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Tiivistelmä  

 

Bockhamnin virkistysalue sijaitsee Loviisan läntisessä saaristossa, Byön saarella. Virkistysalueen maa-ala on 
5 hehtaaria ja lisäksi siihen kuuluu 6 hehtaaria vesialuetta. Lähistöllä sijaitsee myös monta muuta Uuvin Itä-
Uudenmaan saariston virkistysaluetta. 

Bockhamnin virkistysalueen vetovoima keskittyy selkeästi veneilyn ympärille. Byön saaren laguunimaiseen 

lahteen sijoittuva Bockhamn on harvinaisen suojainen luonnonsatama, jonka sijainti aivan veneväylän 

varrella on erinomainen. Virkistysalue jakaantuu kahteen osaan lahden itä- ja länsipuolella, ja nämä 

rajautuvat yksityisiin vapaa-ajan kiinteistöihin, joten maa-alueen rooli virkistyskäytössä keskittyy 

veneilijöiden pieneen jaloitteluun ja tulisteluun. Bockhamnin käyntimäärien arvioidaan olevan alle 1000 

käyntiä vuodessa, eikä siihen todennäköisesti ole odotettavissa merkittävää lisäystä.  

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.  

Hyvien laiturien ja poijupaikkojen lisäksi Bockhamnin kävijöille on tarjolla, lahden kummallakin puolella 

rantautumispaikkojen läheisyydessä; infotaulu, kuivakäymälä, tulipaikka sekä tulipaikkojen yhteydessä 

pienet polttopuukatokset. Bockhamnin retkisatamatasoista palveluvarustusta ylläpidetään jatkossakin. 

Virkistysalueen kahden tulipaikan vanhat rakenteet korvattiin vuonna 2021 Uuvin nykyisen malliston 

mukaisilla, entistä kestävämmillä rakenteilla. Virkistyskäytön palvelurakenteiden uusimista jatketaan 

rakentamalla uudet puuvajat, sijoittamalla pöytä-penkkiryhmiä alueen länsiosaan, kunnostamalla 

kuivakäymälät ja laiturirakenteet, sekä uusimalla infotaulut.  

Bockhamnin virkistysalueelle ei ehdoteta aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä virkistyskäytön keskittyessä 

veneilyn palvelurakenteiden läheisyyteen. Alueen luonnon annetaan kehittyä suojaisana ja luonnontilaisen 

kaltaisena, mutta alueella seurataan saaristoluonnon monimuotoisuutta tyypillisesti uhkaavien tekijöiden 

esiintyvyyttä (esim. haitalliset vieraslajit).  
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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.  

Bockhamnin virkistysalue on tullut Uuvin hallintaan vuonna 1992. Alueelle ei ole tehty aiemmin käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa. Alueelle on teetetty luonnonhoitosuunnitelma vuonna 2014 (Otso Metsäpalvelut).  

 

2 Suunnittelualueen tarkastelu  
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus  

 

Bockhamnin virkistysalue sijaitsee Loviisan läntisessä saaristossa, Byön saarella. Virkistysalueen maa-ala on 
5 hehtaaria ja lisäksi siihen kuuluu 6 hehtaaria vesialuetta. Lähistöllä sijaitsee myös monta muuta Uuvin Itä-
Uudenmaan saariston virkistysaluetta.  

 

 

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

 

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

Metsikkökuvioiden rajaus, luokittelu ja hoitotoimenpide-ehdotukset.  

 

2.3 Luonnon yleispiirteet  

 

Bockhamn koostuu suojaisan poukaman vesialueesta sekä sen itä- ja länsipuolisista kangasmetsistä. 

Alueella on myös yksittäisiä pienialaisia avokallioita. Alueen puusto koostuu pääosin männyistä ja kuusista, 

joiden lisäksi seassa kasvaa myös raudus- ja hieskoivuja, haapoja sekä tervaleppiä. Metsät ovat kehittyneet 

hoitamattomuuden seurauksena tiheiksi ja paikoin erirakenteiseksi.  

 

2.4 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

 

Bockhamnin virkistysalueella esiintyy sulkanokkasammal (EN, erittäin uhanalainen).  
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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, 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 
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 viestinnässä tarjotaan tietoa, jonka avulla 
kävijät voivat itse arvioida kohteen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa. Bockhamniin ei ole suunnitteilla 
esteettömiä palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma huomioidaan alueen viestinnässä. 

Bockhamnissa noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse roskansa pois 
alueelta.  

 

3.2 Luonnonhoito  

 

Virkistysalueen luonnonhoidossa tullaan ensisijaisesti toteuttamaan 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 ulkopuolella. 

Bockhamnin virkistysalueella pienen poukaman ja sitä ympäröivän metsäalueen tarjoama suojaisuus on 
tärkeä tekijä osana suojaisaa retkisatamaa. Sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta 
on merkityksellistä ylläpitää alueen luonnon vaihtelevuutta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on 
lisäksi tärkeää turvata alueella esiintyvien arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet ja niissä esiintyvän 
lajiston elinolot.  
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4 Suunnittelualueen virkistyskäytön nykytila 
4.1 Vetovoimatekijöiden analyysi  

 

Bockhamnin virkistysalueen vetovoima keskittyy selkeästi veneilyn ympärille. Byön saaren laguunimaiseen 

lahteen sijoittuva Bockhamn on harvinaisen suojainen luonnonsatama, jonka sijainti aivan veneväylän 

varrella on erinomainen. Bockhamnin lahti on keskiosastaan noin 2–3 metriä syvä, joten isoimmilla aluksilla 

sinne ei pääse, mutta muuten tuohon meren tuulilta suojassa lymyilevään pieneen, metsien reunustamaan 

lahteen on aina turvallista tulla yöpymään, vaikka keli merellä kävisi kovaksi. Bockhamnin sisälahti on 

vanhojen karttatietojen perusteella kautta aikojen ollut tunnettu suojasatama – voi hyvin kuvitella, miten 

viikingitkin ovat Suomenlahden rannikkoa purjehtiessaan viipyneet täällä matkoillaan Venäjän jokireiteille 

ja kauas Mustallemerelle asti. 

Hyvien laiturien ja poijupaikkojen lisäksi Bockhamnin kävijöille on tarjolla tulipaikkoja ja kuivakäymälöitä. 

Virkistysalue jakaantuu kahteen osaan lahden itä- ja länsipuolella, ja nämä rajautuvat yksityisiin, 

rakennettuihin kiinteistöihin siten, ettei niiden välillä voi kulkea maata pitkin. Molemmin puolin aluetta 

metsät ovat myös sangen tiheäkasvuisia, ja niiden rooli virkistyskäytössä rajoittuu veneilijöiden pieneen 

jaloitteluun.  

Bockhamnia ei siis voi luonnehtia monipuoliseksi virkistysalueeksi, mutta veneilyn etappisatamaksi 

soveltuvana luonnonsatamana se on parhaasta päästä koko Suomenlahdella. Alue on vuonna 2009 

voittanut Vuoden Suosikkisatama -tittelin Suomen Purjehtijaliiton (nyk. Suomen Purjehdus ja Veneily) 

järjestämässä äänestyksessä. 

 

4.2 Virkistyskäytön kysyntä ja tarjonta  

 

Vuonna 1992 hankittu Bockhamn kuuluu Uuvin vanhimpiin virkistysalueisiin, ja siellä on perinteisesti ollut 
tarjolla retkisatamatasoisia virkistyskäyttöpalveluita. Tätä nykyä lahden molemmilla puolilla on laiturit, 
joista itäpuolen laituri on noin 7 veneelle sopiva ponttoonilaituri, ja länsipuolen korkeaan kylkilaituriin 
mahtuu noin 7 venettä. Lisäksi alueella on poijupaikkoja ja kiinnitysrenkaita. 

Lahden kummallakin puolella, rantautumispaikkojen läheisyydessä on infotaulut, kuivakäymälät sekä 
tulipaikat, joiden yhteydessä on pienet puukatokset. 

Bockhamnissa ei ole tehty systemaattista kävijälaskentaa, mutta tietoa alueen kävijämääristä on kerätty 
havainnoimalla sekä arvioimalla sitä suhteessa alueen ylläpidon tarpeeseen. Arvio alueen tämänhetkisestä 
käyntimäärästä on alle 1000 käyntiä vuodessa. 

Uuvi on viime vuosina uudistanut viestintäänsä, erityisesti internetissä ja sosiaalisen median palveluissa, 

tavoittaakseen yhä laajemman joukon ulkoilusta kiinnostuneita ihmisiä. Viestinnän tehostuminen on 

herättänyt kasvavaa kiinnostusta Uuvin virkistysalueita kohtaan, mikä voi heijastua myös Bockhamnin 

käyntimääriin. 

Uudenmaan asukasluku kasvaa jatkuvasti, ja samanaikaisesti myös luonnon virkistyskäyttö sekä 

monenlainen luontoliikunta kasvattavat suosiotaan. Myös veneilyn suosio on vankkaa, vaikkakin sen 

muodot ovat osin muutoksessa. Koko kesäloman kestäviä pitkiä reissuja suositumpia ovat nykyään 

lyhyemmät veneretket. Erilaisten vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluiden kehittymisen myötä vesille mielivän 

ei enää ole välttämätöntä omistaa venettä. Tämä tuo uusia käyttäjiä erityisesti helposti saavutettaville, 
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päiväretkeilyyn sopiville veneilykohteille. Lähivesillä sijaitsevat Uuvin muut virkistysalueet Norra Sandö ja 

Brokholmen soveltuvat tähän kuitenkin paremmin kuin Bockhamn, joka on selkeästi yöpymiskohde. 

Bockhamnin sijainti sisäsaaristossa tekee siitä saavutettavan myös melojille, mutta jyrkät kalliorannat 

vaikeuttavat rantautumista, eikä se näin ollen sovellu melontakohteeksi erityisen hyvin.  

Bockhamnin käytön arvioidaan olevan melko vakiintunutta, eikä suuria muutoksia käyntimääriin ole 

odotettavissa. Käynneistä valtaosa ajoittuu parhaaseen veneilykauteen, jolloin lahdella voi ajoittain olla 

paljon veneitä, mutta varsinaisesti ruuhkaiseksi aluetta ei voi luonnehtia.  

 

5 Kehittämistoimenpiteet 
5.1 Virkistyskäyttö  

 

 

Kartta Bockhamnin palveluvarustuksesta. 

 

Bockhamnin retkisatamatasoista palveluvarustusta ylläpidetään jatkossakin. Palveluiden nykyinen määrä on 
tämänhetkisiin ja ennustettuihin käyntimääriin nähden riittävä, eikä alueella ole tarvetta merkittävälle 
rakenteiden lisäämiselle tai merkityille reiteille.  

Virkistysalueen kahden tulipaikan vanhat rakenteet korvattiin vuonna 2021 Uuvin nykyisen malliston 
mukaisilla, entistä kestävämmillä rakenteilla. 

Bockhamniin ei ole suunnitteilla esteettömiä palveluita, mutta soveltavan liikunnan näkökulma 
huomioidaan alueen viestinnässä. 



9 
 

Kävijälaskureihin perustuvan kävijäseurannan järjestäminen on saariympäristöissä usein vaikeaa, mutta 
Bockhamnin tapauksessa sitä helpottaa rantautumispaikkojen selkeys ja käytön kohdistuminen niiden 
yhteyteen.  

 

 

Toimenpide:  
Kävijäseuranta  

Toimenpiteen kuvaus:  

• Asennetaan kävijälaskurit molemmille rannoille.  

Toimenpiteen tarkoitus:  
Systemaattinen kävijäseuranta virkistysalueella, jotta saadaan tietoa alueen kävijämäärästä ja 
esimerkiksi viestinnän vaikutuksesta kävijämäärään.  

Toimenpiteen ajankohta: 
0–2 vuotta 

 

5.2 Luonnonhoito 

 

Bockhamnin virkistysalueelle ei ehdoteta aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä virkistyskäytön keskittyessä 

veneilyn palvelurakenteiden läheisyyteen. Alueen luonnon annetaan kehittyä suojaisana ja luonnontilaisen 

kaltaisena, mutta alueella seurataan saaristoluonnon monimuotoisuutta tyypillisesti uhkaavien tekijöiden 

esiintyvyyttä (esim. haitalliset vieraslajit).  

  

Toimenpide:  
Palveluvarustuksen uusiminen 

Toimenpiteen kuvaus:  

• Kaksi pientä puukatosta puretaan ja niiden tilalle rakennetaan puuvajat 

• Länsirannan tulipaikan läheisyyteen sijoitetaan pöytä-penkkiryhmiä 

• Kompostoivat kuivakäymälät kunnostetaan 

• Laiturirakenteet kunnostetaan 

• Alueelle asennetaan uudet infotaulut, jotka sisältävät ajantasaisen kartan alueesta palveluineen sekä 
tietoa ja ohjeita alueella toimimiseen. Tietoa on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Toimenpiteen ajankohta: 
0–2 vuotta 
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6 Liitteet  
6.1 Bockhamnin virkistysalueen luonnonhoitosuunnitelma 2022–2032 

 

Yleistä  
 

Bockhamn koostuu suojaisan poukaman vesialueesta sekä sen itä- ja länsipuolisista kangasmetsistä. 

Alueella on myös yksittäisiä pienialaisia avokallioita. Alueen puusto koostuu pääosin männyistä ja kuusista, 

joiden lisäksi seassa kasvaa myös raudus- ja hieskoivuja, haapoja sekä tervaleppiä. Metsät ovat kehittyneet 

hoitamattomuuden seurauksena tiheiksi ja paikoin erirakenteiseksi.  

 

Arvokkaat elinympäristöt ja lajisto  
 

Bockhamnin virkistysalueella esiintyy sulkanokkasammalta (EN, erittäin uhanalainen).  

 

Luonnonhoitotoimenpiteet  
 

Bockhamnin virkistysalueelle ei ehdoteta aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä alueen suojaisuuden ja 

paikoittaisen luonnontilaisen kaltaisuuden säilyttämiseksi/kehittämiseksi.  
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Kuvio 1 
 

Rehevöitynyt ja järviruo’on valtaama suurruohosto / rantaluhta.  
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Kuvio 2 
 

Nuori kuusivaltainen kasvatusmetsä, jossa kasvaa seassa rauduskoivuja ja mäntyjä. Kasvupaikkana on tuore 

kangas.  
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Kuvio 3 
 

Varttunut männikkö, missä seassa kasvaa paikoin erirakenteisia kuusia. Kuivahkon kankaan ja 

kalliolaikkujen mosaiikkia, karukkokangas.  
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Kuvio 4 
 

Varttunut kuusivaltainen sekametsä, missä seassa kasvaa mäntyjä, rauduskoivuja, haapoja ja tervaleppiä. 

Kasvupaikkana on tuore kangas, jossa yksittäisiä laikkuja lehtomaista kasvillisuutta. Lisäksi kuvion 

länsiosassa lähellä tilarajaa soistunutta.  
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Kuvio 5 
 

Avokallioinen kitumaan männikkö virkistyspalvelurakenteiden alueella.  
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Kuvio 6 
 

Varttunut lehtipuuvaltainen suo (kangaskorpi, yksittäisiä ruohoisuuden lajeja), jonka luonnontilaisuus on 

kuitenkin heikentynyt läpi kulkevan vanhan ajouran ja puhelinlinjan vuoksi. Hieskoivujen ja tervaleppien 

lisäksi myös nuoria kuusia lähellä kivennäismaata.  
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Kuvio 7 
 

Varttunut mänty- ja kuusivaltainen sekametsä, missä seassa kasvaa raudus- ja hieskoivuja sekä tervaleppiä. 

Kasvupaikkana on kivinen tuore kangas, joka vaihettuu paikoin kalliolaikkuihin.  
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Kuvio 8 
 

Uudistuskypsä männikkö, joka paikoin kaksijaksoinen, missä alikasvoksena on nuori kasvatusmetsä 

kuusikko. Kasvupaikkana on kuivahko kangas.  
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Kuvio 9 
 

Erirakenteinen kuusivaltainen metsikkö, missä seassa kasvaa rauduskoivuja ja mäntyjä. Kasvupaikkana on 

tuore kangas.  

   



20 
 

Kuvio 10 
 

Mäntyvaltainen kalliolaikkuinen karukkokangas.  

 

 

 


