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Selvityksen toteutus

Kattava katsaus Suomen saaristoon
niin järvi- kuin merialueilla (pl. Ahvenanmaa)

§ Kaksi julkaisua
§ Suomen saaristoalueet tilastojen kertomana - Tilastokatsaus saaristoluokituksella
§ Maakuntien saaristoalueet tilastojen kertomana - Tilastokatsaus saaristoluokituksella

§ Sisältää kaiken tilastoaineiston, joka oli saatavilla uuden saaristoluokituksen mukaisesti
§ Suomen Ympäristökeskuksen Liiteri-tietokanta
§ Yhdyskuntarakenteen Seurannan aineistot (YKR) 
§ Ubigu Oy:n v. 2020 toteuttama saaristokartoitus maastotietokannan perusteella (ei julkaistu)

§ Aineistohaasteet
§ Riippuvaisuus Liiterin tai siihen liitettävien tilastojen olemassaolosta 
§ Aineistojen puutteet ja yksityisyyden suojaan liittyvät salaukset



Saaristoluokitus



Saaristoluokitus

§ Tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus saaristomaisille alueille
§ Saaristoalueet: 

§ Sisäsaaristo
§ Välisaaristo
§ Ulkosaaristo
§ Saaristomaiset manneralueet
§ muut vesi- ja manneralueet (= saaristoluokituksen ulkopuoliset alueet)

§ Huom! Saaristoluokitus ei kata kaikkia Suomen vesistöalueita. 
§ Myös muilla vesi- ja manneralueilla voi olla järviä tai saaria, mutta ne eivät 

muodosta laajempaa saaristoa eivätkä siten kuulu saaristoalueisiin.



Saaristoluokitus

§ Saaristoalueen laajuus on 
noin 56 000 km²

§ 15 % koko Manner-Suomen 
pinta-alasta

§ Maakunnittain 
saaristoalueita eniten
§ Varsinais-Suomi
§ Etelä-Savo
§ Pohjois-Savo



Saarten ja vetten maa



Saaret

§ Suomessa on yhteensä 198 148 saarta
§ 1 050 pysyvästi asuttua saarta
§ 20 268 saaressa on vapaa-ajan asuntoja

§ 81 % alle puolen hehtaarin kokoisia
§ 99 % ei ole kiinteää tieyhteyttä mantereelle
§ Saarten sijainti:

§ 38 % sisäsaaristossa 
§ 36 % muilla vesi- ja manneralueilla 
§ 13 % ulkosaaristossa
§ 10 % välisaaristossa
§ 2 % saaristomaisilla manneralueilla



Asutus ja väestö

§ Saaristoalueilla on 328 017 asukasta
§ 6 % Suomen asukkaista

§ 78 % saariston asukkaista asuu kiinteän 
liikenneyhteyden päässä mantereesta.

§ Saariston sukupuolijakauma on tasainen
§ Naisten osuus 50,7 %
§ Miesten osuus 49,3 %

§ Sisäsaariston ikärakenne samanlainen 
kuin koko Suomessa, väli- ja 
ulkosaaristossa väestö vanhempaa

Asukkaat Osuus saariston 
väestöstä

Sisäsaaristo 245 603 75 %

Välisaaristo 6 892 2 %

Ulkosaaristo 1 407 0 %

Saaristomaiset 
manneralueet 74 115 23 %

Yhteensä 328 017



Vapaa-ajan asutus

§ Saaristoalueilla sijaitsee 153 759 vapaa-ajan asuntoa 
§ 31 % koko maan vapaa-ajan asunnoista

§ Saariston vapaa-ajan asuntojen osuus kaikista vapaa-ajan asunnoista :
§ Varsinais-Suomi (65 %)
§ Pohjanmaa (57 %)
§ Pohjois-Savo (43 %)
§ Etelä-Savo(42 %)
§ Etelä-Karjala (41 %)
§ Pohjois-Karjala (34 %)
§ Uusimaa (33%)

§ Saaristoalueilla arvioidaan olevan noin 450 000 vapaa-ajan asukasta*.
§ 75 % vapaa-ajan asukkaista asuu sisäsaaristossa

*Lähde: Liiteri, Vapaa-ajan rakennusten määrä maakunnittain ja yhteystyypeittäin, kerrottu neljällä



Saavutettavuus: yhteydet ja liikkuminen

§ Suomen saaristoalueilla liikennöi 
yhteensä 76 kpl losseja ja lauttoja 
kolmessatoista eri maakunnassa. 

§ Saaristoalueiden liikenneyhteyksistä on 
saatavilla vain vähän soveltuvaa 
tilastotietoa

§ Laajakaistayhteyksistä ei ollut saatavilla 
tilastototietoa saaristoluokittain. 

§ Kiinteän laajakaistan 
saavutettavuudesta oli kuitenkin 
saatavissa paikkatietoaineistoa, joka 
mahdollisti saavutettavuuden 
kuvaamisen kartalla. 

Maakunta Maantielossit ja 
-lautat

Yksityistielos
sit ja -lautat Yhteysalusreitit

Etelä-Karjala 2 2 0

Etelä-Savo 7 8 0

Keski-Suomi 0 2 0

Kymenlaakso 0 0 1

Lappi 1 0 0

Pirkanmaa 0 1 0

Pohjanmaa 2 0 0

Pohjois-Karjala 2 0 0
Pohjois-

Pohjanmaa 2 2 0

Pohjois-Savo 2 1 0

Uusimaa 3 0 3

Varsinais-Suomi 19 5 11

Yhteensä 40 21 15



Sujuva arki: työllisyys ja palvelut

§ Saaristoalueilla vuonna 2019 noin 137 000 työntekijää – kasvua 4 % vuodesta 2010
§ Sisäsaaristossa työntekijöiden määrä kasvoi, väli- ja ulkosaaristossa laski

§ Saaristoalueilla sijaitsevien työpaikkojen määrä on laskussa: -7 % vuosina 2010—2019 
(noin 85 000 työpaikkaa)

§ Saaristoalueilla oli vuonna 2021 yhteensä 194 koulua, joissa opiskeli 27 857 oppilasta
§ Saaristoalueiden kouluista kaksi kolmasosaa (128 koulua) on ala-asteita
§ Yli puolet kaikista saaristoalueiden kouluista sijaitsee sisäsaaristossa, reilu kolmasosa 

saaristomaisilla manneralueilla
§ Saaristoalueiden koulut keskittyvät runsassaaristoisiin maakuntiin Varsinais-Suomi (23 %), 

Uusimaa (13 %), Pohjois-Savo (12 %)

§ Saaristoalueilla vuonna 2020 yhteensä 225 päivittäistavarakaupan toimipistettä. 
§ Näistä valtaosa (62 %) sijaitsi sisäsaaristossa ja saaristomaisilla manneralueilla (28 %). 



Yhteenveto



Saaristoisuus on moninaista 

§ Saaristoluokitus huomioi erilaiset saaristot
§ Varsinais-Suomi: runsaasti vesistöä, saaria, vapaa-ajan asuntoja, saaristolii-

kennettä, saaristokouluja sekä asukkaita saarilla, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä
§ Pohjanmaa: runsaasti vesistöjä, saaria ja vapaa-ajan asukkaita
§ Etelä-Savo: runsaasti järviä, saaria, vapaa-ajan asukkaita ja saaristoliikennettä
§ Pohjois-Savo: runsaasti saaristokouluja ja vapaa-ajan asuntoja
§ Uusimaa: runsaasti saaristokouluja ja asukkaita saarilla, joihin

ei ole kiinteää tieyhteyttä
§ Lappi: runsaasti järviä ja saaria

§ Osassa Suomea vähän saaristoalueita (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme)



Saariston kehitystrendit

§ Saariston kehitys erkanemassa
§ Välisaaristossa väestö kasvanut, erityisesti työikäisten ryhmässä, mutta 

työpaikkojen määrä on vähennyt
§ Sisä- ja ulkosaaristossa väestö vähentynyt ja vanhennut, mutta työpaikkojen 

määrä on kasvanut

§ Saariston asutus ja vapaa-ajan asutus keskittyvät sisäsaaristoon
§ Vapaa-ajan asunnot tyypillisesti saarilla, joilla ei ole kiinteää tieyhteyttä

§ Saaristokouluja erityisesti rannikkomaakunnissa, alakouluja eniten
§ Varsinais-Suomessa paljon pieniä kouluja, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla 

suurempia



Kiitos!
www.saaristopolitiikka.fi

@SaaristoSANK

Saaristopolitiikka - Skärgårdspolitiken


