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1 Kehittämissuunnitelman tiivistelmä 
 
Pirttisaari sijaitsee Porvoon saaristossa, noin 10 kilometrin päässä mantereesta. Pirttisaaressa on sekä 
Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin että Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jotka yhdessä 
muodostavat noin 60 hehtaarin virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden.  
 
Pirttisaari on mielenkiintoinen merellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Virkistysalue sijaitsee vanhan kylän 
läheisyydessä, osana elävää ja toimivaa saariyhteisöä. Saarella kulkiessaan pääsee aistimaan metsäistä 
tunnelmaa, näkemään sekä suojaisia merenlahtia ja poukamia että ihailemaan suurta merta niin laakeilta 
kuin korkealle kohoavilta kalliorannoilta. Myös Puolustusvoimien aiempi läsnäolo saarella näkyy vieläkin 
monin tavoin, ja siihen liittyvä historia kiinnostaa kävijöitä. Pirttisaaren saavutettavuus on saaristokohteeksi 
harvinaisen hyvä, sillä ympärivuotinen, ilmainen yhteysalusliikenne mahdollistaa saareen pääsyn myös 
veneettömille. Pirttisaari on myös veneilijöiden keskuudessa suosittu kohde. 
 
Tämä yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma on laadittu Uuvin hankkeessa, jossa Pirttisaaren 
virkistyskäytön kehittämistä on tarkasteltu koko aluekokonaisuuden tasolla. Uuvi ja Metsähallitus vastaavat 
erikseen tarkempien käytön ja hoidon suunnitelmien laatimisesta hallinnoimilleen alueille. 
 
Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun suosion yleinen lisääntyminen näkyy myös Pirttisaaressa, jonka 
sijainti lähellä pääkaupunkiseutua ja erinomainen saavutettavuus edistävät käyntimäärien kasvua. 
Pirttisaaren virkistyskäytön suunnitelmallinen kehittäminen ja käytön ohjaaminen ovatkin alueen kestävän 
käytön ehdottomia edellytyksiä. Suunnittelussa on huomioitu niin kävijöiden, paikallisten asukkaiden, eri 
toimijoiden ja sidosryhmien näkökulmat kuin matkailuun liittyvä elinkeinotoiminta. 
 
Kehittämistyön jäsentämiseksi Pirttisaaren aluekokonaisuus on jaettu vyöhykkeisiin, jotta erilaiset 
vetovoimatekijät, vahvuudet, kehittämiskohteet ja -haasteet sekä erityisesti huomioon otettavat seikat 
pystytään sisällyttämään työhön. Kehittämistarpeita on suunnitelmassa lähestytty neljän erilaisen 
näkökulman – konseptin – kautta. Konseptien avulla on hahmotettu ja saatu näkyväksi monenlaisia 
erilaisille käyttäjäryhmille oleellisia teemoja ja kehittämistarpeita. Näistä esiin nousseista tarpeista on 
johdettu konkreettisia virkistyskäytön kehittämistoimenpiteitä. 
 
Kävijöille suunnatulla asiakasviestinnällä on tärkeä rooli Pirttisaaren virkistyskäytön kehittämisessä. 
Onnistuneen kävijäkokemuksen kannalta on tärkeää saada riittävästi olennaista tietoa sekä ennen vierailua 
alueella että sen aikana. Maasto-opastusviestintään kuuluvat reittimerkinnät ja viitoitus, kohdeopasteet 
sekä alueen infotaulut. Kehittämisen painopistealueena on huolellisesti suunnitellun ja toteutetun 
reittiverkoston luominen Pirttisaareen. Reittiverkosto sijoittuu kaikille saaren vyöhykkeille, mutta sen 
pääpaino on Lerviksuddenin virkistyskäyttövyöhykkeellä. 
 
Pirttisaaren virkistysalueen palveluvarustus (tauko- ja tulipaikat sekä muut maastorakenteet) suunnitellaan 
vastaamaan kasvavia käyntimääriä ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. Alueen vyöhykkeistäminen 
muodostaa painopistealueita palveluvarustuksen sijoitteluun, jolloin kävijämäärien jakautumiseen 
varaudutaan alueen eri osissa eri tavoin. 
 
Pirttisaaren sotahistorialliset kohteet ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, joiden kehittäminen on 
kävijäkokemuksen ohella myös turvallisuuden vuoksi tarpeellista. Ensi vaiheessa rakenteiden suojaukset on 
saatettava asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan mahdollisuuksia kunnostaa ja 
avata joitain rakenteista kävijöille. 
 
Svartvikenin lahdelle keskittyviä veneilyn palveluita kehitetään ensisijaisesti retkisatamatyyppisen 
toimintamallin mukaan. Tässä mallissa satama toimii omatoimisena ja ilmaisena, ja tarjoaa 
kiinnittymispaikan 24 veneelle. Lisäksi veneilijöille on tarjolla laadukkaita virkistyskäytön peruspalveluita. 
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2 Suunnitteluprosessin kuvaus 
 

2.1 Kehittämissuunnitelman tausta ja tavoitteet 
 
Pirttisaari sijaitsee Porvoon saaristossa, noin 30 km päässä Porvoon keskustasta lounaaseen. Saaren 
kokonaispinta-ala on noin 150 hehtaaria. Pirttisaaressa on ollut pysyvää asutusta 1700-luvulta saakka ja 
siellä on edelleen ympärivuotisia asukkaita. Pirttisaaressa on toiminut tulli- ja merivartioasema ja saari oli 
pitkään yksi Suomenlahden puolustustukikohdista. Kun puolustusvoimat luopui alueistaan saarella, 
Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi hankki vuonna 2006 Lerviksuddenin alueen virkistyskäyttöön ja 
viereinen Makkarauddenin alue siirtyi Metsähallituksen hallintaan virkistys- ja luonnonsuojelualueeksi. 
Uuvin alueen koko on 17 hehtaaria ja Metsähallituksen alueen 40 hehtaaria, yhdessä ne muodostavat 57 
hehtaarin aluekokonaisuuden. 
 
Alueen virkistyskäyttöarvo on erittäin suuri: kokonaisuus koostuu hienoista maisemista, monipuolisesta 
luonnosta sekä ainutlaatuisesta puolustushistoriallisesta kulttuuriperinnöstä mm. vanhoine 
sotahistoriallisine rakenteineen ja tykkiasemineen. Virkistysalue muodostaa noin 40 % koko saaren pinta-
alasta, muu osa saaresta on yksityisomistuksessa. Koko saari on nähtävyys itsessään, ja asutuksen keskellä 
jäävä Byvikenin alue muodostaa edustavan saariston perinnemaisema-kokonaisuuden pihapiireineen ja 
niiden lomassa kulkevine kärrypolkuineen. Pirttisaaren kylä kuuluu Porvoon läntisen saariston luotsi-, 
majakka- ja kalastajayhdyskuntiin, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
 
Luonnon virkistyskäyttö sekä luontomatkailu lisääntyvät jatkuvasti, ja parin viime vuoden aikana 
virkistyskäyttöön liittyvät käyntimäärät luontokohteilla ovat saavuttaneet uuden tason. Kehitys näkyy myös 
Pirttisaaressa, jonka sijainti lähellä pääkaupunkiseutua ja erinomainen saavutettavuus edistävät kasvua. 
Saari on saavutettavuudeltaan harvinaislaatuinen ulkosaariston kohde, sillä sinne pääsee säännöllisellä, 
ympärivuotisesti liikennöivällä ja maksuttomalla yhteysaluksella. Saareen pääsee myös omalla veneellä tai 
meloen.  
 
Pirttisaaressa on paljon potentiaalia virkistyskäytön, luontomatkailun ja niitä tukevien palveluiden edelleen 
kehittämiseen. Kasvava virkistyskäytön kysyntä ja sen myötä lisääntyvä kävijämäärä vaativat kuitenkin 
saarella nykyistä parempaa käytön ohjaamista, jotta alueen virkistyskäytössä ja luontomatkailussa 
pystytään huolehtimaan kävijäkokemuksesta sekä alueen kestävän käytön periaatteiden toteutumisesta 
paikallisyhteisön tarpeet ja näkemykset huomioiden. Suunnittelutyön kulmakivinä on siten vastaaminen 
alueelle kohdistuvaan virkistyskäytön kysynnän lisääntymiseen kestävällä tavalla sekä nykyaikaisen luonnon 
virkistyskäytön vaatimusten huomioiminen alueen kehittämisessä. 
 
Kysynnän ja kävijämäärien kasvun ytimessä on virkistyskäytössä oleva aluekokonaisuus, mutta sen 
vaikutukset heijastuvat vahvasti koko saareen. Kävijät kaipaavat alueella laadukkaita virkistyskäytön 
peruspalveluita, mutta yhä enenevässä määrin myös erilaisia tarpeisiinsa soveltuvia lisäpalveluita. Kysyntää 
voisi olla myös erilaisille alueen peruspalveluihin linkittyville kaupallisesti tuotetuille palveluille 
(opastus/ohjelmapalvelut, kahvila/ravintola- ja majoituspalvelut, välinevuokraus jne.) ja niistä kootuille 
matkailutuotteille. 
 
Pirttisaaren virkistysalueen tarjoamien mahdollisuuksien toteutuminen vaatii laajaa kehittämisen 
kokonaissuunnittelua, jossa otetaan huomioon käyttäjien, paikallisten asukkaiden, eri toimijoiden ja 
sidosryhmien näkökulmat. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä virkistyskäytön kasvuun voidaan reagoida 
hallitusti, ja luoda positiivisia vaikutuksia alueelle mm. uusien työmahdollisuuksien ja elinvoimaisuuden 
paranemisen kautta. Kehittämisen myötä virkistysaluekokonaisuus saadaan palvelemaan entistä paremmin 
kävijöitä sekä myös saaren vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, tarjotaan hyvä toimintaympäristö matkailuun 
liittyvälle elinkeinotoiminnalle sekä huolehditaan toiminnan ekologisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta 
kestävyydestä. 
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Näistä lähtökohdista käynnistyi huhtikuussa 2019 Pirttisaaren virkistysalueen kehittämishanke, jossa 
tuotettiin tämä virkistyskäytön kehittämissuunnitelma. Hankkeen toteuttaja oli Uudenmaan 
virkistysalueyhdistys Uuvi, ja hanke sai rahoitusta myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
2014–2020. Rahoitus myönnettiin Leader-ryhmä Silmun kautta. Hanke päättyi 30.6.2022. 
 
Tämä kehittämissuunnitelma ohjaa Pirttisaareen Uuvin alueille laadittavaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, 
jossa määritellään yksityiskohtaisemmin alueen kehittämistä, käyttöä ja hoitoa. Edellinen Uuvin Pirttisaaren 
aluetta koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma on valmistunut vuonna 2009; suunnitelman aikajänne on noin 
10 vuotta. Metsähallituksen hallinnoimat osat Pirttisaaresta sisältyvät Söderskärin ja Långörenin saaristojen 
hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka on lähetetty Ympäristöministeriöön hyväksyttäväksi vuonna 2012.  
 
 

2.2 Sidosryhmät 
 
Suunnittelutyöhön on osallistettu olennaisia toimijoita ja sidosryhmiä. Näitä ovat Metsähallitus, 
Puolustusvoimat, paikalliset asukkaat, kyläyhdistys, läheisten alueiden maanomistajat, tiekunta, alueella 
toimivat yritykset, erilaiset aluetta käyttävät harrastus- ym. ryhmät ja seurat, koulut, eri aktiviteettien 
harrastajat ja Porvoon kaupunki. 
 
Tukena hankkeen toteuttamisessa on toiminut sidosryhmien edustajista koostuva hankeryhmä, johon 
kuuluu edustajat Pro Pörtö -kyläyhdistyksestä, Pirttisaaren tiekunnasta, Itä-Uudellamaalla toimivasta 
kehitysyhtiö Posintrasta sekä Metsähallituksesta. Kehittämishankkeen etenemistä on käsitelty 
säännöllisesti myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa. 
 
 

2.3 Suunnitteluprosessin vaiheet ja menetelmät 
 
Suunnittelun taustatyö  
 
Kehittämissuunnitelmatyötä on raamittanut edellä kuvatut lähtökohdat suunnittelutyölle. Tämän lisäksi 
suunnittelutyötä ovat osaltaan ohjanneet alueella voimassa oleva kaava, aiemmat selvitykset, suunnitelmat 
sekä hoitoon ja käyttöön liittyvät asiakirjat. Kehittämissuunnitteluprosessi alkoi taustatyöllä, jossa 
perehdyttiin alueeseen ja sitä koskeviin asiakirjoihin sekä selvitettiin alueen infraan liittyvää nykytilaa. 
Lisäksi selvitettiin Sipoon Kalkkirannasta Pirttisaareen kulkevan yhteysalusliikenteen toimintaan liittyviä 
kysymyksiä, jotka ovat olennaisia saaren virkistyskäytön kehittämisen kannalta. 
 
Sidosryhmien osallistaminen 
 
Kevään 2019 aikana suunnitteluhankkeen alkamisesta tiedotettiin sidosryhmien edustajia ja keskusteltiin 
heidän kanssaan tarkoituksena kerätä tietoa ja näkemyksiä alueesta ja sen kehittämisestä. 
Kehittämishankeen lähtökohtia esiteltiin ja asukkaiden näkemyksiä kuultiin kesäkuussa 2019 Pirttisaaren 
tiekunnan kokouksen yhteydessä. Lisäksi laajempaa toimijajoukkoa on tiedotettu 
kehittämissuunnittelutyöstä, käyty aiheeseen liittyviä keskusteluja ja sovittu esimerkiksi yhteistyöstä 
kehittämisen myöhemmissä vaiheissa.  
 
Kevättalvella 2022 toteutettiin Pirttisaaren vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille internetkysely, jonka 
tarkoituksena oli kerätä tietoa virkistysaluekokonaisuuden nykyisestä käytöstä sekä kuulostella ajatuksia 
sen kehittämisestä. Uuvi sai apua kyselyn toteuttamiseen Pro Pörtö -yhdistykseltä, joka jakoi siitä tietoa 
omille jäsenilleen ja pirttisaarelaisten Facebook-ryhmässä. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi tai 
ruotsiksi, ja vastausaikaa oli helmikuu 2022. Kyselyyn vastattiin yhteensä 73 kertaa. Osa vastauksista edusti 
yhden vastaajan sijasta kaikkia kiinteistön käyttäjiä, ja vastaukset edustivat yhteensä 125 henkilön 
näkemyksiä.  
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Suunnittelutyön eteneminen 
 
Taustatyön, sidosryhmäkeskustelujen ja osallistamisen avulla suunnittelutyössä pyrittiin muodostamaan 
kokonaiskuva suunnittelualueen luonteesta: historiasta, luonto- ja maisema-arvoista, virkistyskäytön ja 
luontomatkailun nykytilasta, toimijoista ja heidän rooleistaan sekä tavoitetilasta ja kehittämistarpeista.  
 
Virkistyskäytön palveluiden kehittämiseen (merkittyjen reittien verkosto, taukopaikat, vanhojen 
sotahistoriallisten kohteiden suojaus ja mahdollinen kunnostus) sekä luonnonhoidon suunnitteluun liittyen 
tehtiin selvitystyötä ja suunnittelua sekä maastossa että työpöydän ääressä. Myös virkistyskäytön kannalta 
oleelliseen perusinfraan liittyviä kysymyksiä (esim. vesi, jätehuolto, sähkö, tiet) tutkittiin 
jatkoselvitystarpeiden ja vaadittavien sopimusasioihin kartoittamiseksi. Svartvikenin venesatama-alueen 
kehittämistoimien suunnittelu oli oma, iso kokonaisuutensa vesirakenteiden kunnon arvioimisineen ja 
satama-alueen luotauksineen. 
 
Kehittämissuunnittelussa erityisesti Svartvikenin sataman ja sotahistoriallisten kohteiden osalta 
hyödynnettiin osittain ulkopuolista asiantuntijaa. Näissä aiheissa konsulttina toimi Jouni Vuorinen / 
Mountain Consulting Oy. 
 
Keväällä 2020 alkanut koronavirusepidemia viivästytti merkittävästi suunnittelutöitä. Koronavirukseen 
liittyneen ohjeistuksen mukainen riittävän etäisyyden säilyttäminen Pirttisaaren yhteysaluksella oli vaikeaa; 
koska monet saarelaisista kuuluvat ikänsä puolesta koronavirustaudin riskiryhmään, pyrittiin liikkumista 
Pirttisaaren yhteysaluksella epidemian aikana välttämään. Myöskään suunniteltujen 
osallistamistilaisuuksien järjestäminen ei korona-aikaan ollut mahdollista, vaan nämä päädyttiin 
korvaamaan internetkyselyllä. 
 
Yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelmaluonnos valmistui syksyllä 2022. Tämän jälkeen siihen 
pyydettiin palautetta keskeisiltä sidosryhmiltä: Metsähallitus, Posintra, Pro Pörtö, Puolustusvoimat, Pörtö 
Enskilda Väglaget, Senaatti-kiinteistöt, Suomen latu ry, Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, 
Suomen melonta- ja soutuliitto ry, Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Uudenmaan liitto.  Palautteiden 
jälkeen suunnitelma viimeisteltiin. Kehittämissuunnitelman sekä sen pohjalta laadittavan alueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelman valmistuttua Pirttisaaren kehittämistoimia aletaan toteuttaa vaiheittain. Osalle 
toimenpiteistä suunnitellaan haettavan erillistä investointihanketta. 
 
Osaa kehittämissuunnitelmatyön aikana esiin nousseista toimenpidetarpeista alettiin toteuttaa jo hankkeen 
kuluessa. Pikaisesti toteutettaviksi valittiin toimia, joilla pyritään vastaamaan paikallisten asukkaiden ja 
muiden sidosryhmien selkeiksi ja akuuteiksi ongelmakohdiksi kokemiin asioihin. Tällaisia ovat mm. 
kulunohjaus ja informaatio-opastaminen saaressa sekä juomakelpoisen veden järjestäminen virkistysalueen 
käyttäjille (ks. kpl 5). Näihin asioihin laadittiin jo kehittämissuunnitteluvaiheessa yksityiskohtaisemmat 
suunnitelmat, vaikka ne varsinaisesti kuuluvat käyttö- ja hoitosuunnitelmatyöhön.  
 
 

3 Suunnittelualueen tarkastelu 
 

3.1 Suunnittelualueen rajaus 
 
Kehittämissuunnittelu koskee 57 hehtaarin kokoista virkistys- ja suojelualuekokonaisuutta, joka koostuu 
Uuvin hallinnoimista 17 hehtaarin alueista ja Metsähallituksen 40 hehtaarin alueista. Myös näitä 
ympäröivät alueet sekä saaren muut osat otetaan huomioon niiltä osin kun ne kytkeytyvät 
virkistyskäyttöön. 
 
Yleissuunnitelmatasoisessa kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan Uuvin ja Metsähallituksen Pirttisaaressa 
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hallinnoimia alueita yhtenä kokonaisuutena. Uuvi ja Metsähallitus laativat kuitenkin erikseen tarkemmat 
käytön ja hoidon suunnitelmat hallinnoimilleen alueille. 
 
 

3.2 Kehittämisen suunnittelua ohjaavat asiakirjat 
 
Suunnittelualueen kaavoitus 
 
Uusimaa-kaava 2050 -maakuntakaavakokonaisuus, Uudenmaan liitto 2020 
 
Onaksen saariston osayleiskaava, Porvoon kaupunki 2016 
 
 
Muut suunnittelualuetta koskevat asiakirjat 
 
Söderskärin ja Långörenin saaristojen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 2012 
 
Pirttisaaren virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Ruut Rabinowitsch-Jokinen/Metsähallitus, 2009 
 
 
Kehittämistä ohjaavat strategiat 
 
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen strategia 2026 
 
Porvoon kylärakenneohjelma 2030, Porvoon kaupunki 2014 
 
 

3.3 Muita kehittämissuunnittelussa huomioitavia asioita 
 
Metsähallituksen hallinnoimaa aluetta ollaan perustamassa luonnonsuojelualueeksi. Luonnonsuojelualueen 
perustamisprosessin myötä Metsähallitus päivittänee aluettaan koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman. 
 
Metsähallitus on vuonna 2009 tehnyt Pirttisaaressa sijaitsevista, hallinnoimistaan rakennuksista ja 
rakennelmista inventoinnin, joissa valtaosalla kohteista niiden kunnon todettiin olevan huono tai 
tyydyttävä. Rakennusten kuntoa ja rakennusperinnöllistä arvoa on tarkasteltu myös vuosina 2019 ja 2022. 
Metsähallitus on linjannut, että ainakin toistaiseksi ainoat toimenpiteet liittyvät rakennusten sulkemiseen ja 
suojaamiseen asiakasturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Saaressa on edelleen Puolustusvoimien käytössä olevia kohteita. Puolustusvoimien tarpeet tulee huomioida 
yksilöidysti Metsähallituksen käytön ja hoidon suunnitelmassa. 
 
Svartvikenin sataman maa-alueella Uuvi toimii Metsähallitukselta vuokratulla alueella, ja Puolustusvoimilla 
on kiinnittymisoikeus satamassa sijaitsevaan keulaporttilaituriin. Lisäksi Svartvikeniin kytkeytyvät reitit 
kulkevat Metsähallituksen hallinnoimalla maalla. Sataman aluetta ja reittejä koskeva Metsähallituksen ja 
Uuvin välinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2046 saakka.  
 
Uuvi on antanut vuokrasopimuksella Pro Pörtö -yhdistykselle Svartvikenin länsipuolelta oikeuden ylläpitää 
alueella tanssilavaa ja siihen liittyviä rakenteita. Vuokrasopimus on voimassa viiden vuoden kausissa 
kerrallaan. 
 
Pirttisaaren teitä hallinnoi Pörtö enskilda väglag -tiekunta. Uuvi on tiekunnan osakas. 
 



8  

Saarta ympäröiviä vesialueita hallinnoi Pörtö-Bodö delägarlag. Uuvilla ei ole omia vesialueita Pirttisaaressa. 
Vesialueella kalastamiseen sovelletaan hallinnoijan antamia sekä muualla lainsäädännössä olevia 
määräyksiä.  
 
Pirttisaaressa on vanhoja, toisen maailmansodan jälkeen rakennettuja sotahistoriallisia rakenteita, joista 
suurin osa sijaitsee Lerviksuddenissa. Metsähallitus luovutti maanvaihdolla vuonna 2006 Lerviksuddenin 
Uuvin omistukseen, mutta tuolloin alueesta erotettiin viisi palstaa, joilla sotahistorialliset rakenteet 
sijaitsevat. Näiden palstojen maapohja jäi Metsähallituksen, niillä olevat rakenteet Senaattikiinteistöjen ja 
niillä olevat laitteet (mm. tykit) Puolustusvoimien hallintaan. Yksi vanha rannikkotykkiasema rakenteineen 
ja laitteineen sijaitsee kuitenkin Uuvin omistamalla maalla. Edellä mainittujen erillispalstojen hallintaan 
liittyen vireillä on neuvottelu, jonka tavoitteena on selvittää näiden alueiden siirtyminen Metsähallituksen 
hallintaan ja mahdollisesti edelleen Uuville. Nykyinen hallinnallinen tilanne on rakenteiden ja laitteiden 
ylläpidon ja kävijäturvallisuudesta huolehtimisen kannalta ongelmallinen. Osapuolet ovat myös 
selvittämässä, miten välttämättömiä kävijäturvallisuuteen liittyviä toimia voitaisiin tehdä erillispalstoilla jo 
ennen hallinnallisten kysymysten mahdollista ratkaisua. 
 
Pirttisaaren virkistyskäytön kehittämiseen liittyy myös yhteysalusliikenne, jonka järjestämisestä vastaa Ely-
keskus. Pirttisaari kuuluu Porvoon-Sipoon yhteysalusreitille, jonka liikennöinnin sopimuskauden 2021–2026 
kilpailutus toteutettiin vuonna 2020. Sitä ennakoiden vuonna 2019 reitin palvelutasoluonnoksesta 
järjestettiin lausuntokierros sidosryhmille ja palvelun käyttäjille; myös Uuvi jätti lausunnon virkistyskäytön 
huomioimisesta liikennöinnissä. Hankintapäätös on viivästynyt siitä tehtyjen valitusten takia, mutta tällä 
hetkellä liikennöintiä hoitaa Pörtö Line, joka oli myös edellisellä sopimuskaudella reitin liikennöitsijä.  
 
Yhteysalusasiaa hoitavalta Varsinais-Suomen ELY:ltä saadun tiedon (suullinen tieto 11.7.2019) mukaan ELY 
kiinnittää yhteysalusliikennettä järjestäessään suurta huomiota kohteessa tapahtuvan elinkeino- ja 
virkistystoiminnan tarpeisiin. ELY painottaa, että valtion liikenne ei ole kesäasukkaita, vaan varsinaisia 
asukkaita sekä elinkeinotoimintaa varten. ELY:n näkemyksen mukaan ns. Höyrylaivalaituri (Nokasundet) on 
liikenteen pääasiallinen satama, mutta ns. Koululaituri on myös vakiintunut paikka. ELY:n mukaan mikään 
toimija ei voi kieltää matkustajien purkamista asuinpaikkaperusteisesti millekään laiturille; on myös 
huomattava, että Pörtö Enskilda Väglaget:n (jonka osakkaina sekä Uuvi että Metsähallitus ovat) hallinnoima 
yksityistie ulottuu ns. Höyrylaivalaiturille, ja että ns. Koululaituriin rajautuva Pirttisaaren vanhan koulun 
piha-alue on voimassaolevassa osayleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi. Molemmat mainitut 
satamapaikat ovat osayleiskaavassa osoitettu LS-1 -merkinnällä yhteysalusliikennettä varten.  
 
ELY määrittää yhteysalusliikenteen palvelutason, mm. aikataulun ja sekä liikennöinnin satamat. Uutta 
sopimuskautta koskevassa yhteysalusliikenteen palvelutasoluonnoksessa osa aluksen vuoroista on 
suunniteltu ajavan Svartvikeniin/Svartvikenistä. Palvelutasoluonnoksen toteutuessa nämä vuorot kuuluvat 
maksuttoman yhteysalusliikenteen piiriin. Liikennettä hoitava varustamo voi halutessaan ajaa sopimuksen 
ulkopuolella haluamansa vuorot Svartvikeniin/Svartvikenistä, ja halutessaan periä matkustajilta tästä 
maksun. 
 
Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan aluevalvontalaissa määritetyllä Pirttisaaren suoja-alueella. 
Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alueilla noudatettavista toimintarajoituksista, joiden tarkoituksena on 
osaltaan varmistaa Suomen alueellinen koskemattomuus. Pirttisaaren suoja-alueeseen ei kuitenkaan 
suunnittelualueella liity sotilasaluetta, jota koskisi 100 metrin lähestymiskielto. Suoja-aluetta koskevat 
säädökset kuitenkin rajoittavat tiettyjä virkistyskäyttöönkin liittyviä toimintoja vesialueella; esimerkiksi 
laitesukellus suoja-alueella on luvanvaraista toimintaa, samoin kuin ankkurointi suomalaisiin merikarttoihin 
merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä. 
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4 Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun nykytila 

suunnittelualueella 
 

4.1 Vetovoimatekijät 
 
Pirttisaari muodostaa mielenkiintoisen merellisen ja kulttuurisen kokonaisuuden, jossa vierailijalle on 
tarjolla vaihtelevia merimaisemia sekä metsien ja perinneympäristöjen mosaiikkia. Se erottuu monista 
muista seudun saarikohteista juuri monipuolisuudellaan. Virkistysalue sijaitsee vanhan kylän läheisyydessä, 
osana elävää ja toimivaa saariyhteisöä. Saarella kulkiessaan pääsee aistimaan metsäistä tunnelmaa, 
näkemään sekä suojaisia merenlahtia ja poukamia että ihailemaan suurta merta niin laakeilta kuin korkealle 
kohoavilta kalliorannoilta. Myös Puolustusvoimien aiempi läsnäolo saarella näkyy vieläkin monin tavoin, ja 
siihen liittyvä historia kiinnostaa kävijöitä.  
 
Saarikohteissa eristyneisyys on sekä osa niiden viehätysvoimaa että haaste, joka rajoittaa niiden 
saavutettavuutta. Pirttisaaren saavutettavuuden keskeisenä tekijänä voidaankin pitää ympärivuotista, 
ilmaista yhteysalusliikennettä, joka mahdollistaa saareen pääsyn myös veneettömille. Lisäksi yhteysaluksen 
lähtöpaikkaan Sipoon Kalkkirannassa on mahdollista saapua HSL:n bussilla, joten saari on saavutettavissa 
täysin julkiseen liikenteeseen tukeutuen. Noin tunnin kestävä kyyti yhteysaluksella on monelle jo itsessään 
elämys, jonka aikana voi siirtyä retkitunnelmiin.  
 
Pirttisaari on veneilijöiden keskuudessa suosittu kohde vilkasliikenteisellä vesialueella, jolla on huomattava 
määrä venekerhojen tukikohtia, vierasvenesatamia ja retkisatamia. Myös Uuvilla on itäisen Uudenmaan 
saaristossa useita muitakin retkisatamia. Veneilijöitä saapuu alueelle etenkin pääkaupunkiseudun 
suunnasta, ja Pirttisaaren Svartviken on erittäin suojaisena satamana houkutteleva monilla tuulilla. Viime 
vuosina yleistyneet veneiden vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelut ovat tuoneet veneilymahdollisuuksia myös 
niille, jotka eivät omista omaa venettä. Sisä- ja ulkosaariston rajalla sijaitseva Pirttisaari on myös kokeneille 
melojille saavutettavissa oleva kohde. 
 
 
Luonnon yleispiirteet 
 
Pirttisaaren virkistysalueen ranta-alueita hallitsevat silokallioiden ja somerikkojen vaihtelu. Se vaihettuu 
hiljalleen avokallioisiin kitumaan metsiköihin, missä vallitsevan puuston muodostavat erirakenteiset 
männyt. Kallioisen rantavyöhykkeen jälkeen vallitsevat sisäsaaressa kangasmetsät (kuivahko, tuore ja 
lehtomainen kangas). Erityisesti karummat kangasmetsät ovat kehittyneet hoitamattomina puustoltaan 
erirakenteisiksi, mutta lahopuuta niissä on melko vähän. Kasvupaikaltaan tätä viljavammat metsiköt ovat 
olleet aiemmin metsätalouskäytössä ja kehittyneet tasarakenteisina mänty- ja kuusivaltaisina metsiköinä 
ylitiheiksi vuosikymmenten hoitamattomuuden tuloksena. Ylitiheyden ja sen myötä kilpailun voimistumisen 
vuoksi lahopuuta on syntynyt paikoin runsaasti. Virkistysalueen metsiköt ovat pääsääntöisesti puustoltaan 
mänty- ja kuusivaltaisia, mutta seassa kasvaa myös raudus- ja hieskoivuja, raitoja, pihlajia sekä rehevällä 
luhtaisella rantasuolla tervaleppiä. 
 
Pirttisaaren lounais- ja eteläosan saaret ja kallioniemet ovat maisemansuojelun kannalta arvokkaita alueita 
(Onaksen saariston osayleiskaava). 
 
Metsähallituksen hallinnoimalla alueella rantoja hallitsevat silokallioiden ja somerikkorantojen vaihtelu, 
joihin muutamia poikkeuksia luovat luonnontilainen hiekkaranta, tervaleppäluhta sekä Makkarauddenin 
kluuvi (Metsähallitus 2012). Rannat vaihettuvat hiljalleen avokallioisiin kitumaan metsiköihin, missä 
vallitsevan puuston muodostavat erirakenteiset männyt. Rantavyöhykkeen jälkeen vallitsevat sisäsaaressa 
kangasmetsät (kuivahko, tuore ja lehtomainen kangas), joiden puusto on monin paikoin tiheä ja 
tasarakenteinen. Lisäksi alueelta löytyy arvokkaita niitty- ja lehtoelinympäristöjä (Metsähallitus 2012). 
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4.2 Virkistyskäytön ja luontomatkailun kysyntä ja tarjonta 
 
Uuvi on seurannut Pirttisaaren virkistysalueen käyntimääriä kävijälaskureilla kesästä 2020 alkaen. Vuoden 
2020 käyntimääräksi arvioidaan 5000, ja vuoden 2021 käyntimääräksi 5500.  
 
Sekä alueella olevien käyntimäärälaskureiden antamien tietojen että yhteysalusliikenteestä saatujen 
tietojen perusteella arvioidaan, että vuosina 2020–2021 virkistysalueen kokonaiskäyntimäärästä n. 80 % 
tulee Svartvikenin kautta kulkevasta liikenteestä; tässä ovat mukana sekä omalla veneellä että 
yhteysaluksella Svartvikeniin tulevat. Loput noin 20 % virkistysalueen kävijöistä tulevat joko yhteysaluksella 
muihin laitureihin, tai ovat saaren asukkaita. Pääosan kävijöistä arvioidaan tulevan pääkaupunkiseudulta ja 
itäiseltä Uudeltamaalta. Alueella on oma merkityksensä myös saaren vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden 
virkistysalueena (ks. kpl 4.3).  
 
Edellä mainituissa käyntimäärissä erityisesti yhteysalusliikenteen osalta on kuitenkin hyvä huomata 
koronapandemian mahdollinen vaikutus. Pandemian ja siihen liittyneiden rajoitusten myötä ulkoilun ja 
retkeilyn suosio kasvoi merkittävästi, mikä näkyi vuosina 2020 ja 2021 myös monella Uuvin kohteella 
voimakkaasti lisääntyneinä käyntimäärinä. Pirttisaaressa suhteen osana koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemistoimia Uuvi kuitenkin kehotti viestinnässään välttämään Pirttisaaren yhteysaluksen käyttöä. 
Linjaus tehtiin, jotta saaren asukkaiden mahdollisuutta altistua koronavirukselle vähennettäisiin.  
 
Uuvin internetsivujen käyttötilastoissa Pirttisaaren virkistysaluetta esittelevä sivu on Uuvin kymmenen 
katsotuimman virkistysalueen joukossa. Vastaavista katselumääristä nauttivilla, mantereella sijaitsevilla 
virkistysalueilla maastossa lasketut käyntimäärät ovat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin 
Pirttisaaressa. Siten on otaksuttavaa, että vaikka Pirttisaari on kiinnostava retkikohde, on alueen 
saavutettavuus monelle potentiaaliselle kävijälle kynnyskysymys. Pirttisaari ei ole profiililtaan ns. helppo 
käyntikohde, vaan selkeästi koko päivän (tai useamman) kohde. Käynti alueella vaatii suunnittelua ja 
yksittäinen kävijä vierailee alueella harvoin – tyypillisesti ehkä kerran vuodessa tai harvemmin.  
 
Virkistyskäytön lisääntyminen on pitkään jatkunut trendi, joka on voimistunut entisestään parin viime 
vuoden aikana. Monipuolisten vetovoimatekijöiden ansiosta Pirttisaareen ennakoidaan tulevaisuudessa 
kohdistuvan entistä huomattavasti enemmän virkistyskäytön ja luontomatkailun kysyntää. 
Kehittämissuunnittelun lähtökohdaksi arvioidaan, että seuraavan 5–10 vuoden kuluessa alueen 
käyntimäärä kasvaa 10 000–15 000 käyntiin vuodessa, mihin vaikuttaa myös virkistyskäytön 
kehittämistoimien laajuus. Arvio perustuu saatavilla olevan tiedon pohjalta tehtyyn arvioon nykyisestä 
käyntimäärästä, käsitykseen luonnon virkistyskäytöstä yhteiskunnallisena ilmiönä sekä tietoon 
käyntimäärien kehityksestä vertailukelpoisilla ulkoilu- ja luontoalueilla. Lisäksi alueen linkittymisen osaksi 
Itä-Uudenmaan saariston kokonaisuutta, sekä sen hahmottumisen Helsingin seudun Viherkehän jatkeena 
ennakoidaan vaikuttavan alueen tunnettuuteen ja käyntimäärään.  
 
Pirttisaaren virkistyskäytön infran suurimmat puutteet liittyivät kehittämissuunnittelun käynnistyessä 
kulun- ja käytön ohjaukseen, reittiverkostoon, vesihuoltoon, erilaisten käyttäjäryhmien huomiointiin sekä 
opastusviestintään. Alueen palveluvarustus alkaa olla monin paikoin käyttöikänsä päässä ja sen määrä on 
osin riittämätöntä jopa nykyisille käyttömäärille, ennakoidusta tulevaisuudesta puhumattakaan. Infran 
puutteet vaikeuttavat alueen käyttöä, huonontavat käyntikokemusta eivätkä edistä alueen käytön 
kestävyyttä. Kehittämisen lähtökohtana onkin luoda edellytyksiä alueen nykyistä monipuolisemmalle ja 
monella ulottuvuudella kestävämmälle käytölle sekä vastata kasvavaan kysyntään.  
 
Vanhojen sotahistoriallisten kohteiden omistussuhteista johtuva (ks. kpl 3.3) kävijäturvallisuuden 
vastuukysymysten sekavuus on vaikeuttanut Pirttisaaren virkistysalueen käyttöönottoa ja kehittämistä. 
Puolustusvoimien luovuttaessa alueen näillä kohteilla tehtiin turvallisuutta parantavia toimia, kuten aitoja, 
tykkiasemien ovien ja aukkojen sulkemisia ja peittämisiä puuovilla ja puukansilla. Suojausrakenteet eivät 
kuitenkaan ole kaikilta osin olleet kyllin kestäviä, ja joillakin kohteilla kävijäturvallisuus on tällä hetkellä 
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puutteellisella tasolla. Tämän vuoksi sotahistoriallisten kohteiden läheisyyteen ei ole varsinaisesti ohjattu 
virkistyskäyttöä. Kohteet ovat kuitenkin näkyvissä kartalla, kävijät osuvat helposti niiden luo kulkiessaan 
Lerviksuddenin teitä ja polkuja, ja ne selvästi myös kiinnostavat ja vetävät kävijöitä puoleensa. 
 
Pirttisaaren virkistysalueella on merkittävää potentiaalia luontomatkailun toimintaympäristönä, mutta tällä 
hetkellä siellä harjoitetaan luontomatkailuun liittyvää liiketoimintaa vain hyvin pienimuotoisesti. Kestävän 
luontomatkailun positiivisista paikallistaloudellisista vaikutuksista lähialueille on olemassa vankkaa näyttöä, 
ja kehittämishankkeen yhtenä lähtönäkökulmana on ollut myös alueen kehittäminen luontomatkailun 
toimintaympäristönä.  
 
 

4.3 Pirttisaarelaisten ajatuksia virkistysalueen käytöstä ja kehittämisestä 
 
Pirttisaarelaisille tehdyssä osallistamiskyselyssä selvitettiin asukkaiden virkistysalueen käyttöä ja ajatuksia 
erilaisista kehittämistoimista (ks. kpl 2.3). Suurin osa kyselyyn vastanneista pirttisaarelaisista vierailee 
virkistysalueella. Suosituin tekeminen alueella on lenkkeily. Myös luonnon ja lintujen tarkkailu sekä 
sienestys ja marjastus ja tulipaikan käyttö ovat suosittuja aktiviteetteja alueella käydessä. 
 
Tärkeimmiksi asioiksi Pirttisaaren virkistysalueen kehittämisessä nousevat yhteysalukseen liittyvät asiat, 
virkistysalueen sisällä olevien palveluiden parantaminen ja yleisesti kävijöiden opastamiseen liittyvät asiat. 
 
Vastaajat kaipaavat Pirttisaareen lisää opasteita ohjaamaan saaressa vierailevia kävijöitä. Useassa 
vastauksessa toivottiin kylttejä opastamaan alueella toimimisessa ja ohjaamaan kävijöitä pysymään oikeilla 
reiteillä. Joissakin vastauksissa toivottiin lisää käymälöitä, tulipaikkoja ja sammutusvarustusta sekä lisää 
veneilyn palveluita.  
 
Suurin osa vastaajista ei ollut kiinnostunut pienimuotoisista kaupallisista palveluista Pirttisaareen. Pienessä 
osassa vastauksia kaupallisia palveluita kaivattiin. Eniten mainintoja saivat kahvila tai ravintola mutta myös 
sauna, etukäteen varattava keittokatos, Pirttisaaren koulun hyödyntäminen sekä ajatus, että saarelaiset 
voisivat vuokrata mökkejään. 
 
Svartvikenin sataman kehittämiseen liittyen, satamassa olevaa keularamppilaituria ilmoitti käyttävänsä vain 
muutama kysymykseen vastannut. Keularampin käyttömahdollisuus nähtiin kuitenkin useammassa 
vastauksessa tärkeäksi yleisen käytön kuten tienhoidon takia.  
 
 

5 Kehittäminen 
 

5.1 Yleistä alueen kehittämisestä 
 
Kehittämistyön ajureina toimivat suunnitteluprosessissa tunnistetut Pirttisaaren kokonaisuuden 
vetovoimatekijät (ks. kpl 4.1). Kehittämistyön jäsentämiseksi alue on jaettu vyöhykkeisiin, jotta erilaiset 
vetovoimatekijät, vahvuudet, kehittämiskohteet ja -haasteet sekä erityisesti huomioon otettavat seikat 
pystytään sisällyttämään työhön. Vyöhykkeistäminen koskee virkistyskäytön vetovoimatekijöiden kannalta 
keskeisiä alueita, joten se ei rajoitu vain virkistysaluekokonaisuuden maantieteelliseen rajaukseen. 
Tarkastelu kokonaisuutena on järkevää ja tarkoituksenmukaista, koska virkistyskäyttö koskee tavalla tai 
toisella koko saaren aluetta; saari näyttäytyy kävijälle yhtenä kokonaisuutena ja sen eri osat ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään, mutta kehittämistyössä voidaan rakentaa saaren eri osiin erilaisia 
painopistealueita. Oleellista on, että vyöhykkeiden erilaisuus tunnistetaan, keskeisimpiä vahvuuksia tuetaan 
ja tuodaan esiin soveltuvalla tavalla, sekä keskeisimpiin haasteisiin ja huomioon otettaviin asioihin 
pystytään kehittämisessä vastaamaan. Lopputuloksena tavoitellaan tasapainoista kokonaisuutta. 
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Pirttisaaren vyöhykejako 

 

A. Byvikenin alue – kylävyöhyke 

- vetovoimatekijät erittäin suuret, ainutlaatuinen ja kiinnostava miljöö 

- alueet yksityisessä omistuksessa 

- kävijöiden ohjaustarve erittäin suuri 

- liikenteellisesti tärkeä alue (yhteysaluslaiturit) 

- avainasemassa kaupallisten palveluiden suhteen 

- yhteisöllisyys mahdollisena voimavarana, kääntöpuolella kehittämisen näkeminen uhkana 
(muutosvastaisuus reaktiona) 

B. Lerviksudden – virkistyskäyttövyöhyke 

- hieno vaihteleva luonto ja maisemat 

- kiinnostavat käyntikohteet, vaativat turvallisuuden edistämistoimia 

- suuri ja monipuolinen virkistyskäyttöpotentiaali 

- käytön kehittäminen lähtökohtaisesti helppoa 

- olemassa olevaa virkistyskäytön infraa 

- hyödynnettävissä olevaa perusreitistöä 

- sopiva etäisyys saaren tulopisteistä 

C. Makkaraudden – luontoaluevyöhyke 
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- hieno vaihteleva luonto, myös maisema-arvoja 

- hyödynnettävissä olevaa perusreitistöä 

- sopiva etäisyys saaren tulopisteistä 

- virkistyskäyttöpotentiaali painottuu luontoon 

- rakennukset huonokuntoisia (turvallisuusriskit, vaikutus kävijäkokemukseen) 

- kehittämisessä reunaehtoja (perusteilla luonnonsuojelualueeksi) 

D. Svartviken – satamatoimintojen vyöhyke 

- hyvä sijainti veneilyn näkökulmasta 

- suojaisa satamapaikka 

- kysyntäpaine korkea 

- rajoitettu tila toiminnoille vesialueella sekä maissa 

- nykyinen laituri elinkaarensa päässä 

- keulaporttilaiturin käyttö huomioitava 

- välittömässä läheisyydessä huonokuntoisia rakennuksia (turvallisuusriskit, vaikutus 
kävijäkokemukseen) 

 
 

5.2 Tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely 
 
Pirttisaaren kehittämisen tavoitetilaa on tässä suunnitelmassa valotettu neljän konseptin kautta, joissa 
kiteytetään idea konkreettisista toimintamalleista. Ne ovat pääasiallisten käyttäjäryhmien näkökulmia 
alueen käyttöön ja kehittämiseen. Ainekset konseptien määrittelylle ovat nousseet 
kehittämissuunnitelmaprosessin taustatyöstä ja osallistamisesta. Näissä vaiheissa esiin nousseita asioita ja 
ajatuksia on analysoitu, yhdistelty ja ne on edelleen kiteytetty ja muotoiltu konsepteiksi. 
 
Konseptien kautta voidaan hahmottaa, mitä asioita kehittämisessä nostetaan esiin. Kehittämistarpeet 
johdetaan luontevasti näistä konsepteista ja niihin liittyvistä teemoista. Ne luovat siten perustelut 
kehittämistoimien valinnalle. Tämän myötä kehittämistoimilla on selkeä suunta ja tarkoitus, ne kytkeytyvät 
saman punaisen langan ympärille ja palvelevat tiettyä määriteltyä päämäärää. Suunnitelman 
myöhemmässä vaiheessa kehittämistarpeet määritellään tarkemmin (kts. kpl 5.3), mutta tässä yhteydessä 
pyritään tuomaan esille niiden juontuminen eri käyttäjäryhmien tarpeista. 

 
On huomattava, että valitulla konseptien esittämisen järjestyksellä ei ole yhteyttä niiden painoarvoon 
alueen kehittämisessä. Esittämisjärjestys on valittu sillä perusteella, että ensimmäiseksi esiteltävien 
konseptien yhteydessä tuodaan esille sellaisia alueen kehittämisen yleisiä linjauksia, jotka on hyvä 
hahmottaa ennen muihin konsepteihin tutustumista. Näitä ei myöskään siten tarvitse toistaa jokaisen 
konseptin yhteydessä. On myös merkille pantavaa, että konseptit eivät ole ainoita näkökulmia alueen 
käyttöön, eivätkä ne ole toisensa poissulkevia tai ristiriidassa keskenään; ne ovat alueen keskeisimpiä 
käyttömuotoja sekä tapoja valottaa usein samojakin toimintoja ja asioita hieman eri näkökulmista. 
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5.2.1 Konseptit ja niistä nousevat kehittämistarpeet 
 

Konsepti 1: Pirttisaari päiväretkikohteena 
 
Konsepti tarkastelee Pirttisaarta monipuolisena päiväretkikohteena, jossa kävijänäkökulmasta yhdistyvät 
ulkosaaristo, merellisyys ja maisema, vaihteleva ja rikas saaristoluonto, mielenkiintoinen kulttuurihistoria 
sekä ainutlaatuinen rakennettu ympäristö. Edellä mainitut vetovoimatekijät yhdistettynä 
väestökeskittymiin nähden hyvään sijaintiin ja ulkosaaristokohteelle poikkeuksellisen yksinkertaiseen, 
mutta jo itsessään elämykselliseen saavutettavuuteen tekevät Pirttisaaresta hyvin kiinnostavan 
käyntikohteen monelle. Päiväretkikävijän näkökulmasta saaren vyöhykkeistä esiin nousevat erityisesti 
vetovoimainen Byvikenin kylävyöhyke sekä Lerviksuddenin virkistyskäyttövyöhyke; myös Makkarauddenin 
luontovyöhyke voi osalle kävijöistä olla kiinnostava. Pirttisaari on etenkin kulkuyhteyksien puolesta 
luonteva koko päivän kestävän retken kohde, mutta monipuolisuutensa ja kokonsa ansiosta alue sopii 
erinomaisesti myös pitemmän retken kohteeksi. Päiväkäyntien viipymää voidaan kasvattaa tarjoamalla 
alueella yönyliretkeilyä tukevaa infraa, ja/tai kaupallisesti tuotettuja yöpymis- tai muita palveluita. Nämä 
palvelut sijoittuvat palvelun luonteesta ja järjestäjästä riippuen kylä- tai virkistyskäyttövyöhykkeelle. 

 

TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 

Luonto-, maisema- ja kulttuurihistoria-arvoista 
sekä kestävyydestä huolehtiminen 

 

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

Alueen käyttöä ohjataan hyvin suunnitellulla 
käytön- ja kulunohjauksella (opastusviestintä, 
merkityt reitit, palveluvarustus ja sen sijoittelu). 
Käytön- ja kulunohjauksessa huomioidaan 
alueen luonto- ja kulttuuriperintöarvot. 
 
Kehittämistoimet pohjautuvat riittäviin 
taustatietoihin ja selvityksiin luonto- ja 
kulttuuriperintöarvoista.  
 
Opastusviestinnällä ohjeistetaan kävijöitä 
luonto- ja kulttuuriperintöarvojen 
huomioimiseen sekä alueen käytössä yleisesti 
(esim. tuliturvallisuus, koirakuri) että erityisiin 
kohteisiin liittyen. 
 
Kulttuuriperintökohteita kunnostetaan ja 
nostetaan esiin tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Mahdollistetaan lähempi tutustuminen 
kulttuuriperintökohteisiin. 
 
Luonto- ja maisema-arvoista huolehditaan 
aktiivisesti luonnonhoitosuunnitelmaan 
perustuen. 

Hyvät ja monipuoliset palvelut  

Alue tarjoaa mahdollisuuden päästä 
nauttimaan ulkosaariston luonnosta, 
maisemista ja ulkoilumahdollisuuksista. 

Alueelle luodaan monipuolisia ja laadukkaita 
palveluita ja reittejä, jotka yhdistettynä 
ainutlaatuiseen ympäristöön tarjoavat 
elämyksellisiä ulkoilukokemuksia. 
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Elämykselliset ja kiinnostavat kohteet ovat 
kävijöiden saavutettavissa, ja niihin liittyvää 
tietoa mm. kulttuuriperinnöstä on saatavilla. 

Alueen tavoiteltavan käyntikokemuksen 
tunnusmerkkejä ovat laadukkuus, 
elämyksellisyys ja turvallisuus. 

Alueen palveluvarustuksen suunnittelussa 
ja toteutuksessa pyritään hyvään 
laatuvaikutelmaan. 
 
Alueen ylläpidon taso on korkea. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään 
edistämään turvallisen käyntikokemuksen 
syntymistä. 
 
Kaikkiin kohteisiin on turvallista tutustua.  

Virkistyskäytön palveluvarustus on 
hyväkuntoista ja tarpeeseen nähden riittävää. 

Nykyistä palveluvarustusta uusitaan ja lisätään 
(virkistyskäyttövyöhyke, satamatoimintojen 
vyöhyke). 
 
Palveluvarustus ja sen sijoittelu on 
käyttäjälähtöisesti suunniteltua. 
 
Palveluvarustusta voi käyttää ympäri vuoden. 
 
Selvitetään mahdollisuuksia saada alueelle 
juomavesipiste. 

Opastusviestintä on selkeää ja riittävää. Kävijöiden on helppo saada tietoa 
alueesta ja sen palveluista sekä ennen 
käyntiä että sen aikana. 
 
Informaatiota on saatavilla useilla eri 
kielillä ja siinä otetaan huomioon eri 
kävijäryhmien tarpeet. 
 
Opasteet ja viitat ovat selkeitä ja hyvässä 
kunnossa, jolloin palvelut on helppo löytää 
ja reiteillä on helppo pysyä. 
 
Saaressa liikkumisessa huomioitavista 
asioista (erityisesti kylävyöhykkeen osalta) 
tarjotaan selkeästi tietoa sekä 
yhteysaluksen tulolaitureilla että muussa 
opastusviestinnässä. 
 
Yhteysaluksen tulolaitureilta on selkeä 
opastus virkistysalueelle. 

Saavutettavuus  

Alue on saavutettavissa yhteysaluksella. Pyritään vaikuttamaan yhteysalusliikenteen 
säilymiseen saarelle. 
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Pyritään vaikuttamaan liikenteen 
järjestämiseen ja aikatauluihin siten, että 
se palvelee virkistyskäyttöä. 
 
Saarta koskevassa opastusviestinnässä 
kerrotaan yhteysalusliikenteestä sekä 
aluksen lähtöpaikan 
joukkoliikenneyhteyksistä ja 
pysäköintijärjestelyistä. 
 
Pyritään vaikuttamaan yhteysaluksen 
lähtöpaikan pysäköintijärjestelyihin siten, 
että ne palvelevat virkistyskäyttöä. 

Lisäarvon ja viipymän kasvattaminen  

Alueella on lisäarvoa tuottavia kaupallisesti 
tuotettuja palveluita, jotka voivat kasvattaa 
viipymää. 
 
Kaupalliset palvelut edistävät alueen 
houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. 
 
 
 

Luodaan edellytyksiä virkistyskäyttöä tukevien 
kaupallisten palveluiden kehittämiselle alueella.  
 
 
Edistetään mahdollisuuksien mukaan alueelle 
suuntautuvan kaupallisin ehdoin toimivan 
veneliikenteen sekä risteilyliikenteen 
syntymistä. 
 
Huomioidaan kaupalliset palvelut 
opastusviestinnässä ja tehdään niihin liittyvää 
viestintäyhteistyötä. 

 

 

Konsepti 2: Pirttisaari oppimisympäristönä 

 

Konseptissa Pirttisaari näyttäytyy monenlaisia näkökulmia tukevana oppimisympäristönä. Pirttisaaressa on 
läsnä vaihteleva ja rikas saaristoluonto luonnonilmiöineen ja maisemineen, historia monesta eri 
näkökulmasta sekä tavanomaisesta poikkeava yhteiskunnallinen ympäristö; monipuolisuutensa ansiosta 
alue soveltuu sekä monenlaisten yksittäisten teemojen oppimisympäristöksi että loistavasti erilaisiin 
monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Alueen elämyksellisyys yhdistyneenä rauhallisuuteen ja arkipäivisin 
hyvin maltillisiin kävijämääriin tukevat sen toimimista hyvänä oppimisympäristönä, jossa voidaan olla 
yhtenä ryhmänä rauhassa; myös alueen sijainti saaressa tuo tähän oman tunnelmansa – mutta toki myös 
reunaehtonsa.  

 

Tässä konseptissa teemat ja kehittämistarpeet ovat suurelta osin yhteneväisiä edellisen konseptin kanssa 
(pl. lisäarvon ja viipymän kasvattaminen). Tämän takia alla on listattu vain ne teemat ja kehittämistarpeet, 
jotka eroavat edellisestä.  

 

TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 

Hyvät ja monipuoliset palvelut  

Alue tarjoaa hyvät puitteet päästä nauttimaan 
ulkosaariston luonnosta, maisemista sekä 
ulkoilu- ja oppimismahdollisuuksista. 

Alueelle luodaan monipuolisia ja laadukkaita 
palveluita ja reittejä, jotka yhdistettynä 
ainutlaatuiseen ympäristöön tarjoavat 
elämyksellisiä ulkoilu- ja oppimiskokemuksia. 
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Elämykselliset ja kiinnostavat paikat ovat 
kävijöiden saavutettavissa, ja niihin liittyvää 
tietoa mm. kulttuuriperinnöstä on saatavilla. 

Virkistyskäytön palveluvarustus on 
hyväkuntoista ja tarpeeseen nähden riittävää. 

Palveluvarustuksen suunnittelussa huomioidaan 
koululuokan kokoiset ryhmät sekä 
palveluvarustuksen käyttäjinä että tilatarpeiden 
näkökulmasta. 
 
Alueella on sijainniltaan sopivia, osoitettuja 
rauhallisia paikkoja, jotka soveltuvat ryhmien 
leiripaikaksi ja joihin voi pystyttää esimerkiksi 
ison puolijoukkueteltan. 

Opastusviestintä tukee alueen käyttöä 
oppimisympäristönä. 

Tarjotaan suunnittelua helpottavaa tietoa 
ja sisältöä alueen luonnosta, historiasta ja 
kulttuuriperinnöstä oppimisen ja 
oppimiskokemusten suunnittelun tueksi. 

 

 

Konsepti 3: Veneilyn etappisatama Pirttisaari 

 

Pirttisaari on varsin suosittu veneilykohde ja tärkeä osa Suomenlahden etappisatamaverkostoa, joten 
konsepti valottaa aluetta ja sen kehittämistä vesillä liikkumisen näkökulmasta. Saaren sijainti 
veneväyläverkoston keskellä, sopiva etäisyys muista kohteista ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulta sekä 
suojaisa satamapaikka Svartvikenissa tekevät siitä hyvän etappikohteen pidemmälle tai parin päivän 
venereissulle. Veneilyn näkökulmasta saaren alueellinen painopiste on Svartvikenin satamatoimintojen 
vyöhykkeellä. Hyvien veneilyn palveluiden lisäksi saaren muilla vyöhykkeillä olevat, veneilijöillekin vahvasti 
lisäarvoa tuovat vetovoimatekijät sekä palveluvarustus ja mahdollisuus retkeilyyn hajauttavat kuitenkin 
tämän konseptin kohderyhmän käyttöpainetta saaren kaikille vyöhykkeille. 

 

TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 

Hyvät ja kattavat palvelut  

Satamaan tulo ja kiinnittyminen on helppoa. Laiturit sekä muut varusteet ovat kunnossa. 
 
Laituripaikkoja on tarjolla tarpeeseen nähden 
riittävästi. 
 
Satama on suunniteltu selkeäksi ja toimivaksi. 
 
Sataman lähestyminen on osoitettu selkeästi. 

Satama-alueen palveluvarustus on 
hyväkuntoista ja tarpeeseen nähden riittävää. 

Satama-alueen nykyinen palveluvarustus 
uusitaan ja palveluiden sijoittelu mietitään 
uudelleen. 
 
Selvitetään mahdollisuuksia saada alueelle 
juomavesipiste. 

Alueella on hyvien veneilijän peruspalveluiden 
lisäksi lisäarvoa tuottavia palveluita. 

Alueelle luodaan monipuolisia ja laadukkaita 
palveluita ja reittejä, jotka yhdistettynä 
ainutlaatuiseen ympäristöön tarjoavat 
elämyksellisiä ulkoilukokemuksia. 
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Elämykselliset ja kiinnostavat kohteet ovat 
kävijöiden saavutettavissa, ja niihin liittyvää 
tietoa mm. kulttuuriperinnöstä on saatavilla. 
 
Luodaan edellytyksiä virkistyskäyttöä 
tukevien kaupallisten palveluiden 
kehittämiselle alueella. 

Veneilijät löytävät alueen ja saavat siitä 
riittävästi etukäteistietoa. 

Aluetta ja sen palveluita tuodaan esille 
veneilijöiden kannalta relevanteissa 
medioissa. 
 
Uuvin omassa viestinnässä huomioidaan 
veneilijöiden näkökulma. 
 
Informaatiossa kiinnitetään huomiota 
veneilijöiden kannalta tärkeisiin asioihin 
(esim. lähestymisohjeet, ilmakuvat). 

Satama-alueella on tarjolla tarpeeksi selkeää 
tietoa kohteesta. 

Kävijöiden on helppo saada tietoa 
alueesta ja sen palveluista sekä ennen 
käyntiä että sen aikana. 
 
Informaatiota on saatavilla useilla eri 
kielillä ja siinä otetaan huomioon eri 
kävijäryhmien tarpeet. 
 
Saaressa liikkumisessa huomioon 
otettavista asioista (erityisesti 
kylävyöhykkeen osalta) tarjotaan selkeästi 
tietoa sekä satama-alueella että muussa 
opastusviestinnässä. 
 
Alueen maasto-opasteet ovat kunnossa. 

 

 

Konsepti 4: Pirttisaari luontomatkailun toimintaympäristönä 

 

Tässä konseptissa Pirttisaarta ajatellaan luontomatkailun toimintaympäristönä. Pirttisaari soveltuu 
mainiosti pienimuotoisen, alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoihin perustuvan luontomatkailun 
toimintaympäristöksi. Myös luontomatkailutoiminnan laatu ja kestävällä pohjalla toimiminen korostuvat. 
Luontomatkailutuotteet ja -palvelut tuottavat virkistyskäytön peruspalveluiden ohella kävijöille lisäarvoa 
sekä osaltaan lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta. Ne myös luovat mahdollisuuksia 
yrittämiseen ja edistävät elinkeinotoiminnan kehittymistä saaristoalueella sekä tuottavat 
paikallistaloudellisia hyötyjä. Alueellisesti luontomatkailutoiminta kohdentuu palveluiden tarjoamisen ja 
vetovoimatekijöiden suhteen pääasiassa kylä- ja virkistyskäyttövyöhykkeille; Svartvikenin 
satamatoimintojen vyöhyke toimii pääasiassa saavutettavuuden kannalta tärkeänä alueena, mutta 
kehittämisen laajuudesta riippuen myös sinne voi syntyä luontomatkailuun liittyviä tai sen yhteydessä 
hyödynnettäviä palveluita.  

 

Luontomatkailun toimintaympäristöjen luomisessa ja edistämisessä alueiden omistajien rooli on toiminnan 
mahdollistaminen sekä koordinointi yhdessä toimijoiden ja paikallisyhteisön kanssa. 
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TEEMAT KEHITTÄMISTARPEET 
Toiminnallisuus  
Alueella on luontomatkailuyrittäjien käyttöön 
hyvin sopivia palveluita ja palveluvarustusta. 

Palveluvarustuksen ja reittien suunnittelussa 
on huomioitu myös ryhmien tarpeet. 
 
Palveluvarustus on yrittäjien käytettävissä 
Uuvin kanssa solmitun käyttöoikeussopimuksen 
mukaisesti. 
 
Alueen kaupalliset palvelut tukevat 
luontomatkailutoimintaa. 
 
Alueen kehittämistoimet mahdollistavat 
monipuolisten kaupallisten palveluiden 
kehittymisen. 

Alueen kehittäminen tukee 
luontomatkailuyrittäjien tarpeita. 

Alueen ja sen palveluiden kehittämisessä 
huomioidaan elinkeinonharjoittajien 
toiveita. 
 
Luodaan edellytyksiä virkistyskäyttöä tukevien 
kaupallisten palveluiden kehittämiselle alueella.  
 
Edistetään mahdollisuuksien mukaan alueelle 
suuntautuvan kaupallisin ehdoin toimivan 
veneliikenteen sekä risteilyliikenteen 
syntymistä. 
 
Huomioidaan mahdollinen kaupallisten 
palveluiden kehittäminen Svartvikenin 
satamatoimintojen vyöhykkeen suunnittelussa. 
 
Huomioidaan kaupalliset palvelut 
opastusviestinnässä ja tehdään niihin liittyvää 
viestintäyhteistyötä. 

Vetovoimaisuus  

Alue tunnetaan laadukkaana ulkoilukohteena. Alueesta viestimisellä rakennetaan 
mielikuvaa laadukkaasta ja mielenkiintoisesta 
ulkoilukohteesta. 
 
Alueen ylläpidon taso on korkea. 

Alueen reitit ja palvelut ovat monipuolisia ja 
laadukkaita. 

Reitit ja palveluvarustus ovat hyvin 
suunniteltuja ja toteutettuja. 
 
Reitit ja rakenteet ovat hyvässä kunnossa. 

Alue linkittyy osaksi suurempaa seudullista 
kokonaisuutta. 

Alueesta viestimisessä tuodaan esiin sen 
sijaintia sekä kuulumista Viherkehään. 

Alueen käyttö on kestävällä pohjalla. Alueen käytön suunnittelussa ja 
ohjaamisessa noudatetaan kestävyyden 
periaatteita. 
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Alueen käytössä ja hoidossa huolehditaan 
luonto-, maisema ja virkistyskäyttöarvoista. 
 
Yrittäjät sitoutuvat alueella toimimisessa 
kestävän luontomatkailun periaatteisiin. 

 

 

5.3 Toimenpiteet kehittämiskohteittain 

 

Edellisessä luvussa käsitellyistä konsepteista esille nousseet kehittämistarpeet on muotoiltu seuraavassa 
konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi. Ne on käsitelty teemallisina osakokonaisuuksina, ja kunkin teeman 
yhteydessä tarkennetaan ja taustoitetaan suunniteltuja toimia. Osa toimista on kirjattu toimenpidekortti-
tyyppisesti, ja näihin on määritetty tarkempi kehittämisen aikataulutus. Kehittämiskohteet on merkitty 
karttaan, joka on liitteenä suunnitelman viimeisellä sivulla. Käsillä olevan kehittämissuunnitteluvaiheen 
jälkeen kukin toimenpide vaatii tarkempaa suunnittelua ja toteutusmallin valitsemista.  

 

 

5.3.1 Viestintä ja opastusviestintä  

 

Kävijöille suunnatulla asiakasviestinnällä on tärkeä rooli Pirttisaaren virkistyskäytön kehittämisessä. 
Onnistuneen kävijäkokemuksen kannalta on tärkeää saada riittävästi olennaista tietoa sekä ennen vierailua 
alueella että sen aikana. Kaiken informaation on oltava ajantasaista, helposti saatavilla sekä täytettävä 
edellä esitetyissä konsepteissa esiin nousseet kehittämistarpeet. Alueesta viestitään aktiivisesti ja 
monikanavaisesti. 

 

Monikanavainen viestintä kattaa niin internetsivut (uuvi.fi), sosiaalisen median kanavat kuin 
opastusviestinnän maastossa. Uuvi.fi-palvelussa Pirttisaaren virkistysalueella on oma kohdesivunsa, jossa 
on yleistietoa alueesta, kartta sekä tarvittaessa myös ajankohtaista viestintää. Kohdesivulla kerrotaan 
turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten metsä- tai ruohikkopalavaaran mahdollisesta voimassaolosta. 
Uuvi.fi -palvelun Ajankohtaista-sivuilla kerrotaan lisäksi tarvittaessa aluetta koskevista ajankohtaisista 
asioista. Lisäksi Uuvi käyttää kahta sosiaalisen median kanavaa (Facebook ja Instagram), joissa viestitään 
yleisistä ja tarvittaessa myös Pirttisaaren ajankohtaisista asioista. 

 

Maastossa tapahtuvaan opastusviestintään kuuluvat reittimerkinnät ja viitoitus, kohdeopasteet sekä alueen 
infotaulut. Opastusviestintä on tarpeellista kaikilla saaren vyöhykkeillä, ja siihen liittyen laaditaan 
opastuksen ja viitoituksen kokonaissuunnitelma. Opastusviestintä toteutetaan käyttäjälähtöisesti niin, että 
opasteet ja viitat ovat selkeitä ja hyvässä kunnossa, palvelut on helppo löytää ja reiteillä on helppo pysyä. 
Pirttisaaren virkistyskäyttöä ohjeistavien infotaulujen määrää lisätään ja niiden sisältö uusitaan. 
Opastusviestinnällä ohjeistetaan kävijöitä myös luontoarvojen huomioimisessa, turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa ja yleisissä alueella toimimiseen liittyvissä asioissa. Informaatiota on saatavilla useilla eri kielillä. 
Opastusviestintään liittyvissä asioissa (mm. opasteiden sijoittamisen suhteen) tehdään yhteistyötä Pro 
Pörtö -yhdistyksen sekä alueen tieverkostoa hallinnoivan tiekunnan kanssa. 

 

Myös sidosryhmäviestintä on tärkeässä roolissa sekä alueen kehittämisessä että päivittäisessä operoinnissa. 
Keskeisimmässä roolissa sidosryhmistä viestinnän suhteen ovat Pirttisaaren (vakituiset ja vapaa-ajan) 
asukkaat. Kommunikaatiota saarelaisten kanssa kehitetään, mikä hyödyttää molempia osapuolia; tähän on 
tarpeen luoda selkeä toimintamalli. Yhteistyökumppanina toimii Pro Pörtö -yhdistys. 

 

TOIMENPIDE 

Kävijöiden informaatio-ohjaaminen ja maasto-opastusviestintä 

TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 
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5.3.2 Reittiverkosto 
 
Kehittämisen tärkeänä painopistealueena on huolellisesti suunnitellun ja toteutetun, opastetun ja 
viitoitetun reittiverkoston luominen Pirttisaareen. Reittiverkosto yhdistää saaren sisääntuloalueet 
virkistyskäytön ydinalueisiin, tuo esille alueen keskeisimpiä ympäristöjä ja maisemia, kiinnostavia kohteita 
ja palveluita sekä mahdollistaa eri mittaisten ja haastavuudeltaan vaihtelevien retkien tekemisen alueella. 
Reittiverkosto sijoittuu kaikille saaren vyöhykkeille, mutta sen pääpaino on Lerviksuddenin 
virkistyskäyttövyöhykkeellä. 
 
Liikkuessaan saaressa kävijällä on oltava hyvät ennakkotiedot olennaisista seikoista (esimerkiksi 
reittien pituudet ja soveltuvuus eri käyttäjäryhmille sekä palveluiden sijainti). Tarve kulunohjauksen 
ja kävijöiden opastamisen parantamiselle on noussut esiin myös saaren asukkaiden taholta. Tämän 
vuoksi kehittämistyöt aloitetaan runkoreittien viitoittamisella, mikä ehkäisee myös kävijöiden 
harhautumista yksityisten kiinteistöjen pihapiireihin. 
 
Reitistön perusvaatimuksia ovat selkeys, houkuttelevuus ja monipuolisuus. Selkeyteen kuuluvat hyvät 
ennakkotiedot, reittien helppo löydettävyys sekä luotettava opastus. Houkuttelevuus syntyy reitin 
sopivuudesta käyttötarkoitukseensa sekä maisemista ja tutustumiskohteista. Reitit palvelevat 
kävijöitä sekä edistävät, ohjaavat ja tasapainottavat alueen käyttöä. Ne myös vähentävät 
merkittävästi maaston kulumista sekä edistävät luonto- ja maisema-arvojen säilymistä alueella. 
Reittien tarkassa linjaamisessa huomioidaan luontoarvot, eroosioriskit yms. alueen kestävän käytön 
kannalta olennaiset asiat. 
 
Pirttisaarella on tieverkosto, joka kattaa koko saaren alueen. Teistä suurin osa on ajettavissa mönkijällä ja 
jotkin myös suuremmilla ajoneuvoilla. Saarella ei kuitenkaan ole autoliikennettä, joten nämä 
kärrypolkumaiset tiet sopivat myös virkistyskäytön reittiverkoston rungoksi. Niiden lisäksi sekä Uuvin että 
Metsähallituksen alueille tarvitaan uusia polkumaisia reittiosuuksia, jotka yhdistävät alueen keskeiset osat 
ja esittelevät entistä paremmin merelle avautuvia upeita maisemia. Reitinosina hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan maastossa jo olevia polkuja. Uudet reitit toteutetaan kapeina ja polkumaisina 
(leveys enintään noin 1,5 m), ja ne kestävöidään tarpeellisin osin riippuen maastosta ja reitin osan 
luonteesta. Kestävöintimenetelminä voidaan käyttää sorastusta sekä tarpeen mukaan 
lankkupolkua/pitkospuita ja muita rakenteita kuten portaita. 
 
Pirttisaareen ei suunnitella varsinaisia esteettömiä reittejä. Saaren pääväylät ovat kuitenkin 
helppokulkuisia, joten lastenrattaiden kuljettaminen ja pyörätuolilla liikkuminen onnistuvat vaikkapa 
Lerviksuddenin keittokatokselle ja sen viereisille laakeille kallioille asti. 

• Maasto-opastusviestinnän kokonaissuunnitelman laatiminen 
› alle 1 v 

• Yhteysaluksen tulolaitureille sekä Svartvikenin satamaan infotaulut, joissa alueen perustietojen lisäksi 
kerrotaan saaressa liikkumisessa huomioon otettavista asioista (sama sisältö uuvi.fi -palveluun) 
›  alle 1 v 

• Reittiviitoitus yhteysaluksen tulolaitureilta virkistysalueelle 
› alle 1 v 

• Reittiviitoitus Svartvikenistä reiteille 
› alle 1 v / 1–2 v 

• Reittien merkintä ja viitoitus reittiverkoston valmistumisen mukaan 
› 1–2 v / 2–3 v 

• Kohdeopasteet historiakohteille osana reittiverkostoa 
› 1–2 v / 2–3 v 
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TOIMENPIDE 

Reittiverkoston luominen  

TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Suunniteltu reittiverkosto on esitetty kartalla (liite 1). Kaikkien reittien lopulliset linjaukset tehdään 
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Reittiverkosto toteutetaan kolmessa vaiheessa. 

• Ensimmäisessä vaiheessa toteutettava runkoreitistö pohjautuu alueen teihin. Siihen kuuluvat 
Byvikenin Koululaiturilta Lerviksuddenin keittokatokselle johtava reitti sekä Svartvikenin satamasta 
Lerviksuddeniin keittokatokselle johtava reitti. Näiden reittien toteuttaminen ei vaadi muita toimia 
kuin opastusviitoituksen ja reittien merkinnän. 
› alle 1 v 

• Toisessa vaiheessa Svartvikenin ja Lerviksuddenin välille avataan uusi reittiyhteys. Yhteys hyödyntää 
suurelta osin olemassa olevia polkuja. Toteuttaminen vaatii jonkin verran kulkusiltojen/pitkospuiden 
tekemistä. 
› 1–2 v 

• Kolmannessa vaiheessa rakennetaan virkistysalueen eteläosan kiinnostavia historiallisia kohteita ja 
avaria merimaisemia esittelevä reitti. Tämä reitti kulkee osin vaikeakulkuisilla kallioalueilla, ja sen 
toteuttaminen edellyttää jonkin verran rakenteita, suojauksia, kaiteita ja portaita. Kolmannen vaiheen 
toteuttamista edeltää sotahistoriallisten kohteiden yleisökäyttöön avaamisen edellytysten 
selvittäminen sekä kävijäturvallisuuden varmistamisen toimenpiteet kohteilla. 
› 2–4 v 

 
 

5.3.3 Palveluvarustus 
 
Pirttisaaren virkistysalueen palveluvarustus (tauko- ja tulipaikat sekä muut maastorakenteet) suunnitellaan 
vastaamaan kasvavien käyntimäärien sekä konsepteissa esiin nousseiden erilaisten käyttäjäryhmien 
tarpeita (mm. soveltuvuus ryhmille sekä luontomatkailutoiminnan käyttöön). Alueen vyöhykkeistäminen 
muodostaa selkeitä painopistealueita palveluvarustuksen sijoitteluun, jolloin kävijämäärien jakautumiseen 
varaudutaan alueen eri osissa eri tavoin. 
 
Nykyisistä virkistyskäytön rakenteista jäävät edelleen käyttöön Lerviksuddenin taukopaikan katosrakenne ja 
osa saaren kuivakäymälöistä. Muut rakenteet ovat käyttöikänsä päässä ja ne puretaan. Alueen uusi 
palveluvarustus pohjautuu Uuvin omaan mallistoon, joka on suunniteltu yhteistyössä Aalto-yliopiston 
kanssa. Suunnittelutyössä on ollut vahvan käyttäjälähtöinen ja palvelumuotoiluun pohjautuva ote. 
Malliston tärkeä ominaisuus on modulaarisuus, jonka avulla rakenteiden määrää on helppo säädellä 
tarpeen mukaan. 
 
Pirttisaareen ei tehdä varsinaisia esteettömiä rakenteita, mutta palveluvarustuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan helppokäyttöisyys, esimerkiksi lasten kanssa 
retkeilevien näkökulmasta. 
 
Palveluvarustus painottuu vahvasti kahdelle vyöhykkeelle: Svartvikenin sataman alueelle sekä 
Lerviksuddenille ja sitä ympäröivälle virkistyskäyttövyöhykkeelle. Lerviksuddenin niemen kärki on 
jatkossakin palveluiden painopistealue, mutta sen lisäksi voidaan palveluvarustusta sijoittaa myös muualle, 
tulevien reittien varrelle. Tarkat suunnitelmat palveluvarustuksen sijoittelusta ja mitoituksesta tehdään 
yksityiskohtaisemman käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
 
Pirttisaaren palveluvarustuksen kehittämisessä keskitytään ensi vaiheessa virkistyskäytön peruspalveluihin 
(esim. tauko- ja tulipaikat), mutta myöhemmin myös erilaisten kävijöille lisäarvoa tuottavien palveluiden 
(esim. saunapalvelut, näkötornit) kehittäminen on mahdollista. 
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5.3.4 Kulttuuriperintökohteet 
 
Pirttisaaren sotahistorialliset kohteet ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, joiden kehittäminen on 
kävijäkokemuksen ohella myös turvallisuuden vuoksi tarpeellista (ks. kpl 3.3 ja 4.2). Ensi vaiheessa 
rakenteiden suojaukset on saatettava asianmukaiseen kuntoon, jonka jälkeen myös niiden läheisyydessä 
kulkevan, virkistysalueen eteläisiä kalliorantoja esittelevän reitin rakentaminen on mahdollista. Lisäksi 
tarkastellaan mahdollisuuksia kunnostaa ja avata joitain rakenteista kävijöille. 
 
Keskeisimpinä rakenteina alueella sijaitsee Lerviksuddenissa kaksi 6” Canet -tykkiasemaa sekä 
tulenjohtotorni. Toinen tykkiasemista sijaitsee Lerviksuddenin itäosassa nykyisen palvelualueen 
välittömässä läheisyydessä. Siihen kuuluu verrattain suuri kasematti, joka käsittää pitkän käytävän, 
majoitus- ja varastotiloja. Tilan katselmoinnissa syyskuussa 2020 koko kasematin alue oli varsin 
hyväkuntoinen ja siisti. Kasematin seinä- ja kattorakenteet olivat silmämääräisesti tarkasteltuna hyvässä 
kunnossa, eikä merkittäviä halkeamia ollut havaittavissa. Kasematti on ollut avoin, ja hyvä ilmanvaihto pitää 
tilat kuivana. Tykkiasema voitaisiin varsin helposti kunnostaa sotahistorialliseksi käyntikohteeksi, mikä 
vaatisi vain pieniä kunnostustöitä sekä ampuma-alan raivaamista esimerkkimaiseman aikaansaamiseksi. 
Kohteen avaaminen edellyttäisi myös poistumistiekylttien, kynnysmerkkien ja muiden turvamerkintöjen 
asentamista. Kohdeopasteet (esimerkiksi tykin tiedot ja majoitustiloissa miehitystiedot) lisäisivät kasematin 
vetovoimaa ja tarinaa. Pitkää käytävää voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Pirttisaaren sotilashistoriaa 
esittelevänä näyttelytilana. Yöpymistilana kasemattia ei voi virallisesti käyttää ikkunoiden ja 
varapoistumistien puuttuessa. 
Toinen tykkiasema sijaitsee Lerviksuddenin alueen länsipäässä. Tykki ja sen ympäröimä, edellistä paljon 
pienempi kasematti on aikoinaan putoamissuojattu kohtuullisesti. Tykkiasema ei vierailukohteena tarjoa 
merkittävää lisäarvoa toisen tykkiaseman rinnalla, joten sen suojauksia voidaan parantaa, tykkiasema 
sulkea ja huolehtia kasematin riittävästä tuuletuksesta. 
 
Ylhäällä kalliolla lähes puiden yli kohoava tulenjohtotorni on jo kokonsa puolesta hallitseva rakennelma. 
Tornin tasanne näköalapaikkana voisi olla kiinnostava käyntikohde, mutta koska rakennukseen ei ole 
pystytty tutustumaan kuin ulkopuolelta ja maasta käsin, ei sen kunnosta ole mitään varmuutta. Oletettavaa 
on, että rakennuksen mahdollinen käyttö edellyttäisi huomattavia korjaustöitä. Jos tasanne osoittautuisi 
rakenteidensa puolesta järkevän mittaluokan toimilla käyttöönotettavaksi, helpoin tapa hyödyntää 
rakennus olisi kiinnittää sen ulkosivulle kierreportaat, varmistaa tasanteen lattian kunto ja päivittää kaiteet. 
Sisätiloissa on todennäköisesti majoitus- ja toimistohuoneet sekä kulku seinässä olevilla pystytikapuilla, 
eivätkä ne soveltuisi yleisökäyttöön. Huomioitavaa on, että rakennus on suojeltu, mikä asettaa omat 
reunaehtonsa sen kunnostukselle ja käyttöönotolle. 
 
Tulenjohtotornin läheisyydessä on huonokuntoinen pieni rakennus, jossa on ollut varavoimakone. Alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa on havaittu öljystä saastunutta maata rakennuksen läheisyydessä, missä 

TOIMENPIDE 

Palveluvarustuksen uusiminen 

TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Svartvikenin sataman tuli- ja taukopaikkarakenteiden kunnostus ja uusiminen (laiturin uusiminen ks. kpl 
5.3.5) 
› 1–2 v 

• Lerviksuddenin kärjen tuli- ja taukopaikkarakenteiden kunnostus ja uusiminen. 
› 1–2 v 

• Lerviksuddenin virkistyskäyttövyöhykkeen täydentävä palveluvarustus (esim. kolmannen 
toteutusvaiheen reittien yhteyteen). 
› 2–4 v 
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on sijainnut koneen öljysäiliö. Rakennuksella ei ole merkittävää historiallista- tai virkistyskäyttöarvoa. 
 
Kesällä 2022 aloitettiin neuvottelut, jotka tähtäävät sotahistoriallisten rakenteiden parempaan 
suojaamiseen pikaisella aikataululla, sekä niihin liittyvien vastuu- ja omistussuhteiden selkeyttämiseen (ks. 
kpl 3.3). Näiden neuvottelujen loppuunsaattaminen on edellytys kohteiden kehittämistoimille ja alueen 
turvalliselle virkistyskäytölle.  
 

 
 

5.3.5 Svartvikenin satama  
 
Veneilyn palvelut Pirttisaaressa keskittyvät Svartvikenin lahdelle. Suunnittelutyön aikana tutkittiin myös 
muita vaihtoehtoisia paikkoja, mutta maanomistus- ja luonnonolojen vuoksi suojaisen Svartvikenin lahden 
todettiin olevan käytännössä ainoa mahdollinen paikka satamatoiminnoille. Svartvikenin satamassa 
arvioidaan käyvän vuosittain noin 2000 venettä, joista yöpyvien veneiden osuus on merkittävä. 
Laiturikapasiteetti on tällä hetkellä reilu kymmenen venepaikkaa. 
 
Sataman kehittämiselle on tunnistettu kaksi erilaista vaihtoehtoista toimintamallia; retkisatamatyyppinen 
malli tai vierassatamatyyppinen malli. Saaren profiilin, toimijoiden tahtotilan sekä saaren muun 
kehittämisen linjausten perusteella satamatoimintojen ensisijaiseksi kehittämismalliksi on valikoitunut 
retkisatamatyyppinen malli. Tässä mallissa satama toimii omatoimisena ja ilmaisena. 
Kiinnittymismahdollisuuden lisäksi veneilijöille on tarjolla laadukkaita virkistyskäytön peruspalveluita, 
joiden kehittämistä käsitellään kappaleessa 5.3.3. 
 
Metsähallitus hallinnoi Svartvikenin maa-aluetta, johon Uuvilla on pitkäaikainen maanvuokrasopimus. 
Alueella on 1950-luvulla rakennettu puuarkkurakenteinen laituri, jota on jatkettu ponttoonilaiturilla. 
Arkkulaiturin kansirakenteet on uusittu hieman yli 10 vuotta sitten, mutta sen runkorakenteet ovat 
mittavien kunnostustoimien tarpeessa. Alustavan selvityksen mukaan arkkujen puurakenteet pitäisi uusia ja 
samalla myös varmistaa arkkujen täytteenä olevien kivien betoni-injektoinnin kunto. Lisäksi arkkulaiturin 
toisella sivulla, keulaporttipaikan vieressä oleva ns. Larsen-ponttiseinä on laajalti puhki syöpynyt. Vaikka 
ponttiseinä liittyy arkkulaiturin rakenteeseen, on se todennäköisesti vain eroosiosuojana eikä kantavana 
rakenteena. Laiturin runkorakenteiden tarkempi tutkiminen ja korjaaminen olisi vaativaa ja kallista. 
 
Arkkulaiturin vieressä on betoninen keulaporttilaituri. Se ei ole säännöllisessä käytössä, mutta se on saaren 
ainoa paikka, jossa maihinnousu isommilla ajoneuvoilla on mahdollista. Keulaporttilaituri on tarpeellinen 
isompien lastien kuljetukseen ja pelastustoimia varten, ja myös saareen liikennöivä yhteysalus käyttää sitä 
ajoittain. Lisäksi Puolustusvoimilla on kiinnittymisoikeus keulaporttilaituriin. Keulaporttilaituria käytettäessä 

TOIMENPIDE 

Sotahistoriallisten kohteiden suojaus- ja kunnostustoimet 

TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Suunnitelma sotahistoriallisten rakenteiden suojaamisesta ja kunnostamisesta, sekä niihin liittyvistä 
vastuu- ja omistussuhteista sopiminen. 
› alle 1 v 

• Sotahistoriallisten rakenteiden suojaustoimet. 
› alle 1 v 

• Lerviksuddenin itäosassa sijaitsevan tykkiaseman kunnostustyöt ja avaaminen yleisökäyttöön. 
› 2–4 v 

• Tarkempi selvitys tulenjohtotornin käytön mahdollisuuksista. 
› 3–5 v 

• Varavoimakonerakennuksen purkaminen ja pilaantuneiden maa-ainesten poistaminen. 
› 3–5 v 
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suuri osa arkkulaiturin toisesta sivusta on poissa muusta käytöstä. Tämä aiheuttaa ongelmia, koska sataman 
kapasiteetti on sen suosioon nähden muutenkin liian pieni. Toisaalta ongelmia on myös ilmennyt, kun 
veneiden kiinnittymisen vuoksi arkku- ja keulaporttilaiturille ei ole aina päästy ajamaan. 
 
Svartvikenin keskeisin kehittämistarve on kysyntään vastaaminen sataman kapasiteettia ja palveluita 
lisäämällä. Suunnittelutyössä päädyttiin ratkaisuun, jossa sataman kapasiteettia on toimintoihin liittyvän 
säätelyn vuoksi tarkoituksenmukaisinta nostaa 24 paikkaan. Ratkaisun toteuttamiseen on kolme 
vaihtoehtoa: a) pidentää nykyistä laituria, b) rakentaa kokonaan uusi laituri vanhan tilalle, tai c) rakentaa 
uusi laituri muuhun paikkaan Svartvikenissä. Laituriratkaisujen taustaselvitykseksi Svartvikenin lahdella 
tehtiin vuonna 2021 syvyys- ja viistokaikuluotaus.  
 
Vaihtoehto a) edellyttäisi nykyisen arkkulaiturin mittavia kunnostustöitä. Lisäkapasiteetin rakentamisessa 
nykyisen laiturin jatkeeksi olisi vesialueen rajalliseen tilaan liittyviä haasteita, sillä Svartvikenin lahdella 
sijaitsee vanhan merivartioaseman laituri, jota kiinteistön nykyinen omistaja käyttää myös suurille aluksille. 
Tässä ratkaisussa keulaporttilaiturin käyttöön liittyisi edelleen ongelmia. 
 
Vaihtoehto b) edellyttäisi nykyisen arkkulaiturin purkamista. Myös tässä vaihtoehdossa lisäkapasiteetin 
rakentaminen olisi tilan puolesta haastavaa. Lisäksi uuden laiturin tehokas käyttö olisi ongelmallista, koska 
keulaporttilaiturin käyttöön liittyvä problematiikka olisi tässäkin ratkaisussa olemassa.  
 
Vaihtoehdossa c) uusi laituri rakennettaisiin nykyistä laituria hieman pohjoisemmaksi. Svartvikenin lahden 
luotauksen mukaan siirto olisi mahdollinen. Nykyisen laiturin alue jäisi keulaporttilaituriin tapahtuvan 
liikennöinnin käyttöön; tällöin liikenne keulaportille ei rajoittaisi muun laiturikapasiteetin käyttöä, ja 
toisaalta keulaporttilaituri olisi milloin tahansa käytettävissä. Uudessa laiturissa saataisiin tehokkaaseen 
käyttöön koko 24 paikan kapasiteetti. Arkkulaituria ei välttämättä tarvitsisi purkaa kokonaan, vaan se 
voitaisiin kansirakenteiden poistamisen jälkeen jättää paikalleen, ja siihen liittyvän Larsen-ponttiseinän 
kunto varmistaa keulaporttilaiturin käytettävyyden takaamiseksi. Siirto myös helpottaisi jonkin verran 
tilanahtautta lahden pohjukassa. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi lupaa vesialueen omistajalta 
(laaja järjestäytymätön osakaskunta), ELY-keskukselta (väylämerkin siirto; väylämerkki tosin osoittaa vain 
sisäänajoa lahteen, ei matalikkoa tms.) sekä Metsähallitukselta/ELY-keskukselta (uuden laiturin paikka on 
noin 50 m päässä Uuvin vuokra-alueen rajalta, perusteilla olevalla luonnonsuojelualueella).  
 
Vierassatama-toimintamallissa satamaan liittyvien palveluiden kehittäminen olisi retkisatamamallia 
huomattavasti laajempaa. Yleisimpiä satamapalveluita ovat sauna- ja suihkumahdollisuus, mahdollisista 
ravintolapalveluista sekä sähkö-, vesi- ja septitankin tyhjennyspalveluista. Lisäpalveluina voi olla opastus- ja 
ohjelmapalveluita kohteen luonteen mukaan. Vierassatama-toimintamallissa palvelukokonaisuuden 
tuottamiseen tarvitaan suhteellisen suuret investoinnit. Jotta vierasvenesatamaan tehtävät investoinnit 
olisivat perusteltuja ja liiketoiminta kannattavaa, täytyisi sataman kävijämäärän moninkertaistua. 
Toimintamallin kehittäminen on lähtökohtaisesti tahtotilakysymys, ja potentiaalia toimintamalliin on 
tarvittaessa syytä arvioida tarkemmin. 
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Svartvikenin sataman laiturivaihtoehdot 

 
TOIMENPIDE 

Svartvikenin satama-alueen kehittäminen 

TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU  

• Tarkempien kartoitusten tekeminen arkkulaiturin kunnon varmistamiseksi sekä mahdollisten 
korjaustoimenpiteiden ja niiden kustannusten selvittämiseksi. 
› alle 1 v 

• Tarkempien laitureita koskevien suunnitelmien laatiminen. 
› alle 1 v 

• Valittuun laituriratkaisuvaihtoehtoon liittyvien lupaprosessien käynnistäminen. 
› alle 1 v 

• Mahdolliseen alueen jatkokehittämiseen liittyvä suunnittelu. 
› yli 5 v 

 
 

5.3.6 Vesi, energia ja jätehuolto 
 
Kehittämissuunnittelun osana tarkasteltiin tarvetta Pirttisaaren virkistyskäyttöön liittyvän perusinfran 
kehittämiseen. Näistä selkeimpänä nousi esille makean veden saatavuus. Pirttisaaren asukkaat käyttävät 
yksityisistä kaivoista saatavaa vettä, eikä saaressa ole virkistysalueen kävijöille avointa kaivoa. Etenkin 
yöpyvien kävijöiden kannalta makean veden saaminen olisi merkittävä parannus. Tämän vuoksi 
Svartvikenistä Lerviksuddeniin johtavan reitin varrella sijaitsevien kahden Puolustusvoimien vanhan kaivon 
käyttöoikeus sisällytettiin vuonna 2021 uusittuun Metsähallituksen ja Uuvin väliseen vuokrasopimukseen.  
 
Kesäkaudella 2022 toinen suurikokoisista kaivoista puhdistettiin ja siitä otettiin vesinäytteet. 
Vesitutkimuksen tulosten mukaan kaivon vedenlaatu ei sellaisenaan vastaa talousvedelle asetettuja 
vaatimuksia, mutta rautaa ja mangaania sekä humusta poistavien läpivirtaussuodattimien läpi johdettuna 
vettä voitaisiin käyttää talousvetenä. Pumppujärjestelmä voisi olla käytössä kesäkaudella. Kaivo pyritään 
ottamaan käyttöön keväällä 2023.  
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Puolustusvoimien hallinnoidessa nykyisiä virkistys- ja suojelualueita, niillä on ollut toimiva sähköverkosto, 
mutta se on sittemmin poistettu käytöstä.  Ensi vaiheessa suunnitelluista virkistyskäytön palveluista 
ainoastaan kaivoon liittyvä pumppujärjestelmä vaatii sähkövirtaa, mutta se voitaisiin toteuttaa 
aurinkopaneelien avulla. Myös palveluiden jatkokehittämisen yhteydessä ilmenevät mahdolliset 
sähköntarpeet (esimerkiksi Svartvikenin sataman jatkokehittämiseen liittyen) voitaisiin ratkaista aurinko- ja 
tuulienergian avulla. 
 
Virkistyskäytön tarpeita varten nykyisenkaltaiset kompostoivat kuivakäymälät tarjoavat riittävän 
perustason, ja niiden osalta tutkitaan myös mahdollisuuksia kehittää entistä tehokkaampia ja 
ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.  
 
Pirttisaaressa ei ole jätehuoltoa, vaan asukaat toimittavat jätteensä mantereella sijaitsevaan 
jätepisteeseen. Pirttisaaren virkistysalueella, kuten suurimmalla osalla muistakin Uuvin kohteista 
noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta, eli kävijät huolehtivat itse roskansa pois maastosta. 
Vuonna 2021 voimaan tulleen merenkulun ympäristönsuojelulain mukaiset jätehuoltomääräykset, jotka 
sisältävät jätteiden vastaanottovelvollisuuden, koskisivat kuitenkin Svartvikenin satamaa, mikäli sitä 
haluttaisiin laajentaa yli 25 venepaikan tarjoavaksi (vierassatama-toimintamalli). 
 
 

5.3.7 Kaupallisten palveluiden kehittäminen 
 
Luonnon virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun liittyvien kaupallisten palveluiden tuottaminen alueella on 
pitkälti yrittäjien kiinnostuksen ja aktiivisuuden varassa. Alueiden omistajien rooli on mahdollistaa toiminta 
ja tarjota sille soveltuvia ympäristöjä. Toiminnan tulee soveltua saaren luonteeseen, ja virkistys- ja 
luonnonsuojelualueella toimimisen reunaehtoihin sekä tukea saaren käyttötarkoitusta. Sekä 
Metsähallituksella että Uuvilla on yritysyhteistyön tekemiseen omat periaatteensa, jotka toimivat 
yhteistyön lähtökohtina. 
 
Pirttisaareen soveltuu monentyyppisiä kaupallisia palveluita, riippuen myös eri vyöhykkeiden 
kehittämistoimista. Esimerkiksi Lerviksuddenin virkistyskäyttövyöhyke sopii erilaisen opastus- ja 
ohjelmapalvelutoiminnan ympäristöksi, mutta sinne soveltuisi myös erilaisia majoitusratkaisuja. 
Svartvikenin satamatoimintojen vyöhykkeellä voisi sataman kehittämisen toimintamallista riippuen olla 
kysyntää monen tyyppisille palveluille. Palveluiden kehittämisessä voidaan tehdä myös ketteriä kokeiluja, 
mikä mahdollistaa potentiaalisen kysynnän tutkimisen ja testaamisen ilman suuria investointiriskejä. 
Palvelumahdollisuuksien monipuolisuuden vuoksi yhteistyön muotojen kirjo voi olla laaja, aina 
viestintäyhteistyöstä maanvuokraamiseen.  
 
Myös Byvikenin kylävyöhykkeellä voisi hyvin löytyä potentiaalia erilaisten virkistyskäyttöön liittyvien 
palveluiden tuottamiseen. Tälle vyöhykkeelle sijoittuvissa palveluissa saaren yksityiset kiinteistönomistajat 
ovat avainasemassa, mutta virkistysaluekokonaisuuden toimijat tekevät mielellään yhteistyötä, esimerkiksi 
viestinnän osalta.  
 
 

5.3.8 Luonnonhoito  
 
Pirttisaaren monipuolista saaristoluontoa on kartoitettu osana alueen kehittämissuunnittelua, ja laadittu 
luonnonhoitosuunnitelma liitetään osaksi alueen tarkempaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Alueelle 
suunnitelluilla luonnonhoitotoimenpiteillä tuetaan saaristoluonnon elinvoimaisuutta sekä 
monimuotoisuutta. Osana yhteistyön kehittämistä Uuvin ja alueen paikallisyhteisön välillä on 
luonnonhoitotöitä tarkoitus toteuttaa talkootöinä käytännöllisen ja merkityksellisen yhteistyön luomiseksi.  
 
Metsähallituksen hallinnassa olevan alueen luonnonhoitoa määrittelee aluetta koskeva 
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luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 
 

TOIMENPIDE 

Vieraslajitorjunta 
TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Pirttisaaren virkistysalueen somerikkoisilta rantaniityiltä hävitetään kurtturuusukasvustot osana 
maanomistajan velvollisuuksia haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä rantaniittyjen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi.   
› Toimenpide on jatkuva (luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti) 

 

TOIMENPIDE 

Lahopuun lisäys 
TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Pirttisaaren virkistysalueen yksittäisillä metsikkökuvioilla tuotetaan tarkoituksellisesti lahopuuta 
kaulaamalla yksittäisiä puita lahopuujatkumon ylläpitämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi.  
› alle 1 v (luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti) 

 

TOIMENPIDE 

Puuston harventaminen 
TARKENNUS JA TOTEUTUSAIKATAULU 

• Pirttisaaren virkistysalueen yksittäisten metsikkökuvioiden puustoa harvennetaan puuston 
elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja metsiköiden sisäisen lähimaiseman parantamiseksi reittien 
läheisyydessä. 
›  3–5 v (luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti) 

•  Virkistyskäytön palvelualueiden puustoa harvennetaan maisemallisista syistä tapauskohtaisesti ja 
tarpeen mukaan.  
› 3–5 v (luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti) 

 
 
 
 



 

Liite 1 Suunnittelualueen kartta ja kehittämiskohteet. 
 

 
  



 

Liite 2 Yhteenveto Pirttisaaren kehittämissuunnitelman palautteista 11/22  
 

PALAUTTEEN ANTAJA JA PALAUTE UUVIN KOMMENTIT TOIMENPIDE KEHITTÄMISSUUNNITELMASSA 

PUOLUSTUSVOIMAT   

Puolustusvoimat tulee huomioida alueen 
kehittämissuunnittelutyössä, koska saaressa on 
edelleen Puolustusvoimien käytössä olevia 
kohteita. Puolustusvoimien tarpeet tulee 
huomioida yksilöidysti Metsähallituksen käytön ja 
hoidon suunnitelmassa. 
 

  Lisätty suunnitelman kappaleeseen 2.2 
Puolustusvoimat sidosryhmäksi. Todettu 
suunnitelman kappaleessa 3.3 palautteessa esille 
nousseet asiat. 
 

Puolustusvoimat tarvitsee edelleen 
kiinnittymisoikeuden lippalaituriin. 
 
 
 

 
 
 

Lisätty tieto Puolustusvoimien 
kiinnittymisoikeudesta Svartvikenin 
keulaporttilaituriin kappaleisiin 3.3 sekä 5.3.5. 

PÖRTÖ-BODÖ DELÄGARLAG   

Om den prognostiserade ökningen av antalet 
besökare inträffar kommer troligen också antalet 
fritidsfiskare, som rör sig på rekreationsområdet 
att öka. Det är därför viktigt att man bland de 
åtgärder som framförs i planen även inkluderar 
tydlig, aktuell och täckande information om de 
bestämmelser och begränsningar, som gäller 
utövande av fritidsfiske.  
 

Kehitetään alueen opastusviestintää yhteistyössä 
vesialueen hallinnoijan kanssa. 

Lisätty suunnitelman kappaleeseen 3.3. maininta 
vesialueen hallinnan kuulumisesta Pörtö-Bodö 
delägarlag:lle. 

YKSITYISHENKILÖIDEN PALAUTTEET   

Maanomistajana katson Pirttisaaren soveltuvan 
päiväretkeilyyn ensisijaisesti vierailijoiden omilla 
veneillä, joissa voivat myös tarvittaessa yöpyä. 
Mikäli julkinen kuljetus on tarpeen se pitäisi 
järjestää suoraan ulkoilualueelle sillä nykyinen 
yhteysalus on varsinkin kesäaikaan niin ahkerassa 
käytössä, että saaren asukkaat eivät mahdu 
mukaan kun aluksen matkustajamäärä on 
rajallinen. 
 

Saareen on yhteysalusliikenne, jonka järjestäjänä 
toimii ELY-keskus. ELY-keskus määrittää 
yhteysalusliikenteen palvelutason, ml. 
aluskapasiteetin, aikataulun ja sekä liikennöinnin 
satamat.  
 
 
 
 
 

Yhteysalusliikenteeseen liittyviä asioita on 
täsmennetty suunnitelmaan kappaleessa 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ulkoilualueella ilmeisesti tarvitaan enemmän 
WC-tiloja ja ehkä juomaveden ottopaikkakin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueella sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset 
pitäisi ehdottomasti purkaa pois. 

Suunnitelman kappaleessa 5.3.3 käsitellään 
Pirttisaaren virkistysalueen palveluvarustuksen 
(tauko- ja tulipaikat sekä muut maastorakenteet) 
uusimista vastaamaan kasvavien käyntimäärien 
sekä kehittämissuunnittelussa esiin nousseiden 
erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. Tämä koskee 
myös kuivakäymälöitä.  
 
Suunnitelman kappaleessa 5.3.6 kerrotaan 
talousvesikaivon kunnostustoimista. Kaivo 
pyritään ottamaan käyttöön keväällä 2023.  
 
Uuvin hallinnoimilla alueilla Pirttisaaressa ei ole 
rakennuksia. Metsähallitus vastaa 
hallinnoimillaan alueilla sijaitsevista 
rakennuksista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkennettu Metsähallituksen hallinnoimia 
rakennuksia ja rakennelmia koskevaa kohtaa 
kappaleeseen 3.3. 
 

Yksityisen koululaiturin käyttö turistiliikenteen 
ulostuloasemana (ja lähtöasemana) on 
ongelmallista ja väärin saaren asukkaita kohtaan 
aiheuttaen runsaasti häiriöitä ja ärsyyntymistä, 
joka kohdistuu virkistysalueelle menijöihin. Tulijat 
ja lähtijät jäävät pyörimään yksityiselle 
koulualueelle etsien vessaa, vettä tai muuten 
uteliaisuuttaan availevat varastojen ovia yms. 
Lähtijät leiriytyvät yksityiselle laiturille uimaan ja 
syömään eväitään ym siis yksityiselle 
koululaiturille. Samanlaisia ongelmia kokevat 
yksityisen höyrylaivalaiturin läheisyydessä asuvat, 
kun vierailijat menevät röyhkeästi laitureille ja 
huvimajoihin väittäen agressiivisesti, että 
”saaristo kuuluu kaikille”- näin ehkä sivuillanne 
opastatte! 
 
Ratkaisu tähän ongelmaan on selvä, kasvavat 
vierailijamäärät ohjataan ja viedään suoraan ja 
ainoastaan Svartvikeniin! Tämä ilmainen 
yhteysliikenne, jota niin auliisti ja yksiselitteisesti 
mainostatte, on saariston asukkaita varten! Tämä 
on se kaikkein tärkein opastus: pysy poissa 

Saarta koskevassa opastusviestinnässä kerrotaan 
selkeästi osan saaren alueista kuuluvan 
yksityiseen omistukseen ja kehotetaan 
kunnioittamaan yksityisiä alueita ja kotirauhaa. 
 
Molemmat Byvikenin laiturialueet ovat 
osayleiskaavassa osoitettu yhteysalusliikenteelle. 
Koululaiturin alue on osayleiskaavassa osoitettu 
lähivirkistysalueeksi. Molemmille laitureille 
johtavat tiet ovat Pörtä Enskilda Väglag:n (jonka 
osakkaina sekä Uuvi että Metsähallitus ovat) 
hallinnoimia yksityisteitä.  
 
 
 
 
 
Saareen on yhteysalusliikenne, jonka järjestäjänä 
toimii ELY-keskus. ELY-keskus määrittää 
yhteysalusliikenteen palvelutason, ml. 
aluskapasiteetin, aikataulun ja sekä liikennöinnin 
satamat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteysalusliikenteeseen liittyviä asioita on 
täsmennetty suunnitelmaan kappaleeseen 3.3. 
 



 

yksityisiltä alueilta ja teiltä, tule ja lähde 
yhteysaluksella Svartvikenistä- muu on 
yksityisaluetta! Tämä teidän tulee tiedottaa ja 
huolehtia, että Porvoon kaupunki sen 
liikennesopimukseen sisällyttää. 
 

ELY:n mukaan mikään toimija ei voi kieltää 
matkustajien purkamista asuinpaikka-
perusteisesti millekään laiturille. 

Byviken är privatägd och hela inre viken. Därför 
skall det inte planeras någon 
rekreationsverksamhet på den sidan. Turbåten 
borde lämna av passagerarna till friluftsområdet 
på andra sidan ön, inte vid skolbryggan.  
 
 
 
 
 
Det är jättefint att klipporna och de tomma fina 
skogarna är friluftsområde. Tack för det. 
 

Uuvi ei suunnittele toimintoja yksityisille alueille. 
Jos yksityisten alueiden omistajat haluavat 
kehittää palveluita alueillaan, Uuvi voi tehdä 
yhteistyötä esim. viestinnän osalta. 
 
Saareen on yhteysalusliikenne, jonka järjestäjänä 
toimii ELY-keskus. ELY-keskus määrittää 
yhteysalusliikenteen palvelutason, ml. 
aluskapasiteetin, aikataulun ja sekä liikennöinnin 
satamat.  
 

 
 
 
 
 
Yhteysalusliikenteeseen liittyviä asioita on 
täsmennetty suunnitelmaan kappaleeseen 3.3. 

1.alue A on asutuin alueista asukkaille aiheutuu 
eniten häiriötapauksia tällä alueella 
2.alueet B ja C tulisi kehittää kesä vieraiijoiden 
hyväksi..alueet tulisi olla suljettuna 
1.10-30.4. joka vuosi.tämä ehdotus luonnon 
suojelemiseksi. 
 
 
 
 
 
 
3.alue D Svartaviken vierassatama soveliain 
veneilyyn ja vierailuun alueille B ja C. 
Laivayhteys alueelle A vain siellä asuville,muut 
joutusivat siirtymään aluelle D. 
Tämä edellyttäisi yhtetsaluksen lisää matkaa 
aluelle D. 
 
Näin säästyisi alueelle A kohdistuvat haitat. 

Saarta koskevassa opastusviestinnässä kerrotaan 
selkeästi osan saaren alueista kuuluvan 
yksityiseen omistukseen ja kehotetaan 
kunnioittamaan yksityisiä alueita ja kotirauhaa. 
 
Uuvin ja Metsähallituksen alueet ovat 
jokamiehenoikeudella käytettävissä. Toimijat 
eivät näe tarvetta alueiden käytön 
rajoittamiselle, eikä edes ole olemassa laillista 
perustetta, jolla alueiden käyttöä voitaisiin 
rajoittaa. 
 
Saareen on yhteysalusliikenne, jonka järjestäjänä 
toimii ELY-keskus. ELY-keskus määrittää 
yhteysalusliikenteen palvelutason, ml. 
aluskapasiteetin, aikataulun ja sekä liikennöinnin 
satamat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteysalusliikenteeseen liittyviä asioita on 
täsmennetty suunnitelmaan kappaleeseen 3.3. 



 

Efter att har läst dessa 28 sidor kan man int 
förstå hur uuvi kan planera turism på våra privata 
områden. Hela bybiken förutom viksbottnet och 
tullplan är privat egendom likaså skolan. Så 
mycket problem som dets... 
 

Uuvi ei suunnittele toimintoja yksityisille alueille. 
Jos yksityisten alueiden omistajat haluavat 
kehittää palveluita alueillaan, Uuvi voi tehdä 
yhteistyötä esim. viestinnän osalta. 

 

 
 


