
STORLOTON-LILLOTON-RÄVHOLMEN PA-1 

Sijainti ja kuvaus 

Sillvikin edustalla olevia pieniä, rakentamattomia saaria. Yhteispinta-ala noin 2 ha. Storloton ja Lilloton 
pääosin Porvoon kaupungin omistuksessa, Rävholmen yhteisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Storloton- ja Lilloton-saarilla kasvaa luonnontilaista mäntyvaltaista sekametsää. Kenttäkerroksen kasvillisuus 
tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Rävholmen on luonnontilainen, pääosin puuton kallioluoto. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Luonnontilaiset rakentamattomat saaret ovat jo itsessään luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Saarilla myös 
linnustollista ja maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Storloton, Lilloton ja Rävholmen. 



HÄSTÖN METSÄALUE PA-2 

 

Sijainti ja kuvaus 

Tolkislandetin eteläosassa Kuggenissa sijaitseva kallioinen metsäalue. Pinta-ala noin 26 ha. Omistaja Porvoon 
kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella on luonnontilaisia kivikko- ja ruovikkorantoja. Metsät ovat pääosin mustikka- ja puolukkatyypin 
kangasmetsiä, joiden valtapuuston muodostavat mänty ja kuusi. Alueen eteläosan halkaisee komea 
rapakivikallioselänne, jonka puusto vaihtelevan ikäistä männikköä. Ranta-alueilla kasvaa kapealti 
tervaleppää. Kenttäkerroksen kasvillisuus on tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Metsässä paikoin melko 
paljon lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Tukkakoskelo (NT), pikkusieppo (dir). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luonnontilaisten 
kivikkorantojen kasvillisuus on Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on maisemallista merkitystä ja se on 
melko vilkkaassa ulkoilukäytössä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Kuva: Kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

 

Kuva: Metsäalueella on paikoin melko paljon lahopuuta. 

 



 

Kuva: Hästön alueen rantakivikoita. 



HAIKKOON METSÄALUE  PA-3 

Sijainti ja kuvaus 

Haikkoossa sijaitseva laaja, monipuolinen metsäalue. Pinta-ala noin 63 ha. Pääosin Porvoon kaupungin 
omistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Metsäalue on luonnoltaan vaihteleva ja sieltä löytyy mm. vanhoja kuusikoita, luonnontilaisia suolaikkuja ja 
vesinoroja, avokallioita, tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä (MT/OMT), saniaiskorpi ja lehtoja. Lahopuuta 
on paikoin runsaasti. Runsas virkistyskäyttö on alkanut kuluttaa alueen luontoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Lahokaviosammal (EN). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot, saniaiskorvet, metsäiset suolaikut, norot ja avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä 
luontotyyppejä. Alueella tavattavat silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Metsäalueella on 
huomattava merkitys ulkoilu- ja virkistysalueena. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Nieminen, M., Makkonen, H. & Manninen, E. 2021: Porvoon Haikkoon ja Telegrafbergetin lahokaviosammal-
selvitys vuonna 2021. Faunatica Oy:n raportteja 29/2021. 16 s. 

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 20 s. 

 

Kuva: Haikkoon metsäaluetta.  

 

Kuva: Haikkoon metsäalueelta löytyy mm. pieniä soita.  



KALANÄSVIKEN PA-4 

Sijainti ja kuvaus 

Hermanninsaaren itärannalla sijaitseva ruovikkoinen ranta- ja vesialue. Pinta-ala noin 6 ha. Yksityis-
omistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alue hyvin ruovikkoinen, avoin vesialue pienentynyt umpeenkasvun seurauksena. Albert Edelfeltin rantatien 
varressa rantaniittyä. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), lapasorsa. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella on linnustollista arvoa. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry. 2008: Hermanninsaaren linnustolaskenta. 2 s. + liite. 

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat 
kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + 
liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Kalanäsvikenin ruovikoita.  



HERMANNINSAAREN TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-5 

Sijainti ja kuvaus 

Hermanninsaaren keskiosassa sijaitseva pienialainen tervaleppäkosteikko. Pinta-ala 0,5 ha. 
Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella tervaleppäkosteikko ja rehevää lehtoa. Alueen puustossa tervaleppää, haapaa, kuusta ja raitaa. 
Aluskasvillisuudessa suuria saniaisia, kuten kotkansiipeä ja sananjalkaa, muita lajeja mm. metsäkorte ja 
metsäkurjenpolvi. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Kotkansiipi. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä Natura 2000 –luontotyyppi. Alueen 
luontoarvot ovat jonkin verran kärsineet lähialueen rakentamisesta. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat 
kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + 
liitteet. 

 

Kuva: Hermanninsaaren tervaleppäkosteikko.  

 

Kuva: Aluskasvillisuudessa mm. suuria saniaisia.  



GRUNDSUNDET PA-6 

Sijainti ja kuvaus 

Hermanninsaaren pohjoisosassa sijaitseva matala, ruovikkoinen lahti, joka oli aikaisemmin salmi ja erotti 
silloin saaren mantereesta. Pinta-ala noin 8 ha. Pääosin yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suurin osa alueesta ruovikkoa, avointa vesialuetta on enää vain vähän lahden itäosassa. Ranta-alueilla 
tervalepikoita, muuta lehtipuustoa ja pieniä niittyjä. Alueen lintulajisto monipuolista ja edustavaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), pensaskerttu. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella linnustollista arvoa.  Myös ranta-alueiden tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaita elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2  

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry. 2008: Hermanninsaaren linnustolaskenta. 2 s. + liite. 

Lankinen, A. 1992: Hermansö (Hermanninsaari). Alueen kasvillisuusselvitys ja siihen perustuvat 
kuviokohtaiset hoito- ja käyttösuositukset. Porvoon maalaiskunta, ympäristönsuojelulautakunta. 12 s. + 
liitteet. 

 

Kuva: Grundsundet kuvattuna Albert Edelfeldtin rantatieltä. 



YLÄ-HAIKKOON PURONOTKO  PA-7 

Sijainti ja kuvaus 

Haikkoossa Tolkkistentien ja Ylä-Haikkoontien välissä sijaitseva rehevä puronotko. Pinta-ala noin 4 ha. 
Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Puronotkon alue on lehtoa ja lehtomaista kangasta, jonka puuston muodostavat kuusi, koivu, harmaaleppä, 
pihlaja, haapa ja tuomi. Kenttäkerroksessa lehtolajistoa, mm. sinivuokkoa. Alueella on melko paljon 
lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Lahokaviosammal (EN), poimukääpä (VU), huopakääpä (NT), karhikääpä (erittäin harvinainen). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ja purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä Natura 
2000 –luontotyyppejä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. Puronotkon läheisyydessä on muinaishautoja, jotka on suojeltu muinaismuistolailla. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



Lähteet ja lisätiedot 

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. 20 s. 

 

kuva: Ylä-Haikkoon saniaiskorven kasvillisuutta. 

 



HAIKKOON KALLIOKETO JA LEHTO PA-8 

Sijainti ja kuvaus 

Haikkoontien varressa vastapäätä Albert Edelfeltin museota sijaitseva kallioketo ja sen viereinen lehto. 
Pinta-ala 0,4 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kedolla kasvaa erityisen runsaasti pystykiurunkannusta. Muita havaittuja lajeja mm. tummatulikukka, 
isomaksaruoho, siankärsämö. Kedon vieressä sijaitsevan pienen lehdon puustossa vaahteraa, tuomea, 
pihlajaa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa runsaasti valkovuokkoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja  

Pystykiurunkannus, tummatulikukka. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Kedot ovat uhanalaisia, kasvistoltaan arvokkaita perinnebiotooppeja, joita on Porvoossa jäljellä vain vähän. 
Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

 

Kuva: Haikkoon kallioketo ja lehto keväällä.  

 

Kuva: Haikkoon kallioketo ja lehto keskikesällä.  



HAIKKOON TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-9 

Sijainti ja kuvaus 

Haikon kartanon alueeseen ja mereen rajautuva tervaleppäkosteikko, jonka poikki on rakennettu ajotie. 
Pinta-ala 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Pääosin luonnontilaisen kaltainen tervaleppäkosteikko, jonka läpi virtaa puro. Puusto pääosin vanhaa ja 
nuorempaa tervalepikkoa, lisäksi tuomea, haapaa ja koivua. Aluskasvillisuudessa meren rannassa mm. 
keltakurjenmiekkaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Keltakurjenmiekka. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. Alue kuuluu osin Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Haikkoon tervaleppäkosteikkoa.  



TELEGRAFBERGETIN SANIAISKORPI PA-10 

Sijainti ja kuvaus 

Haikkoossa Telegrafbergetin vieressä sijaitseva saniaiskorpi. Pinta-ala 0,6 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alue osin kosteaa saniaiskorpea, osin lehtokorpea ja mustikkatyypin kangasmetsää. Valtapuuna kuusi, 
seassa myös koivua ja mäntyjä. Kenttäkerroksessa saniaisia, mustikka, oravanmarjaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Etelänsärmäkääpä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Saniaiskorpi on metsälain suojelema erityisen tärkeä elinympäristö. Alueella harvinaista kääpälajistoa. 
Alueen suojeluarvoa lisää sen sijainti luonnonsuojelualueen vieressä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Savola, K. 2013: Porvoon kaupungin metsien kääpäselvitykset 2012. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 20 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Telegrafbergetin saniaiskorpi.  



RÅBÄCKMOSSEN PA-11 

Sijainti  

Haikkoossa Telegrafbergetin pohjoispuolella sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 1,5 ha. Omistaja Porvoon 
kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alue pääosin rehevää soistunutta kangasmetsää ja korpea, osin mustikkatyypin kangasmetsää. Valtapuita 
ovat hieskoivu ja kuusi. Pensaskerroksessa korpipaatsamaa, terttuseljaa, vadelmaa ja mustaherukkaa. 
Kenttäkerroksessa mm. saniaisia, käenkaalia, mustikkaa. Alueella on melko paljon lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Töyhtötiainen (VU). Alueella havaittu kuusilahopuulla elävää vaateliasta kääpälajistoa.  

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Puustoiset suot ovat Natura 2000 –luontotyyppi. Sijainti Telegrafbergetin suojelualueen välittömässä 
läheisyydessä lisää alueen suojeluarvoa. Alue on melko vilkkaassa ulkoilukäytössä. 

Suojelupäätös 

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 / luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Råbäckmossen.  



ÖRNSHAMNIN RINNELEHTO  PA-12 

Sijainti ja kuvaus 

Örnshamnissa Hamarin sataman ja Telegrafbergetin välissä sijaitseva pienilainen lehtometsä. Pinta-ala 0,9 
ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Rantaan rajautuva pienialainen, kulttuurivaikutteinen lehto, jonka ylispuustossa on mäntyjen, kuusten ja 
koivujen ohella muutamia suuria puistolehmuksia. Alueella kasvaa lisäksi vaihtelevan kokoisia vaahteroita ja 
tammia. Kenttäkerroksessa mm. vuohenputkea ja soreahiirenporrasta. Alueella jonkin verran lehtilahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Tammi, lehmus, vaahtera. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ovat metsälain erityisen tärkeä elinympäristö ja Natura 2000 –luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Alueella kasvaa kookkaita lehmuksia. 



SLÄTBERGET  PA-13 

Sijainti ja kuvaus 

Hamarissa asutuksen keskellä sijaitseva metsäinen kalliomäki, jonka laella on vesitorni Pinta-ala noin 6 ha. 
Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Jyrkänteinen kalliomäki, jonka alarinteiden metsät ovat mustikkatyypin (MT) ja käenkaali-mustikkatyypin 
kuusikkoja. Alispuustossa runsaasti pihlajaa. Avokallioilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. 
Kenttäkerroksen kasvillisuus tyypillistä kangasmetsien lajistoa.  

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Hytymaljakas (v). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi.  Kallioselänteellä on maisemallista merkitystä ja kallion laelta 
avautuu komea merinäköala. Alueen ulkoilu- ja virkistyskäyttö on runsasta, mikä aiheuttaa maaston 
kulumista. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Bonsdorff von, T. 2022: Hytymaljakasta koskeva kirjallinen tiedonanto. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Kalliolla kasvaa mäntyjä ja harvakseltaan katajia. 

 

Kuva: Rinteiden rehevissä alaosissa runsaasti pihlajan taimikkoa. 



GAMMELBACKAN NIITYT  PA-14 

Sijainti ja kuvaus 

Gammelbackan metsän itäreunassa ja osin metsän sisällä sijaitsevia vanhoja niittyjä. Pinta-ala 1,9 ha. 
Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Pääosin tuoreita, reheviä niittyjä. Kuivaa ketoa esiintyy vain vähän. Niittyalueita on niitetty muutamana 
kesänä ja niityiltä on poistettu vesaikkoa, jotta ne säilyisivät avoimina. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ketoneilikka (NT). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Kedot ja niityt ovat lajistoltaan monimuotoisia ja uhanalaisia perinnemaisemia, joita on enää vähän jäljellä 
Porvoossa. Niiden suojelu ja ylläpito edellyttää hoitotoimenpiteitä, kuten laiduntamista tai säännöllistä 
niittoa. 

Suojelupäätös 

Niittyalueet kuuluvat Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus  

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti. 
146 s. 

 

Kuva: Gammelbackan niittyä. 



KARJALAISKYLÄN LEHTO PA-15 

Sijainti ja kuvaus 

Karjalaiskylässä Tolkkistentien varressa sijaitseva pienialainen metsikkö. Pinta-ala 0,6 ha. Omistaja Porvoon 
kaupunki.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Pieni peltojen ympäröimä metsäkumpare, josta puolet lehtoa ja puolet vanhaa kuusikkoa. Lehdon puustossa 
haapaa, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuudessa mm. taikinamarja, kielo, sudenmarja, 
käenkaali ja metsäkurjenpolvi. Lahopuuta on melko paljon. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Natura 2000 –luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Karjalaiskylän lehto.  

 



ALÖARNA-TJUVHOLMEN PA-16 

Sijainti ja kuvaus 

Sikosaaren ja Porvoon laivaväylän välissä sijaitsevat pienet, rakentamattomat harjusaaret ja niitä ympäröivä 
vesialue. Pinta-ala noin 18 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Saaret kuuluvat Porvoonjokivarren harjujaksoon, joka jatkuu Kråkön ja Vessöön kautta Pellinkiin. 
Tjuvholmenista on aikoinaan kaivettu soraa ja hiekkaa ja saaressa laidunsivat pari vuotta sitten lampaat 
yhden kesään, mutta muuten saaret ovat olleet pitkään luonnontilaisia. Erityisesti Alöarna-saarilla kasvaa 
komeaa tervalepikkoa, myös muu puusto lehtipuuvaltaista (koivu, pihlaja, raita). 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Itämeren harjusaaret on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (EN). Saarilla on myös maisemallista 
merkitystä ja ne kuuluvat Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. Alueen suojelullista arvoa lisää sen 
rajautuminen Porvoonjoen suiston – Stensbölen Natura 2000-alueeseen. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. 
Luontotutkimus Enviro Oy.   xx s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Alöarna-Tjuvholmen. 



SIKOSAAREN RANTAMETSÄT JA RUOVIKOT PA-17 

Sijainti ja kuvaus 

Sikosaaren itä- ja pohjoisrantojen rantavyöhykettä. Pinta-ala noin 8 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Ruovikot ja osmankäämikasvustot muodostavat vesialueella pääasialliset kasvillisuustyypit. Ranta-alueen 
puusto tervaleppävaltaista, myös hieskoivu ja rauduskoivu ovat yleisiä. Lintutornin lähistöllä kasvaa 
puolenkymmentä vuorijalavaa sekä muutamia tammia ja metsälehmuksia. Kenttäkerroksessa mm. 
pystykiurunkannusta. Alueella paikoin runsaasti lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Vuorijalava, metsälehmus, tammi, pystykiurunkannus. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella harvinaista kääpälajistoa. Alueen arvoa lisää sen rajautuminen luonnonsuojelualueisiin. 

Suojelupäätös 

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 / luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Sikosaaren rantametsää.  

 



KOKONNIEMEN METSÄALUE PA-18 

Sijainti ja kuvaus 

Porvoonjokisuussa joen länsirannalla sijaitseva laaja metsä- ja kallioalue. Pinta-ala noin 43 ha. Omistaja 
Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kokonniemen metsät ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin kangasmetsiä (MT), kallioilla esiintyy myös kuivaa 
ja karua kangasmetsää. Paikoin esiintyy lehtomaista kangasta ja varsinkin Porvoonjoen puoleiset rinteet ovat 
reheviä (OMT). Rinteissä ja länsiosan alavilla mailla pääpuulaji on kuusi, kallioalueilla mänty, muuten puusto 
on havusekametsää. Metsien aluskasvillisuus on pääosin tavanomaista kangasmetsien lajistoa. Alueen 
koillisosassa on jonkin verran vanhoja niittyjä, joilla havaittu harvinaista hyönteislajistoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Alueen länsiosan lehtikuusikossa merkittävä harmaahaikaroiden pesimäyhdyskunta, jossa pesi kaksi vuotta 
sitten jalohaikara ensimmäistä kertaa Suomessa. Toukohohtolude (EN). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueen metsillä on huomattava merkitys mm. harmaahaikaran säännöllisenä pesintäalueena. Kokonniemen 
alueen ulkoilu- ja virkistysarvot ovat huomattavat, sillä se on kaupungin käytetyin ulkoilualue. Metsäalue on 
tärkeä osa Porvoonjokivarren kulttuurimaisemaa ja merellistä sisääntulonäkymää.  

Suojelupäätös 

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



Maankäyttö- ja hoitosuositus 

VL-2. Uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintymisalueet tulisi jättää hakkuiden ulkopuolelle ja alueen 
koillisosan niittyalueet tulisi säilyttää nykymuotoisina. 

Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Enviro Oy. 96 s. 

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. 
Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet. 

 

Kuva: Alueen vanhaa männikköä. 



 

Kuva: Alueen avokallioita. 



PEIPONKALLIO PA-19 

Sijainti ja kuvaus 

Peippolassa sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 9 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Avokallioiden puusto on mäntyvaltaista ja muu kasvillisuus kuivien ja karujen kangasmetsien lajistoa. 
Kallioilla kasvaa paikoin vanhoja mäntyjä. Rinteiden alaosissa kasvaa etupäässä kuusivaltaista mustikkatyypin 
metsää (MT), jonka kenttäkerroksessa esiintyy tyypillistä tuoreen kangasmetsän kasvilajistoa. 

Alueella havaitut huomionarvoiset lajit 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja silikaattikalliot 
Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on huomattava merkitys lähivirkistysalueena, mikä aiheuttaa maaston 
kulumista. 

Suojelupäätös  

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Alueen avokallioita. 

  

 

Kuva: pohjoisosan kuusikossa maaperä on hyvin kulunutta. 



NÄSINMÄKI PA-20 

Sijainti ja kuvaus 

Porvoonjoen länsirannalla vastapäätä Vanhaa Porvoota sijaitseva mäntymäki. Pinta-ala 5 ha. Omistaja 
Porvoon kaupunki.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Näsinmäki on pääosin tuoretta (MT) ja lehtomaista (OMT) kangasmetsää. Ylispuuston muodostaa upea, 
kilpikaarnainen harjumännikkö. Pensaskerroksen kasvillisuuden muodostavat puiden taimet (koivu, pihlaja, 
vaahtera, tammi, tuomi, haapa) sekä vadelma ja terttuselja. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. 
oravanmarja, mustikka, puolukka, maitohorsma ja lillukka. Kallioilla kasvaa mm. kallioimarretta, keto-
orvokkia ja maksaruohoja. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vanhoine, kilpikaarnaisine mäntyineen Näsinmäki on maisemallisesti tärkeä osa Porvoonjokilaakson 
kansallismaisemaa. Alue on vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista. 

Suojelupäätös 

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s. 

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. 
Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet. 

 
Kuva: Näsinmäen vanhaa männikköä. 

 



BJÖRKBACKAN TAMMIMETSÄ PA-21 

Sijainti ja kuvaus 

Hornhattulantien varressa sijaitseva pienialainen tammimetsikkö. Pinta-ala 0,8 ha. Omistaja Porvoon 

kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Ilmeisesti istutettu metsäkuvio, jossa kasvaa kookkaita tammia. Aluskasvillisuudessa mm. tammen ja 
vaahteran taimia sekä saniaisia. Metsikössä ei ole tehty hakkuita ja se on tällä hetkellä luonnontilaisen 
kaltainen. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Tammi. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Jalopuumetsät ovat Suomessa harvinaisia ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä. Monet 
uhanalaiset eliölajit viihtyvät jalopuumetsissä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti.  



 

Kuva: Tammimetsä kuvattuna Hornhattulantieltä. 



MOSSAKROGSKÄRRET PA-22 

Sijainti ja kuvaus 

Mossakrogissa Kuninkaantien ja Porvoon moottoritien välissä sijaitseva metsäinen suoalue. Pinta-ala 18 ha. 
Alue pääosin yksityisessä omistuksessa, osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Ohutturpeinen keidassuo, jonka keskiosat ovat isovarpurämettä ja reuna-alueet kangaskorpea. 
Kenttäkerroksen kasvillisuudessa suopursua, juolukkaa, variksenmarjaa, hillaa ja mustikkaa. Suon reuna-
alueilla on paikoin melko runsaasti lahopuuta. Keidassuon vesitaloutta ja luontoarvoja ovat heikentäneet 
ojitukset ja hakkuut. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Vaivaiskoivu. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Osa alueesta voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintakriteerit. Alue 
soveltuu virkistyskäyttöön. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet. 

 

Kuva: Mossakrogskärretin koillisreunaa. 



BOCKBERGEN PA-23 

Sijainti ja kuvaus 

 

Tyysterintien varressa sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 18 ha. Pääosin yksityisomistuksessa, osan 
alueesta omistaa Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella paljon avokalliopaljastumia ja komeita jyrkänteitä. Luonnontilaisten kalliomänniköiden välissä 
tuoretta ja kuivaa kuusivaltaista kangasmetsää ja pienialaisia suopainanteita. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Töyhtötiainen (VU). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänne muodostaa muiden lähellä sijaitsevien 
kallioalueiden kanssa laajan luonnontilaisten kallioalueiden kokonaisuuden. 

Suojelupäätös 

Metsäkeskus on suojellut osan alueesta metsälain mukaisena erityisen tärkeänä elinympäristönä. 

Maankäyttösuositus  

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan 
linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



 

Kuva: Bockbergenin kasvillisuutta.  



STORA SJÖBERGET PA-24 

Sijainti ja kuvaus 

Tyysterin metsäalueella sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 28 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella paljon avokalliopaljastumia ja komeita jyrkänteitä. Luonnontilaisten kalliomänniköiden välissä 
tuoretta kuusivaltaista kangasmetsää ja pienialaisia suopainanteita. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pyy (VU, dir), närhi (NT), harmaapäätikka (dir). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänne muodostaa muiden lähellä sijaitsevien 
kallioalueiden kanssa laajan metsäluontokokonaisuuden. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan 
linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Stora Sjöbergetillä on komeita kalliojyrkänteitä.  

 



STORA SJÖBERGETIN PUROJUOTTI PA-25 

Sijainti ja kuvaus 

Tyysterin metsäalueella sijaitseva purojuotti. Pinta-ala 3,5 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kostea purojuotti, jonka lähiympäristö pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. 
Aluskasvillisuus tyypillistä kangasmetsän lajistoa. Puron varressa on melko paljon lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Puukiipijä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Puro lähiympäristöineen on metsälain mukainen erittäin tärkeä elinympäristö. 

Suojelupäätös 

Suojeltu Metsäkeskuksen päätöksellä metsälain mukaisena erittäin tärkeänä elinympäristönä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon Kilpilahden-Mickelsbölen yleiskaavan 
linnustoselvitykset 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 41 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Alueen metsässä on paljon lahopuuta.  



TALLMON LÄHDE PA-26 

Sijainti ja kuvaus 

Tyysterissä sijaitseva lähde. Pinta-ala 0,01 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Lähde sijaitsee kangasmetsässä, joka on avohakattu ehkä noin 10 vuotta sitten. Myös lähteen ympäriltä on 
puusto pääosin poistettu, mutta itse lähdettä ei ole kaiveltu tai rakennettu kaivoksi. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lähde lähiympäristöineen on metsälain suojelema erityisen tärkeä elinympäristö, joka on luontotyyppien 
uhanalaisarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi (VU). Lähteet on suojeltu myös vesilain 
nojalla. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Tallmon lähde.  

 



TJUSTERBYTRÄSKETIN ALUE PA-27 

Sijainti ja kuvaus 

Tyysterin metsäalueella sijaitseva metsälampi lähialueineen. Pinta-ala noin 8 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Tjusterbyträsket on pieni, luonnontilaisen kaltainen metsälampi, jonka rannat ovat soistuneita. Lampea 
ympäröivä suo on tyypiltään saranevaa, jossa kasvaa mm. pullo- ja riippasaraa, järvikortetta, isokarpaloa 
suokukkaa ja raatetta. Pääosa alueen suosta on nevarämettä, jossa kasvaa mäntyä, hieskoivua, suopursua ja 
juolukkaa. Lammen eteläpäästä alkava oja on vaikuttanut jonkin verran alueen luonnontilaan. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Tjusterbyträsket voidaan luokitella Natura 2000-luontotyypiksi, luokkaan humuspitoiset järvet ja lammet. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo    

Lähteet ja lisätiedot 

Nironen, M. & Pietiläinen, M. 1987: Porvoon maalaiskunnan pohjoisosan kasvillisuudeltaan arvokkaiden 
alueiden inventointi. 53. s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



 

Kuva: Tjusterbyträsketin metsälampi. 

 



KUNGSBACKEN PA-28 

Sijainti ja kuvaus 

Tyysterissä Kuninkaantien varressa sijaitseva metsäinen kallioalue. Pinta-ala 5,4 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. Rinteiden alaosissa pääosin 
tuoretta, kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Metsien aluskasvillisuudessa pääosin tyypillistä 
kangasmetsälajistoa. Kuninkaantien varressa luonnontilaiset lähde ja neva. Lähde purkautuu kallion alta tien 
varteen. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot, jyrkänteet ja lähteet ovat metsälain suojelemia tärkeitä elinympäristöjä. 
Luonnontilaiset lähteet ovat Natura 2000 -luontotyyppi ja ne on suojeltu myös vesilain nojalla. 
Luonnontilainen neva on arvokas, luonnon monimuotoisuutta lisäävä luontotyyppi. Alueella myös 
maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei päätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Porvoon maalaiskunnan kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaava 1996. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Kungsbackenin metsän vaihtelevan ikäistä männikköä.  



SIVARÄNGSBERGET PA-29 

Sijainti ja kuvaus 

Mossakrogin pohjoispuolella sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 11 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Metsäinen ja jyrkänteinen kallioselänne, jonka eteläosa kohoaa 45 m korkeuteen merenpinnasta. Itäpuolen 
rinne on kuusivaltaista mustikkatyypin (MT) metsää, jossa runsaasti sammalta ja paikoin sananjalkaa. 
Avokallioiden lakiosissa vanhaa männikköä, jonka aluskasvillisuus koostuu lähinnä jäkälistä, puolukasta ja 
kanervasta. Lakialueilla on paikoin myös katajaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Kallioalueen kaakkoisosaa. 

 

Kuva: Kallion laella kasvaa vanhaa männikköä. Kuva alueen luoteisosasta. 



SUOMENKYLÄN KALLIOT PA-30 

Sijainti  

Suomenkylässä lähellä Porvoonjokea sijaitseva komea kallioselänne. Pinta-ala noin 5 ha. Pääosin 
yksityisomistuksessa, osan alueesta omistaa Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Avokallioiden lakiosissa luonnontilaista kalliomännikköä, alarinteissä kuusivaltaista sekametsää. 
Kenttäkerroksen kasvillisuus tyypillistä kangasmetsälajistoa, mm. kanervaa, mustikkaa, metsälauhaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat 
Natura 2000 -luontotyyppi. Kallioilla on lisäksi huomattavaa maisemallista merkitystä osana 
Porvoonjokilaakson kansallismaisemaa. Kallioiden laelta avautuu upea näköala Porvoonjokilaaksoon. 

Maankäyttösuositus 

MY-1 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Näkymä kallion laelta lounaaseen, Porvoonjoki etualalla. 

 

 



BERGSTAN PURONVARSILEHTO PA-31 

Sijainti ja kuvaus 

Suomenkylässä Porvoon moottoritien vieressä sijaitseva puronvarsilehto. Pinta-ala 0,5 ha. Yksityis- 
omistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Rehevä ja louhikkoinen puronvarsilehto, jonka puusto on pääosin kuusikkoa, joukossa on myös tuomia, 
koivuja ja pihlajia. Pensaskerroksessa esiintyy kiiltopajua, terttuseljaa, taikinamarjaa ja punaherukkaa. 
Kenttäkerroksessa mm. lehtopalsamia, saniaisia, keltamoa ja rentukkaa, purossa purolitukkaa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Lehtopalsami. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 / luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Nironen, M. & Pietiläinen, M. 1987: Porvoon maalaiskunnan pohjoisosan kasvillisuudeltaan arvokkaiden 
alueiden inventointi. 53. s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Puron varressa on lehtilahopuuta melko runsaasti. 



JOONAANMÄEN METSÄALUE PA-32 

Sijainti ja kuvaus 

Aunelan kaupunginosan itäpuolella sijaitseva laaja ja monipuolinen metsäalue. Pinta-ala noin 43 ha. Omistaja 
Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueeseen sisältyy kallioita, kangasmetsää, pieniä soita, niittyjä sekä reheviä rinteitä. Alueella on tiheä 
ulkoilureitti- ja polkuverkosto. Kallioalueet ovat kuivahkoa kangasmetsää, jossa kasvaa vanhoja mäntyjä. 
Tuoretta kangasmetsää on runsaasti eri puolilla aluetta ja sen kenttäkerroksen valtalajina on mustikka. 
Puusto on mänty- ja kuusivaltaista, tosin nuoria tammia ja tammen taimia on paikoin runsaasti. Kuusikkoiset 
rinteet ovat lehtomaisia (OMT) ja varsinaisissa lehdoissa (OMaT) kasvaa kenttäkerroksessa mm. saniaisia sekä 
vaahteran ja pihlajan taimia. Niittyjen kasvillisuus pääosin tavanomaista niittylajistoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Käenpiika (NT), sirittäjä, mustapääkerttu, tammi. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Metsäalueella on merkitystä mm. laajoista metsäalueista riippuvaisen lintulajiston elinympäristönä. Alueella 
on maisemallista merkitystä ja sen virkistysarvo on huomattava helpon saavutettavuuden ja lukuisten 
ulkoilureittien ansiosta. Runsas ulkoilukäyttö aiheuttaa maaston kulumista. 

Suojelupäätös 

Metsäalue on osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa. 

Maankäyttösuositus 

VL-2     

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Vauhkonen, M., Lammi, E., Routasuo, P. & Savola, K. 2011: Porvoon kansallisen kaupunkipuiston 
luontoselvitykset 2010-2011. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 96 s. 

Nupponen, K., Sundell, P.R. & Nieminen, M. 2011: Uhanalaisten hyönteisten selvityksiä Porvoon 
kaupunkipuiston alueella 2010. Faunatica Oy. 10 s. + liitteet. 

Nironen, M., Bäck, S. & Mäkelä, K. 1987: Porvoon kaupungin rakentamattomien alueiden kasvillisuus. 
Luontotutkimus Enviro Oy. 49 s. + liitteet. 

 

Kuva: Joonaksentien viereistä lehtoa. 



 

Kuva: Metsää alueen pohjoisosassa. 



AUNELAN TERVALEPPÄKOSTEIKKO PA-33 

Sijainti ja kuvaus  

Ruskiksen pohjoisreunassa Rantakadun ja Aunelan asuinalueen välissä sijaitseva kapea tervaleppäkosteikko. 
Pinta-ala noin 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Komeita tervaleppiä ja haapoja kasvava kosteikko. Kenttäkerroksessa suurruohoja, kuten korpikaislaa ja 
mesiangervoa.  

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Alueella myös 
maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Tervaleppäkosteikko Rantakadun varressa.. 



MAJBERGET  PA-34 

Sijainti ja kuvaus 

Tarkkisissa keskellä asutusta sijaitseva jyrkkäpiirteinen kalliomäki. Pinta-ala 3,3 ha. Omistaja Porvoon 
kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kallion lakialueella kasvaa vanhoja mäntyjä ja kuusivaltaista sekametsää. Aluskasvillisuudessa on puiden 
(koivu, haapa, vaahtera, tammi) taimia, katajaa sekä kanervaa, mustikkaa ja jäkäliä. Kalliorinteillä kasvaa mm. 
kalliokieloa, karvakiviyrttiä, mäkitervakkoa, isomaksaruohoa ja kivikkoalvejuurta. Kallion pohjoisreunalla 
kasvaa ryhmä metsälehmuksia. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Metsälehmus, tammi. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Majbergetillä on 
huomattavaa maisemallista merkitystä ja sen laelta avautuu komea merinäköala. Kallio on melko vilkkaassa 
ulkoilukäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Turkulainen, S. & Yli-Tuomi, I. 2011. Toukovuoren asemakaava. Luontoselvitys. Pöyry Finland Oy. 6 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Majbergetin kallio. 



SKEPPSHOLMEN PA-35 

Sijainti ja kuvaus 

Tarkkisten eteläpuolella peltojen keskellä sijaitseva metsäsaareke. Pinta-ala 2,7 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueelle kasvanut puoli vuosisataa sitten tehdyn hakkuun jälkeen luonnontilaista lehtoa ja sekametsää, jossa 
koivujen, haapojen ja kuusten joukossa melko paljon metsälehmuksia ja joitakin tammia. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Metsälehmus, tammi.  

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ja jalopuumetsät ovat Natura 2000-luontotyyppejä sekä metsälain suojelemia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, jotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Maisemallisesti metsäsaareke on 
tärkeä osa Tarkkisten eteläpuolista suojeltua peltomaisemaa. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

luo  

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 
s. + liitteet. 

 

Kuva: Skeppsholmen. 



TRÄSKESBÄCKEN PA-36 

Sijainti ja kuvaus 

Stensbölen kartanon ja Pellingintien välissä sijaitseva puro lähiympäristöineen. Pinta-ala 2,5 ha. 
Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Louhikkoinen ja luonnontilainen puronotko. Puron reunamilla kasvaa suuria tervaleppiä ja haapoja, 
alispuustossa tuomia ja pihlajia. Puron reunoilla kasvaa saniaisia. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Stensbölen kartanon ympäristö on suojeltu rakennuslainsäädännön nojalla. 

Maankäyttösuositus 

SR / luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 
s. + liitteet. 

 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



 

Kuva: Puron reunamilla kasvaa suuria tervaleppiä ja haapoja.  



RUNDMOSSEN PA-37 

Sijainti ja kuvaus 

Epoontien pohjoispuolella sijaitseva pieni, kaksiosainen suoalue. Pinta-ala 2,5 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Rundmossen on pieni, luonnontilainen saraneva, jonka eteläpuolella on kapea ojittamaton tervaleppäkorpi. 
Soita yhdistää puro. Tervaleppäkorpi on hieman kärsinyt viereisestä rakentamisesta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Idänuunilintu. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo  

Lähteet ja lisätiedot 

Nironen M. & Heinonen, M. 1991: Stensbölen kartanon alueen luontoselvitys. Luontotutkimus Enviro Oy. 31 
s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



 

Kuva: Rundmossenin suoaluetta.  



HUMLAN-TERVAJÄRVEN SUOT PA-38 

Sijainti ja kuvaus 

Tervajärven eteläpuolella sijaitsevia pienialaisia soita. Pinta-ala 2,5 ha. Pääosin yksityisomistuksessa, osan 
omistaa Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Luonnontilaisen kaltaisia tervaleppäkosteikoita ja -korpia, joiden puustossa tervaleppien lisäksi kuusia, 
koivuja, pihlajia ja haapoja. Aluskasvillisuudessa runsaasti metsäkortetta ja jonkin verran saniaisia. 
Kosteikoiden reunaosissa myös lehtoa, joiden kasvillisuudessa mm. kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pikkusieppo (dir), mustapääkerttu, kevätlinnunherne. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Puustoiset suot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Humlan-Tervajärven suot.  

 

 



HEINÄJÄRVEN-KAKARTRÄSKETIN ALUE  PA-39 

Sijainti ja kuvaus 

Heinäjärvi ja Kakarträsket ovat Veckjärven eteläpuolella sijaitsevia pieniä järviä, joita ympäröivät 
metsäalueet. Pinta-ala noin 9 ha. Alueen omistajia ovat Porvoon kaupunki ja muutamat yksityiset tahot. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Heinäjärvi on matala, voimakkaasti rehevöitynyt ja umpeenkasvanut järvi, kun taas Kakarträsket on melko 
karu, humusvaikutteinen järvi. Alueen metsät ovat lehtomaisia ja tuoreita kangasmetsiä. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Hömötiainen (EN), pajusirkku (VU), pyy (VU, dir), taivaanvuohi (NT), kurki (dir), laulujoutsen (dir), palokärki 
(dir), tavi (v), telkkä (v). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa. Luonnontilaiset humusjärvet ovat Natura 2000-luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Ruovikon valtaamaa Heinäjärveä.  

 

Kuva: Kakarträsket.  



HELENEBERGIN RANTAMETSÄ PA-40 

Sijainti ja kuvaus 

Hasselholmenin länsirannan rantametsää Veckjärvellä. Pinta-ala noin 3 ha. Osan alueesta omistaa Porvoon 
kaupunki, osa yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella lehtipuuvaltaista lehtoa ja rannan terveleppäkosteikoita. Puusto pääosin koivikoita ja tervalepikoita. 
Alueen pohjoisosassa kasvaa jonkin verran metsälehmuksia ja pähkinäpensaita. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Metsälehmus, pähkinäpensas. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Natura 2000-luontotyyppi. Myös 
tervaleppäkosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Ahola, A. 2009: Porvoon Veckjärven vesikasvikartoitus päävyöhykelinjamenetelmällä vuonna 2009. 
Uudenmaan ympäristökeskus. 6 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Helenebergin rantametsä. 

 

Kuva: Alueella on lehtipuuvaltaista lehtoa.  



TRÄSKNÄSIN SUO PA-41 

Sijainti ja kuvaus 

Hasselholmenin tien varressa sijaitseva metsäinen suoalue. Pinta-ala 2,2 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella on soistunut metsälampi, jonka ympärillä luonnontilaista saranevaa ja mäntyrämettä, joka vaihtuu 
tervaleppäkorveksi. Alueen luontoarvoja heikentänyt eteläosasta lähtevä matala oja. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Kotkansiipi. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Luonnontilaiset metsälammet lähiympäristöineen ja puustoiset suot ovat metsälain suojelemia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä. Metsä- ja suolammet on arvioitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (NT). 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Träsknäsin suo.  



HOLMBERGET PA-42 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven Hasselholmenissa sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 27 ha. Pääosin Porvoon 
kaupungin omistuksessa, osa alueesta yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kallioinen, louhikkoinen ja jyrkänteinen metsäalue. Paikoin runsaasti lahopuuta. Alueen itäosassa on 
isovarpuräme. Lakiosien puusto on vanhaa männikköä, rinteiden alaosissa kuusikkoa ja sekametsää. Rinteet 
ovat reheviä ja niissä kasvaa paikoin metsälehmuksia. Kasvilajisto pääosin tyypillistä kangasmetsälajistoa, 
rehevimmissä paikoissa myös lehtolajistoa, kuten kieloa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Hömötiainen (EN), pyy (VU, dir), pohjantikka (dir), teeri (dir), poimusulkukotilo (NT). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot, louhikot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Alueella linnustollista arvoa ja suojeluarvoa lisää sen rajautuminen useisiin suojelualueisiin. 
Alueella on myös ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Husa, J., Teeriaho, J. 2004. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Itä-Uudellamaalla. 
Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö. Raporttiluonnos (julkaisematon moniste). 164 s. 

 

 

Kuva: Holmbergetin kalliomännikköä.  



HÖGBERGET  PA-43 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven ja Tunnträsketin väissä sijaitseva kallioselänne. Pinta-ala 6,5 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Avokallioilla metsätyyppinä karu kangas. Kalliopaljastumien välisillä alueilla tuoretta ja kuivaa kangasmetsää 
ja isovarpurämettä. Rinteiden alaosissa tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää ja paikoin lehtomaista 
kangasmetsää. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Mehiläishaukka (EN). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Silikaattikalliot ovat 
Natura 2000-luontotyyppi. Kallioalueen arvoa nostaa sen rajautuminen suojelualueisiin. Alueella äskettäin 
tehdyt hakkuut ovat tosin heikentäneet luontoarvoja. Kallion laelta avautuu komea näköala Veckjärvelle. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



 

Kuva: Högbergetin hakattua kalliometsää.  



GUNGBERGET PA-44 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven ja Veckjärventien välissä sijaitseva metsäinen kallioselänne. Pinta-ala noin 5 ha. Omistaja Porvoon 
kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kallioselänteen lakiosissa jyrkänteisiä avokallioita ja kalliomännikköä, alarinteillä kuusivaltaista tiheää 
sekametsää. Pensaskerroksessa katajia. Kenttäkerroksen kasvillisuus tavanomaista kangasmetsälajistoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Puukiipijä, sirittäjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueen lintulajisto monipuolista ja huomionarvoista. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Gungbergetin kalliomännikköä.  



STAFFAKSEN METSÄ- JA KALLIOALUE PA-45 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärvellä Staffaksen kartanon pohjois- ja itäpuolella sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 27 ha. Omistaja 
Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Vaihteleva metsä- ja kallioalue, jonka metsät pääosin mustikkatyypin (MT) ja käenkaali-mustikkatyypin 
(OMT) kuusikkoja. Rinteiden alaosien rehevissä paikoissa lehtoja, joissa kasvaa tammia, metsälehmuksia ja 
vaahteroita. Kallioalueilla kasvaa vanhoja mäntyjä ja katajia. Kenttäkerroksen kasvillisuus pääosin tyypillistä 
kangasmetsien lajistoa, lehdoissa myös kieloa ja runsaammin saniaisia. Kulttuurivaikutteinen varsinkin 
alueen eteläosassa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Töyhtötiainen (VU), närhi (NT), pensaskerttu (NT), punavarpunen (NT), västäräkki (NT), palokärki (dir), tikli. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Metsäalueen lintulajisto monipuolista ja edustavaa. Aluetta 
käytetään jonkin verran ulkoiluun. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2  

Kuva: kohteen sijainti kartalla. 



Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

 

Kuva: Staffaksen kulttuurivaikutteista lehtipuustoa ja muuta kasvillisuutta.  

 

Kuva: Kallioalueiden havumetsää.  



 

Kuva: Alueen itäosan kalliota. 

 



LILLTRÄSKETIN ALUE PA-46 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven länsipuolella sijaitseva pieni, rehevöitynyt järvi ja sitä ympäröivä kosteikkoalue. Pinta-ala noin 28 
ha. Järvi yhteisomistuksessa, ranta-alueiden omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Järven pintaa on laskettu yli metrillä vajaat sata vuotta sitten. Tämä pienensi huomattavasti järven pinta-alaa 
ja mataloitti sitä. Tämän laskun ja mm. pelloilta tulleiden valumien seurauksena järvi on nykyisin rehevöitynyt 
ja ruovikoitunut. Samalla siitä on syntynyt erinomainen lintujärvi. Järven kosteat ranta-alueet ovat vanhaa 
järvenpohjaa, ja niillä kasvaa nykyään runsaasti pajuja, koivua ja haapaa sekä jonkin verran tervaleppää. 
Ranta-alueiden metsissä on paikoin runsaasti lahopuuta.  

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Nokikana (EN), pajusirkku (VU), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi (NT), västäräkki (NT), harakka (NT), 
harmaapäätikka (dir), kalatiira (dir), laulujoutsen (dir), tavi (v), telkkä (v), pikkutikka ja näsiä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa. Lillträsketin kaltaiset rehevät, matalat järvet ja niitä ympäröivät 
kosteikot ovat linnuille erittäin tärkeitä pesintä- ja levähdyspaikkoja. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

W/s (vesialue), luo (ranta-alueet). 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

 

Kuva: Lillträsket.  



HUMLEBERGIN METSÄ PA-47 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven länsirannalla Domargårdin kartanon vieressä sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 3,6 ha. Omistaja 
Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alue pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää, osin lehtomaista kangasmetsää. Alueella ei ole 
tehty pitkään aikaan hakkuita, minkä takia siitä on muodostunut luonnontilaisen kaltainen metsä, jossa on 
melko paljon lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Hömötiainen (EN), metsälehmus, mustakonnanmarja. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Metsäalue voi täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintakriteerit. Metsällä 
on myös maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttöluokka  

MY-2  

Lähteet ja lisätiedot 

Sanna Tarmi 2022: Suullinen tiedonanto. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Humlebergin metsä on kuusivaltaista.  



DOMARGÅRDIN KALLIOT  PA-48 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven länsirannalla sijaitseva jylhä kallioselänne. Pinta-ala noin 26 ha. Porvoon kaupunki omistaa 
suurimman osan alueesta, osa yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Monipuolisella alueella on lehtomaista (OMT) ja tuoretta (MT) kangasmetsää, kalliomänniköitä ja 
luonnontilaisia soita. Jyrkänteiden alusmetsät ovat tuoretta lehtoa, jossa kasvaa sekametsää: kuusta, koivua, 
haapaa ja leppää. Lahopuuta on runsaasti. Alueen kaakkoisosassa on pähkinäpensaslehto. Alueen linnusto 
monipuolista metsälajistoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Viherpeippo (EN), harmaapäätikka (dir), pyy (dir), pähkinäpensas. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Lehdot, avokalliot ja jyrkänteet sekä puustoiset suot ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä ja lehdot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueen rajautuminen viereiseen 
luonnonsuojelualueeseen ja Veckjärveen lisää sen suojelullista arvoa. Alue voi täyttää Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet. Alueella myös maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 / luo 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Koskimies, P. & Nieminen, M. 2021: Porvoon Veckjärven pesimälinnustoselvitys vuonna 2021. Faunatica Oy. 
36 s. + liitteet. 

Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti.  
146 s. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Alueen keskiosassa sijaitsevaa suoaluetta. 

Kuva: Rinteiden alaosien rehevää kasvillisuutta. 



TUNNTRÄSKET RANTA-ALUEINEEN PA-49 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven pohjoispuolella sijaitseva järvi ranta-alueineen. Pinta-ala noin 28 ha. Yhteisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Luonnontilainen, humuspitoinen järvi, jota ympäröivät lännessä ja etelässä vanhat metsät ja jonka rannat 
ovat pääosin rakentamattomia. Rannoilla tervaleppävyöhyke, jonka ulkopuolella vaihtelevan levyisiä 
ruovikoita. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pajusirkku (VU), punavarpunen (NT), ruokokerttunen (NT), laulujoutsen (dir), kuikka. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Tunnträsket voidaan luokitella luonnontilaisena humuspitoisena järvenä Natura 2000 -luontotyypiksi, joka 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa luokitellaan silmällä pidettäväksi luontotyypiksi (NT). Alue 
muodostaa yhdessä siihen rajautuvien suojelualueiden (Tungträskin metsä, Gammelängenin metsä) 
huomattavan hienon luontokokonaisuuden. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

W/s (vesialue), luo (ranta-alueet) 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Salminen, J. 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti. s. 
99-100. 

 

Kuva: Tunnträsketin järvi.  



 

Kuva: Tunnträsketin rannoilla on tervaleppävyöhyke.  



LILLSJÖN ALUE  PA-50 

Sijainti ja kuvaus 

Munkkalassa moottoritien eteläpuolella sijaitseva pienehkö järvi ranta-alueineen. Pinta-ala noin 22 ha. Järvi 
yhteisomistuksessa, osa ranta-alueista yksityisomistuksessa, osan omistaa Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Matala, pieni ja ruskeavetinen metsäjärvi, jonka rannat ovat hieman soistuneet ja lähes rakentamattomat. 
Järven lähiympäristön metsät ovat osin luonnontilaista männikköä ja kuusikkoa. Rantoja reunustaa 
tervaleppävaltainen lehtipuuvyöhyke. Aluskasvillisuudessa on runsaasti käenkaalia, metsäkortetta ja 
saniaisia, kuten soreahiirenporrasta. Alueelta löytyy myös lehtoa ja pieniä, luonnontilaisia nevoja. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Kevätlinnunherne. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Ruskeavetiset, luonnontilaiset järvet ovat Natura 2000 –luontotyyppi. Lehdot ovat metsälain suojelemia 
erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä 
luontotyyppejä. Alueen suojeluarvoa lisää sen rajautuminen viereiseen suojelualueeseen (Gammelängen). 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

W/s (järvi), MY-2 (ranta-alueet). 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Lillsjön järvi.  

 

Kuva: Alueelta löytyy pieniä, luonnontilaisia soita.  



VADTRÄSKET PA-51 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven kapea, vuonomainen pohjoisosa, jonka yli on rakennettu moottoritie. Pinta-ala noin 20 ha.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Vadträsket on kapea ja matala, pohjoisosastaan umpeenkasvanut vesialue, joka sijaitsee osin 
kallioselänteiden välisessä laaksossa. Ruovikot ovat alueen vallitsevaa vesikasvillisuutta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pajusirkku (VU), pensaskerttu (NT), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi (NT). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alueella on huomattavaa linnustollista arvoa, jota moottoritierakentaminen on tosin heikentänyt. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

W/s 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Ahola, A. 2009: Porvoon Veckjärven vesikasvikartoitus päävyöhykelinjamenetelmällä vuonna 2009. 
Uudenmaan ympäristökeskus. 6 s. 

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Vadträsketin umpeenkasvanutta osaa. 



ÖRNÄSBERGET PA-52 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven pohjoispuolella Loviisantien itäpuolella sijaitseva metsäinen kallioselänne, jonka yli on rakennettu 
voimalinja. Pinta-ala noin 13 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Komea, länsiosastaan jyrkkärinteinen kallioalue, jonka avokallioilla kasvaa vanhaa männikköä. Rinteiden 
alaosissa pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Kenttäkerroksen kasvillisuus pääosin 
tyypillistä kangasmetsälajistoa. Alueen luontoarvot kärsineet voimalinjan rakentamisesta ja pohjoisosan 
hakkuista. Voimalinjalle on tosin kasvanut komeita katajia. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Hiirihaukka (VU). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Kallioselänteellä on myös maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

 

Kuva: Örnäsbergetin avokallioilla kasvaa vanhaa männikköä.  



PAPINJÄRVEN RANTAMETSÄ PA-53 

Sijainti ja kuvaus 

Papinjärven etelärannalla sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 4 ha. Yksityisomistuksessa.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Metsäalueen keskiosa on pääosin tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää (MT) ja alueella on myös pieni, 
luonnontilainen saraneva. Länsiosassa on korpijuotti, joka on suojeltu metsälain mukaisena erityisen 
tärkeänä elinympäristönä. Alueen itäosassa kasvaa pari suurehkoa ja muutamia pienempiä metsälehmuksia. 
Alueella tehdyt hakkuut ovat heikentäneet luontoarvoja. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Palokärki (dir), metsälehmus. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen ja norojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 
Luonnontilaiset suot ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä. Alueella myös 
maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Osa alueesta suojeltu Metsäkeskuksen päätöksellä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Papinjärven metsäalueen purojuotti. 

 

Kuva: Tervalepikkoa Papinjärven rannassa.  



BRUSAKSEN METSÄ PA-54 

Sijainti ja kuvaus 

Papinjärventien varressa sijaitseva metsäalue. Pinta-ala noin 7 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Käenkaali-mustikkatyypin ja mustikkatyypin kangasmetsää, jossa melko paljon lahopuuta. Alueen läpi virtaa 
luonnontilaisen kaltainen puro, jonka varressa kasvaa paljon saniaisia. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Metsäalue voi täyttää 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet.  

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Brusaksen metsässä on melko paljon lahopuuta ja alueen läpi virtaa puro.  



PAPINJÄRVEN KOSTEIKKO JA LASKUOJAN VARSI PA-55 

Sijainti ja kuvaus 

Papinjärven pohjoisrannalla sijaitseva kosteikkoalue ja laskuoja. Pinta-ala noin 3 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Ruovikkoinen kosteikkoalue, jonne Papinjärvi tulvii säännöllisesti. Puustoa harvakseltaan, lähinnä pajuja ja 
hieskoivuja. Järven laskuojan varressa kasvaa vankkasaraa.  

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Vankkasara (NT), kurki (dir). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Kosteikot ja tulvaniityt ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä elinympäristöjä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Leivo, M. 2006: Vankkasaraa koskeva kirjallinen tiedonanto. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Papinjärven rantakosteikkoa. 

 

Kuva: Papinjärven laskuoja.  



YTTERTRÄSKETIN ALUE PA-56 

Sijainti ja kuvaus 

Karijärven pohjoispuolella sijaitseva pieni järvi lähialueineen. Pinta-ala 8,6 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Ytterträsket on luonnontilaisen kaltainen metsäjärvi, jonka rannat ovat rakentamattomat. Järven itäpuolella 
on luonnontilainen nevakorpi, josta vedet kulkeutuvat puroa pitkin järveen. Alueen luontoarvoja ovat 
heikentäneet lähistöllä tehdyt laajat hakkuut. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Pyy (VU, dir). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Humuspitoiset järvet ja lammet sekä purot ja puustoiset suot ovat Natura 2000 –luontotyyppejä. Järven 
rantoja käytetään ulkoiluun. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

W/s (järvi), luo (järven ranta-alueet ja nevakorpi) 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Ytterträsket.  

 



PITKÄSUON KORPI PA-57 

Sijainti ja kuvaus 

Osayleiskaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva metsäalue. Pinta-ala 1 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kuusivaltainen kostea korpimetsä, joka säilynyt melko luonnontilaisena. Kuusten ohella puustossa jonkin 
verran koivuja ja mäntyjä. Alueella on lahopuuta jonkin verran. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Puustoiset suot ovat Natura 2000-luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Pitkäsuon korpea.  

 



NYKROGIN KALLIOT JA TERVALEPPÄKORPI PA-58 

Sijainti ja kuvaus 

Nykrogissa Loviisantien varressa sijaitseva metsä- ja kallioalue. Pinta-ala 5,5 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella komeita, jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä männikköä. Kalliorinteiden 
alaosissa lehtomaista kangasmetsää ja lehtoa, joiden valtapuina koivu, kuusi ja haapa. Puustossa myös 
puolen kymmentä runkomaista metsälehmusta ja pienempiä metsälehmuksia. Kenttäkerroksessa mm. 
sinivuokkoa. Alueen halki kulkee osan vuotta kuivana oleva noro, joka johtaa vesiä yläpuolella sijaitsevasta 
luonnontilaisesta tervaleppäkorvesta. Alueella tehdyt hakkuut ovat heikentäneet sen luontoarvoja. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Metsälehmus. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja lehdot ovat metsälain suojelemia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat Natura 2000-luontotyyppi. Alueella on maisemallista merkitystä. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

MY-2, luo (tervaleppäkorpi) 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Nykrogin kalliot ja metsälehmukset. 



VADBÄCKEN  PA-59 

Sijainti ja kuvaus 

Veckjärven pohjoispäästä alkava puro, joka sijaitsee Loviisantien varressa ja laskee Ilolanjokeen. Pinta-ala 
noin 16 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Loviisantien länsipuolella puro on luonnontilaisen kaltainen ja sen rannoilla kasvaa komeita tervaleppiä ja 
kenttäkerroksessa mm. keltakurjenmiekkaa ja imikkää. Loviisantien itäpuolella puroa on kaivettu ojaksi, 
jonka rannat ovat osin tiheää kuusikkoa, osin puuttomia. Puroon on istutettu onnistuneesti taimenta, jonka 
on mahdollista vaeltaa Ilolanjoen kautta mereen ja palata sieltä puroon lisääntymään. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Koskikara (VU), pajusirkku (VU), pensaskerttu (NT), punavarpunen (NT), ruokokerttunen (NT), taivaanvuohi 
(NT), taimen, imikkä.  

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Purot on lisäksi 
luokiteltu Natura 2000-luontotyypiksi. Alueella on myös huomattavaa linnustollista arvoa. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 / luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 34 s. 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Vainio, S, Niemi. J., Henriksson, M. & Janatuinen. A. 2017: Jokitalkkarihanke 2012-2016. Yhteenveto. Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.  52 s. + liitteet. 

Pietiläinen, M. 1984: Porvoon mlk:n luonnoninventointi 1982-1983. Tutkimusraportti. 108 s. + liitteet. 

 

Kuva: Vadbäckenin puro.  



WADESKOGIN NEVAKORPI JA KALLIOT  PA-60 

Sijainti ja kuvaus 

Loviisantien länsipuolella sijaitseva suo- ja kallioalue. Pinta-ala noin 5 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella luonnontilaista nevakorpea, jonka puusto hieskoivua ja mäntyä. Suon toista reunaa rajaa komea 
kalliojyrkänne. 

Alueella havaittuja uhanalisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja kalliojyrkänteet ovat metsälain suojelemia erittäin tärkeitä elinympäristöjä. 
Puustoiset suot ovat Natura 2000-luontotyyppi. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus  

luo 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Wadeskogin nevakorpea.  



LERBRINKENIN KALLIOT  PA-61 

Sijainti ja kuvaus 

Loviisantien ja Vadetintien varressa sijaitsevat laajat, metsäiset kallioalueet. Pinta-ala noin 31 ha. 
Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella runsaasti luonnontilaisen kaltaisia, jyrkänteisiä avokallioita, joilla kasvaa vaihtelevan ikäistä 
kalliomännikköä. Kalliopaljastumien välissä tuoretta ja kuivaa kangasmetsää ja pieniä suopainanteita. 
Rinteiden alaosissa myös lehtokasvillisuutta, mm. sinivuokkoa. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Töyhtötiainen (VU), närhi (NT). 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Vähäpuustoiset avokalliot ja jyrkänteet ovat metsälain suojelemia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. 
Silikaattikalliot ovat myös Natura 2000-luontotyyppi.  

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttöluokka  

MY-2 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Lähteet ja lisätiedot 

Routasuo, P., Lammi, E. & Vauhkonen, M. 2022: Porvoon keskeisten alueiden yleiskaavan linnustoselvitykset 
2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 25 s. 

 

Kuva: Lerbrinkenin kalliot.  



KARIJÄRVEN METSÄ PA-62 

Sijainti ja kuvaus 

Karijärven itä- ja pohjoisrannalla sijaitseva pienehkö metsäalue. Pinta-ala 3,3 ha. Yksityisomistuksessa. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueella pääosin vanhaa, kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmetsää. Ylispuusto arviolta 80-100 vuotta 
vanhaa. Metsäalueella runsaasti lahopuuta. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Metsäalue voi täyttää Etelä-Suomen metsien luonnon monimuotoisuusohjelman (METSO) valintaperusteet. 
Metsän suojeluarvoa lisää sen sijainti Karijärven ranta-alueella. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

MY-2 / SL 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Karijärven metsä on kuusivaltaista.  



GAMMELBACKAN PURO  PA-63 

Sijainti ja kuvaus 

Mossakrogista alkava puro/oja, joka laskee mereen Gammelbackan venesataman vieressä. Pinta-ala noin 3,9 
ha. Puron arvokkain osa sijaitsee Porvoon kaupungin omistamilla alueilla. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Puron arvokkain osa sijoittuu Peipon koulun ja meren väliselle alueelle, jonne on onnistuneesti istutettu 
taimenta. Tornipolun ja Viertotien välinen kivikkoinen purouoma on osin luonnontilaisen kaltainen ja puron 
varressa kasvaa siellä vanhaa kuusikkoa ja mm. saniaisia. Viertotien jälkeen puron juoksu tasoittuu ja sen 
rannoilla kasvaa tiheää lehtipuustoa, jossa viihtyvät mm. satakielet.  

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Lepakot (pohjanlepakko, viiksisiipat), taimen. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Purojen lähiympäristöt ovat metsälain suojelemia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Purot on lisäksi 
luokiteltu Natura 2000-luontotyypiksi. Alueella on myös arvoa lepakoiden saalistusalueena. 

Suojelupäätös 

Ei suojelupäätöstä. 

Maankäyttösuositus 

VL-2 

Lähteet ja lisätiedot  

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



Luoto, A. & Pimenoff, S. 2018: Porvoon Gammelbackan lepakkoselvitys 2018. Luontotieto Keiron Oy. 12 s. + 
liitteet. 

Vainio, S, Niemi. J., Henriksson, M. & Janatuinen. A. 2017: Jokitalkkarihanke 2012-2016. Yhteenveto. Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.  52 s. + liitteet. 

 

Kuva: Gammelbackan puro.  



ASKOLININPUISTON METSÄ PA-64 

Sijainti ja kuvaus 

Näsin terveysaseman ja koulujen vieressä sijaitseva harjumetsä. Pinta-ala 1 ha. Omistaja Porvoon kaupunki. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Metsä on pääosin tuoretta (MT) ja lehtomaista (OMT) kangasmetsää. Ylispuuston muodostavat 
komeakasvuiset männyt, kuuset ja koivut. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. oravanmarja, mustikka, 
puolukka, maitohorsma ja lillukka. 

Alueella havaittuja uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja 

Ei merkintöjä. 

Luonto-, maisema- ja virkistysarvot  

Alue on kaivamaton osa Porvoonjokilaakson harjujaksoa. Harjumetsä on Natura 2000-luontotyyppi. 
Vanhoine mäntyineen ja kuusineen metsä on myös maisemallisesti arvokas alue kaupungin keskustan 
läheisyydessä. Alue on vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mikä aiheuttaa maaston kulumista. 

Suojelupäätös 

Asemakaava 15.12.2004 (VL/s-1). 

Maankäyttösuositus 

VL-s-1 

Lähteet ja lisätiedot 

Kuva: kohteen sijainti kartalla.  



 

Kuva: Askolininpuiston harjumetsää.  
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