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Arvoisat seminaarin osanottajat. Haluan toivottaa Teidät tervetulleeksi Uudellemaalle Uudenmaan liiton 
puolesta. Olen erittäin iloinen siitä, että saaristoasiain neuvottelukunta on valinnut Uudenmaan - ja erityi-
sesti Suomenlinnan – tämän vuotisen saaristoseminaarin kohtaamispaikaksi.  
 
Uudenmaan maakunta poikkeaa monessa keskeisessä suhteessa muista Suomen maakunnista: Uus-
maalainen voi keskivertosuomalaista paremmin. Hän on terveempi, koulutetumpi, varakkaampi ja har-
vemmin työttömänä. Uusimaa on myös Suomen tiheimmin asuttu maakunta. Joidenkin kuntien väestöti-
heys on kuitenkin alhainen myös Uudellamaalla. Uudellamaalla asuu koko maan väestöstä 28,8 prosent-
tia. Maakunnan osuus tuotannosta ja työpanoksesta on tätä vielä selvästi suurempi: Alueen osuus koko 
Suomen bruttokansantuotteesta on 37,5 prosenttia. Koko maan investoinneista 36 prosenttia tehdään 
Uudellamaalla.  
 
Uusimaa on Suomen helmi, lauletaan maakuntalaulussa vuodelta 1912. Metropolimaakunta onkin valta-
kunnallisesti vahva elinkeinoelämän, kulttuurin ja korkean osaamisen keskus. Tänä päivänä Uusimaa on 
myös vahvasti kansainvälinen maakunta.  

Monimuotoisuus on seutumme rikkaus. Meiltä löytyy niin urbaania sykettä kuin maaseudun rauhaa ja 
saariston karua kauneutta. 

Saaristo onkin ”helmi helmen sisällä”. Se on olennainen osa Uuttamaata ja yksi maakuntamme ehdotto-
mista valttikorteista. Uudenmaan saaristoalueet toimivat myös porttina Eurooppaan. 
 
Matkailu on yksi Uudenmaan saariston mahdollisuuksista. Sen merkitys saaristokuntien ja saaristolais-
ten toimentulolle onkin viime vuosina kasvanut. Matkailutulojen avulla pysyvä asutus ja peruselinkeinot 
säilyvät saaristossa elinvoimaisina.  Saaristomatkailun ja sen liitännäisten edistäminen on ollut, ja tulee 
jatkossakin olemaan, keskeinen maakunnallinen kehittämiskohde moninaisen hanketoiminnan kautta.  
 
Itämeren tilaa koskevia kysymyksiä puolestaan on käsitelty Itämeri -ohjelman eri elimissä ja seminaa-
reissa. Uudenmaan liitto toimii vuodet 2013-2015 Itämeren alueiden yheistyöfoorumin puheenjohtajana. 
Tavoitteena on puhdas Itämeri ja alueen korkea elintaso. 
 
Uudenmaan saaristokulttuuri on monimuotoista. Siihen kuuluu yhteisöllisyys ja vahva saaristolaisidenti-
teetti. Saariston modernisoitumisen myötä oma paikalliskulttuuri on kuitenkin vaarassa hävitä. Perintei-
sen uusmaalaisen saaristokulttuurin vaaliminen on tärkeää myös matkailun kannalta. 
 
 
Haastepuolella on nostettava esiin myös maan ja tonttien suhteellisen korkean hintatason, mikä vaikeut-

 



  2 (2) 
 
  

 
taa yleiseen virkistyskäyttöön parhaiten sopivien uusmaalaisten saaristoalueiden hankkimista kuntien 
omistukseen. Haasteena on myös se, että sijainniltaan ja luonnonolosuhteiltaan parhaat ranta-alueet 
siirtyvät usein suoraan yksityisen omarantaisen loma-asutuksen käyttöön. Tällöin menetetään mahdolli-
suudet myöhemmin lisätä loma-asutusta yhteisrantaperiaatteella ja vähennetään samalla loma-
asutuksen kyläkeskuksia tukevia vaikutuksia. Myös saaristossa olisi siis varaa tiivistää asutusta. Tämä 
loma-asuntojen rakentamistapa on vähentänyt myös rantojen ja saariston maisemallista arvoa. 
 
Uudenmaan liiton mielestä vapaiden rantojen riittävällä virkistyskäytön turvaamisella sekä erilaisilla,  - 
myös matkailua palvelevilla - reitistöillä, näköalapaikoilla, leirikatoksilla ja -alueilla, laitureilla ja opastus-
keskuksilla on suuri merkitys saariston luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvojen suojelussa.  
 
Saariston uhkana on myös Suomenlahden tila, joka on heikentynyt koko ajan. Jos tämä kehitys jatkuu, 
vaarantuu saariston asema asuin-, virkistys-, mökkeily- ja matkailukohteena. Suomenlahden ympäristö-
kuormituksen vähentämiseen tulee siksi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota, koska sillä on rat-
kaiseva merkitys saariston tilan kohentamisessa. 
 
Pidän erittäin tärkeänä, että saariston kehittämiselle on jatkossakin olemassa hyvät puitteet. Uudenmaan 
saaristo on todellinen helmi, jota tulee vaalia ja pitää elinvoimaisena. Tämä onnistuu vain yhteistyöllä 
kuntien, paikallisten yhdistysten, kylätoimikuntien, yritysten, vapaa-ajanasukkaiden, valtion viranomais-
ten ja etenkin saaristolaisten kesken. Yhteisenä tehtävänämme on elävän saariston turvaaminen myös 
tuleville sukupolvillemme. 
 
Toivotan kaikille seminaarin osanottajille antoisia ja viihtyisiä seminaaripäiviä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uudenmaan liiton yleisesite 
 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/12603/Uudenmaan_liitto_-yleisesite.pdf 
 
Uusimaa lukuina 
 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/15223/Uusimaa_lukuina.pdf 
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