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1 Sammanfattning av utvecklingsplanen 
 
Pörtö ligger i Borgå skärgård, ungefär 10 kilometer från fastlandet. På Pörtö finns områden som förvaltas av 
såväl Föreningen Nylands friluftsområden (Uuvi) som av Forststyrelsen. Områdena bildar tillsammans en 
nästan 60 hektar stor rekreations- och naturskyddsområdeshelhet.  
 
Pörtö är en intressant maritim och kulturell helhet. Rekreationsområdet ligger i närheten av en gammal by 
och är en del av ett levande och fungerande ösamhälle. När man rör sig på ön får man uppleva skogen, se 
skyddade havsvikar samt beundra det öppna havet både från flacka och från höga klippstränder. Också 
Försvarsmaktens tidigare närvaro på ön syns än i dag på flera sätt och områdets krigshistoria intresserar 
många besökare. Pörtö är ett exceptionellt tillgängligt besöksmål för att ligga i skärgården, eftersom det 
finns kostnadsfri förbindelsebåttrafik till ön året runt. Det här gör det möjligt att besöka ön också om man 
inte äger en båt. Också bland båtfarare är Pörtö ett populärt besöksmål. 
 
Den här utvecklingsplanen av karaktären översiktsplan har utarbetats i Uuvis projekt där utvecklingen av 
rekreationsanvändningen på Pörtö har granskats på en helhetsnivå. Uuvi och Forststyrelsen ansvarar för 
mer detaljerade användnings- och skötselplaner separat för de områden de förvaltar. 
 
Rekreationsanvändning av naturen och naturturism har generellt sett ökat i popularitet. Det märks också på 
Pörtö, vars läge nära huvudstadsregionen och utmärkta tillgänglighet främjar en ökning av antalet 
besökare. En strukturerad utveckling av rekreationsanvändningen av Pörtö och styrning av användningen är 
ovillkorliga förutsättningar för att området ska kunna användas på ett hållbart sätt. I planeringen har 
synvinklar som företräder såväl besökarna, lokalbefolkningen, olika aktörer och intressentgrupper som 
näringsverksamheten inom turism beaktats. 
 
För att strukturera utvecklingsarbetet har området delats in i zoner, så att olika attraktionskrafter, styrkor, 
utvecklingsobjekt och utmaningar samt sådant som ska tas i särskilt beaktande kan inkluderas i arbetet. 
Utvecklingsbehoven har behandlats via fyra olika synvinklar – koncept – i planen. Med hjälp av koncepten 
har vi visualiserat och synliggjort viktiga teman och utvecklingsbehov för flera olika besökargrupper. Av de 
här behoven som lyfts fram har vi härlett konkreta utvecklingsåtgärder för rekreationsanvändningen. 
 
I utvecklingen av Pörtö rekreationsområde spelar kundkommunikationen som riktas till besökarna en viktig 
roll. För att besökarna ska få en lyckad upplevelse är det viktigt att de får tillräckligt med relevant 
information både före och under besöket. Till informationen i terrängen hör ledmarkeringar och vägvisare, 
skyltar om olika besöksmål samt infotavlor om området. Ett viktigt tyngdpunktsområde för utvecklingen är 
att skapa ett omsorgsfullt planerat och genomfört nätverk av leder på Pörtö. Lederna skulle finnas i 
samtliga zoner men deras tonvikt skulle vara Lerviksuddens rekreationsanvändningszon. 
 
Serviceutrustningen på Pörtö rekreationsområde (rast- och eldplatserna samt övriga terrängkonstruktioner) 
planeras för att svara på det ökande antalet besökare samt de olika användargruppernas behov. 
Zonindelningen av området skapar tydliga tyngdpunktsområden för placeringen av serviceutrustningen. Då 
finns det beredskap att ta emot besökare på olika sätt på de olika områdena. 
 
De krigshistoriska objekten på Pörtö är viktiga attraktionskrafter som behöver utvecklas både med tanke på 
besöksupplevelsen och med tanke på säkerheten (se kapitel 3.3 och 4.2). I det första skedet bör 
konstruktionernas skydd uppdateras till ändamålsenlig nivå. Dessutom utreder vi i planen möjligheten att 
renovera och öppna en del av konstruktionerna för besökare. 
 
Tjänsterna för båtfarare koncentreras till Svartviken och utvecklas i första hand enligt en 
verksamhetsmodell för utflyktshamnar. I den modellen är hamnen självständig och kostnadsfri och har 
förtöjningsplatser för 24 båtar. Dessutom erbjuds båtfararna högkvalitativa bastjänster för 
rekreationsanvändning. 
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2 Beskrivning av planeringsprocessen 
 

2.1 Bakgrund och mål för utvecklingsplanen 
 
Pörtö ligger i Borgå skärgård, ungefär 30 kilometer sydväst om Borgå centrum. Öns totala areal är ungefär 
150 hektar. Det har funnits permanent bosättning på Pörtö sedan 1700-talet och där finns fortfarande 
åretruntboende. Det har funnits en tull- och sjöbevakningsstation på Pörtö som länge hörde till 
försvarsbaserna i Finska viken. När Försvarsmakten avstod från sina områden på ön skaffade sig Föreningen 
Nylands friluftsområden (Uuvi) området Lerviksudden för rekreationsanvändning år 2006. Den intilliggande 
Makkaraudden togs över av Forststyrelsen och blev ett rekreations- och naturskyddsområde. Området som 
Uuvi innehar är 17 hektar stort och Forststyrelsens område är 40 hektar. Tillsammans utgör de en helhet på 
57 hektar. 
 
Området har ett mycket stort rekreationsanvändningsvärde: helheten består av vackra landskap, mångsidig 
natur och ett unikt försvarshistoriskt kulturarv, med bland annat gamla krigshistoriska konstruktioner och 
kanonbatterier. Friluftsområdet utgör ungefär 40 % av hela öns areal, men en del av ön är privatägd. Ön är 
en sevärdhet i sig. Området Byviken, som ligger mitt i bosättningen, utgör ett representativt traditionellt 
skärgårdslandskap med sina gårdar och vagnstigar. Pörtö by hör till Borgå västra skärgårds lots-, fyr- och 
fiskarsamhällen som är en nationellt betydelsefull byggd kulturmiljö. 
 
Användningen av naturen för rekreation och naturturism ökar hela tiden. Under de två senaste åren har 
besökarantalet vid naturbesöksmålen nått nya nivåer. Utvecklingen märks också på Pörtö, vars läge nära 
huvudstadsregionen och utmärkta tillgänglighet främjar tillväxten. Med tanke på tillgängligheten är ön ett 
sällsynt besöksmål i den yttre skärgården, eftersom man når den med regelbunden, åretruntgående 
avgiftsfri förbindelsebåt. Man kan också besöka ön med egen båt eller komma paddlande.  
 
Pörtö har stor potential för rekreationsanvändning, naturturism och vidareutveckling av de tjänster som 
stöder dem. En ökande efterfrågan på rekreationsanvändning och ett därmed ökande antal besökare kräver 
dock att användningen av ön styrs mer än tidigare, så att det går att tillhandahålla en bra besöksupplevelse 
i rekreationsanvändningen och naturturismen samt se till att området används på ett hållbart sätt som 
också tillgodoser lokalsamhällets behov och åsikter. En hörnsten för planeringsarbetet är således att på ett 
hållbart sätt svara på den ökade efterfrågan som området har i rekreationssyfte, samt beakta de moderna 
kraven på rekreationsanvändning av naturen när området utvecklas. 
 
I kärnan av den ökande efterfrågan och det ökande antalet besökare finns en områdeshelhet som är i 
rekreationsanvändning, men dess effekter återspeglas starkt på hela ön. Besökarna efterfrågar 
högkvalitativa bastjänster för rekreationsanvändning, men också i allt högre grad olika tilläggstjänster för 
olika behov. Det skulle också kunna finnas efterfrågan på kommersiella tjänster som länkas till olika 
bastjänster på området (guidning/programtjänster, kafé/restaurang- och inkvarteringstjänster, uthyrning av 
redskap osv.) och av turismprodukter som sammanställs av dem. 
 
För att förverkliga de möjligheter som Pörtö rekreationsområde erbjuder krävs en omfattande helhetsplan 
för utvecklingen så att såväl besökarnas, lokalbefolkningens som olika aktörers och intressentgruppers 
åsikter beaktas. Genom att utveckla området helhetsbetonat går det att reagera på den ökande 
rekreationsanvändningen kontrollerat och skapa positiva effekter på området, bland annat genom nya 
arbetsmöjligheter och förbättrad livskraft. Utvecklingen leder till bättre service för besökarna på 
friluftsområdeshelheten, likaså för öns fasta bosättning och fritidsboende, det erbjuder en god 
verksamhetsmiljö för näringar med koppling till turism samt ser till att verksamheten är ekologiskt, 
kulturellt och socialt hållbar.  
 
De här var utgångspunkterna i april 2019 när utvecklingsprojektet för Pörtö friluftsområde startade. 
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Projektet gav upphov till den här utvecklingsplanen för rekreationsanvändningen. Projektet genomfördes 
av Föreningen Nylands friluftsområden (Uuvi) och fick också finansiering av Programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Finansieringen beviljades genom Leadergruppen Silmu. 
Projektet avslutades 30.6.2022. 
 
Den här utvecklingsplanen styr den användnings- och skötselplan för Uuvis områden som mer detaljerat ska 
definiera hur Pörtö utvecklas, används och sköts. Den förra användnings- och skötselplanen som berör 
Uuvi-området Pörtö gjordes år 2009: planens tidsperiod är ungefär 10 år. De delar av Pörtö som 
Forststyrelsen förvaltar ingår i skötsel- och användningsplanen för Söderskär och Långören, som skickades 
till Miljöministeriet för godkännande år 2012.  
 
 

2.2 Intressentgrupper 
 
Väsentliga aktörer och intressentgrupper har engagerats i planeringsarbetet. De omfattar Forststyrelsen, 
Försvarsmakten, lokalbefolkningen, byföreningen, markägarna på de närliggande områdena, väglaget, 
företag med verksamhet på området, olika hobbygrupper och hobbyföreningar som använder sig av 
området, skolorna, olika aktivitetsutövare och Borgå stad. 
 
En projektgrupp som består av representanter för intressentgrupperna har deltagit som stöd under 
projektet. Hit hör representanter för byföreningen Pro Pörtö, Pörtö väglag, utvecklingsbolaget Posintra, 
som har verksamhet i Östnyland, samt Forststyrelsen. Utvecklingsprojektets framskridande har också 
regelbundet behandlats på Föreningen Nylands friluftsområdens styrelse- och delegationsmöten. 
 
 

2.3 Faserna och metoderna i planeringsprocessen 
 
Bakgrundsarbete för planeringen 
 
Ovan nämnda utgångspunkter för planeringsarbetet har bildat ramar för arbetet med utvecklingsplanen. 
Dessutom har utvecklingsarbetet styrts av den plan som gäller på området och tidigare utredningar, planer 
samt dokument som berör skötseln och användningen. Utvecklingsplaneringsprocessen tog avstamp i 
bakgrundsarbetet, där man satte sig in i området och dess dokument samt redde ut områdets 
infrastrukturs nuvarande skick. Dessutom utreddes frågor om förbindelsebåttrafiken som går från 
Kalkstrand i Sibbo till Pörtö. De här frågorna är relevanta för utvecklingen av öns rekreationsanvändning. 
 
 
Intressentgrupper engageras 
 
Under våren 2019 informerades intressentgruppernas representanter om inledandet av 
planeringsprojektet. Med dem diskuterades också behovet att samla in information och åsikter om 
området och dess utveckling. Utgångspunkterna för utvecklingsprojektet presenterades och de boendes 
åsikter hördes i juni 2019 i samband med Pörtö väglags möte. Dessutom har en större aktörsgrupp 
informerats om arbetet med utvecklingsplanen. Med den här gruppen har också ämnet diskuterats och 
man har kommit överens om exempelvis samarbete i ett senare skede av utvecklingen.  
 
På vårvintern 2022 fick Pörtös fastboende och fritidsboende besvara en elektronisk enkät vars syfte var att 
samla in information om den nuvarande användningen av rekreationsområdeshelheten samt höra sig för 
om tankar om utvecklingen av området. Uuvi fick hjälp med att genomföra enkäten av föreningen Pro 
Pörtö, som delade ut information om den till sina egna medlemmar och i Pörtöbornas Facebook-grupp. Det 
var möjligt att besvara enkäten på svenska eller finska i februari 2022. Enkäten besvarades sammanlagt 73 
gånger. En del av svaren representerade inte bara en svarande utan alla bosatta i fastigheten så svaren 
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representerade totalt 125 personers åsikter.  
 
 
Planeringens framskridande 
 
Med hjälp av bakgrundsarbetet, diskussionerna med intressentgrupperna och engagerandet strävade vi i 
planeringsarbetet efter att forma en helhetsbild av det planerade områdets karaktär: dess historia, natur- 
och landskapsvärden, nuläget för rekreationsanvändningen och naturturismen, aktörerna och deras roller 
samt målbilden och utvecklingsbehoven.  
 
Med tanke på utvecklingen av rekreationstjänster (ett nätverk av utmärkta leder, skydd och eventuell 
restaurering av gamla krigshistoriska objekt) samt planeringen av den naturvårdande skötseln utfördes 
utredningsarbete och planering både i terrängen och vid skrivbordet. Också frågor om basinfrastrukturen 
som är relevanta för rekreationsanvändningen (t.ex. vatten, avfallsservice, el, vägar) undersöktes för att 
kartlägga fortsatta utredningsbehov och relevanta avtalsfrågor. Planeringen av utvecklingsåtgärderna för 
hamnområdet i Svartviken var en egen, stor helhet som omfattade bedömning av skicket på 
konstruktionerna i vattnet och ekolodning av hamnområdet. 
 
Särskilt beträffande hamnen i Svartviken och de krigshistoriska objekten utnyttjades delvis utomstående 
experter i utvecklingsplanen. I de här frågorna anlitades Jouni Vuorinen / Mountain Consulting Oy som 
utomstående konsult. 
 
Planeringsarbetet fördröjdes rejält av coronavirusepidemin som började under våren 2020. Det var svårt att 
hålla det avstånd som coronadirektiven föreskrev på Pörtö förbindelsebåt. Eftersom många av öborna på 
grund av sin ålder hör till riskgruppen försökte vi undvika att röra oss på Pörtö förbindelsebåt under 
epidemin. Inte heller de planerade tillställningarna för att engagera allmänheten kunde hållas under 
coronatiden, utan de ersattes av den elektroniska enkäten. 
 
Utkastet till utvecklingsplan av karaktären översiktsplan blev färdigt hösten 2022. Sedan ombads centrala 
intressentgrupper kommentera den: Forststyrelsen, Posintra, Pro Pörtö, Försvarsmakten, Pörtö Enskilda 
Väglag, Senatsfastigheter, Suomen latu ry, Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf, Finlands 
Paddling- och Roddförbund rf, Segling och båtsport i Finland rf och Nylands förbund. Efter kommentarerna 
färdigställdes planen. När utvecklingsplanen och områdets användnings- och skötselplan som ska utarbetas 
utifrån den är färdiga, kommer Pörtö att utvecklas stegvis. För en del av åtgärderna planerar vi att ansöka 
om medel som separata investeringsprojekt. 
 
Under projektets lopp har vi redan börjat genomföra vissa åtgärder som framkom under arbetet med 
utvecklingsplanen. De åtgärder som valdes att genomföras snabbt är sådana som lokalbefolkningen och 
andra intressentgrupper ansåg vara tydliga och akuta problemområden. Sådana är till exempel 
slitagestyrning och informationsvägledning på ön samt dricksvatten för rekreationsområdets besökare (se 
kapitel 5). För de här frågorna utarbetades redan under arbetet med utvecklingsplanen mer detaljerade 
planer, även om de egentligen hör till arbetet med användnings- och skötselplanen.  
 
 

3 Granskning av planeringsområdet 
 

3.1 Avgränsning av planeringsområdet 
 
Utvecklingsplanen omfattar en rekreations- och naturskyddsområdeshelhet på 57 hektar, bestående av 17 
hektar som förvaltas av Uuvi och 40 hektar som förvaltas av Forststyrelsen. Också de omkringliggande 
områdena och öns andra delar beaktas i den mån de har koppling till rekreationsanvändningen. 
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I utvecklingsplanen av karaktären översiktsplan granskas Uuvis och Forststyrelsens områden på Pörtö som 
en helhet. Uuvi och Forststyrelsen utarbetar dock mer detaljerade användnings- och skötselplaner skilt för 
de områden de förvaltar. 
 
 

3.2 Handlingar som styr utvecklingsplaneringen 
 
Planläggning av planeringsområdet 
 
Nylandsplanen 2050, Nylands förbund 2020 
 
Delgeneralplanen för Onas skärgård, Borgå stad 2016 
 
 
Övriga handlingar som berör planeringsområdet 
 
Skötsel- och användningsplan för Söderskärs och Långörens skärgård, Forststyrelsen 2012 
 
Skötsel- och användningsplan för Pörtö rekreationsområde, Ruut Rabinowitsch-Jokinen/Forststyrelsen, 
2009 
 
 
Strategier som styr utvecklingen 
 
Föreningen Nylands friluftsområdens strategi 2026 
 
Borgås program för bystrukturen 2030, Borgå stad 2014 
 
 

3.3 Övriga faktorer som bör beaktas i utvecklingsplaneringen 
 
Fortsstyrelsens område ska bli ett naturskyddsområde. I takt med processen att grunda 
naturskyddsområdet torde Forststyrelsen uppdatera skötsel- och användningsplanen som berör området. 
 
Forststyrelsen inventerade år 2009 de byggnader och byggnationer som Fortstyrelsen förvaltar på Pörtö. Då 
konstaterades majoriteten av objekten vara i dåligt eller nöjaktigt skick. Också år 2019 och 2022 granskades 
byggnadernas kondition och värde som byggnadsarv. Enligt Forststyrelsens riktlinjer är de enda åtgärder 
som åtminstone för tillfället vidtas anslutna till att stänga och skydda byggnaderna för att förbättra 
besökarsäkerheten. 
 
På ön finns fortfarande objekt som används av Försvarsmakten. Försvarsmaktens behov ska beaktas 
individuellt i Forststyrelsens plan för skötsel och användning. 
 
På markområdet vid Svartvikens hamn har Uuvi verksamhet på ett område som arrenderas av 
Forststyrelsen och Försvarsmakten har förtöjningsrätt vid bogrampsbryggan i hamnen. Dessutom går 
lederna som kopplas samman med Svartviken på mark som förvaltas av Forststyrelsen. Arrendeavtalet 
mellan Forststyrelsen och Uuvi för hamnområdet och lederna sträcker sig ända till år 2046. 
 
Uuvi har med arrendeavtal gett föreningen Pro Pörtö rätt att upprätthålla en danslave med tillhörande 
konstruktioner på västra sidan av Svartviken. Arrendeavtalet är giltigt fem år i taget. 
 
Vägarna på Pörtö förvaltas av Pörtö enskilda väglag. Uuvi är delägare i väglaget. 
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Pörtö-Bodö delägarlag innehar vattenområdena runt ön. Uuvi har inga egna vattenområden vid Pörtö. På 
fisket på vattenområdet tillämpas innehavarens regler samt övriga bestämmelser i lagstiftningen.  
 
På Pörtö finns gamla krigshistoriska konstruktioner som byggdes efter andra världskriget, varav största 
delen ligger på Lerviksudden. Forststyrelsen överlät genom markbyte Lerviksudden i Uuvis ägo år 2006. Då 
separerades fem jordlotter med krigshistoriska konstruktioner. Marken i de här jordlotterna förblev under 
Forststyrelsen, konstruktionerna förvaltas av Senatsfastigheter och anordningarna på dem (t.ex. 
kanonerna) förvaltas av Försvarsmakten. Ett gammalt kustartilleribatteri med tillhörande konstruktioner 
och anordningar står emellertid på mark som Uuvi äger. Med anknytning till förvaltningen av ovannämnda 
särskilda jordlotter pågår nu en förhandling vars mål är att utreda om de här områdena ska övergå till 
Forststyrelsen och möjligtvis vidare till Uuvi. Det nuvarande förvaltningsläget är problematiskt med tanke 
på underhåll av konstruktionerna och anordningarna samt säkerheten för besökarna. Parterna utreder 
också hur nödvändiga åtgärder för besökarnas säkerhet skulle kunna utföras på de särskilda jordlotterna 
redan innan förvaltningsfrågan eventuellt löses. 
 
Också förbindelsebåtstrafiken, som NTM-centralen har hand om, är viktig för utvecklingen av 
rekreationsanvändningen av Pörtö. Pörtö hör till förbindelsebåtsrutten Borgå–Sibbo, vars trafikering för 
perioden 2021–2026 konkurrensutsattes år 2020. Som en förberedelse ordnades en utlåtanderunda utifrån 
ruttens servicenivåutkast år 2019. I den deltog såväl intressentgrupper som servicens användare och även 
Uuvi gjorde ett utlåtande för att uppmärksamma rekreationsanvändningen i trafikeringen. 
Upphandlingsbeslutet har fördröjts på grund av besvär, men för närvarande sköter Pörtö Line om trafiken, 
vilket är samma trafikant som förra avtalsperioden. 
 
Enligt uppgifter (muntliga uppgifter 11.7.2019) från NTM-centralen i Egentliga Finland, som har hand om 
förbindelsebåtsfrågan, fäster NTM-centralen stor vikt vid näringslivets och rekreationsverksamhetens 
behov när förbindelsebåttrafiken arrangeras. NTM betonar att statens trafik inte är till för sommarboende 
utan för fast bosatta och näringsverksamhet. Enligt NTM är den så kallade Ångbåtsbryggan (Nokasundet) 
trafikens huvudsakliga hamn, men den så kallade Skolbryggan är också en etablerad plats. Enligt NTM kan 
ingen aktör förbjuda att passagerare släpps av vid en specifik brygga utifrån deras boendeort. Det bör också 
noteras att den enskilda väg som Pörtö Enskilda Väglag (där Uuvi och Forststyrelsen är vägdelägare) 
förvaltar sträcker sig till den så kallade Ångbåtsbryggan och att den gamla skolans gårdsområde som 
angränsar till den så kallade Skolbryggan enligt gällande delgeneralplan är angiven som 
närrekreationsområde. Bägge nämnda hamnplatser är angivna med beteckningen LS-1 för 
förbindelsebåttrafik på delgeneralplanen. 
 
NTM bestämmer om servicenivån för förbindelsebåttrafiken, såsom tidtabellerna och vilka hamnar som 
trafikeras. I servicenivåutkastet för förbindelsebåttrafiken som berör den nya avtalsperioden planeras en 
del av båtens turer att köras till eller från Svartviken. Om servicenivåutkastet genomförs hör de här turerna 
till den kostnadsfria förbindelsebåttrafiken. Rederiet som sköter trafiken kan om det vill köra turer utanför 
avtalet till eller från Svartviken och om det så vill uppbära en avgift av passagerarna för det här. 
 
Planeringsområdet ligger i sin helhet på Pörtö skyddsområde som definierats enligt 
territorialövervakningslagen. I territorialövervakningslagen framgår vilka verksamhetsbegränsningar, vars 
syfte är att säkerställa Finlands territoriala integritet, som gäller på ett skyddsområde. Till 
planeringsområdet på Pörtö skyddsområde hör dock inte något militärt område som skulle beröras av ett 
besöksförbud på 100 meter. De rättsakter som berör militära områden begränsar emellertid vissa 
funktioner som är kopplade till rekreationsanvändning; till exempel dykning med andningsutrustning kräver 
tillstånd på skyddsområdet, likaså ankring utanför ankarplatser som finns utmärkta på finländska sjökort. 
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4 Statusen för rekreationsanvändningen av naturen och 

naturturismen inom planeringsområdet 
 

4.1 Attraktionskrafter 
 
Pörtö bildar en intressant maritim och kulturell helhet där besökarna erbjuds växlande havslandskap samt 
en mosaik av skogar och vårdbiotoper. Den skiljer sig från många andra besöksmål i skärgården tack vare 
sin mångsidighet. Rekreationsområdet ligger i den närheten av en gammal by och är en del av ett levande 
och fungerande skärgårdssamhälle. När man rör sig på ön får man uppleva skogen, se skyddade havsvikar 
samt beundra det öppna havet både från flacka och höga klippstränder. Också Försvarsmaktens tidigare 
närvaro på ön syns än i dag på flera sätt och historien kring det här intresserar många besökare.  
 
När det gäller besöksmål i skärgården är deras avlägsna läge en del av attraktionskraften men också en 
utmaning som begränsar tillgängligheten. En central faktor för Pörtös tillgänglighet är den kostnadsfria 
förbindelsebåttrafiken som fungerar året runt, vilket gör det möjligt att nå ön också om man saknar båt. 
Det är dessutom möjligt att nå förbindelsebåtens avfärdsplats i Kalkstrand, Sibbo, med HRT:s bussar, vilket 
innebär att det är möjligt att nå ön genom att anlita kollektivtrafiken. Redan den en timme långa färden 
med förbindelsbåt är för många besökare en upplevelse i sig som bidrar till utflyktsstämningen.  
 
Bland båtfarare är Pörtö en populär besöksplats på det livligt trafikerade sjöområdet där det finns 
anmärkningsvärt många baser för båtklubbar, gästhamnar och utflyktshamnar. Också Uuvi upprätthåller 
flera andra utflyktshamnar i östra Nylands skärgård. Båtförare anländer till området speciellt från 
huvudstadsregionen och den skyddade hamnen i Svartviken på Pörtö är attraktiv under många olika 
vindförhållanden. Under de senaste åren har båtuthyrnings- och båtsamanvändningstjänster gjort att också 
de som saknar egen båt kan bege sig ut på sjön. Pörtö som ligger på gränsen mellan den inre och den yttre 
skärgården är också ett tillgängligt besöksmål för erfarna paddlare. 
 
Naturens allmänna drag 
 
Strandområdena på Pörtö rekreationsområde består övervägande av rundhällar och steniga stränder. De 
övergår sedan till kalt berg och skogsdungar på tvinmark där trädbeståndet främst består av tallar som 
formats på olika sätt. Efter den klippiga strandzonen dominerar moskogarna på det inre av ön (torr, frisk 
och lundartad mo). Särskilt i de kargare moskogarna har träden formats på olika sätt eftersom de inte 
skötts, men det finns ganska få murkna träd där. De skogspartier som är bördigare växtplatser har tidigare 
använts för skogsbruk och utvecklats till tall- och grandominerade skogsbestånd som är alltför täta 
eftersom de inte skötts under flera decennier. På grund av övertätheten och den ökade konkurrensen har 
det uppkommit ganska många murkna träd. Trädbestånden på rekreationsområdet är i regel tall- och 
grandominerade, men där växer också vårtbjörkar och glasbjörkar, sälgar, rönnar samt klibbalar på det 
frodiga madkärret. 
 
Öarna och klippuddarna på den sydvästra och södra delen av Pörtö är värdefulla områden med tanke på 
landskapsskyddet (delgeneralplanen för Onas skärgård). 
 
På de områden som Forststyrelsen förvaltar består stränderna av varierande rundhällar och steniga 
stränder, med vissa undantag som skapar en sandstrand i naturtillstånd, ett klibbalskärr och 
Makkarauddens glo (Forststyrelsen 2012). Stränderna övergår så småningom till kala klippor med 
tvinmarksskogsdungar, där tallar i olika storlekar och former dominerar trädbeståndet. Efter strandzonen 
dominerar moskogarna på det inre av ön (torr, frisk och lundartad mo) vars trädbestånd på flera ställen är 
tätt och jämnbyggt. På området finns också värdefulla ängs- och lundhabitat (Forststyrelsen 2012). 
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4.2 Efterfrågan och utbud på rekreationsanvändning och naturturism 
 
Uuvi har sedan sommaren 2020 följt med antalet besökare på Pörtö rekreationsområde med 
besökarräknare. År 2020 uppskattas 5 000 personer ha besökt området. År 2021 var antalet 5 500.  
 
Både utifrån besökarräknarna och uppgifter från förbindelsebåten så uppskattar vi att ungefär 80 % av alla 
besökare på rekreationsområdet under åren 2020–2021 kom via trafiken till Svartviken. Här finns alla 
medtagna som kommit med egen båt eller förbindelsebåten till Svartviken. Resterande ungefär 20 % 
kommer antingen med förbindelsebåten till andra bryggor eller är bosatta på ön. Största delen av 
besökarna uppskattas komma från huvudstadsregionen och östra Nyland. Området har också sin egen 
betydelse som rekreationsområde för de fastbosatta och fritidsboende på ön (se kapitel 4.3).  
 
När det gäller ovan nämnda antal besökare är det bra att notera coronapandemins eventuella effekter, 
särskilt för förbindelsebåtens del. Pandemin och dess begräsningar ledde till att motion och friluftsliv ökade 
kraftigt, vilket också syntes som ett mycket större antal besökare på Uuvis områden under åren 2020 och 
2021. För att förhindra spridning av coronaviruset uppmanade Uuvi dock besökarna att undvika Pörtö 
förbindelsebåt. Den här riktlinjen drogs upp för att reducera risken för de bosatta på ön att utsättas för 
coronaviruset.  
 
I besöksstatistiken för Uuvis internetsidor finns sidan om Pörtö rekreationsområde bland de tio mest 
besökta sidorna. De rekreationsområden vars sidor besöks i motsvarande grad finns på fastlandet. Antalet 
besök på dessa områden är dock betydligt fler än besöken på Pörtö. Därmed kan man anta att Pörtö är ett 
intressant utflyktsmål, men områdets tillgänglighet kan vara en tröskel för många potentiella besökare. Till 
sin profil är Pörtö inte ett så kallat enkelt besöksmål, utan helt tydligt ett ställe där man tillbringar en hel 
dag eller flera dagar. Det krävs planering för att besöka området och enskilda besökare kommer sällan – 
typiskt en gång om året eller mer sällan.  
 
Ökad rekreationsanvändning är en trend som pågått länge och blivit allt starkare under de senaste två–tre 
åren. Tack vare Pörtös mångsidiga attraktionskrafter förväntas efterfrågan på rekreationsanvändning och 
naturturism öka på ön i framtiden. Som utgångspunkt för utvecklingsplanen uppskattar vi att antalet 
besökare på området kommer att öka till 10 000–15 000 om året under de kommande 5–10 åren. På det 
här inverkar emellertid hur omfattande utvecklingsåtgärder som utförs för rekreationsanvändningen. 
Uppskattningen grundar sig på en bedömning av det nuvarande antalet besökare utifrån tillgängliga 
uppgifter, bilden av rekreationsanvändning av naturen som samhälleligt fenomen samt uppgifter om hur 
antalet besökare utvecklats på jämförbara frilufts- och naturområden. Dessutom ska området länkas 
samman med skärgårdshelheten i den östnyländska skärgården och bli en fortsättning på 
Helsingforsregionens Gröna bälte, vilket förutspås påverka områdets rykte och antal besökare.  
 
När utvecklingsplaneringen inleddes identifierades följande brister i infrastrukturen med tanke på 
rekreationsanvändning av Pörtö: styrningen av slitage och användning, nätverket av leder, 
vattenförsörjningen, beaktandet av olika användargrupper och skyltningen. Serviceutrustningen på 
området börjar på flera ställen ha gjort sitt och räcker inte alltid heller till antalsmässigt ens för nuvarande 
användning, för att inte tala om för det antal besökare som förutspås besöka området i framtiden. 
Bristerna i infrastrukturen försvårar användningen av området, försämrar besöksupplevelsen och främjar 
inte hållbarheten på området. Utgångspunkten för utvecklingen är därmed att skapa mångsidigare 
förutsättningar med fler dimensioner för en hållbarare användning av området, samt svara på efterfrågan.  
 
Förvirringen kring säkerheten för besökarna och ansvarsfrågorna som beror på ägandeförhållandena av de 
gamla krigshistoriska konstruktionerna (se kapitel 3.3) har försvårat ibruktagningen och utvecklingen av 
Pörtö rekreationsområde. När Försvarsmakten överlät området med tillhörande konstruktioner utfördes 
vissa säkerhetsförbättrande åtgärder. Staket sattes upp, kanonbatteriernas dörrar och öppningar stängdes 
och täcktes med trädörrar och träluckor. Skyddskonstruktionerna har dock inte varit tillräckligt hållbara 
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överallt, så på vissa ställen är säkerheten för närvarande bristfällig. Av den orsaken har besökarna inte 
hänvisats till de krigshistoriska objektens närliggande områden. Man kan dock se de här objekten på kartan 
och besökarna stöter lätt på dem när de rör sig längs vägarna och stigarna på Lerviksudden. De 
militärhistoriska lämningarna är också intressanta och drar besökarna till sig. 
 
Pörtö rekreationsområde har stor potential för naturturism, men just nu bedrivs där affärsverksamhet med 
anknytning till naturturism i mycket liten skala. Det finns klara belägg för att hållbar naturturism har 
positiva effekter på den lokala ekonomin i närområdet. En utgångspunkt för utvecklingsprojektet har varit 
att utveckla området som en verksamhetsmiljö för naturturism.  
 
 

4.3 Pörtöbornas tankar kring användningen och utvecklingen av rekreationsområdet 
 
I enkäten som Pörtöborna fick besvara utreddes hur de boende använder rekreationsområdet och deras 
tankar kring olika utvecklingsåtgärder (se kapitel 2.3). Största delen av de svarande Pörtöborna besöker 
rekreationsområdet. De mest populära sysselsättningarna på området var promenad och joggning. Vistelse 
i naturen, fågelskådning, svamp- och bärplockning samt användning av eldplatsen är också populära 
aktiviteter på området. 
 
Bland de viktigaste utvecklingsåtgärderna på Pörtö rekreationsområde nämns frågor kring 
förbindelsebåten, förbättring av tjänsterna på området samt information till och styrning av besökarna. 
 
De svarande skulle önska sig fler informationsskyltar på Pörtö för att vägleda besökarna. I flera av svaren 
önskades skyltar som berättar hur man ska bete sig på området och skyltar som skulle förmå besökarna att 
hålla sig på rätt leder. I en del svar önskades fler utedass, eldplatser och släckningsutrustning samt mer 
service för båtlivet.  
 
Största delen av de svarande var inte intresserade av småskaliga kommersiella tjänster på Pörtö. En liten 
del av de svarande uttryckte att de saknade kommersiella tjänster. Flest omnämnanden fick ett kafé eller 
en restaurang, men också bastu, kokskjul som kan bokas på förhand, utnyttjande av Pörtö skola samt 
uthyrning av Pörtöbornas stugor nämndes. 
 
När det gäller utveckling av hamnen i Svartviken nämnde bara några av de svarande att de använder sig av 
bogrampsbryggan i hamnen. I flera svar ansågs det dock vara viktigt att det finns möjlighet att använda 
bogrampen, till exempel med tanke på vägunderhållet.  
 
 

5 Utveckling 
 

5.1 Allmänt om utvecklingen av området 
 
Utvecklingsarbetets drivkrafter är Pörtös attraktionskrafter som identifierades i planeringsprocessen (se 
kapitel 4.1). För att strukturera utvecklingsarbetet har området delats in i zoner, så att olika 
attraktionskrafter, styrkor, utvecklingsobjekt och utmaningar samt faktorer som ska tas i särskilt beaktande 
kan inkluderas i arbetet. Zonindelningen omfattar centrala områden med tanke på attraktionskrafterna för 
rekreationsanvändningen, så de följer inte rekreationsområdeshelhetens geografiska gränser. Det är 
förnuftigt och ändamålsenligt att granska helheten, eftersom rekreationsanvändningen på ett eller annat 
sätt berör hela ön: ön är en helhet för besökarna och dess olika delar interagerar med varandra, men i 
utvecklingsarbetet kan man bygga olika tyngdpunktsområden på öns olika delar. Det är relevant att 
identifiera zonernas olikheter, stötta och lyfta fram de centralaste styrkorna på ett tillämpbart sätt och 
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svara på de mest centrala utmaningarna och faktorerna som behöver beaktas i utvecklingen. Vi eftersträvar 
en balanserad helhet som slutresultat. 
 

 
Zonindelningen på Pörtö 

A. Byvikens område – byzonen 

- mycket stor attraktionskraft, unik och intressant miljö 

- områdena är privatägda 

- mycket stort behov av att styra besökarna 

- viktigt område för trafiken (förbindelsebåtsbryggan) 

- i nyckelposition för kommersiella tjänster 

- samhörigheten är en möjlig resurs. Dock kan utvecklingen ses som ett hot 
(förändringsmotstånd som reaktion) 

B. Lerviksudden – rekreationsanvändningszonen 

- fin varierande natur och vackra landskap 

- intressanta besöksmål, kräver att säkerheten utvecklas 

- stor och mångsidig rekreationsanvändningspotential 

- i regel enkelt att utveckla användningen 

- infrastruktur för rekreationsanvändning finns 

- basleder finns att utnyttja 

- lämpligt avstånd från öns ankomstplats 
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C. Makkaraudden – naturområdeszonen 

- fin varierande natur, också landskapsvärden 

- basleder finns att utnyttja 

- lämpligt avstånd från öns ankomstplats 

- rekreationsanvändningspotentialens tonvikt ligger på naturen 

- byggnaderna i dåligt skick (säkerhetsrisker, påverkar besöksupplevelsen) 

- ramvillkor i utvecklingen (ska bli ett naturskyddsområde) 

D. Svartviken – hamnfunktionszonen 

- bra läge för båtliv 

- skyddad hamnplats 

- trycket på efterfrågan är stort 

- begränsat utrymme för funktioner såväl till havs som på land 

- nuvarande brygga slutsliten 

- användningen av bogrampsbryggan bör beaktas 

- byggnader i dåligt skick i dess omedelbara närhet (säkerhetsrisker, påverkar 
besöksupplevelsen) 

 
 

5.2 Definition av målbild och utvecklingsbehov 
 
Målbilden för utvecklingen av Pörtö belyses i den här planen genom fyra koncept, där idén sammanfattas 
genom konkreta verksamhetsmodeller. De representerar den huvudsakliga användargruppens synvinkel på 
hur området ska användas och utvecklas. Ingredienserna för konceptdefinitionen är hämtade från 
utvecklingsplansprocessens bakgrundsarbete och olika former av deltagande. De frågor och tankar som 
lyfts fram i de här skedena har analyserats, kombinerats och sedan sammanfattats och formats till koncept. 
 
Genom koncepten kan man visualisera vilka frågor som ska lyftas fram i utvecklingen. Utvecklingsbehoven 
härleds naturligt från de här koncepten och närliggande teman. De skapar således motiveringar till valet av 
utvecklingsåtgärder. På det sättet har utvecklingsåtgärderna en tydlig riktning och mening, de 
sammanlänkas av samma röda tråd och betjänar en viss, definierad målsättning. I ett senare skede av 
planen kommer utvecklingsbehoven att definieras närmare (se kapitel 5.3) men i det här sammanhanget 
vill vi lyfta fram hur de härleds från de olika användargruppernas behov. 

 
Det är värt att nämna att vi inte presenterar koncepten i viktighetsordning med tanke på utvecklingen av 
området. Presentationsordningen har valts eftersom allmänna riktlinjer för utvecklingen av hela området 
nämns i de första koncepten, och det är bra att visualisera de här riktlinjerna innan man bekantar sig med 
resten av koncepten. På det sättet behöver de allmänna riktlinjerna inte heller upprepas vid varje koncept. 
Det är också värt att notera att koncepten inte är de enda synvinklarna på användning av området. De 
utesluter inte heller varandra eller står i konflikt med varandra. De hör däremot till de mest centrala 
användningsformerna av området och olika sätt att belysa samma funktioner och frågor ur lite olika 
synvinklar. 
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5.2.1 Koncepten och de utvecklingsbehov som lyfts fram ur dem 
 

Koncept 1: Pörtö för dagsutflykter 
 
Konceptet granskar Pörtö som ett mångsidigt besöksmål för dagsutflykter. Ur besökarsynvinkel kombineras 
den yttre skärgården, havet och landskapet, en varierande och rik skärgårdsnatur, en intressant 
kulturhistoria och en unik byggd miljö. Ovan nämna attraktionskrafter kombinerade med ett gott läge i 
förhållande till boendekoncentrationerna och Pörtös goda tillgänglighet som är osedvanligt okomplicerad 
för ett besöksmål i den yttre skärgården och redan i sig en upplevelse, gör att Pörtö är ett intressant 
besöksmål för många. För besökare som kommer över dagen kan särskilt Byvikens byzon och Lerviksuddens 
rekreationsanvändningszon lyftas fram som attraktiva. Också Makkarauddens naturzon kan intressera en 
del besökare. Särskilt tack vare sina förbindelser är Pörtö ett naturligt besöksmål för en dagsutflykt. Tack 
vare sin mångsidighet och storlek är området också lämpligt för längre utflykter. Dagsutflykterna kan 
förlängas om det erbjuds infrastruktur för övernattningsutflykter och/eller kommersiellt producerade 
övernattningstjänster eller andra tjänster på området. De här tjänsterna skulle beroende på sin karaktär 
och organisatör placeras i by- eller rekreationsanvändningszonen. 

 

TEMAN UTVECKLINGSBEHOV 

Att ta hand om naturvärdena, 
landskapsvärdena och de kulturhistoriska 
värdena samt hållbarheten 

 

Områdets natur- och landskapsvärden samt 
kulturarv ska skötas om.  

Områdets användning styrs med planerad 
användnings- och slitagestyrning (skyltning, 
utmärkta leder, serviceutrustning och dess 
placering). I styrningen av användningen och 
slitaget beaktas områdets natur- och 
kulturarvsvärden. 
 
Utvecklingsåtgärderna utgår från tillräcklig 
bakgrundsinformation och utredningar av 
naturvärdena och kulturarvsvärdena. 
 
Med hjälp av skyltning styrs besökarna så att 
naturvärdena och kulturarvsvärdena beaktas, 
samt också allmänt med tanke på användningen 
av området (t.ex. säkerhet, hunddisciplin) samt 
vid särskilda besöksmål.  
 
Kulturarvsbesöksmålen rustas upp och lyfts fram 
på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Möjlighet att bekanta sig med 
kulturarvsbesöksmålen. 
 
Natur- och landskapsvärdena tas aktivt om hand 
utgående från naturskötselplanen. 

Goda och mångsidiga tjänster  

Området erbjuder besökarna möjlighet att 
njuta av naturen i den yttre skärgården, dess 
landskap och friluftsmöjligheter. 

Mångsidiga och högkvalitativa tjänster och 
leder skapas på området. I kombination med 
den unika miljön erbjuder de 
upplevelsebaserade friluftsmöjligheter.  
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Upplevelsebaserade och intressanta besöksmål 
är tillgängliga för besökarna och det finns 
information om dem, t.ex. om kulturarvet. 

De kännetecken som eftersträvas för 
besöksupplevelsen på området är hög kvalitet, 
möjlighet till upplevelser och säkerhet. 

När serviceutrustningen planeras och 
genomförs eftersträvas ett gott 
kvalitetsintryck. 
 
Nivån på underhållet av området är hög. 
 
I planeringen och genomförandet 
eftersträvas en säker besöksupplevelse. 
 
Det är säkert att bekanta sig med alla 
besöksmål. 

Serviceutrusningen för 
rekreationsanvändningen är i bra skick och 
tillräcklig för behovet. 

Den nuvarande serviceutrustningen förnyas och 
utökas (rekreationsanvändningszonen, 
hamnfunktionszonen). 
 
Serviceutrustningen och dess placering planeras 
ur användarnas perspektiv. 
 
Serviceutrustningen kan användas året runt. 
 
Möjligheterna att få en dricksvattenpunkt till 
området utreds. 

Skyltningen är tydlig och tillräcklig. Det är enkelt för besökarna att hitta 
information om området och dess tjänster 
både före och under besöket. 
 
Det finns information på flera olika språk 
och i informationen beaktas de olika 
besökargruppernas behov. 
 
Skyltarna och vägmärkena är tydliga och i 
bra skick så det går enkelt att hitta 
servicen och hållas på leden. 
 
Det erbjuds tydlig information om vad man 
ska beakta när man rör sig på ön (särskilt 
när det gäller byzonen) både vid 
förbindelsebåtens ankomstbryggor och i 
den övriga skyltningen. 
 
Från förbindelsebåtens ankomstbryggor 
finns det tydlig skyltning till 
rekreationsområdet. 

Tillgänglighet  

Området kan nås med förbindelsebåten. Vi eftersträvar att förbindelsebåttrafiken till 
ön ska bibehållas. 
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Vi eftersträvar att trafiken och 
tidtabellerna ordnas så att de betjänar 
rekreationsanvändningen. 
 
I skyltningen på ön finns information om 
förbindelsebåttrafiken samt om 
kollektivtrafiken och 
parkeringsarrangemangen vid båtens 
avgångsplats. 
 
Vi försöker påverka 
parkeringsarrangemangen vid startplatsen 
så att de betjänar 
rekreationsanvändningen. 

Större mervärde och längre besök   

På området finns kommersiellt producerade 
tjänster som ger ett mervärde och kan öka 
besökens längd. 
 
Kommersiella tjänster främjar områdets 
attraktionskraft och tillgänglighet. 
 
 
 

Vi skapar förutsättningar för utveckling av 
kommersiella tjänster som stöder 
rekreationsanvändningen på området. 
 
Vi främjar i mån av möjlighet kommersiell 
båttrafik och kryssningstrafik med området som 
mål. 
 
Vi beaktar de kommersiella tjänsterna i 
skyltningen och samarbetar kring 
informationsspridningen. 

 
 

Koncept 2: Pörtö som lärmiljö 
 

I konceptet är Pörtö en lärmiljö för mångsidig undervisning. Pörtö är utrustad med en varierande och rik 
skärgårdsnatur med sina naturfenomen och landskap, sin mångsidiga historia och en samhällsmiljö som 
avviker från det vanliga. Tack vare sin mångsidighet lämpar sig området som lärmiljö för flera olika enskilda 
teman och är också perfekt för tvärvetenskapliga lärhelheter. Möjligheterna till upplevelser i kombination 
med lugnet och det måttliga antalet besökare under vardagar stöder möjligheterna till en god lärmiljö, där 
man kan vara i fred som grupp. Också områdets läge på en ö bidrar med en egen stämning – men ställer 
också vissa krav på verksamheten.  

 

I det här konceptet överensstämmer temana och utvecklingsbehoven till största delen med föregående 
koncept (bortsett från ökat mervärde och längre vistelse). Därför har vi här nedan sammanställt en lista 
över endast de teman och utvecklingsbehov som skiljer sig från föregående koncept.  

 

TEMAN UTVECKLINGSBEHOV 

Goda och mångsidiga tjänster  

Området erbjuder besökarna möjlighet att 
njuta av naturen i den yttre skärgården, dess 
landskap samt frilufts- och lärmöjligheter. 

Mångsidiga och högkvalitativa tjänster och 
leder skapas på området. I kombination med 
den unika miljön erbjuder de 
upplevelsebaserade frilufts- och lärmöjligheter.  
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Upplevelsebaserade och intressanta besöksmål 
är tillgängliga för besökarna och det finns 
information om dem, t.ex. om kulturarvet. 

Serviceutrustningen för 
rekreationsanvändningen är i bra skick och 
tillräcklig för behovet. 

När serviceutrustningen planeras beaktas 
grupper i storlek med skolklasser både ur 
användarnas och utrymmesbehovens synvinkel. 
  
På området finns skyltade lugna platser med bra 
läge som är lämpliga som lägerplats för grupper 
och där man till exempel kan slå upp ett 
halvplutontält. 

Skyltningen stöder områdets användning som 
en lärmiljö. 

Vi erbjuder planerad information och 
innehåll om områdets natur, historia och 
kulturarv som underlättar och stöder 
planeringen av lärandet och 
lärupplevelsen. 

 

 

Koncept 3: Pörtö etapphamn för båtlivet 
 

Pörtö är ett relativt populärt besöksmål för båtfarare och en viktig del av etapphamnnätverket i Finska 
viken. Konceptet belyser således området och hur det kunde utvecklas ur båtlivets synvinkel. Öns läge mitt i 
farledsnätverket, ett lämpligt avstånd från övriga besöksmål och exempelvis huvudstadsregionen samt den 
skyddade hamnplatsen i Svartviken gör den till ett gott etappmål för längre båtresor eller utflykter som 
räcker ett par dagar. Ur båtlivets synvinkel ligger öns regionala tyngdpunkt på Svartvikens 
hamnfunktionszon. Utöver bra tjänster för båtfararna finns det mycket annat i öns olika zoner som ger dem 
mervärde. Dessutom finns det serviceutrustning och utflyktsmöjligheter. Sammantaget sprider detta ut 
konceptmålgruppens användningstryck på öns samtliga zoner. 

 

TEMAN UTVECKLINGSBEHOV 

Goda och heltäckande tjänster  

Det är lätt att lägga till i hamnen och förtöja 
båten. 

Bryggorna och den övriga utrustningen är i gott 
skick. 
 
Det finns tillräckligt många bryggplatser för att 
täcka behovet. 
 
Hamnen är tydligt och funktionellt planerad. 
 
Det finns god skyltning när man närmar sig 
hamnen. 

Serviceutrustningen i hamnområdet är i gott 
skick och tillräcklig för att täcka behovet. 

Den nuvarande serviceutrustningen i 
hamnen förnyas och servicens placering 
planeras på nytt. 
 
Möjligheterna att få en dricksvattenpunkt till 
området utreds. 

På området finns utöver goda bastjänster för 
båtfarare också tjänster som ger ett mervärde. 

Mångsidiga och högkvalitativa leder skapas på 
området. I kombination med den unika miljön 
erbjuder de upplevelsebaserade 
friluftsmöjligheter.  
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Upplevelsebaserade och intressanta besöksmål 
är tillgängliga för besökarna och det finns 
information om dem, t.ex. om kulturarvet. 
 
Vi skapar förutsättningar för utveckling av 
kommersiella tjänster som stöder 
rekreationsanvändningen på området. 

Båtfararna hittar området och får tillräckligt 
med förhandsinformation om det. 

Information om området och dess service 
finns tillgänglig i medier som är relevanta 
för båtfarare. 
 
Uuvi beaktar båtfararnas synvinkel i sin 
egen kommunikation. 
 
I informationen beaktas sådant som är 
viktigt för båtfarare (t.ex. hur man närmar 
sig hamnen, flygbilder). 

Det finns tillräckligt med tydlig information om 
besöksmålet i hamnområdet.  
 
 

Det är enkelt för besökarna att få 
information om området och dess 
tjänster både före och under besöket. 
 
Det finns information på flera olika språk 
och i informationen beaktas de olika 
besökargruppernas behov. 
 
Det erbjuds tydlig information om vad 
man ska beakta när man rör sig på ön 
(särskilt när det gäller byzonen) både vid 
förbindelsebåtens ankomstbryggor och i 
den övriga skyltningen. 
 
Områdets terrängskyltar är i gott skick. 

 

 

Koncept 4: Pörtö som en verksamhetsmiljö för naturturism. 
 

I det här konceptet är Pörtö en verksamhetsmiljö för naturturism. Pörtö lämpar sig utmärkt för naturturism 
tack vare områdets småskalighet, dess natur-, landskaps- och kulturvärden. Också kvaliteten på 
naturturismen och hållbarheten betonas. Utöver bastjänsterna för rekreationsanvändningen ger produkter 
och tjänster för naturturism besökarna ett mervärde samt ökar områdets attraktionskraft och tillgänglighet. 
De skapar också möjligheter för företagande och främjar utvecklingen av näringsverksamhet på 
skärgårdsområdet samt ger lokalekonomiska fördelar. Regionalt fokuserar naturturismverksamheten på att 
erbjuda tjänster, och när det gäller attraktionskrafterna koncentreras den främst till by- och 
rekreationsanvändningszonen: hamnfunktionszonen i Svartviken skulle i huvudsak vara ett viktigt område 
tack vare dess tillgänglighet, men beroende på hur omfattande utvecklingen blir skulle där också kunna 
skapas tjänster med anknytning till naturturism.  

 

När verksamhetsmiljöer för naturturism skapas och främjas möjliggör markägarna verksamheten och spelar 
också en koordinerande roll tillsammans med aktörerna och lokalsamhället. 
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TEMAN UTVECKLINGSBEHOV 
Funktionalitet   
Området har service och serviceutrustning som 
är mycket lämpliga för naturturismföretagare. 

När serviceutrustningen och lederna 
planeras beaktas också gruppernas behov. 
 

Serviceutrustningen finns till företagarnas 
förfogande i enlighet med 
nyttjanderättsavtalen som slutits med Uuvi. 
 

Områdets kommersiella tjänster stöder 
naturturismen. 
 

Utvecklingsåtgärderna på området möjliggör 
utveckling av mångsidiga kommersiella tjänster. 

Utveckling av området stöder 
naturturismföretagarnas behov. 

När området och dess tjänster utvecklas 
beaktas näringsidkarnas önskemål. 
 
Vi skapar förutsättningar för utveckling av 
kommersiella tjänster som stöder 
rekreationsanvändningen av området. 
 
Vi främjar i mån av möjlighet kommersiell 
båttrafik och kryssningstrafik med området som 
mål. 
 
Vi beaktar möjligheten att kommersiella 
tjänster utvecklas i planeringen av Svartvikens 
hamnfunktionszon. 
 
Vi beaktar de kommersiella tjänsterna i 
skyltningen och samarbetar kring 
informationsspridningen. 

Attraktionskraft  

Området är känt som ett högkvalitativt 
friluftsmål. 

I informationen om området byggs bilden av 
ett högkvalitativt och intressant friluftsmål 
upp. 
 

Nivån på underhållet av området är hög. 

Områdets leder och tjänster är mångsidiga och 
av hög kvalitet. 

Lederna och serviceutrustningen är 
välplanerade och välgenomförda. 
 
Lederna och konstruktionerna är i gott skick. 

Området blir en del av en större regional 
helhet. 

I informationen om området lyfts dess läge 
fram samt att det hör till det Gröna bältet. 

Området används hållbart. I planeringen och styrningen av området 
följs hållbarhetsprinciper. 
 

I användningen och skötseln av området tas 
natur-, landskaps- och 
rekreationsanvändningsvärdena om hand. 
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Företagarna på området förbinder sig till att 
agera enligt hållbarhetsprinciperna för 
naturturism. 

 
 

5.3 Åtgärder enligt utvecklingsobjekt 

 

De utvecklingsbehov som lyftes fram i koncepten som behandlades i föregående kapitel formuleras härnäst 
som konkreta utvecklingsåtgärder. De har behandlats som tematiska delhelheter och i samband med varje 
tema presenteras de planerade åtgärderna mer specifikt och med bakgrundsinformation. En del av 
åtgärderna är antecknade som åtgärdskort och de har också fått en mer exakt tidtabell för utvecklingen. 
Utvecklingsobjekten är utmärkta på kartan som finns bifogad på sista sidan av planen. Efter det aktuella 
utvecklingsplaneringsskedet kräver varje åtgärd mer exakt planering och val av modell för att genomföras.  
 
 

5.3.1 Information och skyltning  
 
I utvecklingen av rekreationsanvändningen av Pörtö spelar kundkommunikationen som riktas till besökarna 
en viktig roll. För att besökarna ska ha en lyckad upplevelse är det viktigt att de får tillräckligt med relevant 
information både före och under besöket. All information ska vara uppdaterad, lätt att hitta och uppfylla de 
utvecklingsbehov som presenterats i de ovan nämnda koncepten. Informationsspridningen om området ska 
vara aktiv och ske via flera kanaler. 
 
Flerkanalsinformatonen omfattar såväl internetsidor (uuvi.fi), sociala mediekanaler som skyltning i 
terrängen. Pörtö har sin egen sida på adressen uuvi.fi och där finns allmän information om området, en 
karta samt vid behov också aktuell information. På besöksmålets sida finns information om säkerhetsfrågor, 
såsom om det råder varning för skogs- eller gräsbrand. På sidorna Aktuellt på uuvi.fi informeras vid behov 
om vad som är aktuellt på området. Dessutom använder Uuvi två sociala mediekanaler (Facebook och 
Instagram) där det finns allmän information och vid behov aktuell information om Pörtö. 
Till informationen i terrängen hör ledmarkeringar och vägvisare, skyltar om olika besöksmål samt infotavlor 
om området. Skyltningen är nödvändig i alla öns zoner och för den behöver en helhetsplan för skyltning och 
vägvisare utarbetas. Skyltarna och vägvisarna är tydliga och i bra skick så det går enkelt att hitta servicen 
och stanna kvar på leden. Antalet infotavlor som styr rekreationsanvändningen av Pörtö utökas och 
innehållet förnyas. Med hjälp av skyltningen styrs besökarna också i frågor som beaktar naturvärdena, 
säkerheten och de får information om hur de ska agera på allmänna områden. Informationen finns på flera 
språk. I frågor om skyltningen (t.ex. var skyltarna ska placeras) samarbetar Uuvi med föreningen Pro Pörtö 
samt väglaget som har hand om vägnätet. 
 
Också kommunikationen med intressentgrupperna är viktig för utvecklingen av området och de dagliga 
aktiviteterna. När det gäller kommunikationen med intressentgrupperna är Pörtöborna (fast bosatta och 
fritidsboende) viktiga. Kommunikationen med öborna utvecklas, vilket båda parter drar nytta av. För det 
här behövs tydliga verksamhetsmodeller. Föreningen Pro Pörtö är en samarbetspartner. 
 

ÅTGÄRD 

Informationsvägledning av besökarna och skyltning i terrängen. 

FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• Att utarbeta en helhetsplan för kommunikationen via skyltning i terrängen 
› under 1 år 

• Infotavlor vid förbindelsebåtens ankomstbryggor samt hamnen i Svartviken. På infotavlorna finns 
utöver basuppgifter om området också information om vad som bör beaktas när man rör sig på 
området (samma innehåll publiceras på uuvi.fi). 
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5.3.2 Ett nätverk av leder 
 
Ett viktigt tyngdpunktsområde för utvecklingen är att skapa ett omsorgsfullt planerat och genomfört 
nätverk av leder utrustat med markeringar och skyltar på Pörtö. Ett nätverk av leder skulle förbinda öns 
ankomstområden med kärnområdena som används för rekreation, presentera områdets mest centrala 
miljöer och landskap, intressanta besöksmål och tjänster samt möjliggöra utflykter av olika längder och 
svårighetsgrad på området. Nätverket av leder skulle finnas i samtliga zoner men dess tonvikt skulle vara 
Lerviksuddens rekreationsanvändningszon. 
 
När besökarna rör sig på ön behöver de goda förhandsuppgifter om viktiga faktorer (till exempel 
hur långa lederna är och hur de lämpar sig för olika användargrupper samt var servicen finns). 
Också öborna har lyft fram behovet av en förbättrad styrning av besökarna med tanke på slitaget. 
Därför ska utvecklingsarbetet inledas med att märka ut baslederna, vilket också motverkar att 
besökarna irrar in på privata områden. 
 
Grundkraven för lederna är tydlighet, attraktionskraft och mångsidighet. Till tydligheten hör bra 
förhandsuppgifter, att det går enkelt att hitta lederna och att skyltningen är pålitlig. 
Attraktionskraften uppstår av att leden är lämplig för sitt ändamål. Landskapet och besöksmålen 
bidrar också till hur lockande leden är. Lederna betjänar besökarna samt främjar, styr och balanserar 
användningen av området. De reducerar också slitaget i terrängen i betydande grad och hjälper till att 
upprätthålla natur- och landskapsvärdena på området. När lederna stakas ut beaktas naturvärdena, 
erosionen och liknande faktorer som är viktiga med tanke på en hållbar användning av området. 
 
Det finns ett vägnät på Pörtö som täcker hela ön. På största delen av vägarna går det att köra med 
fyrhjuling och på en del också med större fordon. Det finns dock ingen biltrafik på ön, så de här 
vagnstigsaktiga vägarna lämpar sig väl också som stomme för nätverket av rekreationsleder. Därutöver 
behövs också nya stigartade ledetapper på Uuvis och Forststyrelsens områden som skulle binda samman 
områdets centrala delar och visa upp de fantastiska landskapen som öppnar sig mot havet. I mån av 
möjlighet utnyttjas redan befintliga stigar för lederna. De nya lederna blir smala och påminner mest om 
stigar (bredd högst 1,5 meter) och de stabiliseras där det behövs beroende på terrängen och ledens 
karaktär. För att stabilisera leden kan grus och vid behov plankstigar/spångar och andra konstruktioner 
såsom trappor användas. 
 
Inga tillgängliga leder i egentlig mening planeras för Pörtös del. Huvudlederna på ön är dock 
lättframkomliga, så det går att skuffa en barnvagn eller ta sig fram med rullstol till exempel till 
Lerviksuddens kokskjul och de flacka klipporna invid det. 
 

ÅTGÄRD 

Att skapa ett nätverk av leder  

FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

›  under 1 år 

• Utstakad led från förbindelsebåtens ankomstbryggor till rekreationsområdet 
› under 1 år 

• Utstakad led från Svartviken till lederna 
› under 1 år / 1–2 år 

• Lederna märks ut och nätverket av leder får skyltning i takt med att det färdigställs 
› 1–2 år / 2–3 år 

• Infotavlor vid de historiska sevärdheterna som en del av nätverket av leder 
› 1–2 år / 2–3 år 
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• Det planerade nätverket av leder presenteras på kartan (bilaga 1). Lederna stakas slutgiltigt ut i 
samband med den mer detaljerade planeringen. Nätverket av leder förverkligas i tre skeden. 

• I det första skedet görs stommen som utgår från områdets vägar. Dit hör leden som går från Byvikens 
Skolbrygga till kokskjulet vid Lerviksudden samt leden från hamnen i Svartviken till Lerviksuddens 
kokskjul. För att färdigställa de här lederna krävs inget mer än skyltning och markering av lederna. 
› under 1 år 

• I det andra skedet öppnas en ny ledförbindelse mellan Svartviken och Lerviksudden. Förbindelsen 
utnyttjar till stor del befintliga stigar. Det här kräver i viss mån gångbroar/spångar. 
› 1–2 år 

• I det tredje skedet byggs en led på den södra sidan av rekreationsområdet. Den kommer att omfatta 
intressanta historiska objekt och öppna havslandskap. Den här leden går bitvis på svårforcerade 
klippområden och kommer att förutsätta en del konstruktioner, skydd, räcken och trappor. Innan det 
tredje skedet kan genomföras ska också förutsättningarna att öppna de krigshistoriska objekten för 
allmänheten samt säkerheten för besökarna utredas och åtgärder vidtas. 
› 2–4 år 

 
 

5.3.3 Serviceutrustning 
 
Serviceutrustningen på Pörtö rekreationsområde (rast- och eldplatserna samt övriga terrängkonstruktioner) 
planeras för att svara på det ökande antalet besökare samt de olika användargruppernas behov som lyfts 
fram i koncepten (såsom lämplighet för grupper samt naturturism). Zonindelningen av området skapar 
tydliga tyngdpunktsområden för placeringen av serviceutrustningen. Då finns det beredskap att ta emot 
besökare på olika sätt på de olika områdena. 
 
Av de nuvarande konstruktionerna kommer takkonstruktionen på Lerviksuddens rastplats och en del av öns 
torrdass att fortfarande användas. Övriga konstruktioner är så gamla att de ska rivas. Den nya 
serviceutrustningen på området utgår från Uuvis egna modeller som har planerats i samarbete med Aalto-
universitetet. Planeringsarbetet har haft ett starkt användarfokuserat grepp som utgår från 
servicedesignen. En viktig egenskap är modultänket med vars hjälp antalet konstruktioner enkelt kan 
regleras enligt behov. 
 
Inga egentliga tillgängliga konstruktioner kommer att byggas på Pörtö, men när serviceutrustningen 
planeras och genomförs beaktas lätthanterlighet, till exempel med tanke på dem som gör utflykter med 
barn.  
 
Serviceutrustningen kommer att koncentreras till två zoner: hamnområdet i Svartviken samt Lerviksudden 
och den omkringliggande rekreationsanvändningszonen. Spetsen på Lerviksudden är också i fortsättningen 
ett tyngdpunktsområde för service, men serviceutrustningen kan också placeras på andra ställen, längs de 
kommande lederna. Detaljerade planer för serviceutrustningens placering och dimensionering görs i 
samband med användnings- och skötselplanen. 
 
I utvecklingen av Pörtös serviceutrustning koncentrerar vi oss i första skedet på bastjänster inom 
rekreationsanvändningen (t.ex. rast- och eldplatserna), men senare är det också möjligt att utveckla 
tjänster som ger olika besökare mervärde (t.ex. bastuservice, utkikstorn). 
 

ÅTGÄRD 

Förnyande av serviceutrustningen. 

FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• Förnyande av hamnens eld- och rastplatskonstruktioner vid Svartviken (förnyande av bryggan, se 
kapitel 5.3.5) 
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5.3.4 Kulturarvsobjekten 
 
De krigshistoriska objekten på Pörtö är viktiga attraktionskrafter som behöver utvecklas både med tanke på 
besöksupplevelsen och med tanke på säkerheten (se kapitel 3.3 och 4.2). I det första skedet ska skydden vid 
objekten iståndsättas, varefter det går att bygga en led nära dem, som visar upp rekreationsområdets 
sydliga klippstränder. Dessutom utreder vi möjligheten att renovera och öppna en del av konstruktionerna 
för besökare. 
 
De mest centrala konstruktionerna på området är de två 6” Canet-kanonbatterierna och eldledningstornet 
som finns på Lerviksudden. Det ena kanonbatteriet ligger på östra delen av Lerviksudden nära det 
nuvarande serviceområdet. Till det hör en jämförelsevis stor kasematt som omfattar en lång korridor, 
inkvarterings- och förrådsutrymmen. Vid granskningen i september 2020 var hela området vid kasematten 
prydligt och i gott skick. Kasemattens vägg- och takkonstruktioner var i gott skick av vad man kunde se med 
blotta ögat. Inga betydande sprickor gick att skönja. Kasematten har varit öppen och den goda 
ventilationen håller utrymmet torrt. Kanonbatteriet skulle relativt lätt gå att renovera till ett krigshistoriskt 
besöksmål. Det skulle kräva små renoveringsarbeten samt röjning av skytteområdet för att skapa ett 
exempellandskap. För att öppna besöksmålet förutsätts också nödutgångsskyltar, tröskelmärkningar och 
övriga säkerhetsmärkningar. Skyltar skulle öka kasemattens dragningskraft och berättelse, t.ex. uppgifter 
om kanonen och bemanningsuppgifter i inkvarteringsutrymmena. Den långa korridoren kunde utnyttjas till 
utställningar av Pörtös krigshistoria. Det går inte att officiellt förvandla kasematten till ett 
övernattningsställe på grund av avsaknaden av fönster och nödutgångar. 
Det andra kanonbatteriet ligger på västra delen av Lerviksudden. Kanonen och den omgivande kasematten, 
som är betydligt mindre än den förra kasematten, har vissa fallskydd sedan tidigare. Kanonbatteriet 
erbjuder inte något betydande mervärde som besöksmål vid sidan av det andra kanonbatteriet, så dess 
skydd kan förbättras, kanonbatteriet stängas och det ska ombesörjas att ventilationen i kasematten är 
tillräcklig. 
 
Uppe på klippan, nästan ovanför trädtopparna, reser sig eldledningstornet, som redan med tanke på sin 
storlek är en dominerande konstruktion. Tornets avsats skulle kunna vara en intressant utsiktsplats. 
Eftersom vi inte kunnat bekanta oss med byggnaden på insidan utan bara från marken och på utsidan vet vi 
inte säkert i vilket skick byggnaden är. Man kan anta att det skulle krävas betydande renoveringsinsatser för 
att göra byggnaden i användbart skick. Om avsatsen visade sig vara i sådant skick att den kunde tas i måttlig 
användning, skulle det enklaste sättet vara att montera en spiraltrappa på byggnadens utsida, se till att 
avsatsens golv är i skick och uppdatera räckena. Inne i byggnaden finns sannolikt inkvarterings- och 
kontorsrum samt stegar i väggarna som inte passar för allmänt bruk. Det är viktigt att beakta att byggnaden 
är skyddad, vilket ställer krav på hur den får renoveras och tas i bruk. 
 
I närheten av eldledningstornet finns en liten byggnad i dåligt skick där det funnits en reservkraftkälla. I 
markundersökningarna av området har i närheten av byggnaden noterats jord som förorenats av olja, där 
anläggningens oljecistern legat. Byggnaden saknar betydande historiskt värde, liksom rekreationsvärde. 
 
Under sommaren 2022 inleddes förhandlingar som eftersträvar ännu bättre skydd av de krigshistoriska 
konstruktionerna med snabb tidtabell, samt förtydligande av ansvars- och ägandeförhållandena (se kapitel 

› 1–2 år 

• Iståndsättning och förnyande av eld- och rastplatsen på Lerviksudden. 
› 1–2 år 

• Kompletterande serviceutrustning i Lerviksuddens rekreationsanvändningszon (t.ex. i samband med 
lederna under tredje skedet). 
› 2–4 år 
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3.3). Att slutföra de här förhandlingarna är en förutsättning för utvecklingen av objekten och trygg 
rekreationsnavändning av området.  
 

 
 

5.3.5 Hamnen i Svartviken  
 
Båtlivsservicen på Pörtö koncentreras till Svartviken. Under planeringsarbetet undersöktes också andra 
alternativa platser, men på grund av markägandet och naturvärdena konstaterades den skyddade 
Svartviken i praktiken vara den enda möjliga platsen för hamnfunktioner. Uppskattningsvis 2 000 båtar 
besöker årligen hamnen i Svartviken, varav de övernattande besökarna står för en anmärkningsvärd andel. 
Nu ryms det lite över tio båtar i hamnen. 
 
Två olika verksamhetsmodeller har identifierats för utvecklingen av hamnen: utflyktshamnsmodellen eller 
gästhamnsmodellen. Utifrån öns profil, aktörernas vilja och andra riktlinjer för utvecklingen av ön har vi valt 
utfärdshamnstypen som förstahandsval för utvecklingen. I den här modellen är hamnen självständig och 
avgiftsfri. Utöver förtöjningsmöjligheter erbjuds båtförarna högkvalitativa bastjänster för rekreationsbruk, 
vars utveckling behandlas i kapitel 5.3.3. 
 
Forststyrelsen förvaltar markområdet vid Svartviken och Uuvi har ett långvarigt arrendeavtal för området. 
På området finns en träbrygga som byggdes på 1950-talet och som förlängts med en pontonbrygga. För lite 
mer än 10 år sedan förnyades kistbryggans däckkonstruktioner, men dess stomme är i behov av 
omfattande renovering. Utifrån den preliminära utredningen borde kistornas träkonstruktioner förnyas och 
på samma gång borde skicket på betonginjektionerna i kistornas stenfyllning granskas. På kistbryggans 
andra sida, bredvid bogrampsplatsen är den så kallade Larsen-spontväggen sönderrostad i omfattande 
grad. Trots att spontväggen är en del av kistbryggans konstruktion är den sannolikt bara ett ersosionsskydd 
och inte en bärande konstruktion. Det skulle vara krävande och dyrt att undersöka bryggans 
stomkonstruktioner mer ingående.  
 
Bredvid kistbryggan finns en bogrampsbrygga i betong. Den är inte i regelbunden användning men det är 
den enda platsen på ön där det är möjligt att ta iland med större fordon. Bogrampsbryggan är nödvändig 
för transport av större laster och räddningsverksamhet. Också förbindelsebåten använder sig av den ibland. 
Dessutom har Försvarsmakten förtöjningsrätt vid bogrampsbryggan. När bogrampsbryggan används går det 
inte att använda en stor del av kistbryggans ena sida. Det här är problematiskt eftersom hamnens kapacitet 
är liten i förhållande till dess popularitet. Det har också uppstått problem när det inte gått att nå kist- eller 
bogrampsbryggan på grund av förtöjda båtar. 
 

ÅTGÄRD 

Skydds- och renoveringsåtgärder för de krigshistoriska objekten 

FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• Plan för skydd och upprustning av de krigshistoriska konstruktionerna, samt överenskommelse om 
ansvars- och ägandeförhållandet. 
› under 1 år 

• Skyddsåtgärder vid de krigshistoriska konstruktionerna. 
› under 1 år 

• Kanonbatteriet som ligger på östra delen av Lerviksudden rustas upp och öppnas för allmänheten. 
› 2–4 år 

• Noggrannare utredning av vilka möjligheter det finns att använda eldledningstornet. 
› 3–5 år 

• Rivning av byggnaden där reservkraftkällan finns och avlägsnande av kontaminerad jord. 
› 3–5 år 
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Det mest centrala utvecklingsbehovet i Svartviken är att svara på efterfrågan genom att öka hamnens 
kapacitet och tjänster. I planeringsarbetet bestämde vi oss för en lösning där det är ändamålsenligt att öka 
hamnens kapacitet till 24 platser med tanke på gällande regelverk. Det finns tre alternativa sätt att 
genomföra den här lösningen: a) förlänga den nuvarande bryggan, b) bygga en helt ny brygga i stället för 
den gamla eller c) bygga en ny brygga på en annan plats i Svartviken. Som bakgrundsutredning för 
brygglösningarna gjordes år 2021 en djupekolodning och en framåtseende ekolodning.  
 
Alternativ a) skulle förutsätta betydande renoveringsarbeten på den nuvarande kistbryggan. Att bygga ut 
tilläggskapacitet genom att förlänga den nuvarande bryggan skulle vara utmanande med tanke på det 
begränsade vattenområdet, eftersom det också finns en brygga som hört till den gamla 
sjöbevakningsstationen som fastighetens nuvarande ägare använder också för stora båtar. I det här 
alternativet skulle det fortfarande finnas problem med att använda bogrampsbryggan. 
 
Alternativ b) skulle förutsätta rivning av den nuvarande kistbryggan. Också i det här alternativet skulle det 
vara utmanande att bygga tilläggskapacitet på grund av utrymmesbristen. Dessutom skulle det vara 
problematiskt att använda den nya bryggan effektivt, eftersom problematiken med användningen av 
bogrampsbryggan kvarstår i den här lösningen.  
 
I alternativ c) skulle den nya bryggan byggas lite norrut från den nuvarande bryggan. Enligt ekolodningen i 
Svartviken är det möjligt att flytta bryggan dit. Den nuvarande bryggan skulle fortsätta användas av den 
trafik som går till bogrampsbryggan. Då skulle trafiken till bogrampen inte begränsas av att bryggan 
används av andra båtfarare och bogrampsbryggan skulle gå att använda när som helst. Vid den nya bryggan 
skulle man effektivt kunna använda kapaciteten på 24 platser. Det skulle inte nödvändigtvis vara tvunget 
att riva kistbryggan helt och hållet, utan den skulle kunna lämnas kvar efter att däckkonstruktionerna 
avlägsnats. Larsen-spontväggen som är ansluten till den skulle säkerställa användningen av 
bogrampsbryggan. Flytten skulle också i viss mån underlätta trängseln längst inne i viken. För att genomföra 
alternativet förutsätts tillstånd av vattenområdets ägare (ett omfattande okonstituerat delägarlag), NTM-
centralen (flytt av sjömärke, som förvisso bara visar infarten till viken, inte grund eller liknande), samt av 
Forststyrelsen/NTM-centralen (den nya bryggans plats är ungefär 50 m från gränsen till Uuvis 
arrendeområde, på naturskyddsområdet som ska grundas).  
 
Utvecklingen av de tjänster som hör ihop med gästhamnsverksamhetsmodellen skulle vara betydligt mer 
omfattande än de som hör samman med utflyktshamnsmodellen. De vanligaste hamntjänsterna är bastu- 
och duschmöjlighet, eventuella restaurangtjänster samt el, vatten och möjlighet att tömma septiktanken. 
Som tilläggstjänster kan också finnas guidningar och program i enlighet med besöksmålets karaktär. I 
verksamhetsmodellen för gästhamn behövs relativt stora investeringar för att producera servicehelheten. 
För att investeringarna i gästhamnen skulle vara motiverade och affärsverksamheten bärande borde 
antalet besökare i hamnen flerdubblas. Om man vill utveckla den här verksamhetsmodellen handlar det 
främst om vilja. Det är skäl att utvärdera verksamhetsmodellens potential närmare vid behov.  
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Bryggalternativ för hamnen i Svartviken 

 
ÅTGÄRD 

Utveckling av hamnområdet i Svartviken 

FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• Noggrannare kartläggning av kistbryggans kondition samt utredning av eventuella reparationsåtgärder 
och vad de skulle kosta. 
› under 1 år 

• En noggrannare plan för bryggorna. 
› under 1 år 

• Uppstart av tillståndsprocessen för det bryggalternativ som väljs. 
› under 1 år 

• Plan kring eventuell fortsatt utveckling av området. 
› över 5 år 

 
 

5.3.6 Vatten, energi och avfallsservice 
 
Som en del av utvecklingsplanen granskades behovet av utvecklad basinfrastruktur på Pörtö för 
rekreationsanvändningen. Den viktigaste som lyftes fram var tillgången till sötvatten. Pörtöborna använder 
sina privata brunnar för att få vatten och det saknas en allmän brunn för rekreationsområdets besökare. 
Särskilt för övernattande besökare skulle det vara en märkbar förbättring om det fanns sötvatten. Av den 
orsaken inkorporerades användarrätten till Försvarsmaktens två gamla brunnar, som ligger längs leden 
mellan Svartviken och Lerviksudden, i det förnyade arrendeavtalet mellan Forststyrelsen och Uuvi år 2021.  
 
Under sommarsäsongen 2022 rengjordes den ena av de stora brunnarna och vattenprov togs. 
Undersökningen visade att brunnsvattnet i nuvarande skick inte motsvarar de krav som ställs på 
hushållsvatten, men efter genomströmningsfiltrering som avlägsnar järn, mangan och humus skulle vattnet 
kunna användas åtminstone efter kokning. Ett pumpsystem kunde användas under sommarsäsongen. Det 
eftersträvas att brunnen tas i bruk våren 2023. 
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När Försvarsmakten förvaltade de nuvarande rekreations- och skyddsområdena fanns där fungerande 
elektricitet men den togs senare ur bruk. Av servicen i det första planerade skedet är det bara brunnens 
pumpsystem som behöver elektricitet, och den kunde fås med solpaneler. Också annat elbehov som kan 
uppkomma i samband med vidareutvecklingen av servicen (till exempel i samband med vidareutvecklingen 
av hamnen i Svartviken) skulle kunna lösas med sol- och vindenergi. 
 
För rekreationsanvändningens behov erbjuder moderna komposterande torrdass en tillräcklig basnivå och 
vi undersöker möjligheterna att utveckla ännu effektivare och miljövänligare lösningar.  
 
Det saknas avfallsservice på Pörtö. Öborna för sitt avfall till en avfallspunkt på fastlandet. I Pörtö 
rekreationsområde, liksom i största delen av Uuvis besöksmål, följer man principen med avfallslösa 
utflykter. Det innebär att besökarna själva tar med sig allt skräp ur terrängen. Avfallsbestämmelserna i 
miljöskyddslagen för sjöfarten som trädde i kraft 2021 omfattar plikt att motta avfall och skulle gälla 
hamnen i Svartviken om den utvidgades till över 25 platser (gästhamnsverksamhetsmodellen). 
 
 

5.3.7 Utveckling av kommersiella tjänster 
 
Produktion av kommersiella tjänster som ansluter till rekreationsanvändning av naturen och naturturism på 
Pörtö beror främst på hur intresserade och aktiva företagare det finns. Markägarna kan möjliggöra sådan 
verksamhet och erbjuda lämpliga miljöer för den. Verksamheten ska anpassas till öns karaktär och 
ramvillkoren för verksamhet på ett rekreations- och naturskyddsområde samt stödja öns 
användningsändamål. Både Forststyrelsen och Uuvi har egna principer för samarbete med företag och de 
här principerna ligger som grund för samarbetet. 
 
Pörtö lämpar sig för många olika typers kommersiella tjänster, beroende på hur de olika zonerna utvecklas. 
Till exempel Lerviksuddens rekreationsanvändningszon passar för olika guidnings- och programtjänster, 
men det skulle också gå att ordna inkvartering där. I Svartvikens hamnfunktionszon kunde det finnas 
efterfrågan på olika sorters service, beroende på vilken utvecklingsmodell som väljs för hamnen. När 
tjänsterna utvecklas kunde man också göra smidiga pilotprojekt för att utreda efterfrågan och testa olika 
koncept utan stora investeringsrisker. Tack vara de mångsidiga möjligheterna att erbjuda olika tjänster 
kunde samarbetsformerna se mycket olika ut, allt från informationssamarbete till markarrendering.  
 
Också i Byvikens byzon finns det potential att producera olika tjänster med rekreationskoppling. När det 
gäller service i den här zonen spelar de privata fastighetsägarna en central roll, men aktörerna på 
rekreationsområdeshelheten samarbetar gärna, till exempel när det gäller information.  
 
 

5.3.8 Naturvård 
 
Pörtös mångsidiga skärgårdsnatur har kartlagts inom arbetet med utvecklingsplanen för området och 
naturvårdsplanen som utarbetats bifogas till den detaljerade användnings- och skötselplanen. På området 
planeras naturvårdsåtgärder som stöttar skärgårdsnaturens livskraft och mångfald. Under år 2021 har 
naturvårdsåtgärderna börjat genomföras på området genom bekämpning av den skadliga invasiva arten 
vresros samt genom att avsiktligt producera murkna träd. Som en del av utvecklingen av samarbetet mellan 
Uuvi och områdets lokalsamhälle är det tänkt att naturvårdsarbetet ska genomföras som frivilligt så kallat 
talkoarbete för att skapa praktiskt och betydelsefullt samarbete.  
 
Naturvården av området som Forststyrelsen förvaltar styrs av skötsel- och användningsplanen för 
naturskyddsområdet. 
 

ÅTGÄRD 
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Bekämpning av invasiva arter 
FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• På Pörtö rekreationsområdes steniga strandängar bekämpas vresrosbestånden som en del av 
markägarens skyldighet att bekämpa skadliga invasiva arter samt för att bevara strandängarnas 
mångfald.   
› Åtgärden är fortlöpande (enligt naturvårdsplanen) 

 

ÅTGÄRD 

Ökning av murkna träd 
FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• I Pörtö rekreationsområdes privata skogsbestånd produceras med avsikt murkna träd genom att 
ringbarka enskilda träd för att kontinuerligt upprätthålla tillgången på murkna träd och för att öka 
naturens mångfald.  
› under 1 år (enligt naturvårdsplanen) 

 

ÅTGÄRD 

Trädgallring 
FÖRTYDLIGANDE OCH TIDTABELL FÖR GENOMFÖRANDET 

• De enskilda trädbestånden på Pörtö rekreationsområde gallras för att upprätthålla livskraftiga 
trädbestånd och för att förbättra skogsdungarnas inre närmiljö i närheten av lederna. 
› 3–5 år (enligt naturvårdsplanen) 

•  Trädbestånden på serviceområdena som är i rekreationsanvändning gallras av landskapsmässiga skäl 
från fall till fall och enligt behov.  
› 3–5 år (enligt naturvårdsplanen) 

 
 



 

Bilaga 1 Karta över planeringsområdet och utvecklingsobjekten 
 

 
  



 

Bilaga 2 Sammandrag av responsen på Pörtö utvecklingsplan 11/22 
 

RESPONSGIVARE OCH RESPONS UUVIS KOMMENTARER ÅTGÄRD I UTVECKLINGSPLANEN 

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.  
 

Skyltningen på området utvecklas i samarbete 
med innehavaren av vattenområdet.  

Tillägg att vattenområdet förvaltas av Pörtö-Bodö 
delägarlag i planens kapitel 3.3. 

RESPONS FRÅN PRIVATPERSONER   

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. 
 
Ulkoilualueella ilmeisesti tarvitaan enemmän 
WC-tiloja ja ehkä juomaveden ottopaikkakin. 

Saareen on yhteysalusliikenne, jonka järjestäjänä 
toimii ELY-keskus. ELY-keskus määrittää 
yhteysalusliikenteen palvelutason, ml. 
aluskapasiteetin, aikataulun ja sekä liikennöinnin 
satamat.  
 
 
 
 
 
Suunnitelman kappaleessa 5.3.3 käsitellään 
Pirttisaaren virkistysalueen palveluvarustuksen 

Yhteysalusliikenteeseen liittyviä asioita on 
täsmennetty suunnitelmaan kappaleessa 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueella sijaitsevat huonokuntoiset rakennukset 
pitäisi ehdottomasti purkaa pois. 

(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 
yksityisiltä alueilta ja teiltä, tule ja lähde 
yhteysaluksella Svartvikenistä- muu on 

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. 
 



 

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 planerar inga funktioner på privatägda 
områden. Om ägarna till de privata områdena vill 
utveckla servicen på sina områden kan Uuvi 
samarbeta kring till exempel kommunikationen. 
 
Det finns förbindelsebåttrafik till ön i NTM-
centralens regi. NTM-centralen bestämmer 
servicenivån för förbindelsebåttrafiken, inklusive 
båtens kapacitet, tidtabell och hamnar där båten 
lägger till. 
 
 

 
 
 
 
 
Informationen om förbindelsebåttrafiken har 
preciserats i planens kapitel 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 planerar inga funktioner på privatägda 
områden. Om ägarna till de privata områdena vill 
utveckla servicen på sina områden kan Uuvi 
samarbeta kring till exempel kommunikationen. 

 

 
 


