

kansallispuistoon, koska se on Kirkkonummen kunnalle ja myös perustettavalle kansallispuistolle 

tärkeä tunnusomainen maamerkki. Jos Kallbådan liitetään kansallispuistoon, on hyvin tärkeää, että 

sen rauhoitusmääräykset säilytetään nykyisellään. 

 

Erittäin keskeinen ratkaistava asia kansallispuiston perustamisen yhteydessä on monien alueella 

olevien julkisyhteisöjen (erityisesti kuntien ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen) virkistys- ja 
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ulkoilualueiden rooli, sekä yhteistyö Metsähallituksen, kuntien ja virkistysalueyhdistyksen kesken 

kansallispuistoon kuulumattomien suojelu- ja virkistysalueiden hoidossa sekä palvelurakenteiden 

rakentamisessa ja ylläpidossa.  Kuten selvityksessä todetaan, yhteistyö mantereella virkistysalueita 

omistavien julkisyhteisöjen kanssa helpottaisi kansallispuiston saavutettavuuden parantamista, ja 

osaltaan myös hajauttaisi kävijöitä eri alueille. Näistä aluista selvästi tärkeimpiä ovat Inkoon 

Kopparnäsin alue sekä Porkkalanniemen kärjen virkistysalueet. Yhteistyölle Metsähallituksen ja 

virkistysalueita omistavien julkisyhteisöjen kanssa on monia mahdollisia muotoja, mukaan lukien 

luonnonsuojelulain 22§ mahdollistama julkisoikeudellisen yhteisön omistaman alueen liittäminen 

kansallispuistoon yhteisön suostumuksella. 

 

Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaaminen kansallispuiston perustamisen yhteydessä on 

tärkeää, ja asia on laajasti käsitelty Metsähallituksen selvityksessä. Upinniemen edustalla olevat 

Ramsön saaret sekä Mäkiluoto on rajattu pois Metsähallituksen selvityksen tarkastelualueesta.  

Toistaiseksi puolustusvoimien hallinnassa olevan Kirkkonummen Rönnskärin saaminen mukaan 

kansallispuistoon heti, jos puolustusvoimat siitä luopuu, olisi ensiarvoisen tärkeää, ja asia tulisi 

selvittää ja valmistella jo puiston perustamisvaiheessa. Sama koskee myös Mäkiluotoa, jos 

puolustusvoimat päättää tulevaisuudessa luopua siitä. Mäkiluodon osalta tulisi tehdä 

kansallispuiston perustamisvaiheessa ratkaisu, että saari liitetään Porkkalan kansallispuistoon, jos 

puolustusvoimat päättää siitä luopua. Yksi mahdollisuus tällaisen ratkaisun tekoon olisi määritellä 

kansallispuistolle sen perustamislaissa Saaristomeren kansallispuiston tapaan yhteistoiminta-alue, 

jonka sisällä olevat esim. puolustusvoimien käytöstä vapautuvat valtion maat luetaan osaksi 

kansallispuistoa. 

 

 

WWF Suomi 

 

     
Jari Luukkonen      Petteri Tolvanen 

suojelujohtaja       ohjelmapäällikkö, suomalainen luonto 

jari.luukkonen@wwf.fi     petteri.tolvanen@wwf.fi  

 

 

 
Sanna Kuningas 

meriasiantuntija 

sanna.kuningas@wwf.fi 

 


