Brokholmen
PORVOO

Brokholmen tarjoaa ainutlaatuisen
kuvauksellista meriluontoa kivikkoineen,
silokallioineen ja hiekkarantoineen sekä
saaristometsää suurine humisevine
honkineen. Monipuolisuudellaan
lumoavalta Brokholmenilta löytyy
aina jotain uutta koettavaa.

Alueen pinta-ala 12,4 hehtaaria
Merikarttasarja A 620
Koordinaatit 60° 13.645', 25° 59.877' (WGS84)
Palvelut infotaulu, tulipaikka, käymälöitä, kaivo, laituri,
kiinnityspoijuja

Brokholmen on mielenkiintoinen retkikohde veneilijöille
ja melojille. Se sijaitsee Porvoon ulkosaariston itäosassa,
lähellä Bredholmenin ja Norra Sandön ulkoilualueita.
Brokholmen näyttäytyy kävijälle erilaisena eri puolilla
saarta. Sen sisäosia peittää mäntykangas, mutta ranto
jen olemus vaihtelee: itä- ja pohjoispuoli ovat metsäistä
ja länsireuna kivikkoista rantaa, joka puolestaan vaihtuu
lounaiskärjessä silokallioiksi. Eteläranta on hiekkaa, jolla
karussa ja paahteisessa ympäristössä viihtyvät kasvit
kukoistavat vihreän eri sävyissä. Rannan maisemaa
rytmittävät paasimaiset kivenlohkareet.

Tietoa retkeilijälle
Brokholmen sijaitsee Pellingin itäpuolella veneväylän
varrella. Saaren kaakkoiskulmalta löytyy laituri ja
muutama poiju. Lisäksi siellä on suurempien veneiden
kiinnittäytymiseen sopiva vanha hiekanlastauslaituri.
Veneilijöiden lisäksi saari sopii retkikohteeksi myös
melojille – lännestä päin sen voi saavuttaa varsin
suojaisia reittejä pitkin. Kajakilla liikkuva löytää hyviä
rantautumispaikkoja ympäri saarta.
Brokholmen sopii hyvin yön yli -retkikohteeksi. Saarelta
on helppo löytää telttapaikkoja, ja siellä on myös hyvä
kaivo. Tulenteko onnistuu itärannan tulentekopaikalla,
josta löytyy myös polttopuuta. Saaresta ja sen palve
luista kertova infotaulu sijaitsee lähellä laitureita.
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Pienennetty
40,8%

Parhaiten Brokholmenin vaihtelevuuteen pääsee tutus
tumaan kiertämällä saaren ympäri polkua pitkin.
Saaren
Dömansholmen
upea hiekkainen eteläranta on luonnonsuojelualuetta, ja
jotta rannan hienot maisema- ja luontoarvot säilyisivät,
kulje siellä vain merkittyä polkua pitkin.
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Brokholmenin laiturilta on ramppi ylös rantatöyräälle,
mutta muuten siitä on kohtuullisen helppo päästä kai
volle ja itärannan tulipaikalle hiekkakankaalla kulkevaa
polkua pitkin. Käymälä ei ole inva-varusteltu. Saaren
kiertävällä reitillä on korkeuseroja, polut ovat paikoin
kapeita ja kivisiä. Eteläosan reitti puolestaan kulkee
Korsholmen
paikoin pehmeässä hiekkamaastossa.
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Lähialueelta löytyy myös kaksi muuta tutustumisen ar
voista Uuvin ulkoilualuetta. Bredholmen sijaitsee 700 m
päässä idässä, veneväylän toisella puolella, ja Norra
Sandö noin 1,5 km päässä Bastön eteläpuolella.
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Brokholmeniin kuuluvat myös pohjoispuolella sijaitseva
hyvin kivikkoinen Lilla Brokholmen sekä eteläpuolella
sijaitseva luotomainen Brokholmsören. Näillä saarilla ei
ole palveluita.
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