Stora Brändö
KYRKSLÄTT

Stora Brändö är tack vare sitt läge och
sin vackra och mångsidiga natur ett
mycket populärt etappmål bland båtfolk.

Stora Brändö är ett favoritmål för naturentusiaster som
rör sig med båt. Området ligger öster om Porkala udd
alldeles invid fastlandet och består av huvudön samt
den sydligare belägna Brändökobben med omgivande
skär. För många av närområdets båtfarare och paddlare
är Stora Brändö just den ö man besöker allra först på
våren. Invid östra strandens eldplats breder flacka, av
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istiden formade, rundhällar ut sig och lockar till
solbad. Det är lätt att ta sig ett dopp från de låga
klipporna. Från fågeltornet kan man titta på havs
landskapet och observera fåglar som häckar på
skyddsområdets strand och på kobbarna på den
södra delen av ön.
Det är lättast att bekanta sig med de mångformiga
skogarna genom att följa stigen som går runt ön.
På den mittersta delen av ön går stigen igenom ur
skog och plötsligt vidtar ett djupgrönt, kuperat kärr
med tuvor av björnmossa – Brändös värdefulla juvel.

Information till besökaren

Akta,
grynna!

Brändöfjärden

Områdets areal 40 hektar, vattenområde 42 hektar
Sjökortsserie B 629
Kordinater 60° 2.651', 24° 36.092' (WGS84)
Service infotavla, eldplats, kokskjul, toaletter, fågeltorn,
brygga, förtöjningsringar, förtöjningsbojar
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Grundkarta: LMV och © Väylä

Bredvid ön, som ligger på östra sidan om Porkala
udd, går en utmärkt 1,2 meter djup farled. Vattnen
söder och öster om öarna är grunda och där finns
grynnor, men den västra stranden av huvudön
består av höga berg och i samband med dem är
vattnet djupt. Vid lämpliga ilandstigningsplatser
finns det förtöjningsringar. På öns östra sida finns
en vik som skyddas från de rådande vindarna
och där finns en stadig betongpontonbrygga och
förtöjningsbojar. Under vintrar med goda isförhåll
anden kan man ta sig till öns eldplatser genom att
skida eller åka skridsko.
Bäst man känna Stora Brändö genom att fotvandra
längs stigen som går runt ön. På den södra delen
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av ön går rutten till fågeltornet högt uppe på berget.
Direkt nedanför fågeltornet börjar fågelskyddsområdet,
dit Brändös södra strandremsa och skären utanför
hör. Landstigning på detta område är förbjuden under
fåglarnas häckningstid (1.4–31.7), men man har god utsikt
över området från fågeltornet.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

färdkost och grilla i kokskjulets skydd. Om regnet över
raskar, finns det plats för ett större sällskap i kokskjulet.
Gårdsmiljön med öppna ängar lämpar sig utmärkt för
övernattning i tält. På sommaren dekorerar styvmors
violerna gården som violetta blommattor. Trots att ingen
bott på ön på länge finns det ändå små tecken på dess
historia synliga här och där.

Det finns ingen service för rörelsehindrade på Stora
Brändö. Området har stora höjdskillnader, stigarna är
smala, har rötter och hala bergsetapper.

Tilläggsinformation
Ögruppen Stora Brändö hörde till Porkala-området som
utarrenderades till Sovjetunionen efter andra världskrig
et åren 1944–1956. Efter att områdena återbördades var
det vanligt att arrendeområdenas byggnader förstördes,
men på Stora Brändö fanns det troligtvis inte några
byggnader ens långt före krigen.
I närheten av den norra stranden finns det dock kvar
lämningar av en fiskarstuga samt ett kulturlandskap
med skärgårdsprägel och gamla trädgårdsväxter. Vid
stenfoten av den före detta boningen kan man inta sin
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