Porkkalanniemi
KIRKKONUMMI

Porkkalanniemellä pääsee nauttimaan
metsästä, merestä ja hienoista
kalliorannoista. Monipuolinen alue
tarjoaa hyvät puitteet luonnosta
ja merimaisemista nauttimiseen,
kalastukseen ja lintujen tarkkailuun.

Alueen pinta-ala 156 hehtaaria (koostuu Uuvin/Metsä
hallituksen, Vantaan, Kirkkonummen ja Nurmijärven
hallinnassa olevista alueista)
Merikarttasarja B 629
Osoite Tullandintie 185, 02480 Kirkkonummi
Palvelut infotauluja, pysäköintipaikkoja, tulipaikkoja,
keittokatoksia, käymälöitä, merkittyjä reittejä, laituri
Saapumisohje Helsinki-Hanko-tieltä (nro 51) käännytään
tienviitan Porkkalanniemi suuntaan ja ajetaan Porkkalan
tietä n. 19 km. Tämän jälkeen, yleisen tien loputtua, seura
taan viittoja Porkkalanniemen virkistysalueet.

Aamuhämärässä seudulla kulkevan lintuharrastajan
täyttää jännitys: mitäköhän kiinnostavaa Porkkala tä
nään tarjoaa? Kauas merelletyöntyvä Porkkalanniemi
kerää keväisin ja syksyisin valtavia määriä lintuja, ja se
onkin yksi maamme parhaista muutonseurantapaikoista.
Aikainen kulkija voi nähdä myös hirven, kauriin tai jonkun
muun aamuvarhaisella liikkuvan nisäkkään.

Tietoa retkeilijälle
Porkkalanniemen reitistö ja osa maastorakenteista on
uusittu syksyllä 2018!
Porkkalanniemen alueelle on useita lähtöpaikkoja, ja ne
sijaitsevat merkittyjen reittien varrella. Merkittyjä reittejä on kolme. Vetokannaksentaival kulkee niemenkärjen
rauhallisemmassa luoteisosassa, keskelle aluetta sijoittu
va Telegrafbergetin lenkki puolestaan johdattaa kulki
jan panoraamanäköalan ääreen alueen korkeimmalle
kalliolle, ja Pampskatanin pisto taas vie niemen eteläkär
jen kalliorannoille. Kaikkien reittien varrelta löytyy useita
taukopaikkoja, joilta löytyy tulentekomahdollisuus ja
käymälä. Merkittyjen runkoreittien käyttäminen on suosi
teltavaa maaston kulumisen ehkäisemiseksi.

Esteettömyys
Kirkkonummella sijaitsevalla Porkkalanniemellä metsä
kohtaa meren. Aluetta luonnehtivat komeat kalliorannat,
mäntymetsät ja hienot merinäköalat. Se on suosittu
päiväretkikohde, jonka rantakalliot kutsuvat eväsretkei
lyyn tai auringossa loikoiluun merimaisemissa. Laajalla
alueella onnistuu myös pieni patikkaretki tai vaikkapa
polkujuoksu.

Porkkalanniemen länsiosasta taukopaikka Haahkan lä
histöltä löytyy esteetön katselulava, jonne pääsee kulke
maan tietä pitkin. Matkaa pysäköintipaikalta on noin 100
m. Pysäköintipaikan lähellä on myös esteetön käymälä.
Muuten Porkkalanniemen pinnanmuodot ovat vaihte
levia, ja alueen poluilla on paljon korkeuseroja. Polut
kulkevat osin kaltevilla kallioilla, mikä kannattaa ottaa
huomioon erityisesti märällä kelillä.
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Lisätietoa
Porkkalanniemen aluekokonaisuus muodostuu Uuvin/
Metsähallituksen, Kirkkonummen, Vantaan ja Nurmi
järven hallinnassa olevista alueista. Aluekokonaisuutta
hoidetaan ja huolletaan yhteistyössä ympäri vuoden.
Lisäksi lähellä sijaitsee Helsingin omistama ja ylläpitämä
Lähteelän alue.

Valtion omistamia Porkkalanniemen alueita ollaan pe
rustamassa luonnonsuojelualueeksi, ja myös Uuvin hal
linnoima alue kuuluu tähän kokonaisuuteen. Osa kuntien
alueista on jo perustettu luonnonsuojelualueeksi. Koko
luonnonsuojelualueeksi perustettava alue näkyy jo kar
tassa.
Uuvin alueeseen ei kuulu omia vesialueita.
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