Pirttisaari
PORVOO

Pirttisaari on kaikkien saavutettavissa!
Porvoon ulkosaaristossa sijaitsevaan
Pirttisaareen pääsevät yhteysaluksella
myös ne, joilla ei ole omaa venettä.
Kaunis luonto, hienot saaristokulttuuri
maisemat sekä sotahistoriasta kertovat
muistomerkit tekevät Pirttisaaresta
harvinaisen monipuolisen retkikohteen.

Pirttisaari sijaitsee Porvoon saaristossa, noin 10 kilometrin päässä mantereesta. Se on monipuolinen retkikohde,
jonne pääsee paitsi omalla veneellä myös yhteysaluksella Sipoon Kalkkirannasta. Pirttisaaressa on sekä Uuvin
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että Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Yhdessä ne
muodostavat virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden, joka koostuu hienoista maisemista, monipuo
lisesta luonnosta sekä arvokkaasta sotahistoriallisesta
kulttuuriperinnöstä mm. vanhoine puolustusrakenteineen
ja tykkiasemineen. Pirttisaaressa rehevät metsät vaihtu
vat rantaviivaamyötäileviin laakeisiin kallioalueisiin sekä
etelänpuoleisiin, korkeisiin kalliojyrkänteisiin, jotka tarjo
avat ainutlaatuisia maisemaelämyksiä.
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Alueen pinta-ala 57 hehtaaria
(koostuu Uuvin ja Metsähallituksen alueista)
Merikarttasarja A 623
Koordinaatit 60° 10.060', 25° 26.324' (WGS84)
Palvelut infotaulu, tulipaikkoja, käymälöitä, laituri,
kiinnitysrenkaita, kiinnityspoijuja

Truthället
Stomskär

Koko saari on nähtävyys jo itsessään. Virkistysalueen
ulkopuolella sijaitseva Byvikenin alue pihapiireineen ja
kärrypolkuineen on omaleimainen saaristolaismaisema,
jossa on ympärivuotista asutusta. Kylä kuuluu Porvoon
läntisen saariston luotsi-, majakka- ja kalastajayhdys
kuntiin, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö.
Pirttisaaren kallioilla voi paistatella auringossa avaran
taivaan alla, mutta meren äärelle kannattaa lähteä myös
vaikkapa silloin, kun merisumu syksyisenä päivänä peit
tää rantaviivaa samettiseen vaippaansa ja vain lintujen
äänet kuuluvat hiljaisuudessa.
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Saareen (Pirttisaari/Pörtö) kulkee päivittäinen yhteys
alusliikenne Sipoon Kalkkirannasta, jonne pääsee HSL:n
bussilla.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys / uuvi.fi / uuvi@uuvi.fi

Yhteysaluksella saapuvien kannattaa jäädä pois Byvikenin
koululaiturilla, josta on alle kilometrin kävelymatka ulkoi
lualueelle. Koulurakennus on yksityisessä omistuksessa.
Reitit yhteysaluslaitureilta virkistysalueelle hipovat pirt
tisaarelaisten taloja ja pihapiirejä, joten niillä on syytä
liikkua paikallisten asukkaiden rauhaa kunnioittaen.

Lisätietoa
Pirttisaaren Byviken ja sen ympärille piirtyvät vanhat
rakennukset venevajoineen ja laitureineen edustavat
jo harvinaiseksi käynyttä Uudenmaan saariston
perinnemaisemaa.

Veneellä rantautuminen onnistuu parhaiten Svartvikenin
lahden laituriin, jossa on syvyyttä isommillekin köliveneille. Laituri on alun perin rakennettu armeijan merikalustolle.
Laituri on suojaisa ja suosittu veneilijöiden keskuudessa,
ja sen läheisyydestä löytyvät tulipaikka sekä käymälä.
Melojille löytyy hiekkapoukamista hyviä rantautumispaikkoja sekä Svartvikenin tuntumassa että Lervikenissä.
Svartvikenin lahden pohjukassa oleva entisen merivartio
aseman laituri on tätä nykyä yksityisomistuksessa.
Sekä yhteysaluslaitureilta että Svartvikenin lahden laituris
ta pääsee kärryteitä pitkin saaren eteläisimpään osaan,
Lerviksuddeniin, jonka kallioilta avautuvat avarimmat merinäkymät. Sieltä löytyvät myös keittokatos ja käymälä.
Pirttisaaren virkistysalueella ei ole kaivoa, joten retkeili
jöiden on kannettava mukanaan oma juomavetensä.

Esteettömyys
Pirttisaarella ei ole varsinaisia esteettömiä palveluita.
Saaren pääväylät ovat kuitenkin helppokulkuisia, joten
lastenrattaiden kuljettaminen ja pyörätuolilla liikkuminen
onnistuu hyvin vaikkapa Lerviksuddenin keittokatokselle
ja sen viereisille laakeille kallioille asti. Kalliot ovat liuk
kaita etenkin sadesäällä.
Yhteysalus ei ole esteetön.
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