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1 Visio 

Uusimaa, jossa kaikki voivat löytää hyvinvointia lisääviä ulkoilu- ja luontokokemuksia 

 

2 Toiminta-ajatus 

Luomme puitteet hyvinvointia lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille 

Uuvi edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla 
monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja 
harrastamiseen, sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten 
toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Uuvin palvelut on tarkoitettu 
kaikille ulkoilusta kiinnostuneille, yli kuntarajojen. Uuvin toiminnan tavoitteena 
on, että luonnossa liikkuminen ja harrastaminen tuovat hyvää fiilistä, 
positiivisia kokemuksia ja inhimillistä hyvää. 

 

3 Rooli toimintaympäristössä 

Uuvi on kuntien yhteinen maakunnallinen toimija, toimialana ulkoilun ja luonnossa liikkumisen 
mahdollisuuksien tarjoaminen 

Uuvi on jäsenkuntiensa ohjaama toimija, joka tuottaa erityisesti sellaisia 
luonnossa liikkumisen palveluita ja olosuhteita, joita kuntien ei ole 
tarkoituksenmukaista tai järkevää tuottaa yksinään, ja joita käytetään yli 
kuntarajojen. Uuvin alueverkosto on olemassa virkistyskäyttöä varten. Uuvi 
edistää myös maakuntakaavan toteuttamista luonnon virkistyskäytön 
osalta.  

Uuvi on asiantuntijaorganisaatio, joka tarkastelee toimialaa laajasti ulkoilijan 
näkökulmasta, ja pyrkii tekemisessään rakentamaan tätä palvelevaa 
kokonaisuutta. Myös luontomatkailun näkökulma otetaan huomioon. 
Toimijana Uuvi on helposti lähestyttävä ja ketterä, ja sen kanssa on helppo 
tehdä yhteistyötä.  

 

 

 



   

 
 
 
 
 

 
   

4 Arvot ja niihin liittyvät toimintatavat 

Hyvä kävijäkokemus 

Teemme asioita laadukkaasti kävijöitämme varten  

Uuvi on palveluorganisaatio, joka tekee asioita kävijöitänsä varten. Tavoite 
hyvän kävijäkokemuksen tuottamiseen – oli kyse sitten käynnistä alueilla tai 
palveluiden käyttämisestä verkossa – on keskeinen osa Uuvin toimintaa ja 
ohjaa vahvasti tekemistä. Hyvä kävijäkokemus syntyy laadukkaista ja 
toimivista palveluista, jotka on suunniteltu hyvin, toteutettu taidokkaasti ja 
ovat käytettäviä, tarkoituksenmukaisia ja lunastavat lupauksensa. Niiden 
suunnittelussa ymmärretään kävijäkokemuksen eri vaiheet ja otetaan 
huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet käynnin suunnitteluvaiheessa, 
maastossa käynnin aikana ja käynnin jälkeen.  

Kestävyys 

Ekologinen kestävyys: luontoarvoista, luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristöstä 
huolehtiminen  

Uuvi ottaa toiminnassaan huomioon alueidensa luontoarvot ja huolehtii 
niistä. Lisäksi Uuvi edistää alueverkostollaan luonnon monimuotoisuuden 
lisäämistä sekä elinympäristöjen ja lajiston suojelua. Ympäristöystävällisyys on 
arvo, joka huomioidaan kaikessa Uuvin toiminnassa, maastorakenteiden 
materiaalivalinnoista ja elinkaariajattelusta lähtien ulottuen kaikkeen 
operatiiviseen toimintaan. Uuvin toiminta on hiilineutraalia strategiakauden 
loppuun mennessä.  

Sosiaalinen kestävyys: palveluiden avoimuus ja helppo käytettävyys, hyvinvoinnin 
tasa-arvon edistäminen  

Uuvi tuottaa palveluita erilaisille käyttäjäryhmille, ja sen peruspalvelut ovat 
tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten käytettävissä maksuttomasti. Siten Uuvin 
toiminta edistää yhdenvertaisuutta sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää 
tasa-arvoa. Uuvi pyrkii tekemisellään myös madaltamaan kynnystä lähteä 
luontoon ja kannustamaan uusia kävijöitä löytämään tiensä ulkoilun pariin. 

Kulttuurinen kestävyys: ulkoilu yhteiskunnallisena ilmiönä, vastuullinen ulkoilukulttuuri  

Uuvi tukee toiminnallaan luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun kehittymistä 
yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä sekä osallistuu niihin 
sosiaalistamiseen. Uuvi ymmärtää ulkoilun olevan dynaaminen muuttuva 



   

 
 
 
 
 

 
   

ilmiö, ja vastaa ajan mukana kehittyvän ulkoilun tarpeisiin. Uuvi myös 
edistää aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvien jokamiehenoikeuksien 
säilymistä ja niiden vastuullista käyttöä. 

Taloudellinen kestävyys: vastuullisuus, kustannustehokkuus, tuloksellisuus 

Uuvi käyttää rahoitustaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, ja toiminta 
on läpinäkyvää. Uuvin toiminnan tuottamat hyvinvointihyödyt ovat 
suuremmat kuin toimintaan käytetty euromäärä. 

 

5 Strategiset painopisteet 

Luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksien tarjoaminen 

Alueverkosto ja sen kehittäminen 

Uuvin alueverkosto tarjoaa monipuolisia puitteita luonnossa liikkumiselle ja 
harrastamiselle. Alueet toimivat lähivirkistyskohteina paikallisille, mutta niitä 
käytetään yli kuntarajojen ja monella vetovoimaisella alueella on myös 
maakunnallista merkitystä. Alueet ovat myös toimintaympäristöjä 
luontomatkailulle. Uuvin alueverkosto tukee seudullisia tavoitteita 
virkistyskäytön käyttöpaineen tasaamiseksi eri alueille, lisäten 
ulkoilumahdollisuuksien tarjontaa. Tämä on erittäin tärkeää, koska 
kaupunkiseudut tiivistyvät ja maakunnan väestömäärä ja luonnossa 
liikkumisen suosio kasvavat. Alueverkosto tukee omalta osaltaan myös 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luonnonsuojelun tavoitteita. 

Uuvi pyrkii aktiivisesti kysynnän ja tarpeiden mukaan kehittämään 
alueverkostoaan hankkimalla alueita hallintaansa tai toimimalla niillä 
käyttöoikeussopimuksella. Verkoston kehittämisessä huomioidaan 
seudullinen kattavuus sekä erityisesti alueiden saavutettavuus siten, että ne 
voivat palvella mahdollisimman monia. Tätä edistää sijainti lähellä 
väestökeskittymiä sekä mahdolliset yhteydet julkisilla kulkuneuvoilla. 

Uuvi kehittää alueverkostoa yhteistyössä kuntien kanssa, erityisesti siltä osin 
kun alueet ovat jo kuntien kaavoissa esitetty esimerkiksi virkistys- ja 
suojelualueina. 

 

 



   

 
 
 
 
 

 
   

Erikoistuminen ja lisäarvon tuottaminen  

Uuvi tuottaa lisäarvoa tarjoamalla olosuhteita monenlaiselle luonnossa 
liikkumiselle ja harrastamiselle, sekä huomioimalla palveluissaan erilaiset 
käyttäjäryhmät ja näiden erityistarpeet. Kehittämisessä otetaan huomioon 
ajassa muuttuva ulkoilu, kysynnän ja tarpeiden muuttuminen, esimerkiksi eri 
luonnossa liikkumisen muotojen näkökulmasta.  

Uuvi panostaa erilaisten luonnossa liikkumisen muotojen erityistarpeiden 
huomioimiseen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskeisimpiä 
painopistealueita ovat veneilyn ja vesillä liikkumisen sekä jatkuvasti 
suosiotaan kasvattavan pyöräilyn tarpeiden huomiointi. Esimerkiksi jo tällä 
hetkellä Uuvi on merkittävä vesillä liikkumisen toimija Suomenlahden 
merialueella, tarjoten veneilylle ja erilaisille vesillä liikkumisen muodoille 
kattavasti laadukkaita palveluita sekä laajan etappisatamaverkoston. Uuvi 
edistää yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa retki- ja 
maastopyöräilyreitistöjen vastuullista kehittämistä Uudenmaan alueella. 

Uuvi huomioi palveluissaan soveltavan luontoliikunnan ja esteettömyyden 
läpileikkaavana teemana. Tämä mahdollistaa yhä useammalle hyvän 
kävijäkokemuksen ja helpon pääsyn luontoon. Palvelut, joissa nämä 
erityispiirteet on otettu huomioon, soveltuvat erilaisille käyttäjäryhmille 
elämänvaiheesta ja taustasta riippumatta.  

Yhteensovittaminen 

Uuvi yhteensovittaa alueidensa käytössä ja hoidossa erilaisia 
virkistyskäyttöarvoja ja -tarpeita kestävästi luonto- ja maisema-arvojen 
kanssa. Alueiden käyttöä ja hoitoa suunnitellaan ja ohjataan siten, että 
tehdyt toimet hyödyttävät sekä luontoa että virkistyskäyttöä.  

Alueiden luonnonhoidon toimenpiteillä pyritään luontoarvoista ja luonnon 
monimuotoisuudesta huolehtimiseen ja niiden lisäämiseen, sekä samalla 
luomaan kiinnostava, luonnoltaan rikas ja miellyttävä 
virkistyskäyttöympäristö. Virkistyskäytön suunnittelussa puolestaan 
huomioidaan luontoarvot ja ohjataan alueen käyttöä näistä arvoista 
huolehtien. 

Alueiden eri käyttömuotojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota erilaisten 
virkistyskäytön toimintojen yhteensovittamiseen kaikkia käyttäjäryhmiä 
palvelevalla tavalla. 

 



   

 
 
 
 
 

 
   

 

Viestintä 

Seudullinen ulkoilumahdollisuuksista viestiminen 

Uuvi toteuttaa kuntien yhteisenä toimijana laajaa seudullista viestintää 
luonnossa liikkumisen mahdollisuuksista. Viestinnässä tarjotaan kattavasti 
tietoa eri toimijoiden hallinnoimista ulkoilualueista ja palveluista sekä niiden 
saavutettavuudesta. Seudulliselle viestinnälle on selkeä tarve, koska kävijän 
näkökulmasta alueiden omistajalla tai palveluiden tuottajalla ei ole 
lähtökohtaisesti merkitystä, vaan oleellista on löytää omiin tarpeisiin ja 
kiinnostuksiin soveltuvia ulkoilukohteita. Seudullinen viestintä parantaa 
olennaisesti tiedon saamista, joka aiemmin on ollut hajanaista ja vaikeasti 
löydettävää. 

Uuvin viestintä on käyttäjälähtöistä, informatiivista, ajankohtaista ja 
innostavaa. Se elää ajassa ja huomioi muutokset ulkoilukulttuurissa ja 
kohderyhmissään. Viestintä tarjoaa tarpeeksi tietoa, jotta käyttäjät voivat 
valita omiin tarpeisiinsa soveltuvia alueita ja palveluita. Viestinnässä 
maastossa toteutettava opastusviestintä mukaan lukien tuodaan esiin myös 
alueiden kestävän käytön periaatteita sekä kerrotaan esimerkiksi 
luonnonsuojelualueita koskevista rajoituksista. Viestintää toteutetaan 
suomeksi ja ruotsiksi sekä tarpeen mukaan muilla kielillä. 

Seudullinen verkostoyhteistyö 

Luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun olosuhteiden kehittäminen yhteistyössä 

Uuvi koordinoi luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua kehittävää seudullista 
verkostoyhteistyötä. Tällä pyritään lisäämään eri toimijoiden yhteistyötä, 
jossa tunnistetaan yhteisiä haasteita, sitoudutaan ratkaisemaan niitä 
yhdessä sekä luodaan organisaatio- ja toimialarajat ylittäviä 
palvelukokonaisuuksien toimintamalleja. Maakunnan laajuisena luonnon 
virkistyskäytön toimijana laaja-alainen seudullinen kehittäminen sopii 
luontevasti Uuville. 

Uuvi tekee yhteistyötä rakentavasti, kumppaneiden ajatuksia ja tarpeita 
kuunnellen, sekä suhtautuu positiivisesti uusiin tekemisen tapoihin ja 
innovaatioihin. 


