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WWF Suomen lausunto Teijon kansallispuiston perustamisedellytyksistä 
 

 

WWF Suomi kiittää Metsähallitusta lausuntopyynnöstä Teijon kansallispuiston 

perustamisedellytyksistä laadittuun selvitykseen. Selvitys on monipuolinen ja tasapainoinen katsaus 

kansallispuiston perustamisen lähtökohdista ja mahdollisuuksista. WWF kannattaa vahvasti Teijon 

kansallispuiston perustamista ja toteaa lausuntonaan muuten seuraavaa. 

 

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 

mennessä, ja suojellun pinta-alan merkittävä kasvattaminen on tässä avainasemassa. Varsinkin 

eteläisen Suomen suojelualueverkostossa on paljon kehittämistä. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu 

vain kolme prosenttia. Kansallispuistot muodostavat merkittävän rungon pinta-alaltaan laajoina 

suojelualueina ja toimivat näin suojelualueiden verkoston tärkeinä ytiminä. Kansallispuistot ovat 

tärkeitä myös luonnon virkistyskäytön ja aluetalouden näkökulmasta. 

 

Nimenomaan metsäluonnon suojelun kannalta kansallispuiston perustaminen nykyisen 

retkeilyalueen sijaan olisi merkittävä parannus, koska metsätalouskäyttö loppuisi ja talouskäytössä 

olleiden metsien luonnontilaistuminen alkaisi. Kansallispuistosuunnitelmaan sisältyvästä alueesta 

1103 hehtaaria on ollut metsätalouskäytössä, joka on heikentänyt voimakkaasti metsäluonnon 

monimuotoisuutta ja vaateliaiden metsälajien selviytymistä alueella. Metsähallituksella on runsaasti 

kokemusta entisten talousmetsien ennallistamisesta, jota on mahdollista hyödyntää Teijon alueen 

metsissä. Talousmetsistä 603 hehtaaria on tällä hetkellä taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä. 

Näiden ennallistamista esimerkiksi polttamalla on syytä harkita, jotta näiden talousmetsinä 

hoidettujen osien kiertokulku saadaan ohjattua näin luonnonmukaisempaan suuntaan. Ojitettuja 

soiden vesitalous on tarpeellista ennallistaa joko kaivamalla ojat umpeen tai patoamalla. Osa 

nykyisellään tiheästä metsäautotieverkostosta voidaan jättää palvelemaan retkeilykäyttöä ja 

pyöräilyä, mutta osa metsäautoteistä on syytä hävittää ja poistaa käytöstä, jotta saadaan luotua 

aiempaa yhtenäisempiä metsäalueita. 

 

Selvityksen mukaisten kansallispuistoon liitettävien alueiden lisäksi WWF esittää kahden Matildan 

kylässä sijaitsevan valtion omistaman palstan sisällyttämistä osaksi kansallispuistoa. 

Korkianummen palsta (kiinteistötunnus 734-640-3-1) arvot perustuvat vanhaan kalliomännikköön, 

pähkinäpensaslehtoon ja sen läpi kulkevaan puroon, vaihtelevaan topografiaan sekä mäen lailta 

(66,5 mmpy) avautuvaan komeaan näköalaan. Ruojakuopan palsta (kiinteistötunnus 734-555-3-290) 

sijaitsee Matildan kylän ja nykyisen retkeilyalueen opastuskeskuksen välissä ja siinä kulkee useita 

polkuja osoituksena vilkkaasta virkistyskäytöstä. Tämä kylän kupeessa oleva metsäalue olisi tärkeä 

sisällyttää osaksi kansallispuistoa juuri virkistyskäytön edistämisen takia. Ruojakuopat ovat 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä miilunpolton yhteydessä syntyneitä kuoppia. 

 



Teijon nykyisen retkeilyalueen retkeilyreittiverkosto on tiheä ja kattava. Nykytason ylläpitäminen 

riittää myös kansallispuistolle. Polku- ja pitkospuuverkosto kattaa suurimman osan alueesta ja 

kävijäkunta on jo tottunut olemassa olevaan reitistöön. Maastopyöräily tulee ohjata nykyisille 

metsäautoteiden pohjille. WWF katsoo, että uutta retkeilyreittiä ei tule perustaa Hamarijärven 

itäpuolelle, sillä on tärkeää, että kansallispuistoissa säilyy myös aluekokonaisuuksia, joihin 

virkistyskäyttöä ei ohjata. Virkistyskäyttö aiheuttaa aina ainakin jonkin verran häiriötä ympäröivään 

luontoon ja etenkin pesimälinnuston kannalta tärkeät alueet tulisi rauhoittaa kokonaan 

virkistyskäytöltä, jotta ihmisen aiheuttama häiriö ei vaikuttaisi kielteisesti harvinaisten lintujen 

pesimämenestykseen. 

 

Suomessa sovellettavan kansainvälisen IUCN:n suojelualueiden luokittelun mukaan metsästys ei 

pääsääntöisesti kuulu kansallispuistoon, ja metsästyksen järjestäminen kansallispuistoissa on 

selkeästi linjattu hiljattain tehdyssä luonnonsuojelulain uudistuksessa. Kansallispuistojen tulee olla 

paitsi luonnonvaraisten eläinten turvattuja elinympäristöjä, myös retkeilijöiden kannalta turvallisia 

ulkoilualueita. Poikkeuksen metsästykseen muodostavat luonnonsuojelulain mahdollistama hirven 

ajo sekä vierasperäisten, liian runsaslukuisten tai vahingollisten lajien kuten minkin, valkohäntäpeuran 

ja supikoiran pyynti. Valtaosassa Etelä-Suomen metsistä metsästys on sallittua, joten on hyvin 

tärkeää, että on alueita, joissa metsästystä ei sallita. Nykyinen metsästyksen harjoittaminen Teijon 

alueella koskee vain pientä käyttäjäryhmää verrattuna alueen kokonaiskävijämäärään. Alueen 

metsästyskäytön merkitys on siten aivan marginaalinen käyttäjäkunnan näkökulmasta. 

 

WWF kannattaa lämpimästi Teijon kansallispuiston perustamista, sillä Etelä-Suomi tarvitsee 

laajoja, yhtenäisiä suojelualueita turvaamaan alkuperäisluonnon selviytymistä myös tiheään 

asutuilla seuduilla. WWF pitää tärkeänä myös, että valtiolla on valmiudet myös laajentaa 

kansallispuistoa tulevaisuudessa maakaupoilla esimerkiksi osana METSO-ohjelman toteuttamista. 
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