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Porkala udd
KYRKSLÄTT

På Porkala udd får man njuta av skogen, 
havet och de fina klippstränderna. Det 
mångsidiga området erbjuder goda 
förhållanden för att njuta av natur och 
havslandskap, fiske och fågelskådning.

Områdets areal 156 hektar (består av Uuvis / 
Forststyrelsens, Vandas, Kyrkslätts och Nurmijärvis 
områden)
Sjökortsserie B 629
Adress Tullandsvägen 185, 02480 Kyrkslätt
Service infotavlor, parkeringsplatser, eldplatser, kokskjul, 
toaletter, utmärkta leder, brygga

Så här hittar man fram Vik av från Helsingfors-Hangö-
vägen (väg 51) vid vägskylten Porkala udd och följ 
Porkalavägen i ca 19 km. Efter att den allmänna vägen 
slutar, följ skyltningen till Porkala udds friluftsområde.

På Porkala udd i Kyrkslätt möter skogen havet. Området 
kännetecknas av ståtliga klippstränder, tallskogar och 
vackra havsvyer. Det är ett populärt utflyktsmål, där 
strand klipporna inbjuder till picknick eller solbad i havs-
land skap. I det vidsträckta området lyckas även en kort 
fot vandring eller exempelvis terränglöpning.

Fågelskådare som rör sig i området i gryningen är fyllda 
av spänning: vad kommer Porkala att bjuda på idag? 

Porkala udd som skjuter långt ut i havet samlar på våren 
och hösten enorma mängder fåglar och det är en av de 
bästa platserna i vårt land att följa med flyttningen. Den 
morgonpigga vandraren kan även få syn på en älg, ett 
rådjur eller något annat däggdjur som rör sig tidigt på 
morgonen.

Information till besökaren

Lederna på Porkala udd och en del av terräng-
konstruktionerna har förnyats hösten 2018!

Det finns flera startplatser till området på Porkala udd 
och de ligger vid de tre utmärkta lederna. Dragets stig 
ligger på den lugnare nordvästra spetsen av udden, 
Telebergets slinga i mitten av området leder vandraren 
till en panoramautsiktsplats på områdets högsta berg 
och Pampskatans tripp leder till bergsstränderna vid 
uddens sydspets. Längs alla rutter finns flera rastplatser 
med eldplatser och toalett. Det är rekommenderat att 
använda de utmärkta baslederna för att förebygga 
slitage i terrängen.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

På Porkala udds västra sida, i närheten av rastplatsen 
Ejdern, finns en tillgänglig utsiktsplattform dit man 
kan ta sig via en väg. Den ligger cirka 100 meter från 
parkerings platsen. I närheten av parkeringsplatsen 
finns även en handikapputrustad toalett.

I övrigt är topografin på Porkala udd varierande och 
områdets stigar har stora höjdskillnader. Stigarna går 
delvis på sluttande berg, vilket det lönar sig att beakta 
speciellt vid fuktigt väder.
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Tilläggsinformation

Områdeshelheten på Porkala udd består av områden 
som är i Uuvis/Forststyrelsens, Kyrkslätts, Vandas och 
Nurmijärvis besittning. Områdeshelheten sköts och 
upprätthålls i samarbete året runt. I närheten finns dess
utom Källviks friluftsområde som ägs och upp rätt hålls 
av Helsingfors stad.

Statens områden på Porkala udd kommer att inrättas 
som naturskyddsområde och även det område som 
Uuvi äger hör till denna helhet. En del av kommunernas 
områden har redan blivit naturskyddsområde. Hela om-
rådet som kommer att inrättas som natur skydds område 
kan redan ses på kartan.

Uuvis område inkluderar inga vattenområden.


