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Tiivistelmä
Stornäsuddenin virkistysalue sijaitsee Porvoossa, Emäsalon saaren pohjoiskärjessä. Pientä 2,6 hehtaarin
virkistysaluetta ympäröivät rakennetut rantatontit, ja sen rannalta avautuvat maisemat Porvoon
sisäsaaristoon. Virkistysalue on metsäinen ja sen puusto koostuu pääosin varttuneesta kuusikosta, missä
kasvaa seassa yksittäisiä rauduskoivuja. Rannoilla puusto on puolestaan mäntyvaltaisempaa. Kasvupaikka
vaihtelee kuivahkosta tuoreeseen kankaaseen.
Stornäsuddenin keskeinen vetovoimatekijä on sen sijainti: noin 10 kilometrin matka Porvoon keskustasta
tekee siitä hyvän lähivirkistyskohteen, jonne on myös kohtuullinen pyöräilymatka. Alueen saavutettavuus
on hyvä myös pääkaupunkiseudulta käsin. Emäsalon saareen pääsee maantietä pitkin, sillä sinne on
siltayhteys mantereelta. Arvio tämänhetkisestä alueen käyntimäärästä on 1000–1500 käyntiä vuodessa.
Käyntimäärät voivat lähivuosina kasvaa jonkin verran, mutta alue tullee säilyttämään rauhallisen
luonteensa myös jatkossa.
Eväsretkeily tulipaikalla on alueella erittäin suosittua, ja syksyllä havumetsän suojassa kypsyvät mustikat
tarjoavat mukavan lisän retkeilijän eväisiin. Suurimpiin käyttäjäryhmiin kuuluvat kalastajat, jotka viihtyvät
alueella ympäri vuoden.
Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ohjaamaan virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä.
Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo
aiemminkin. Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen kehittämistä on lähestytty virkistyskäytön kysynnän
näkökulmasta.
Virkistyskäytön palveluina Stornäsuddenilla ovat infotaulu, pysäköintipaikka, tulipaikka ja pieni puukatos
sekä kompostikäymälä. Alueella ylläpidetään ja uusitaan tarpeen mukaan virkistyskäytön nykyistä
palveluvarustusta, mutta rakenteiden lisäämiselle tai merkityille reiteille ei ole tarvetta. Stornäsuddenilla
on ollut ongelmana toistuva ilkivalta, joka on kohdistunut erityisesti tulipaikan rakenteisiin. Kesällä 2019
tulipaikalle on asennettu Uuvin uuden malliston mukaiset vahvat rakenteet, joiden toivotaan kestävän
käyttöä aiempaa paremmin.
Virkistysalueen metsät on harvennettu vuonna 2015, eikä muille luonnonhoitotoimenpiteille ole tulevina
vuosina tarvetta. Tarpeen mukaan alueella tehdään yksittäisten puiden poistoa, mikäli niistä on mahdollista
aiheutua vaaraa alueen kävijöille.
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1 Tausta ja tavoitteet
Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka
ohjaa virkistysalueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin kymmenen
vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään virkistyskäytön kehittämistoimenpiteet sekä virkistysalueen
luonnonhoitosuunnitelmat perusteluineen. Niitä laadittaessa pyritään kehittämistä tarkastelemaan itse
virkistysalueen lisäksi myös ympäröivien alueiden toimintojen ja palveluiden näkökulmasta.
Störnäsuddenin virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1994, mutta sille ei aiemmin ole tehty
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

2 Suunnittelualueen tarkastelu
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Stornäsuddenin virkistysalue sijaitsee Porvoossa, noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Se sijaitsee
siltayhteyden päässä olevan Emäsalon saaren pohjoiskärjessä, jonne täytyy tehdä noin kahden kilometrin
poikkeama saaren läpi kulkevalta Emäsalontieltä.
Stornäsuddenin virkistysalueen koko on 2,6 hehtaaria, ja sillä on noin 350 metriä merenrantaviivaa. Alue
rajautuu molemmilta puoliltaan yksityisiin rakennettuihin kiinteistöihin.
Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Stornäsudden kuuluu luokkaan 50 001–100 000
henkilöä.

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta. Stornäsuddenin virkistysalueen sijainti on merkitty
nuolella.
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Stornäsuddenin virkistysalueen sijainti Porvoon eteläpuolella Emäsalon pohjoiskärjessä.

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat
Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava 2001
Alueelle on kaavassa osoitettu merkintä VR (retkeily- ja ulkoilualue).
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Ote kaavakartasta, Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava 2001

2.3 Luonnon yleispiirteet
Stornäsuddenin virkistysalue on pienialainen metsäalue, jota ympäröivät rantatontit ovat rakennettuja. Alue on
kangasmaata ja kasvupaikkatyyppi vaihtelee kuivahkosta kankaasta tuoreeseen, missä puusto on pääosin
varttunutta kuusivaltaista kasvatusmetsää. Mäntyjä on lähinnä rannan tuntumassa, joista muutamat ovat
vanhoja ylispuita. Alueen metsät ovat puustorakenteeltaan tasaikäisiä ja lahopuuta on niukasti.

Stornäsuddenin virkistysalueen metsikkökuviot
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Metsikkökuviolta 2

Metsikkökuviolta 1

3 Käytön ja hoidon periaatteet
3.1 Virkistyskäyttö
Virkistyskäyttö Uuvin alueilla pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen.
Alueilla tarjotaan virkistyskäyttöä tukevia peruspalveluita (esimerkiksi opasteet ja merkityt reitit, tauko- ja
tulipaikat rakenteineen, laiturit, kompostikäymälät, pysäköintipaikat).
Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Tämä näkyy monin tavoin myös Uuvin
virkistysalueilla. Erilaiset käyttäjäryhmät kaipaavat yhä enenevässä määrin tarpeisiinsa soveltuvia
palveluita, joiden tarjontaa Uuvi pyrkii alueillaan parantamaan.
Palveluiden suunnittelua ja mitoittamista kunkin virkistysalueen käyttäjien ja käyntimäärien kannalta
mielekkäästi edesauttaa alueiden profilointi. Siinä pyritään tunnistamaan alueen vahvuudet ja heikkoudet
sekä keskeiset käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Näiden kautta tarkastellaan erilaisten mahdollisten
kehityskulkujen vaikutusta alueen virkistyskäyttöön ja kestävyyteen. Läpileikkaavana teemana käytön ja
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hoidon suunnittelussa on alueiden luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- ja virkistyskäyttöarvojen
säilyminen.
Soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat läpileikkaava teema Uuvin alueiden kehittämisessä. Ne
huomioidaan kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan, ja viestinnän keinoin tarjotaan kävijöille tietoa,
jonka avulla kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa.
Pääsääntöisesti Uuvin alueilla noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse
roskansa pois maastosta. Kuitenkin profiililtaan, käyttömuodoiltaan ja saavutettavuudeltaan tietynlaisilla
alueilla, kuten Stornäsuddenilla, on roska-astiat pysäköintialueiden yhteydessä.

3.2 Luonnonhoito
Virkistysalueiden luonnonhoidossa toteutetaan ensisijaisesti virkistyskäyttöä ja luonnon elinvoimaisuutta
palvelevia toimenpiteitä. Virkistyskäytön kannalta on olennaista, että alueen metsäluonnossa on viihtyisää
kulkea ja samalla alueen kävijällä on mahdollisuus havainnoida ympäristöään, niin alueen sisäistä
lähimaisemaa kuin maisemaa alueen ulkopuolelle. Stornäsuddenilla yhdistyvät harvennettu ja
helppokulkuinen kangasmetsä saaristonäköalan kanssa. Sekä virkistyskäytön että luonnon
monimuotoisuuden kannalta on merkityksellistä ylläpitää alueen luonnon vaihtelevuutta jättämällä osa
alueesta käsittelemättä, ja turvata käsitellyilläkin alueilla luontainen vaihtelevuus esimerkiksi säästämällä
pensaita ja alikasvospuustoa sekä kuolleita tai kuolevia puita.

4 Suunnittelualueen virkistyskäytön nykytila
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi
Stornäsuddenin keskeinen vetovoimatekijä on sen sijainti: noin 10 kilometrin matka Porvoon keskustasta
tekee siitä hyvän lähivirkistyskohteen, jonne on myös kohtuullinen pyöräilymatka. Alueen saavutettavuus
on hyvä myös pääkaupunkiseudulta käsin. Emäsalon saareen pääsee maantietä pitkin, sillä sinne on
siltayhteys mantereelta. Stornäsudden onkin helposti saavutettava kohde, jossa myös liikkuminen on
alueen pienen koon vuoksi yksinkertaista eikä palveluita tarvitse etsiä kaukaa. Eväsretkeily tulipaikalla on
alueella erittäin suosittua, ja syksyllä havumetsän suojassa kypsyvät mustikat tarjoavat mukavan lisän
retkeilijän eväisiin.
Vajaalla kolmella hehtaarillaan Stornäsudden kuuluu Uuvin pienimpiin alueisiin, mikä asettaa
virkistyskäyttömahdollisuuksille omat rajoitteensa. Suurimpiin käyttäjäryhmiin kuuluvat kalastajat, jotka
viihtyvät alueella ympäri vuoden. Rantaviivalla riittääkin kalastuspaikkoja niin sora-, kivikko- kuin
kalliorannalla.
Virkistysalueen pohjoispuolella kulkee 3,5 metriä syvä, merkitty veneväylä, joten alue sopii myös
veneilijöiden ja melojien etappikohteeksi.
Stornäsuddenilla käynnin voi yhdistää muilla lähialueen virkistyskohteilla vierailuun. Emäsalon
eteläkärjessä, noin 15 kilometrin päässä sijaitseva Varlaxudden kuuluu Uuvin suosituimpiin kohteisiin. Siellä
voi ympäri vuoden ihailla upeilta kalliorannoilta avautuvaa maisemaa pitkälle saaristoon ja ulkomerelle asti.
Porvoon kaupungin suosittu Mäntysaaren ulkoilualue sijaitsee noin 800 metrin päässä koillisessa, ja tarjoaa
vesitse liikkuville toisen kiinnostavan käyntikohteen aivan lähistöllä. Sekä Mäntysaari että Stornäsudden
kuuluvat vuonna 2010 perustettuun Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.
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4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta
Stornäsuddenilla ei ole tehty systemaattista kävijälaskentaa, mutta tietoa alueen kävijämääristä on kerätty
havainnoimalla sekä arvioimalla sitä suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio tämänhetkisestä alueen
käyntimäärästä on 1000-1500 käyntiä vuodessa.
Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö, monenlainen
luontoliikunta sekä luontomatkailu kasvattavat suosiotaan. Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä,
erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa. Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin
yhteistyötahojen kanavissa herättänee jatkossa kasvavaa kiinnostusta Uuvin virkistysalueita kohtaan. Myös
Stornäsuddenin käyntimäärät voivat lähivuosina kasvaa jonkin verran, mutta alue tullee säilyttämään
rauhallisen luonteensa myös jatkossa.
Virkistyskäytön peruspalveluihin Stornäsuddenilla kuuluvat infotaulu, pysäköintipaikka, tulipaikka ja pieni
puukatos sekä kompostikäymälä. Pysäköintipaikan yhteydessä on jäteastia. Virkistysalueen koillisosassa on
kiinnitysrenkaita veneilijöille. Alue on käytettävissä ympäri vuoden, mutta lumisen ajan käyttö on kuitenkin
vähäistä; talvella alueelle vievää tietä aurataan tienvarren asukkaiden toimesta noin 250 metrin päähän
alueesta.
Stornäsuddenilla on ollut ongelmana toistuva ilkivalta, joka on kohdistunut erityisesti tulipaikan
rakenteisiin. Kesällä 2019 tulipaikalle on asennettu Uuvin uuden malliston mukaiset vahvat rakenteet,
joiden toivotaan kestävän käyttöä aiempaa paremmin.
Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esimerkiksi erilaiset
opastus- ja ohjelmapalvelut). Uuvi ei itse järjestä kaupallisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden
käyttäjille yhteistyöyritysten kautta. Stornäsuddenilla ei harjoiteta luontomatkailutoimintaa eikä alueen
potentiaalia luontomatkailun toimintaympäristönä voi pitää merkittävänä. Mikäli kiinnostusta kaupallisten
palveluiden tarjoamiselle alueella kuitenkin ilmenee, harkitaan sen toteuttamismahdollisuuksia
tapauskohtaisesti.

5 Kehittämistoimenpiteet
5.1 Virkistyskäyttö
Stornäsuddenilla ylläpidetään virkistyskäytön peruspalveluvarustusta. Tulipaikalle on vuonna 2019
asennettu Uuvin uuden malliston mukaiset rakenteet, ilkivaltaisesti tuhotun vanhan tulipaikan tilalle. Mikäli
ongelmat ilkivallan kanssa jatkuvat, voidaan harkita maastorakenteiden korvaamista perusmallistosta
poikkeavilla, erityisen kestävillä rakenteilla. Äärimmäinen ratkaisu on palveluvarustuksen poistaminen
kokonaan.
Virkistyskäytön nykyistä palveluvarustusta ylläpidetään ja uusitaan tarpeen mukaan, mutta alueella ei ole
tarvetta rakenteiden lisäämiselle tai merkityille reiteille. Stornäsuddenille ei ole suunnitteilla esteettömiä
palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma huomioidaan alueen viestinnässä.
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Kartta alueen palveluvarustuksesta

Toimenpide:
Liikennejärjestelyt
Toimenpiteen kuvaus:
• Yleinen moottoriajoneuvoliikenne puukatokselle ja käymälälle asti kulkevalla huoltotiellä estetään
uudella puomilla. Tämänhetkinen ketjulla toteutettu ajoeste hankaloittaa jalankulkijoiden liikkumista
alueelle.
Toimenpiteen ajankohta:
0–1 vuotta
Toimenpide:
Infotaulun uusiminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Alueelle rakennetaan uusi infotaulu, joka sisältää ajantasaisen kartan alueesta palveluineen sekä
tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
• Infotaulu sijoitetaan pysäköintipaikan läheisyyteen siten, että sekä tietä pitkin että vesitse saapuvat
kävijät havaitsevat sen helposti.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Kävijäseuranta
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Toimenpiteen kuvaus:
• Asennetaan kävijälaskuri keskeiselle kulkureitille.
Toimenpiteen tarkoitus:
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.
Toimenpiteen ajankohta:
0–2 vuotta
Toimenpide:
Puuvajan rakentaminen
Toimenpiteen kuvaus:
• Alueella on kohtuullisessa kunnossa oleva puukatos, jonka välittömälle uusimiselle ei ole tarvetta. Sen
tullessa käyttöikänsä päähän alueelle rakennetaan Uuvin uuden malliston mukainen suurempi
puuvaja. Se tarjoaa nykyistä mallia enemmän säänsuojaa ja helpottaa alueen huoltoa.
Toimenpiteen ajankohta:
5–10 vuotta

5.2 Luonnonhoito
Virkistysalueen metsät on harvennettu vuonna 2015, eikä muille luonnonhoitotoimenpiteille ole tulevina
vuosina tarvetta. Tarpeen mukaan alueella tehdään yksittäisten puiden poistoa, mikäli niistä on mahdollista
aiheutua vaaraa alueen kävijöille. Rannan roskaisuutta tarkkaillaan säännöllisesti, jotta meren mukanaan
kuljettamat jätteet saadaan pois luonnosta.

6 Lähteet
Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava. 2001. Porvoon kaupunki. 75 s.
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7 Liitteet
7.1 Stornäsuddenin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029
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Yleistä
Stornäsuddenin virkistysalue on pienialainen retkeily- ja ulkoilualue (VR) Emäsalon pohjoiskärjessä
(Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava 2001). Alue on kangasmaata ja kasvupaikkatyyppi vaihtelee
kuivahkosta kankaasta tuoreeseen, missä puusto on pääosin varttunutta kuusivaltaista kasvatusmetsää.
Mäntyjä on lähinnä rannan tuntumassa, joista muutamat ovat vanhoja ylispuita. Alueen metsät ovat
puustorakenteeltaan tasaikäisiä ja lahopuuta on niukasti.
Stornäsuddenissa on tehty harvennushakkuu vuonna 2015 lähes koko alueella muutamia rantakuvion
nurkkia ja aivan rantavyöhykettä lukuunottamatta. Muutaman relaskooppipyörähdyksen perusteella
harvennuksen jälkeinen puuston tiheys noudattelee Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän
metsänhoidon suositusten mukaista lukemaa. Tulevalla kymmenvuotiskaudella ei ole tarvetta
luonnonhoidon toimille.

Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava. 2001. Porvoon kaupunki. 75 s.

Kuviot
Kuvio 1 (0,62 ha)
Rannan myötäinen mäntyvaltainen varttunut kasvatusmetsä, missä on seassa varttuneita kuusia sekä
yksittäisiä vanhoja ylispuumäntyjä. Harvennushakkuu on osittain ulottunut myös tälle kuviolle varsinkin
luoteisrannalla. Kuvion itä- ja länsinurkissa on tiheämpää harventamatonta osuutta. Pääosin kuivahkoa
kangasta, mutta vaihettuu tuoreeksi kuviorajalla.
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Kuvio 2 (1,79 ha)
Kuusivaltainen tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsä, missä on seassa rauduskoivuja paikoitellen
runsaina ryhminä sekä yksittäisiä mäntyjä. Vuoden 2015 harvennushakkuu on painottunut tälle kuviolle.

15

16

