Onas
BORGÅ

Onas, med tallskog, flacka bergsklippor
och utsikt över det öppna havet, passar
som picknickplats för båtfolk. Området
erbjuder imponerande vyer – oberoende
av om det är höststorm eller en solig
sommardag.

Den vidsträckta ögruppen Onas som ligger på sydvästra
sidan av Emsalö tillhör Borgå skärgårds mest betydande
och särpräglade helheter. Uuvi äger det sydöstra hörnet
av Onas och utanför ön går en farled. Från områdets
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ståtliga granitklippor i söder öppnar sig en vidsträckt
vy över Finska viken. Till helheten hör också den lilla
men ståtliga klippön Rönnskär, som ligger ungefär en
kilometer österut från Onas och som domineras av ett
gammalt farledskummel.
Vad kunde vara trevligare än att njuta av sin färdkost
på en solig bergsklippa medan man följer förbiglidande
båtar och havsfåglar med blicken – hägrar grannlandet
i horisonten?
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Områdets areal 26 hektar
Sjökortsserie A 621, A 623
Kordinater 60° 11.562', 25° 33.013' (WGS84)
Service infotavla, eldplatser, toalett, Förtöjningsring,
förtöjningsbojar

Den bästa platsen att gå i land är en berghäll som ligger
i områdets norra del, men området har en del grund
som man bör väja för. Infotavla och två eldplatser samt
toalett finns nära landstigningsplatsen. Med en liten båt
kan man gå i land också på den södra sidan av ön.
Det finns gott om båtramper i närheten på fastlandet
bl.a. i Sibbo i Kalkstrand och Spjutsund. Direkt väster
om Onas ligger Helsingfors stads rekreationsområde
Brunnskär med sin hamn.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Onas är på grund av landstigningsförhållandena och
terrängens särdrag inte ett lättframkomligt besöksmål.
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