
Uudenmaan virkistysalueyhdistys  
 

VARLAXUDDENIN VIRKISTYSALUEEN KÄYTTÖ- JA 
HOITOSUUNNITELMA  

 
09/2020 

 

  



2 
 

Sisältö  

 

Tiivistelmä .......................................................................................................................................................... 3 

1 Tausta ja tavoitteet ......................................................................................................................................... 4 

2 Suunnittelualueen tarkastelu ......................................................................................................................... 4 

2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus ......................................................................................................... 4 

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat ........................................................................................ 5 

2.3 Luonnon yleispiirteet ............................................................................................................................... 6 

2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto .......................................................................................................... 7 

3 Käytön ja hoidon periaatteet .......................................................................................................................... 8 

3.1 Virkistyskäyttö ......................................................................................................................................... 8 

3.2 Luonnonhoito .......................................................................................................................................... 8 

4 Suunnittelualueen luonnon virkistyskäytön nykytila ..................................................................................... 9 

4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi ................................................................................................................. 9 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta.......................................................................................................... 9 

5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely ................................................................... 10 

5.1 Konseptointi ja siitä nousevat kehittämistarpeet ................................................................................. 10 

6 Kehittämistoimenpiteet................................................................................................................................ 14 

6.1 Virkistyskäyttö ....................................................................................................................................... 14 

6.2 Luonnonhoito ........................................................................................................................................ 17 

7 Lähteet .......................................................................................................................................................... 18 

8 Liitteet ........................................................................................................................................................... 19 

8.1 Varlaxuddenin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029 ................................................ 19 

 

  



3 
 

Tiivistelmä  

 

Varlaxuddenin virkistysalue sijaitsee Porvoossa, noin 25 kilometriä keskustasta lounaaseen, siltayhteyden 

päässä olevan Emäsalon saaren eteläkärjessä. Virkistysalueen koko on 12 hehtaaria, ja sillä on noin 425 

metriä merenrantaviivaa. Emäsalon saaren pohjoiskärjessä, noin 15 kilometrin päässä Varlaxuddenilta 

sijaitsee toinen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen (Uuvi) virkistysalue, Stornäsudden. Varlaxuddenin 

virkistysalueen luonto on vaihtelevaa, aina louhikkoisesta ja avokallioisesta ranta-alueesta sekapuustoisiin 

kuivahkon ja tuoreen kankaan kautta lehtomaiseen kankaaseen sekä yksittäisiin pienialaisiin ruohoisiin 

korpiin.  

Varlaxudden on pienestä koostaan huolimatta Uuvin suosituimpia virkistysalueita, jonka vetovoima 

pohjautuu merelliseen ympäristöön. Se on siltayhteyden ansiosta helposti saavutettava kohde, joka tarjoaa 

myös veneettömille harvinaisen mahdollisuuden nauttia näköalasta Suomenlahden ulkosaaristoon ja 

aavalle merelle asti. Varlaxuddenin virkistysalueella on vuonna 2020 aloitettu kävijälaskenta, jonka pohjalta 

vuoden käyntimääräksi arvioidaan yli 40 000 käyntiä. Vuoden 2020 aikana monen Uuvin alueen 

käyntimäärät ovat nousseet huimasti, ja asettuneet uudelle tasolle.  

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 merenrantakohteita. Esiin nousseista tarpeista on johdettu konkreettiset 

kehittämistoimenpiteet.  

Varlaxuddenin suurten käyntimääräin takia tarve nykyistä suuremmalle palvelurakenteiden määrälle on 
selkeä. Alueelle rakennetaan hyvät ja korkeatasoiset virkistyskäytön peruspalvelut, jotka on mitoitettu 
vastaamaan alueen käyntimääriä. Nykytilassa virkistyskäytön painopiste on vahvasti alueen eteläosassa. 
Uusien palveluiden sijoittelulla pyritään ohjaamaan käyttöä nykyistä laajemmalle, huomioiden alueen eri 
osien kestävyyden sekä luonto- ja virkistysarvot. Varlaxuddenilla päivitetään ja rakennetaan Uuvin uuden 
malliston mukaista uutta palveluvarustusta tulevina vuosina ranta-alueelle kolmeen eri paikkaan. Osa 
alueen rakenteista ja reiteistä toteutetaan esteettöminä. Palveluvarustuksen uudistamisella ja lisäämisellä 
pyritään vastaamaan alueen suureen käyttöpaineeseen sekä takaamaan hyvä kävijäkokemus. Palveluiden 
jakaantuminen nykyistä laajemmalle alueelle tasaa käyttöpainetta. Lisäksi kasvatetaan 
pysäköintikapasiteettia rakentamalla toinen pysäköintialue.  

Varlaxuddenin 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. Varlaxuddenin kohdalla ranta-
alueelta avautuva merimaisema sekä rantametsiköiden vaihtelevuus, ovat keskeinen osa kävijäkokemusta. 
Alueelle suunnitelluilla luonnonhoitotoimilla lisätään luonnon monimuotoisuutta tuottamalla 
tarkoituksellisesti lahopuuta. Lisäksi harvennetaan taimikkoa, jotta sen kehittyminen sekapuustoiseksi ja 
valoisaksi metsiköksi nopeutuu.  
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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. 

Varlaxuddenin virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 2002. Alueelle on tehty 
luonnonhoitosuunnitelmia vuosina 2007 (Terhi Ajosenpää) ja 2010 (Heikki Kiuru). Niitä täydennetään ja 
päivitetään tässä asiakirjassa. Käyttösuunnitelmaa alueelle ei ole aiemmin tehty.  

 

2 Suunnittelualueen tarkastelu  
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus  

 

Varlaxuddenin virkistysalue sijaitsee Porvoossa, noin 25 kilometriä keskustasta lounaaseen.  Se sijaitsee 

siltayhteyden päässä olevan Emäsalon saaren eteläkärjessä, ja virkistysalueelle ajetaan koko saaren 

halkovan Emäsalontien päähän saakka. 

Varlaxuddenin virkistysalueen koko on 12 hehtaaria, ja sillä on noin 425 metriä merenrantaviivaa. 
Virkistysalue rajautuu pohjoislaidallaan yksityiseen, rakennettuun kiinteistöön ja etelälaidalla valtion 
omistuksessa olevaan alueeseen, jolla sijaitsee Emäsalon luotsiasema. 

Uudenmaan liiton saavutettavuusaineisto kertoo, kuinka suuri väestömäärä voi saavuttaa tietyn alueen 
tieverkkoa pitkin 30 minuutin kuluessa. Tässä aineistossa Varlaxudden kuuluu luokkaan 10 001–50 000 
henkilöä.  

 

 

Uudenmaan liiton kartta-aineistoa Uudenmaan eri osien saavutettavuudesta. Varlaxuddenin virkistysalueen 
sijainti on merkitty nuolella. 
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Varlaxuddenin ja Stornäsuddenin virkistysalueiden sijoittuminen Emäsaloon. 

 

2.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat  

 

Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava, Porvoon kaupunki 2001  

Varlaxuddenin virkistysalueelle on osoitettu kaavamerkintä MY-1, maa- ja metsätalousalue, jolla on 

ympäristöarvoja. Uuvin alueella on yksi laskennallinen rakennuspaikka, joka on kaavakartassa osoitettu 

merkinnällä ra ilman sijaintimääritystä.  
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Ote Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaavasta (Porvoon kaupunki 2001) 

 

Varlaxuddenin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma, Terhi Ajosenpää 2007  

Päivitys Varlaxuddenin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelmaan, Heikki Kiuru 2010  

 

2.3 Luonnon yleispiirteet  

 

Varlaxuddenin virkistysalueen luonto on vaihtelevaa, aina louhikkoisesta ja avokallioisesta ranta-alueesta 

kuivahkon ja tuoreen kankaan kautta lehtomaiseen kankaaseen sekä yksittäisiin pienialaisiin ruohoisiin 

korpiin. Suurin osa virkistysalueen metsiköistä on harvennettu vuonna 2015 ja ne ovat puustoltaan 

tasarakenteisia. Mänty- ja kuusivaltaiseen puustoon tuovat vaihtelua paikoin seassa kasvavat raudus- ja 

hieskoivut, haavat sekä tervalepät. Harvennusten ulkopuolelle on jätetty yksittäisiä metsikkökuvioita sekä 

metsälain 10§:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Käsittelemättä jätetyt metsiköt luovat 

tiheysvaihtelua virkistysalueen sisäiseen lähimaisemaan.  
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2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

 

 

Kartta alueen arvokkaista elinympäristöistä. 

 

Arvokkaita elinympäristöjä Varlaxuddenilla edustavat pienialaiset ruohoiset sarakorvet (metsälain 10§), 

alueen koillisosan vanha kuusikko (muu arvokas elinympäristö) sekä somerikkoinen ranta-alue (muu 

arvokas elinympäristö).  

Ruohoisille sarakorville tyypillistä lajistoa edustavat mm. luhta- ja pullosara, vehka, kurjenjalka ja 

okarahkasammal. Nevaiset välipinnat ovat lähes puuttomia, ja muilta osin puusto on pääosin 

pieniläpimittaista hieskoivua sekä kuusta.  

Alueen koillisosan vanha kuusikko on luokiteltu muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. Metsikköön on 

alkanut hiljalleen kertymään järeää lahopuuta mm. yksittäisten tuulituhojen vuoksi. Tällaiset pienialaiset 

tuhot vapauttavat alikasvosta kasvuun järeiden kuusten kaaduttua, mikä on tyypillistä pienialaista 

häiriödynamiikkaa pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsissä.  

Ranta-alueen somerikko sekä Fågelboetin niemelle vievän kannaksen rantaniitty on luokiteltu muuksi 

arvokkaaksi elinympäristöksi. Niillä esiintyy somerikkorannoille ja rantaniityille tyypillistä lajistoa (mm. 

keltamaksaruoho, isomaksaruoho, rantavehnä, rantakukka, keltamaite, ketohanhikki, ruohokanukka, 

hiirenvirna, maltsat ja merikohokki).  
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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, kuivakäymälät, 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 
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 tietoa, jonka avulla 
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Varlaxuddenin virkistysalueen 
kehittämisessä huomioidaan soveltava liikunta ja helppokulkuisuus, ja osa uusista palveluista tullaan 
toteuttamaan esteettöminä. 

Uuvin alueilla noudatetaan pääsääntöisesti roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse 
roskansa pois maastosta. Kuitenkin profiililtaan, käyttömuodoiltaan ja saavutettavuudeltaan tietynlaisilla 
alueilla, kuten Varlaxuddenilla, 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. Varlaxuddenin kohdalla ranta-alueelta avautuva 

merimaisema sekä rantametsiköiden vaihtelevuus, 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. 

  



9 
 

4 Suunnittelualueen luonnon virkistyskäytön nykytila  
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi  

 

Varlaxudden on pienestä koostaan huolimatta Uuvin suosituimpia virkistysalueita, jonka vetovoima 
pohjautuu merelliseen ympäristöön. Se on siltayhteyden ansiosta kaikille kävijäryhmille helposti 
saavutettava kohde, joka tarjoaa myös veneettömille harvinaisen mahdollisuuden nauttia näköalasta 
Suomenlahden ulkosaaristoon ja aavalle merelle asti. Varlaxuddenin rantavedet ovat kivikkoisia ja matalia, 
joten se ei erityisesti sovellu veneily- tai melontakohteeksi, vaan houkuttelee nimenomaan tietä pitkin 
saapuvia kävijöitä. 

Emäsalon suuren saaren läpi ajaminen kestää aikansa, mutta kiemurteleva pikkutie idyllisine 
kulttuurimaisemineen on osa kokemuksen viehätystä, ja tien päässä odottava virkistysalue lunastaa 
odotukset. Varlaxuddenissa silmä lepää ja mieli rauhoittuu suuren meren äärellä. Upeat rantakalliot 
kutsuvat tähyilemään horisonttia ja seikkailemaan valtavien kivien joukossa. 

Varlaxuddenin käyttö on ympärivuotista. Kivikkoisilla ja kallioisilla rannoilla voi viettää kevätaamua 
muuttolintuja tarkkaillen, nauttia kiireettömästä eväsretkestä kesäaurinkoa palvoen, hämmästellä 
syysmyrskyjen voimaa tai ihailla talvisen taivaan värejä. Vuodenaikojen vaihdellessa ja illan sekä aamun 
hetkien vuorotellessa tarjolla on alati muuttuva maisema. Varlaxudden tarjoaakin upean ympäristön 
esimerkiksi luontokuvaajille, lintuharrastajille ja kalastajille. Alueelta voi löytää myös sieniä ja marjoja. Olipa 
syy hakeutua meren rantaan mikä tahansa, kuuluu eväiden nauttiminen olennaisena osana lähes jokaisen 
kävijän retkeen. Varlaxuddenin tulipaikat ovatkin kovassa käytössä. 

Emäsalon pohjoiskärjessä, noin 15 kilometrin päässä Varlaxuddenilta sijaitsee toinen Uuvin virkistysalue, 
Stornäsudden. Se sijaitsee vain 10 kilometrin matka Porvoon keskustasta, ja onkin hyvä lähivirkistyskohde, 
jonne on myös kohtuullinen pyöräilymatka. Maisemiltaan alue ei vedä vertoja Varlaxuddenille, mutta 
toisaalta se sopii veneellä tai meloen liikkuvien rantautumiseen, ja on myös kalastajien suosiossa. 

 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta  

 

Varlaxuddenin alue on siirtynyt Uuvin hallintaan vuonna 2002, ja siitä on vähitellen kehittynyt yksi Uuvin 
suosituimmista virkistysalueista. Varlaxuddenissa hienot maisemat ovat hyvässä suhteessa alueen 
saavutettavuuteen. Lisäksi ympärivuotisuus lisää alueen vetovoimaa; harvassa paikassa pääsee vastaavalla 
tavalla nauttimaan talvisista merimaisemista ja näkymistä ulkosaaristoon. 

Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa. 
Viestinnän tehostuminen niin omissa kuin yhteistyötahojen kanavissa on herättänyt kasvavaa kiinnostusta 
Uuvin virkistysalueita kohtaan, niiden joukossa myös Varlaxudden, joka on jo ennestään erittäin suosittu 
kohde. Uuvin internetsivujen käyttötilastoissa sitä esittelevä sivu on Uuvin viiden katsotuimman kohteen 
joukossa, ja pinta-alaltaan se on näistä pienin.  

Varlaxuddenin virkistysalueelle asennettiin maaliskuussa 2020 kävijälaskuri. Aineistoa ei siis vielä ole 
kertynyt kokonaiselta vuodelta, mutta kevään ja kesän lukemiin perustuen vuoden 2020 käyntimääräksi 
arvioidaan noin 43 000 käyntiä. Vuoden 2020 aikana käyntimäärät ovat monilla ulkoilualueilla kasvaneet 
merkittävästi, ja Varlaxudden on jo pitkään kuulunut Uuvin suosituimpien virkistysalueiden joukkoon. 
Aiemmin tietoa virkistysalueen käyntimääristä on aiemmin kerätty havainnoimalla sekä arvioimalla sitä 
suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen.  
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Varlaxuddenissa on tällä hetkellä virkistyskäytön palveluina pysäköintipaikka, infotaulu, keittokatos, 
tulipaikka, puuvaja, kuivakäymälä ja jäteastiat. Alue on todella suosittu, ja kokoonsa nähden siellä on 
erittäin paljon kävijöitä. Käyttö myös painottuu voimakkaasti alueen tiettyihin osiin, lähinnä eteläisimmälle 
ranta-alueelle. Alueella on lähivuosina edelleen odotettavissa käyntimäärien kasvua, ja alueen pieni koko 
asettaa omat haasteensa virkistyskäytön olosuhteiden järjestämiselle. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää 
varautua kasvuun alueen virkistyskäyttöpalveluiden parantamisella ja luonnonhoidon toimenpiteillä.  

Alueen pienestä koosta ja suurista käyntimääristä aiheutuvat lieveilmiöt, kuten ruuhkaisuus, kuluminen ja 
roskaaminen voivat vaikuttaa kävijäkokemukseen ja alueen luontoarvoihin negatiivisesti. Korkeatasoisten 
virkistyskäytön palvelurakenteiden lisäämisellä vastataan käytön tarpeisiin nykyistä paremmin ja 
helpotetaan kävijäpaineen vaikutuksia käyntikokemukseen sekä alueen luontoon. Esteettömien palveluiden 
tarjoaminen helpottaa alueella toimimista monelle, ja mahdollistaa Varlaxuddenille pääsyn myös kokonaan 
uusille käyttäjäryhmille. 

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. Varlaxuddenilla ei tällä hetkellä harjoiteta luontomatkailutoimintaa, 
mutta mikäli kiinnostusta kaupallisten palveluiden tarjoamiselle alueella ilmenee, harkitaan sen 
toteuttamismahdollisuuksia tapauskohtaisesti. 

 

5 Virkistyskäytön tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely  
5.1 Konseptointi ja siitä nousevat kehittämistarpeet  

 

Varlaxuddenin virkistyskäytön tavoitetilaa tarkastellaan seuraavassa konseptin kautta. Siinä huomioidaan 

pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia alueen käyttöön ja niistä nousevia kehittämistoimia.  

Konseptin kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin, ja miten ne juontuvat eri 

käyttäjäryhmien tarpeista. Kehittämistoimet johdetaan luontevasti konseptiin sisältyvistä teemoista, jotka 

luovat siten perustelut kehittämistoimien valinnalle. Näin kehittämistoimilla on selkeä suunta ja tarkoitus, 

ne kytkeytyvät saman punaisen langan ympärille ja palvelevat tiettyä määriteltyä päämäärää.  

Vaikka tässä esitetty konsepti tuo esiin alueen pääasiallista profiilia ja käyttötapaa, ei se kuitenkaan ole 

ainoa näkökulma alueen käyttöön ja kehittämiseen; aluetta voidaan tuoda esiin muistakin näkökulmista ja 

muillekin kohderyhmille.  

 

Konsepti: Varlaxudden suuren meren äärellä  

Varlaxudden tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia merellisen luonnon ihailusta ja tarkkailusta 

kiinnostuneille. Alue on suosittu niin eväsretkeilijöiden kuin lintujen tarkkailua, luontovalokuvausta ja 

myrskybongaamista harrastavien keskuudessa. 

Varlaxuddenin valtavasta suosiosta ja suurista kävijämääristä huolimatta sen kehittämistä kuvataan vain 

yhden konseptin kautta. Alueella kaiken toiminnan keskiössä ovat meren läheisyys ja eväsretkeily hienolla 

ranta-alueella. Niinpä samojen teemojen ympärillä tapahtuva kehittäminen palvelee erilaisista syistä sen 

rantaan hakeutuneita kävijöitä.   
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Alueen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan hyvin erilaisten kävijäryhmien tarpeet, 

myös niiden, jotka tarvitsevat esteettömiä tai soveltavan liikunnan palveluita päästäkseen nauttimaan 

ulkoilusta ja aistimaan aavan meren tunnelmaa.  

 

TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 

Helppous, laadukkuus ja turvallisuus  

Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen tunnusmerkkejä ovat 
helppous, laadukkuus ja turvallisuus. 

Helppouden ulottuvuuksia ovat 
kaikille kävijöille tärkeä tiedon 
saamisen helppous, sekä 
alueella toimimisen helppous. 

Laadukkuus ilmenee 
palveluiden 
korkeatasoisuutena ja alueen 
hyvänä ylläpitona, joka lisää 
myös kävijöiden 
turvallisuudentunnetta. 

Alueen palvelut ovat 
laadukkaita, helppokäyttöisiä, 
turvallisia ja oikein 
mitoitettuja. 

Alueella on tarjolla turvallisia 
ja helppokäyttöisiä palveluita 
eri tavoin liikkuville ihmisille. 

Kävijän on helppo saada tietoa 
palveluiden sopivuudesta 
omiin tarpeisiinsa: palveluista 
on selkeät kuvaukset, joihin 
sisältyy kuva- ja 
videomateriaalia (mm. 
esteettömyyden ja soveltavan 
luontoliikunnan näkökulmaa 
silmällä pitäen). 

Turvallisuuteen liittyvää tietoa 
ja ohjeistusta on löydettävissä 
sekä ennakkotiedoissa että itse 
kohteessa. 

Opastusviestintä on selkeää ja riittävää. 
 
 

Kävijöiden on helppo saada 
tietoa alueesta ja sen 
palveluista sekä ennen käyntiä 
että sen aikana. 

Tietoa on saatavilla useilla eri 
kielillä. 

Alueelle saavuttaessa 
pysäköintijärjestelyt ja ovat 
selkeitä. 
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Opasteet ja viitat ovat selkeitä 
ja hyvässä kunnossa, jolloin 
palvelut ovat vaivattomasti 
löydettävissä ja reiteillä on 
helppo pysyä.  

Esteettömyys ja soveltava luontoliikunta  

Alueella on esteettömiä ja soveltavan luontoliikunnan tarpeet 
huomioivia palveluita.  
 
Viestinnässä huomioidaan soveltavan liikunnan näkökulma.  

Alueen palveluvarustuksen ja 
palveluiden toteuttamisessa 
huomioidaan esteettömyys ja 
helppokäyttöisyys.  

Alueen palveluista ja reiteistä 
tuotetaan kattava 
verkkomateriaali, johon kuuluu 
selkeät kuvaukset, valokuvia ja 
videomateriaalia. Näin kävijät 
voivat itse arvioida palveluiden 
sopivuuden omiin tarpeisiinsa.  

Hyvät palvelut alueen vetovoimaisuuden tukena  

Virkistyskäytön palveluvarustus on hyväkuntoista ja tarpeeseen 
nähden riittävää. 

Uudistetut ja laajennetut 
virkistyskäytön palvelut 
vastaavat alueen 
käyttömääriä.  

Palvelut ovat hyvin 
suunniteltuja ja toteutettuja. 
Niiden sijoittaminen hajauttaa 
virkistyskäyttöä alueella, mikä 
vähentää käyttöpaineita 
alueen yksittäisissä osissa.  

Rakenteet ovat hyvässä 
kunnossa.  

Alue tunnetaan laadukkaana ulkoilukohteena.  
 

Alueen palvelut ovat 
laadukkaita ja niiden ylläpidon 
taso on mitoitettu 
käyttömäärien kannalta 
oikein.  

Alueesta viestitään 
ajantasaisesti. Mielikuva 
laadukkaasta ulkoilukohteesta 
välittyy niin ennakkotiedoissa 
kuin käynnin aikana, ja siitä 
kerrotaan jälkikäteen. 

Luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä huolehtiminen  

Alueen luonto- ja maisema-arvoista sekä kestävyydestä pidetään 
huolta. 

Virkistyskäyttöä ohjataan 
liikennejärjestelyillä, 
virkistyskäytön rakenteiden 
sijoittelulla, opastuksella ja 
merkittyjen reittien 
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linjaamisella. 

Alueen pieni koko ja käytön 
keskittyminen huomioidaan 
palveluiden kehittämisessä.  

Huolella suunnitellut ja 
korkeatasoiset rakenteet, reitit 
ja palvelut kanavoivat käyttöä 
ja minimoivat ongelmia. 

Aktiivisella opastusviestinnällä 
ohjeistetaan kävijöitä 
luontoarvojen huomioimiseen 
sekä virkistyskäytön 
pelisääntöihin yleisesti (esim. 
tuliturvallisuus, koirakuri, 
jätteet). 

Alueen käyttö on kestävällä pohjalla. Alueen käytössä ja hoidossa 
huolehditaan luonto-, 
maisema ja 
virkistyskäyttöarvoista. 

Alueen käytön suunnittelussa 
ja ohjaamisessa noudatetaan 
kestävyyden periaatteita. 

Kävijämäärien kehitystä ja 
kävijätyytyväisyyttä seurataan 
kävijälaskennan ja 
kävijätutkimusten avulla, ja 
nämä asiat huomioidaan 
alueen ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä. 

Jätehuolto on järjestetty 
toimivaksi, käyttöön nähden 
riittäväksi ja siihen kuuluu 
jätteiden lajittelu. Jätteiden 
käsittelystä ja lajittelusta on 
selkeä ohjeistus. 
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6 Kehittämistoimenpiteet  
6.1 Virkistyskäyttö  

 

 

Kartta Varlaxuddenin suunnitellusta palveluvarustuksesta 

 

Varlaxuddenin suurten käyntimäärien takia tarve nykyistä suuremmalle palvelurakenteiden määrälle on 
selkeä. Alueen jatkuvina ongelmina ovat luvaton tulenteko ja jätehuoltokapasiteetin riittämättömyys. 

Alueelle rakennetaan hyvät ja korkeatasoiset virkistyskäytön peruspalvelut, jotka on mitoitettu vastaamaan 
alueen käyntimääriä. Nykytilassa virkistyskäytön painopiste on vahvasti alueen eteläosassa, jossa palvelut 
tullaan uudistamaan ja hajauttamaan. Lisäksi alueen pohjoisosaan rakennetaan uusi 
virkistyskäyttöpalveluiden keskittymä. Sen rakenteet toteutetaan esteettöminä, mikä helpottaa alueella 
toimimista monelle, ja avaa sen myös uusille käyttäjäryhmille. Uusien palveluiden sijoittelulla pyritään 
ohjaamaan käyttöä nykyistä laajemmalle, huomioiden alueen eri osien kestävyyden sekä luonto- ja 
virkistysarvot. 

Kehittämistoimet jaetaan kolmeen, erikseen toteutettavaan vaiheeseen. 

 

Toimenpide:  
 Pysäköintijärjestelyt  

Toimenpiteen kuvaus:  
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• Nykyistä noin 16 auton pysäköintipaikkaa laajennetaan niin, että sinne mahtuu jatkossa noin 25 
autoa.  

• Rakennetaan toinen pysäköintipaikka Emäsalontien varteen, noin 250 metriä nykyisestä 
pysäköintipaikasta pohjoiseen. Se mitoitetaan noin 20 autolle.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Tämänhetkiset pysäköintijärjestelyt ovat alueen käyntimääriin nähden riittämättömät. Nykyisen 
pysäköintipaikan muodon ja mitoituksen vuoksi sinne mahtuu pinta-alaan nähden suhteellisen vähän 
autoja. Pysäköintipaikan pienellä laajentamisella ja muotoilulla se saadaan tehokkaammin käyttöön. 
 
Rakennettava uusi pysäköintipaikka paitsi tarjoaa lisätilaa pysäköinnille, myös ohjaa virkistyskäyttöä 
nykyistä enemmän myös alueen pohjoisosiin. Tämä tasaa käyttöpainetta alueella. 

Toimenpiteen ajankohta: 
0–3 vuotta 

 

Toimenpide:  
Palveluvarustuksen ja esteettömän reitin rakentaminen 

Toimenpiteen kuvaus:  
Vaihe 1  

• Nykyisen tulipaikan rakenteet poistetaan ja niiden tilalle rakennetaan Uuvin uuden malliston 
mukainen tulipaikka. 

• Vanha keittokatos puretaan, ja siitä noin 50 metrin päähän koilliseen rakennetaan uusi tulipaikka 
sekä Uuvin uuden rakennemalliston mukainen katos. 

• Puuvaja korvataan uuden malliston mukaisella rakennelmalla. 

• Nykyiset roska-astiat korvataan paremmin ympäristöön sopivilla pintasäiliöillä, jotka maisemoidaan. 
Pyritään järjestämään mahdollisimman monen keräysjakeen erilliskeräys ja kierrättäminen. 
 
Vaihe 2 

• Fågelboetin niemeen rakennetaan esteetön tulipaikka. 

• Uuden pysäköintialueen läheisyyteen rakennetaan esteetön puuvaja ja esteetön kuivakäymälä 
palvelemaan Fågelboetin tulipaikan käyttäjiä. 

• Pysäköintialueelta rakennetaan noin 350 metrin pituinen esteetön reitti meren rantaan. Sen 
loppupäässä Fågelboetin niemeen johtavan kapean maakannaksen yli rakennetaan esteetön 
lankkusilta. 
 
Vaihe 3 

• Fågelboetin lounaispuolella olevaan rantametsään rakennetaan tulipaikka sekä kaksi katosta. Myös 
näiden rakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja helppokulkuisuus mahdollisuuksien mukaan.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Palveluvarustuksen uudistamisella ja lisäämisellä pyritään vastaamaan alueen suureen käyttöpaineeseen 
sekä parantamaan käyntikokemusta. Palveluiden jakaantuminen nykyistä laajemmalle alueelle tasaa 
käyttöpainetta, ja esteettömät palvelut tukevat soveltavan luontoliikunnan teemaa. 
 
Uuvin uuden rakennemalliston mukaiset katokset toimivat evästelypaikkana ja tarjoavat säänsuojaa, ja 
erilleen sijoitettu tulisija tekee tulipaikan käytön helpoksi useammalle seurueelle kuin vanhat 
keittokatokset. 
 
Jätehuollon kehittämisellä ja kierrätysjätteen keräämisellä pyritään vastaamaan suurten jätemäärien 
aiheuttamiin ongelmiin ja edistämään kestävää elämäntapaa. Samalla jaetaan tietoa jätteiden lajittelusta 
ja jätemäärien vähentämisestä. 

Toimenpiteen ajankohta: 
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Toimenpide:  
 Opasteiden, viittojen ja reittimerkkien asentaminen 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Asennetaan infotaulut, jotka sisältävät kartan alueesta palveluineen sekä tietoa ja ohjeita siellä 
toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Infotaulut sijoitetaan 
pysäköintipaikkojen välittömään läheisyyteen. 

• Alueen palvelut ja niiden sijainti osoitetaan maastossa opasteilla, viitoituksella ja reittimerkinnöillä. 

• Kummaltakin pysäköintipaikalta osoitetaan kulkureitit rannalla sijaitsevien palveluiden ääreen viitoin 
ja reittimerkinnöin. Samoin osoitetaan noin 300 metrin pituinen, rannan suuntainen reitti, joka 
kulkee nykyisen puuvajan ja keittokatoksen sekä Fågelboetin välillä.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Infotauluista ovat saatavilla ajantasaiset tiedot alueen palveluista ja ohjeet siellä toimimisesta. 
Virkistyskäytön ohjaaminen opasteiden, viittojen ja reittimerkintöjen avulla helpottaa kävijöiden 
liikkumista alueella ja lisää turvallisuutta. Lisäksi niiden avulla alueen käyttö monipuolistuu. 
Virkistyskäytön ohjaaminen on myös osa alueen kestävää käyttöä. 

Toimenpiteen ajankohta: 
0–1 vuotta 

 

  

Vaihe 1: 0–1 vuotta 
Vaihe 2: 2–3 vuotta 
Vaihe 3: 3–5 vuotta 
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6.2 Luonnonhoito  

 

 

Kartta alueelle suunnitelluista luonnonhoitotöistä. 

 

Toimenpide:  
Lahopuun lisäys 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Tuotetaan tarkoituksellisesti lahopuuta kaulaamalla yksittäisiä järeitä kuusia metsikkökuviolla 3.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen luomalla lahopuujatkumoa (eri lahoasteita) hiljalleen 
luonnonmetsien häiriödynamiikkaa noudattelevaan vanhaan kuusikkoon.  

Toimenpiteen ajankohta: 
0–5 vuotta 

 

Toimenpide:  
Taimikon varhaishoito 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Taimikon varhaishoito luontaisten rauduskoivun, männyn ja kuusen taimien hyväksi.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
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Taimien elinvoimaisuuden turvaaminen ja olosuhteiden pitäminen suotuisana mahdolliselle 
lisätaimettumiselle. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on saada aikaan sekapuustoinen ja valoisa 
virkistyskäyttöön hyvin soveltuva metsikkö.  

Toimenpiteen ajankohta: 
0–5 vuotta 

 

 

7 Lähteet  
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8 Liitteet  
8.1 Varlaxuddenin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2019–2029  
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Yleistä  
 

Varlaxuddenin virkistysalueen luonto on vaihtelevaa aina louhikkoisesta ranta-alueesta lehtomaiseen 

kankaaseen sekä yksittäisiin, pienialaisiin ruohoisiin korpiin. Suurin osa virkistysalueen metsiköistä on 

harvennettu 2015 ja ne ovat puustoltaan tasarakenteisia. Mänty- ja kuusivaltaiseen puustoon tuovat 

vaihtelua paikoin seassa kasvavat raudus- ja hieskoivut, haavat sekä tervalepät. Harvennusten ulkopuolelle 

on jätetty yksittäisiä metsikkökuvioita sekä metsälain 10§ mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt. 

Arvokkaita elinympäristöjä Varlaxuddenilla edustavat pienialaiset ruohoiset sarakorvet (metsälain 10§), 

alueen koillisosan vanha kuusikko (muu arvokas elinympäristö) sekä somerikkoinen ranta-alue (muu 

arvokas elinympäristö).  

Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaavassa (Porvoon kaupunki 2001) Varlaxuddenin alue on osoitettu 

merkinnällä MY-1, maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja.  

Varlaxuddenin tulevat luonnonhoitotyöt keskittyvät alueen koillisosaan. Kuvion 4 vanhaan 

myrskytuhoaukkoon on kehittynyt luontainen taimikko, missä taimikon varhaishoito on tarpeen, jotta 

puusto kehittyy elinvoimaiseksi ja samalla mahdollistetaan luontaisten männyn- sekä kuustentaimien 

kilpailukyky sekä luontainen lisätaimettuminen. Tavoitteena sekapuustoinen (rauduskoivu, mänty, kuusi) 

taimikko, joka kehittyy tulevaisuudessa valoisaksi, virkistyskäyttöön hyvin soveltuvaksi metsiköksi. Lisäksi 

kohti luonnontilaa kehittymään jätetyssä vanhassa kuusikossa (kuvio 3) on tarkoitus lisätä luonnon 

monimuotoisuutta tuottamalla lahopuuta kaulaamalla yksittäisiä järeitä kuusia. Samalla metsikön 

kehittyminen kohti luonnollista erirakenteisuutta voimistuu, kun alikasvos vapautuu kuolevien puiden 

varjostuksesta.  
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Kuviot  
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Kuvio 1  
 

Vuonna 2015 ensiharvennettu tuoreen kankaan varttunut kasvatusmetsä. Rinnankorkeusiältään n. 40-

vuotiasta männikköä, jossa paikoin kuusta seassa ryhmittäin. Kuusi- ja koivuvaltaisuus lisääntyy kuvion 

eteläosissa. Paikoitellen kivisyys tiputtaa viljavuutta lähemmäksi kuivahkoa kangasta. Hoitotoimenpiteille ei 

ole tarvetta tämän 10-vuotiskauden aikana.  
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Kuvio 2  
 

Tiheä, nuori sekapuustoinen kasvatusmetsä, jossa puustona hies- ja rauduskoivut, aluspuuasemassa olevat 

kuuset sekä yksittäiset männyt. Tuoreen kankaan kuvio, joka on jätetty aiemmassa harvennuksessa 

käsittelyn ulkopuolelle. Saa kehittyä jatkossakin tiheikkönä, joka tarjoaa suojaa linnuille ja pienriistalle.  
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Kuvio 2.1  
 

Ruohoinen sarakorpi (metsälaki 10§), jossa on lähinnä reunoilla nuorta hieskoivua, kuusia ja yksittäisiä 

mäntyjä. Tyypillistä kasvillisuutta mm. vehka ja luhtasara.  
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Kuvio 3  
 

Pääosin lehtomaisen kankaan vanhaa kuusikkoa (muu arvokas elinympäristö), joka on paikoin kärsinyt 

myrskytuhoista. Tämä on johtanut lahopuun määrän hyvään kasvuun. Paikoin soistunut ja vaihettuu 

ruohokangaskorveksi, missä kasvaa seassa lisäksi hieskoivua ja tervaleppiä. Kuviolla säännöllinen 

kuusialikasvos, joka paikoin vapautunut kasvuun syntyneissä pienaukoissa. Tämä antaa viitteitä siitä, että 

metsikkö alkaa hiljalleen noudattaa luonnonmetsän pienimuotoista häiriödynamiikkaa.  

Lahopuujatkumon ylläpitäminen kaulaamalla yksittäisiä järeitä kuusia luonnon monimuotoisuuden 

lisäämiseksi ja lahopuujatkumon muodostamiseksi.  
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Kuvio 3.1  
 

Ruohoinen sarakorpi (metsälaki 10§), jossa reunoilla kasvaa nuoria ja varttuneita hieskoivuja, tervaleppiä 

sekä yksittäisiä kuusia. Tyypillistä kasvillisuutta edustavat mm. kurjenjalka ja vehka sekä yksittäiset sarat.  
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Kuvio 4  
 

Vuonna 2013 myrskytuhon vuoksi syntynyt aukko, joka hiljalleen taimettumassa koivulle (varttunut 

taimikko). Varsinkin luoteisosissa on hyvin rauduskoivuvaltaista. Kuvion pohjoisosaan on jätetty vanhaa 

kuusialikasvosta. Kasvupaikkana on tuore kangas, joka vaihettuu lehtomaiseksi lähellä rantaa. Lähempänä 

merenrantaa koivuvaltainen säästöpuuryhmä sekä aivan tilarajan tuntumassa on hieskoivuvaltainen 

uudistuskypsä säästöpuukaistale, jossa on seassa yksittäisiä pystykuolleita kuusia.  

Taimikon varhaishoito ensimmäisellä 5-vuotiskaudella. Suositaan rauduskoivua ja mäntyä, jotta kuviosta 

kehittyy tulevaisuudessa valoisa virkistyskäyttöön soveltuva metsikkö. Vanhan kuusialikasvoksen 

muodostamia ryhmiä raivataan tarvittaessa harvempaan asentoon.  
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Kuvio 5  
 

Tuoreen kankaan iäkäs männikkö, jossa kasvaa lisäksi seassa yksittäisiä kuusia. Lisäksi yksittäisiä varttuneita 

mäntyjä ja kuusia. Harvennettu 2015 harvaan asentoon, mikä tuo iäkkäät männyt hyvin esille.  
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Kuvio 6  
 

Avokallioinen kitumaa, jossa puustona on erirakenteinen männikkö.  
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Kuvio 7  
 

Tuoreen kankaan rauduskoivikko, jossa on seassa yksittäisiä mäntyjä ja kuusia. Ensiharvennus tehty vuonna 

2015. Ei ole tarvetta hoitotoimenpiteille tällä 10-vuotiskaudella.  
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Kuvio 8  
 

Ruohoinen sarakorpi (metsälaki 10§), johon on aiemmassa harvennushakkuussa jätetty ympäröivä 

suojakaista. Tyypillistä kasvillisuutta edustavat mm. vehka, kurjenjalka, okarahkasammal ja luhtasara. 

Hieskoivuvaltaista nuorta kasvatusmetsää, missä kuusta pääosin aluspuuasemassa. Keskiosassa on 

yksittäisiä iäkkäitä hieskoivuja, mäntyjä ja tervaleppiä. Annetaan kehittyä luonnontilaisena.  
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Kuvio 9  
 

Ruohoinen sarakorpi (metsälaki 10§), johon on aiemmassa harvennushakkuussa jätetty suojakaista. 

Tyypillistä kasvillisuutta edustavat mm. luhtasara ja vehka. Toimii hyvin pienialaisena suojatiheikkönä mm. 

tiaisille.  
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Kuvio 10  
 

Pääosin uudistuskypsää kuivahkon kankaan männikköä, mutta seassa on myös joitain nuorempia mänty-

yksilöitä. Aluspuustoa harvennettu vuoden 2015 hakkuiden yhteydessä. Annetaan kehittyä valoisana 

männikkönä.  
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Kuvio 11  
 

Avokallioinen kitumaa, missä puustona on erirakenteinen männikkö.  
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Kuvio 12  
 

Kaksijaksoinen rantametsä. Valtapuustona ovat iäkkäät männyt, ja alikasvoksena vaihteleva mänty- ja 

kuusivaltainen nuori kasvatusmetsä. Kasvupaikkana on kivinen kuivahko kangas, minkä lisäksi merellisyys 

(mm. tuulisten sääolosuhteiden vaikutus latvuksiin) heikentää puuntuotoskykyä.  
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Kuvio 13  
 

Somerikkoinen ranta / rantaniitty (muu arvokas elinympäristö), missä tyypillistä lajistoa mm. 

keltamaksaruoho, rantavehnä, rantakukka, keltamaite, ketohanhikki, ruohokanukka, hiirenvirna, maltsat ja 

merikohokki.  
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Kuvio 14  
 

Tuoreen kankaan kuusi- ja koivuvaltainen varttunut kasvatusmetsä, joka on ensiharvennettu vuoden 2015 

hakkuiden yhteydessä. Eteläosista louhikkoista. Valtapuustossa on myös seassa mäntyjä ja haapoja, minkä 

lisäksi kuvion eteläosista löytyy ylispuina yksittäisiä iäkkäitä mäntyjä. Ei tarvetta hoitotoimenpiteille tällä 

10-vuotiskaudella.  

 

 

 

 

 

 

 


