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Tiivistelmä  

 

Norra Sandön virkistysalue sijaitsee Porvooseen kuuluvassa Pellingin saaristossa. Sinne on matkaa noin 25 

kilometriä kaakkoon Porvoon keskustasta, ja noin 50 kilometriä itään Helsingistä. Kooltaan 6,6 hehtaarin 

kokoiseen virkistysalueeseen kuuluvat Sandön saaren pohjoispää sekä Sandökobbenin luoto. Hyvin lähellä 

Norra Sandötä sijaitsee kaksi muuta Uuvin virkistysaluetta: Brokholmen ja Bredholmen. Sandön on 

hiekkainen harjusaari, jonka keskiosa on vanhaa mäntyvaltaista kangasmetsää. Ranta-alueet koostuvat 

avoimista hiekkarannoista ja kallioalueista. Luonnontilaiset hiekkarannat on perustettu 

luonnonsuojelualueeksi.  

Norra Sandö kuuluu Uuvin saarikohteiden vetovoimaisimpiin helmiin, joka edustaa saaristoluontoa ja -
maisemaa kauneimmillaan. Merielementin voimakas läsnäolo luo virkistysalueelle oman, jännittävän 
tunnelmansa, ja saaren rannat kutsuvat ihailemaan maisemia ja etsimään meren huuhtomia aarteita. Uuvin 
alueelta löytyy saaren upein hiekkaranta, joka avautuu kaarevana itään. Sandön suojaisa luoteispuoli on 
tunnelmaltaan lempeämpi ja tarjoaa näkymän sisäsaariston suuntaan. Arvio alueen tämänhetkisestä 
käyntimäärästä on noin 1500 käyntiä vuodessa. Siihen on odotettavissa maltillista kasvua, mutta alue tulee 
varmastikin säilyttämään rauhallisen luonteensa myös jatkossa.  

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 alueen profiloitumisesta 

osaksi Uuvin saaristokohteita. Esiin nousseista tarpeista on johdettu konkreettiset kehittämistoimenpiteet.  

Vuonna 2019 alueella on tehty virkistyskäytön palveluiden kehittämistoimia, kun kahden tulipaikan vanhat 

rakenteet korvattiin Uuvin uuden malliston mukaisilla, entistä kestävämmillä rakenteilla. Lisäksi aloitettiin 

käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet tekemällä tarkistussukellus ja vedenalainen siivous 

hiekkarantojen edustalla. Norra Sandön palveluvarustuksen päivittämistä jatketaan tulevina vuosina 

uusimalla puuvaja sekä opasteet Uuvin uuden malliston mukaisilla rakenteilla.  

Norra Sandön virkistysalueen 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. Harjusaaren keskiosan metsiköiden 

tarjoama tuulensuoja ulko- ja sisäsaariston rajalla, hiekkarantojen ainutlaatuisuus sekä saaristomaisema 

ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. Alueelle suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla säilytetään suojeltujen 

hiekkarantojen ominaispiirteet, joita ovat avoimuus ja luonnontilaiselle hiekkarannalle tyypillinen lajisto. 
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1 Tausta ja tavoitteet 

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka 
ohjaa alueen 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. 

Norra Sandön virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1993. Sille ei aiemmin ole tehty käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa.  

 

2 Suunnittelualueen tarkastelu  
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus  

 

Norra Sandön virkistysalue sijaitsee Porvooseen kuuluvassa Pellingin saaristossa. Sinne on matkaa noin 25 

kilometriä kaakkoon Porvoon keskustasta, ja noin 50 kilometriä Helsingistä itään. Kooltaan 6,6 hehtaarin 

kokoiseen virkistysalueeseen kuuluvat Sandön saaren pohjoispää sekä Sandökobbenin luoto. 

Hyvin lähellä Norra Sandötä sijaitsee kaksi muuta Uuvin virkistysaluetta: Brokholmen ja Bredholmen. 

 

Norra Sandön ja muiden Itä-Uudenmaan saariston virkistysalueiden sijoittuminen Porvoon ja Loviisan saaristoon. 
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2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat  

 

Pellingin saariston osayleiskaava 2017  

Norra Sandön virkistysalueelle on osoitettu kaavassa merkinnät VR-2 (retkeily- ja ulkoilualue, jolla on 

erityisiä ympäristöarvoja), S-1 (luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu alue) ja S (suojelualue, jolla ei 

sallita rakentamista).  

 

Ote Pellingin saariston osayleiskaavan kartasta, Porvoon kaupunki 2016 

 

Luonnonhoitosuunnitelma Itä-Uudenmaan saaristokohteet 2015–2025, Otso Metsäpalvelut 2014  

Metsikkökuvioiden rajaus, luokittelu ja hoitotoimenpide-ehdotukset.  

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (Norra Sandön hiekkaranta) 1999, Uudenmaan 

ympäristökeskus  

Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi, luonnontilainen hiekkaranta.  
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Norra Sandön virkistysalueen ja luonnonsuojelualueen (Norra Sandön hiekkaranta) rajaus.  

 

2.3 Luonnon yleispiirteet  

 

Virkistysalue sijaitsee Sandön harjusaaren pohjoisosassa, jonka keskiosa on vanhaa mäntyvaltaista 

kangasmetsää. Kangasmetsävyöhyke on kasvupaikaltaan pääosin kuivaa ja kuivahkoa kangasta. 

Alikasvoksena esiintyy paikoin runsaasti katajaa. Ranta-alueet koostuvat avoimista hiekkarannoista ja 

kallioalueista. Luonnontilaiset hiekkarannat edustavat luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista luontotyyppiä ja 

ne on perustettu luonnonsuojelualueeksi.  
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Norra Sandön luonnontilaista hiekkarantaa ja saaren keskiosan mäntykangasta. 

 

2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

 

Virkistysalueen suojellut hiekkarannat ovat luonnontilaisia ja kasvistoltaan sekä maisemallisesti edustavia 

(Uudenmaan ympäristökeskus 2004). Rannoilla esiintyy luonnontilaisille hiekkarannoille tyypillistä lajistoa. 

Runsaimpina lajeina esiintyvät suola-arho, rantavehnä ja merinätkelmä. Muista hiekkarannoille tyypillisistä 

lajeista esiintyy mm. merimaltsaa ja ketomarunaa.  

 

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.  
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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 
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. 

 

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. Norra Sandön kohdalla harjusaaren keskiosan 

metsiköiden tarjoama tuulensuoja ulko- ja sisäsaariston rajalla, hiekkarantojen ainutlaatuisuus sekä 

saaristomaisema ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. 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. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on 

lisäksi tärkeää turvata alueella esiintyvien arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet sekä niissä 

esiintyvän lajiston elinolot. 

 

4 Suunnittelualueen luonnon virkistyskäytön nykytila  
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi  

 

Norra Sandö kuuluu Uuvin saarikohteiden vetovoimaisimpiin helmiin, joka edustaa saaristoluontoa ja -
maisemaa kauneimmillaan.  Sandö on pitkänomainen, kapea ja matala harjusaari. Sen keskiosan metsä 
koostuu enimmäkseen harvassa kasvavista järeistä männyistä, joiden välistä pilkottaa meri. Näin 
näköyhteys mereen säilyy koko saarella. Merielementin voimakas läsnäolo luo virkistysalueelle oman, 
jännittävän tunnelmansa, ja saaren rannat kutsuvat ihailemaan maisemia ja etsimään meren huuhtomia 
aarteita. Uuvin alueelta löytyy saaren upein hiekkaranta, joka avautuu kaarevana itään. Sandön suojaisa 
luoteispuoli on tunnelmaltaan lempeämpi ja tarjoaa näkymän sisäsaariston suuntaan. Länsilaidan karulla 
kallioniemellä voi puolestaan ihailla meren voimaa. 

Norra Sandön virkistysalueen käyttäjät ovat pääosin omalla kulkuvälineellä liikkuvia veneilijöitä ja melojia. 
Vaikka alueen maapohja on valtaosin pehmeää hiekkaa, eikä kohde missään nimessä ole esteetön, 
helpottaa melko tasainen maasto helpottaa liikkumista. Kohde sopii hyvin monenlaisille kävijöille, ja myös 
lapsiperheet viihtyvät siellä seikkailemassa.  
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Norra Sandön välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi muuta Uuvin virkistysaluetta: Brokholmen ja 

Bredholmen. Yhdessä ne muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden, joka tarjoaa myös säänsuojaa erilaisilla 

tuulilla. Näin kokemattomammatkin vesilläliikkujat uskaltavat suunnata alueelle, kun tiedossa on erilaisia 

vaihtoehtoja rantautumiseen ja vierailun kohteeksi.  

Uuvin kohteet ovat osa Pellingin saariryhmää, johon kuuluu noin 200 saarta Porvoon saaristossa. Tie- ja 
lossiyhteydet yhdistävät Pellingin suurimmat saaret toisiinsa ja mantereeseen. Pellinki on suosittu 
kesäkohde, jonne ensimmäiset kesävieraat ovat saapuneet jo 1800-luvulla. Alueella onkin paljon 
kesäasutusta, ja lisäksi matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä. Norra Sandön ja naapurialueiden sijoittuminen 
tällaiseen ympäristöön lisää niiden vetovoimaa ja potentiaalisten kävijöiden määrää.  

 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta  

 

Norra Sandössä on jo pitkään ollut tarjolla virkistyskäytön peruspalveluita: kiinnitysrenkaita ja -poijuja, 
infotaulu, kaksi kompostikäymälää sekä kaksi tulipaikkaa, joiden yhteydessä on pienet puukatokset. 

Alueella ei ole tehty systemaattista kävijälaskentaa, mutta tietoa alueen kävijämääristä on kerätty 
havainnoimalla sekä arvioimalla sitä suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio alueen tämänhetkisestä 
käyntimäärästä on noin 1500 käyntiä vuodessa. 

Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö sekä 
monenlainen luontoliikunta kasvattavat suosiotaan. Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä, 
erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa, tavoittaakseen yhä laajemman joukon ulkoilusta 
kiinnostuneita ihmisiä. Viestinnän tehostuminen herättänee jatkossa kasvavaa kiinnostusta Uuvin 
virkistysalueita kohtaan, mikä voi heijastua myös Norra Sandön käyntimääriin. Toisaalta saavutettavuus 
rajoittaa osaltaan käyntimääriä Norra Sandön kaltaisilla saarikohteilla, joihin päästäkseen tarvitsee 
vesikulkuneuvon. Myös Norra Sandön käyntimäärät voivat jatkossa kasvaa jonkin verran, mutta alue tulee 
varmastikin säilyttämään rauhallisen luonteensa myös jatkossa.  

Monilla virkistysalueilla on kysyntää myös erilaisille kaupallisesti tuotetuille palveluille (esimerkiksi opastus- 

ja ohjelmapalvelut). Viime vuosina kehittyneet veneiden yhteiskäyttö- ja vuokrauspalvelut parantavat 

perinteisemmän melonnan välinevuokraustoiminnan ohessa kävijöiden mahdollisuuksia päästä 

saarikohteisiin.  

Uuvi ei itse järjestä kaupallisia palveluita, mutta niitä voidaan tarjota alueiden käyttäjille yhteistyöyritysten 

kautta. Norra Sandössä ei tällä hetkellä harjoiteta luontomatkailutoimintaa, mutta kiinnostusta kaupallisten 

palveluiden tarjoamiselle alueella on ilmennyt. Kaupallisen toiminnan toteuttamismahdollisuuksia 

harkitaan aina tapauskohtaisesti, huomioiden mm. kestävän matkailun periaatteet ja toiminnan 

sovittaminen yhteen muun käytön kanssa. 
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5 Kehittämistoimenpiteet  
5.1 Virkistyskäyttö  

 

 

Kartta Norra Sandön palveluvarustuksesta 

 

Norra Sandössä palveluvarustusta uusitaan ja parannetaan, tavoitteena on tarjota alueella korkeatasoisia 
virkistyskäytön peruspalveluita. Nykyinen mittakaava on tämänhetkisiin ja ennustettuihin käyntimääriin 
nähden riittävä, eikä alueella ole tarvetta merkittävälle rakenteiden lisäämiselle tai merkityille reiteille.  

Virkistysalueen kahden tulipaikan vanhat rakenteet korvattiin vuonna 2019 Uuvin uuden malliston 
mukaisilla, entistä kestävämmillä rakenteilla. 

Norra Sandöhön ei ole suunnitteilla esteettömiä palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma 
huomioidaan alueen viestinnässä. 
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Norra Sandössä tehtiin vuonna 2019 käyttäjäturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia suorittamalla 
tarkistussukellus ja vedenalainen siivous hiekkarantojen edustalla.  

 

 

5.2 Luonnonhoito  

 

 

Kartta alueella toteutettavista luonnonhoitotöistä 

Toimenpide:  
Palveluvarustuksen uusiminen 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Kaksi pientä puukatosta puretaan ja niiden tilalle rakennetaan puuvaja, joka palvelee molempien 
tulipaikkojen käyttäjiä.  

• Alueelle rakennetaan uusi infotaulu, joka sisältää ajantasaisen kartan alueesta palveluineen sekä 
tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

• Infotaulun sijoittamisessa huomioidaan eri puolilta saarta rantautuvat kävijät.  

• Hiekkarantojen yhteyteen sijoitetaan pelastusrenkaat ja uimaturvallisuuteen liittyvät infotaulut. 

Toimenpiteen ajankohta: 
0–2 vuotta 
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Toimenpide:  
Suojeltujen hiekkarantojen ominaispiirteiden säilyttäminen (Suunnitelma hyväksytettävä ELY-
keskuksella) 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Siivotaan rannoille mereltä kulkeutunut jäte ja hävitetään tunnettu kurtturuusukasvusto.  

• Seurataan hiekkarantojen kasvillisuuden kehitystä ja kitketään tarvittaessa hiekkarannoille syntyvää 
luontaista taimiainesta umpeenkasvun ehkäisemiseksi pitkällä aikavälillä.  

• Seurataan hiekkarannoille tyypillisten vieraslajiesiintymien (esim. kurtturuusu) syntymistä ja 
hävitetään esiintymät tarvittaessa. 

• Voidaan toteuttaa talkootyönä koskien Uuvin tavoitetta kehittää luonnonhoitoon liittyvää järjestö-
/yhdistysyhteistyötä. 

Toimenpiteen tarkoitus:  
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojellun luontotyypin ominaispiirteiden säilyttäminen.   

Toimenpiteen ajankohta:  
vuosittain  

 

6 Lähteet  

 

Ramboll Finland Oy. 2016. Pellingin saariston osayleiskaavan kaavaselostus, Porvoon kaupunki. 61 s.  

Otso Metsäpalvelut. 2014. Itä-Uudenmaan saaristokohteiden luonnonhoitosuunnitelma, Uudenmaan 

virkistysalueyhdistys ry.  

Uudenmaan ympäristökeskus. 2004. Suojellun luontotyypin rajojen määrittäminen, kirjallinen tiedonanto 

maanomistajille.  

Uudenmaan ympäristökeskus. 1999. Päätös luonnonsuojelualueen (Norra Sandön hiekkaranta) 

perustamisesta.  
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7 Liitteet  
7.1 Norra Sandön luonnonhoitosuunnitelma 2015–2025  
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Yleistä  
 

Sandö on matalan harjanteen hallitsema kapea saari, jota avoimet hiekka- ja sorarannat reunustavat. 

Pohjoisosassa on pieni kallioinen metsäalue. Puusto on matalakasvuista, pääosin melko vanhaa, oksaista ja 

käyrärunkoista männikköä. Etenkin eteläosassa kasvaa merkittävästi kataja- ja pihlajapensastoa. Siellä 

täällä on pystyyn kuolleita mäntyjä. Eteläosassa maastossa on jonkin verran melko tuoreita hakkuutähteitä 

ja kaadettujen puiden kantoja. Länsirannalla on lähes puuton kallioinen niemi. Koko Norra Sandön 

virkistysalue on varsin vilkkaassa käytössä, mikä näkyy maaston paikoin runsaanakin kuluneisuutena. 

Alueella risteilee paljon polkuja. Ei juuri toimenpiteitä luonnonhoidon näkökulmasta. Norra Sandön 

hiekkarannat ovat suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. (Otso Metsäpalvelut 2014) 

 

 

Otso Metsäpalvelut. 2014. Itä-Uudenmaan saaristokohteiden luonnonhoitosuunnitelma, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.  

 

Kuviot  
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