
Saariston rakennuskulttuuri ja matkailu 

 

 
 
 
 
 
 
Juha Vuorinen 
Porvoon museo 

   
 
 
  
  
  



Kulttuuriympäristö 

• ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä 

• ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta.  

 -arkeologinen perintö,  

 -rakennetut ympäristöt  

 -perinnemaisemat 

• Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde 
ympäristöönsä ennen ja nyt > ympäristölle annetut 
merkitykset ja tulkinnat  

 



Rakennusperintö 
• Suomessa rakennukset ja 

rakennelmat muodostavat 2/3 
osaa kansanvarallisuudesta.  

• Rakennetut ympäristöt ovat 
resurssi, joiden merkitystä ei 
tule unohtaa. 

• Rakennusperintö muodostaa 
merkittävän osan 
kulttuurihistoriaamme ja 
identiteettiämme. 

• Rakennussuojelu ei ole 
rakennuksen museoimista 

• Parasta rakennussuojelua on 
mielekkään käyttötarkoituksen 
löytäminen rakennukselle.  
 

 



Kulttuurimatkailun haasteet 

• Luontoimagosta kohti kulttuuri-imagoa (kulttuurimatkailustrategia) 
• Hallitusohjelma > kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen (OKM) 
• tuotetaan paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen 

matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille 
ihmisille liiketoiminnallisin perustein.  

• tavoitteena luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin 
kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin.  

• vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että 
muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. 

• kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja 
muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, 
arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, 
tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, 
elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, 
taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. 



• Neljännessä vaihemaakuntakaavassa määritellään maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt yhdenmukaisin perustein koko Uudenmaan alueelle.  

• Täydentäviä selvityksiä tullaan tekemään etenkin saariston ja rannikon osalta. 
 

 



 



Saariston ominaispiirteet 
• Saaristossa eläminen (elinkeinot) 

ja liikkuminen (merenkulku) 
• alkutuotanto > kaupankäynti > 

laivanrakennus > 
talonpoikaispurjehdus 

• Merenkulku  
• > laivareitit ja satamapaikat 
• > majakat, kummelit, pookit, 

luotsiasemat, kaasat ja loistot 
• Viranomaissaaristo 
• > linnoituslaitteet 
• >meri- ja rajavartiosto 
• Vapaa-aika 

 



 

Porvoon ulkosaariston luonto- ja kulttuurimatkailun 
kehittäminen  –hanke 

 • tavoitteena sovittaa yhteen Porvoon Söderskärin 
matkailua, luontoa ja kulttuuria valtio-omistuksen 
murrosaikana, jolloin Metsähallitus ryhtyi uutena 
toimijana vastaamaan alueesta 

• aloitettiin Söderskärin majakkasaaren puurakennusten 
kunnostaminen 

• Käytön suunnittelussa ja kehittämisessä otettu 
huomioon alueen ainutlaatuisen ja häiriöille herkän 
saaristoluonnon ja kulttuuriperintökohteiden 
säilyttäminen tuleville sukupolville  

• hienoimmista majakka- ja 
luotsirakennuskokonaisuuksista 

• erittäin tärkeä pesivän saaristolinnuston suojelulle 

• myös tärkeä linnuston seuranta- ja tutkimusalue 

 

• Aiemmin valtion aluetta Pirttisaaressa on kehitetty 
yhteistyössä Uudenmaan virkistysalueen kanssa 



Saaristolaisuus voimavaraksi 
Söderskärillä ja Glosholmenilla 

 
• jatketaan Söderskärin 

puurakennusten kunnostusta  

• Glosholmenin saarella toimii 
merivartioasema, jonka toiminta 
tulee siirtymään lähivuosina 

• luodaan pohjaa Glosholmenin 
tulevalle kehittämiselle erilaisten 
vaihtoehtojen tarkastelulla 

• käyttömuotojen ja toimintamallien 
kartoittamiseksi hankkeessa on 
teetetty esisuunnitelma alueen 
kehittämiseksi  


