Stornäsudden
BORGÅ

Stornäsudden som är ett lättillgängligt
område invid en farled utnyttjas speciellt
av fiskare året om. Det passar även som
etappmål för båtfolk och paddlare.

Stornäsudden ligger på Emsalö ca 10 kilometer sydväst
om Borgå. Den norra delen av Emsalö har broförbindel
se till fastlandet. Friluftsområdet är särskilt populärt
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Så här hittar man fram Vik av från E18-vägen vid
anslutningen som leder till Emsalö/Tolkis. Följ efter detta
skyltningen Emsalö på väg 1543. Vik ca 800 meter efter
Emsalöbron av till öster till Holsteinsgränden och följ
den i ca 2 kilometer. I slutet av den visar Stornäsuddens
kyltarna vägen till ett litet parkeringsområde.

bland fiskare och längs den 350 meter långa strandlinjen
finns det gott om fiskeplatser såväl på grus-, sten- som
bergsstränder. Stornäsudden är även en lättillgänglig
plats där man kan göra upp eld.

Information till besökaren
Norr om Stornäsudden går en 3,5 meter djup utmärkt
farled så båtfolk och paddlare når friluftsområdet lätt till
havs. Landstigning lyckas bäst på områdets nordostliga
del där det finns förtöjningsringar. På grund av den intil
liggande farleden bör båten förtöjas ordentligt.
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Områdets areal 2,6 hektar
Sjökortsserie A 622
Adress Holsteinsgränden 165, 06950 Borgå
Service infotavla, parkeringsplats, eldplats, toalett,
förtöjningsringar

Man kommer även till Emsalö längs landsvägen tack
vare broförbindelsen till fastlandet. Från parkerings
platsen går en smal underhållsväg i vars slut det finns
en infotavla, toalett och ett vedförråd. Eldplatsen ligger
några tiotals meter bort i en norrsluttning. Från eldplats
en har man fin utsikt över vattenområdet. Uuvis område
gränsar på vardera sidan av stranden till privata tomter
med sommarvillor.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Stornäsudden har ingen service för rörelsehindrade. Eld
platsen ligger nära parkeringsplatsen men terrängen är
lutande och ojämn.
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