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Viite: Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja mahdollisuuksista

PORKKALAN SUOJELUALUEIDEN KEHITTÄMINEN
Selvityksessä Metsähallitus esittää Porkkalan suojelualueiden kehittämiselle neljää vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa on mukana vain
Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. 0-vaihtoehdon mukaan
Metsähallituksen alueista tehdään asetusteitse ns. tavallisia luonnonsuojelualueita. 1, 2 ja 3-vaihtoehdoissa Metsähallituksen alueista perustetaan kansallispuisto.

PORKKALAN KANSALLIPUISTON PERUSTAMINEN
Suomen Latu kannattaa Porkkalan kansallispuiston perustamista. Kansallispuistojen kokonaisrahoituksen on kuitenkin lisäännyttävä vastaavasti, jotta kasvavasta kansallispuistoverkosta pystytään huolehtimaan
laadukkaasti. Lisäksi luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien tulee parantua.
Pääkaupunkiseudun länsipuolella oleva kansallispuisto vastaisi osaltaan
eteläisen Suomen suureen virkistyskäyttökysyntään ja olisi pääkaupunkiseudun viherkehän läntisin kohde. Suomen Ladun näkemyksen mukaan kansallispuiston tärkeänä tehtävänä on tukea ihmisten luontoharrastusta, luontokasvatusta ja luonnossa liikkumista. Kansallispuistolla
on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia.
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Suomen Latu katsoo, että Porkkalan nykyiset virkistyskäyttömahdollisuudet tulee turvata ja mikäli alueesta perustetaan kansallispuisto, sen
reittejä ja palveluja on pystyttävä parantamaan kansallispuistoilta edellytetylle tasolle.
Metsähallituksen selvityksen mukaan Porkkalan kansallispuiston perustamisen arvioidaan aiheuttavan noin 1 miljoonan euron verran investointikustannuksia ja 80 000 euroa vuosittaisia käyttökustannuksia.

SUOMEN LATU KANNATTAA VAIHTOEHTOA 3
Metsähallitus on esittänyt kolme vaihtoehtoa kansallispuiston perustamiselle. 1. -vaihtoehdossa (Porkkalan saariston kansallispuisto) kansallispuistoon tulee mukaan Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa olevia saaria ja vesialueita, mutta ei alueita mantereella. Pintaalaltaan kansallispuisto olisi 155 ha saaria ja 12 612 ha vesialuetta.
2. -vaihtoehdossa (Porkkalan ja saariston kansallispuisto) kattaa Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa olevia saaria ja vesialueita sekä rannikolla olevia alueita. Pinta-alaltaan kansallispuisto olisi 1 044 ha
saaria ja 12 978 ha vesialuetta.
3. -vaihtoehdossa (Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuisto) kansallispuistoon tulee mukaan Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa olevia saaria ja vesialueita sekä mantereella olevia alueita HelsinkiHanko-tien eteläpuolella. Mukana ovat myös Saltfjärdenin laaja kosteikkoalue sekä Finnträskin suuri vanhan metsän alue.
Suomen Latu ja sen jäsenyhdistys Porkkalan Polku kannattaa vaihtoehtoa 3 (Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuisto), koska se on virkistyskäytön kannalta monipuolisin vaihtoehto. 3-vaihtoehdossa saariston
lisäksi Saltfjärdenin ja Finnträskin metsä sekä Saltfjärdenin lintutorni
palvelevat ulkoilijoita.
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PORKKALAN VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN MUUTOIN KUIN KANSALLISPUISTONA
Kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion maalle. Porkkalan alueella
on kuitenkin merkittäviä virkistysalueita muiden kuin valtion omistuksessa. Alueen suojelua ja virkistyskäytön kehittämistä tulisi mahdollisuuksien mukaan suunnitella siten, että Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet ja mahdolliset muut virkistyskäyttöön tarkoitetut aluevaraukset tukisivat saavutettavan, yhtenäisen ja retkeilyä tarkoituksenmukaisesti palvelevan aluekokonaisuuden muodostumista maanomistuksesta riippumatta. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä ja luontoa ja
ihmisiä hyödyttävä kokonaisuus voidaan koota muunkin, kuin kansallispuistostatuksen alle, mikäli kansallispuiston perustaminen ei tule kysymykseen. Esimerkiksi suojelualueista ja muista alueista koostuvaa retkeilyaluetta tulisi tällöin harkita.
Kansallispuistojen ulkoilua tukevan infran rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Luontopalvelujen budjettirahoituksen määrän on lisäännyttävä.
Uuden kansallispuiston perustaminen ei saa johtaa jo olemassa olevien
puistojen rahoituksen heikkenemiseen. Kansallispuistojen kohentaminen on aivan kesken vastikään perustetuissa Sipoonkorvessa, Konnevedellä ja Teijossa.
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