Pörtö
BORGÅ

Alla kan nå Pörtö! Även de som inte har
någon egen båt kommer med förbindelsebåt till Pörtö som ligger i Borgås ytterskärgård. Vacker natur, fina skärgårds
kulturlandskap och krigshistoriska minnesmärken gör Pörtö till ett sällsynt mångsidigt utflyktsmål.

Pörtö ligger i Borgå skärgård ca 10 kilometer från fastlandet. Det är ett mångsidigt utflyktsmål, dit man för
utom med egen båt även kommer med förbindelsebåt
från Kalkstrand i Sibbo. På Pörtö finns det både områden
som ägs av Uuvi och sådana som ägs av Forststyrelsen.

Pirttisaari Pörtö

Såraudden

Höyrylaivalaituri
Ångbåtsbryggan Höyrylaivantie
Ångbåtsvägen

Svartviken
2.4

as

t
de
un

Privat

Byviken

Lästholmen

Bastö

4.5

Pirttisaarentie
Pörtövägen

Koululaituri
Skolbryggan

3.0

Naturskyddsoch friluftsområde
10
(Forststyrelsen)

2.1

Vib

Telakka
Varv
org

K is sa su

ndet

föreningens
område
Kissaholmen
infotavla
kokplats
kokskjul
avträde Halsholmen
minneskors
brygga
1.2
förbindelsebåtbrygga
utsiktsplats
förtöjningsboj
markerad led
koordinater

ssu

nde

t

Korsberget
Viborgsholmen

2.4

200

400 m

Grundkarta: LMV och © Väylä

Lerviksudden
(Föreningens område)

1
2.

10

0

Makkaraudden
Mellanudden
Lerviken
10

No
k

10

Tillsammans bildar de en frilufts- och naturskydds
områdeshelhet som består av vackra landskap, mång
sidig natur samt ett värdefullt krigshistoriskt kulturarv
med bland annat gamla försvarskonstruktioner och
kanonlavetter. Pörtös frodiga skogar övergår till flacka
bergsområden som följer strandlinjen. På sydsidan finns
höga bergsklippor som erbjuder unika landskapsupp
levelser.
Hela ön är i sig en sevärdhet. Byviken som ligger utanför
friluftsområdet är med sina gårdar och vagnstigar ett
säreget skärgårdslandskap med fast bosättning. Byn
hör till lots-, fyr- och fiskesamhällena i Borgås västra
skärgård. De är bebyggda kulturmiljöer som är betyd
ande på riksnivå.
På Pörtös klippor kan man ligga och gona sig i solen
under den vidsträckta himlen, men det lönar sig även
att ta sig till havet då havsdimman under en höstdag
omsluter strandlinjen i sin sammetsaktiga slöja och
endast fåglarnas sång genljuder i tystnaden.

Information till besökaren

Truthället
Stomskär

26

Områdets areal 57 hektar (består av Uuvis
och Forststyrelsens områden)
Sjökortsserie A 623
Kordinater 60° 10.060', 25° 26.324' (WGS84)
Service infotavla, eldplatser, toaletter, brygga,
förtöjningsringar, förtöjningsbojar

Till Pörtö går dagligen förbindelsebåtar från Kalkstran
i Sibbo dit man kommer med HRT:s bussar.
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De som anländer med förbindelsebåten gör bäst i att
stiga av vid Byvikens skolbrygga, från vilken det är under
en kilometers promenad till friluftsområdet. Skolbygg
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naden är i privat ägo. Lederna från förbindelsebåts
bryggorna till friluftsområdet går nära pörtöbornas
hus och gårdar, så man bör röra sig längs lederna med
respekt för invånarnas frid.
Det är lättast att ta iland med båt vid bryggan som
ligger i Svartviken, där det är djupt nog för även större
kölbåtar. Bryggan är ursprungligen byggd för arméns
fartyg. Bryggan är skyddad och populär bland båtfolk
och i dess närhet finns en eldplats samt toalett. För
paddlare finns det bra ilandstigningsplatser i de sandiga
bukterna samt i Lerviken i närheten av Svartviken. Före
detta kustbevakningsstationens brygga som ligger
längst in i Svartviken är för närvarande i privat ägo.

Tilläggsinformation
Byviken på Pörtö och de gamla byggnaderna med
båtskjul och bryggor runtom representerar en i dagens
läge sällsynt vårdbiotop i den nyländska skärgården.

Från förbindelsebåtsbryggorna och Svartvikens brygga
kommer man längs en vagnstig till öns södra del,
Lerviksudden, från vars klippor de mest vidsträckta
havsvyerna öppnar sig. Där finns även kokskjul och
toalett.
På Pörtö friluftsområde finns ingen brunn, så besökarna
måste ta med sig sitt dricksvatten.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Pörtö har inga egentliga tjänster för rörelsehindrade.
Öns huvudleder är dock lättframkomliga och det går bra
att med barnvagn eller rullstol ta sig till Lerviksuddens
kokskjul och till de flacka klipporna i närheten av det.
Klipporna är hala speciellt vid regn.
Förbindelsebåten är inte handikapputrustad.
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