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Laki Teijon kansallispuistosta
Suomen latu kiittää mahdollisuudesta lausua Teijon kansallispuiston
lakiesityksestä. Pidämme esitystä pääsääntöisesti hyvänä, mutta
haluamme tuoda esiin joitain alueen virkistyskäyttöön liittyviä seikkoja.
Nyt perusteilla olevan Teijon kansallispuiston alue on ollut aiemmin
retkeilyaluetta. Alueen luonto- ja ulkoiluarvot ovat köyhtyneet monin
paikoin suojelualueiden ulkopuolella laajojen metsänhakkuiden vuoksi.
Mielestämme kaikki retkeilyalueiden hakkuut tulisi tehdä maisemaan
sopien siten, että alueen ulkoiluarvot paranevat.
Teijon retkeilyalueella on voinut telttailla, ulkoilla, liikkua ja harrastaa
vapaasti jokamiehenoikeuden reunaehtojen sisällä. Retkeilyalueille
voidaan kohdistaa myös ympäristöä kuluttavampaa ulkoilua, kuten
pienimuotoisia kilpailuja. Suomen Latu esittää, että lain
perustelutekstiin lisätään kappale Teijon alueen ulkoilukäytön
merkityksestä ja harrastetuista lajeista, ennen kansallispuistoksi
muuttamista. Toivomme, että alueen monipuoliset
ulkoilumahdollisuudet säilyvät, eikä ulkoilutapahtumien järjestäminen
tai ohjattujen ryhmien liikkuminen alueella vaikeudu tai edellytä
monimutkaisia tai hitaita lupamenettelyjä.
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TEIJON ALUEEN MERKITYS KANSALLISPUISTOVERKOSTOSSA
Lain yleisperusteluissa todetaan, että ”Kansallispuiston perustamisen
ensisijaisena tavoitteena on alueen luontoarvojen ja ekologisten
toimintojen turvaaminen sekä metsätalouskäytön takia osin menetetyn
salomaaluonteen elvyttäminen.”
Suomen Latu esittää, että tässä kohdassa todettaisiin myös alueen
merkitys eteläsuomalaisittain laajana luontoalueena, jolla on ollut ja
tulee olemaan merkittävä tehtävä vastata Etelä-Suomen väestön
virkistyskäyttöpaineeseen. Etelä-Suomessa ei ole laajoja valtion maita
(Evon retkeilyaluetta lukuun ottamatta), joille kulutusta aiheuttavaa
ulkoilua voitaisiin ohjata. Ulkoilutavat muuttuvat ajan mukana ja myös
uusille lajeille, yön yli leireille ja muille vastaaville toiminnoille täytyy
löytyä Etelä-Suomesta paikka, jossa harrastaa. Suomen Latu toivoo, että
Teijon alueen virkistyskäytölle ei aseteta tarpeettomia esteitä etenkään
metsätalouskäytössä olleilla alueilla.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Metsähallituksen arvion mukaan kansallispuiston kertaluonteiset
perustamiskustannukset tulisivat olemaan noin 412 000 €, josta
palvelurakenteiden ja opastusviestinnän kustannukset olisivat noin
170 000 €.
Suomen Latu on huolissaan Metsähallituksen Luontopalvelujen
rahoituksesta ja mahdollisuudesta varustaa kansallispuisto puistolta
edellytettävällä laadukkailla palveluvarustuksella. Huoli koskee myös jo
olemassa olevia kansallispuistoja, joiden palveluita vyöhykkeistetään
voimakkaasti, jotta rahat riittävät rakenteiden ylläpitoon ja yhä
kasvavien kävijämäärien palvelemiseen.
Kansallispuistostatuksen, maiseman ja ulkoilun laadun parantumisen
myötä Teijon kävijämäärä tulee lisääntymään.
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MUUT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET
Pidämme Matildan järven virkistyskalastuksen jatkumista hyvänä ja
ulkoilua monipuolistavana asiana.
Suomen Latu toivoo, että Teijon kansallispuistossa voisi jatkossa ulkoilla
ja liikkua mahdollisimman vapaasti ja laajoilla, metsätalouskäytössä
olleilla alueilla ei rajoitettaisi liikkumista tai leiriytymistä.
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