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1. JOHDANTO 

 

1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 

Itäisen Uudenmaan saaristo-ohjelma on Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Sipoon kunnan yhteinen ke-
hittämisasiakirja. Ohjelma on osa kuntien strategia- ja kehittämistyötä ja luo edellytyksiä kestävälle kehityk-
selle. 

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma määrittelee, minkälaisia saariston kehittämislinjauksia ja toimenpiteitä 
Itä-Uudenmaan kunnissa tahdotaan toteuttaa. Ohjelmassa on esitetty seudulle yhteinen näkemys saaristo-
alueiden kehittämiseksi alueen elinvoimaiseksi osaksi. Yhteisen vision luominen mahdollistaa yhteisten 
päämäärien saavuttamisen. 

Saaristo-ohjelman tarkoituksena on toimia työkaluna kuntien virkamiehille ja päätöksentekijöille. Saaristo-
ohjelma on myös alueen tahdonilmaus valtion suuntaan ja muodostaa perusteen toteuttamistoimenpitei-
den rahoitukseen valtionosuuksien saaristolisillä ja erilaisten hankerahoitusten ja avustusten tuella. Itä-
Uudenmaan saaristo-ohjelman kohdealueella saaristo-osakuntastatuksen tulee säilyä vähintään nykyisellä 
tasolla mahdollisista kuntarakennemuutoksista riippumatta.  

Saaristo-ohjelman tarkoituksena on myös lisätä saaristoalueen kehittämisen läpinäkyvyyttä ja saaristolais-
ten itsensä vaikutusmahdollisuuksia toiminta-alueensa kehittämiseen. Erityisesti saaristoalueen yritykset 
tarvitsevat saaristo-ohjelmaa kehittäessään toimintaansa oikeaan ja yhdessä sovittuun suuntaan. 

Ohjelma-asiakirjan saaristokäsite perustuu valtioneuvoston asetuksen mukaiseen saaristoalueeseen. Lisäksi 
kehittämistoiminnan piiriin nähdään kuuluvan myös rannikkoalueet siinä määrin kuin rannikko ja saaret 
toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

 

1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle  

Saaristo-ohjelman laatimisen perustana ovat saaristolaki ja valtion periaatepäätös saariston kehittämisestä 
2010 – 2011. Saaristolaki (494/81, 1138/93) velvoittaa valtiota ja kuntia toimimaan saariston elinkeinojen, 
liikenneyhteyksien ja muun infrastruktuurin, palvelujen ja ympäristön turvaamiseksi. Saaristolain ja aluei-
den kehittämisestä annetun lain nojalla saaristoalueet on nostettu ympäröivää aluettaan korkeampaan 
yritystukiasemaan. 

Valtioneuvoston periaatepäätös saariston kehittämisestä 2010 – 2011, joka korvaa aiemman saaristo-
ohjelman, sisältää kattavan kartoituksen ja toimenpide-esitykset saariston kehittämistoimista. Toimenpide-
linjoina ovat kunta- ja aluepolitiikka, elinkeinot, liikenne ja tietoliikenneyhteydet, vakituinen ja vapaa-ajan 
asuminen sekä ympäristö, luonto ja kulttuuri.  Periaatepäätöksessä määritellään lisäksi, minkälaisiin toi-
menpiteisiin kuntien valtio-osuuksien saaristolisät tulee kohdentaa. Seuraavassa on lyhyesti esitetty valtio-
neuvoston periaatepäätöksen linjauksia, joita sovelletaan myös Itä-Uudenmaan saariston kehittämisessä. 

Elinkeinot ja työllisyys 

Matkailu ja yksityiset palvelut sekä etätyö ovat saariston kasvavia elinkeinoja. Vesistötuotteissa nähdään 
paljon kehittämispotentiaalia ja -tarvetta. Pienimuotoisen maatalouden säilyttäminen saaristossa tukee 
matkailuelinkeinon kehittämistä. 

Asuminen 

Rannat ovat tärkeä resurssi uusien kokoaikaisten ja osa-aikaisten asukkaiden hankkimiseksi. Väliaikana, 
ennen kuin rantaviiva on kaavoitettu, kohtuullinen rakentamisen määrä voidaan turvata riittävän jousta-
villa poikkeamiskäytännöillä.  



3 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 

 

Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen välinen raja on hälvenemässä. Sekä etätyö että työssäkäynti 
mökiltä on kasvussa. Muutos tapahtuu pisteittäin siten, ettei siitä ole aiheutunut merkittävää yhdyskunta-
rakenteellista ongelmaa. Kehitys vahvistaa maaseudun elinvoimaa. Siksi kaavoituksessa ja poikkeamisme-
nettelyissä olevia esteitä, jotka vaikeuttavat mökkien tehokkaampaa käyttöä ja niiden muuttumista osin 
ykkösasunnoiksi, tulee poistaa.  

Liikenne ja tietoliikenne 

Saaristoliikennettä hoidetaan yleisen tien lossein, yksityistielossein, valtion yhteysaluksin, yksityisten saaris-
toliikenteen harjoittajien aluksin valtion tuella tai ilman sitä sekä saaristolaisten omin venein. Nopeitten 
tietoliikenneyhteyksien rakentaminen etenee saaristossa hitaammin kuin muualla. Nopeat ja käyttäjilleen 
kohtuuhintaiset yhteydet on turvattava mahdollisimman laajasti saaristoalueilla. 

Peruspalvelut 

Saaristolisillä kuntien valtionosuuksissa on haluttu turvata peruspalvelujen tuottaminen ja saatavuus 
saaristo-oloissa.  

  

1.3 Ohjelman laatimisprosessi 

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma on laadittu vuorovaikutteisesti alueen elinkeinoelämää ja asukkaita kuun-
nellen. Ohjelmavalmistelun lähtökohtana on ollut huomioida yrittäjyys-, aluetalous-, paikalliskulttuuri- ja 
maisemansuojelunäkökulmat.  

Syksyn 2011 aikana järjestettiin Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa avoimet työpajaillat, joissa osallistujat 
tuottivat materiaalia ohjelmaa varten. Työpajoihin osallistui yhteensä noin sata saaristolaista, saariston 
yrittäjää ja saaristosta muuten kiinostunutta henkilöä.  

Kaikilla kiinostuneilla on ollut mahdollisuus osallistua ohjelman laatimiseen myös internetin välityksellä 
osoitteessa www.osaamisfoorumi.fi. Lisäksi on tarjottu mahdollisuus esittää ideoita, kommentteja ja mieli-
piteitä kirjeitse ja sähköpostin välityksellä. Osaamisfoorumin, sähköpostin tai postin välityksellä on saatu 
kommentteja yhteensä noin 20 henkilöltä. Sähköpostin kautta lähes 400 osallista on saanut tietoa ohjelman 
vaiheista ja vaikutusmahdolisuuksista siihen. Lisäksi tietoa on välitettu Osamisfoorumin tiedotteiden avulla.  

Ohjelman laatiminen on ollut ruunsaasti esillä alueen lehdistössä ja radiossa. Prosessin alussa saaristotyö-
ryhmä laati tiedotteen ja järjesti tiedotustilaisuuden. Työpajoihin kutsuttiin ja jokaisessa kuntatyöpajassa 
olikin läsnä median edustajia.  Myös ohjelmaprosessin myöhemmistä vaiheista on ollut uutisia Itä-
Uudenmaan lehdistössä.  

Ohjelma-asiakirja on työstetty saadun materiaalin pohjalta huomioon ottaen kuntatalouden resurssit. Oh-
jelmaprosessiin osallistuneilta saatu aineisto sisältää paljon arvokasta tietoa ja ideoita saariston kehittämi-
seksi. 

Ohjelma-asiakirja sisältää nykytilan arvioinnin, vision, kehittämisen painopisteet 2011 – 2016, kuntakohtai-
set toteutussuunnitelmat ja seurantasuunnitelman tuleville vuosille. Kunnat käsittelevät ja hyväksyvät oh-
jelma-asiakirjan omissa päätöksentekoelimissään keväällä 2012.  

Saaristo-ohjelmatyötä on ohjannut työryhmä, jonka jäsenet ovat kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytö-
nen pj. (Porvoon kaupunki), matkailusihteeri Lilian Granberg (Loviisan kaupunki), kehittämispäällikkö Per-
Stefan Nyholm (Uudenmaan liitto) sekä elinkeinopäällikkö Rauno Tiainen (Sipoon kunta). 

Ohjelmaprosessin toteutuksesta on vastannut toimitusjohtaja Riitta Vesala (InnoRV - Arkkitehtitoimisto 
Riitta Vesala Oy). Saaristo-ohjelman toimeksiantaja on Kehitysyhtiö Posintra Oy, josta ohjelmatyöhön ovat 
osallistuneet aluekehitysjohtaja Topi Haapanen sekä projektipäällikkö Annika Weckman. 

http://www.osaamisfoorumi.fi/
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1.4 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman keskeiset näkökohdat 

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman materiaali on koottu saariston todellisilta asiantuntijoilta eli alueen 
asukkailta ja yrityksiltä. Ohjelma on laadittu alhaalta ylös, ruohonjuuritasolta kokonaisuudeksi. Kuntakoh-
taisissa ohjelmissa kuuluu osallistujien ääni ja erilaiset painotukset. Kuitenkin esillenostetut, tärkeinä pide-
tyt asiat ovat suureksi osaksi samanlaisia kaikissa kolmessa kunnassa.  

Prosessissa nousi ennakko-odotusten mukaisesti esille tarve kunnallistekniikan sekä liikenne- ja tietoliiken-
neyhteyksien parantamiseen samoin kuin peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Toimivan sata-
ma- ja laituriverkoston ja niihin liittyvien palvelujen aikaansaaminen koko alueelle korostui. Keskeiset pe-
ruspalvelut ovat välttämättömiä, mikäli halutaan että saaristossa on jatkossakin pysyvää asutusta.    

Koska tarpeet ja toiveet ylittävät käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, tulisi ennakoluulottomasti etsiä 
uudenlaisia tapoja ratkaista alueen haasteita. Palvelujen järjestämisessä tarvitaan uudenlaista yhteistyötä 
julkisen sektorin ja alueen yritysten ja potentiaalisten yrittäjien kesken.  Kyläkouluista ja päiväkodeista voisi 
kehittää palvelukeskuksia, joista alueen asukkaat ja siellä työskentelevät saisivat sekä julkisesti että yksityi-
sesti tuotettuja palveluita.  Esimerkiksi koulut ja päiväkodit voisivat toimia alueen lounaspaikkoina ja tuot-
taa ateriapalveluita myös alueen vanhuksille.  Paikalliset yrittäjät ja osa-aikayritäjät voisivat vastata vanhus-
ten kotihoidosta. Myös erilaisia internet-pohjaisia etäpalveluita voitaisiin kehittää. Saariston vesi- viemäri- 
ja energiahuollossa tulisi kehittää uusia, harvaanasutuille seuduille sopivia ratkaisuja kuten kiinteistö- tai 
kyläkohtaisia tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisuja. 

 Saaristolaiset eivät vain odota kunnan ratkaisevan saariston ongelmia. Yllättävää oli, kuinka voimakkaasti 
nousi esille saariston asukkaden ja yrittäjien tahto itse kehittää aluettaan, lisätä asunto- ja yritysrakentamis-
ta sekä muutenkin investoida saaristoon. Kylien yhteisöllisyys ja talkooperinne ovat merkittävä resurssi 
saariston kehittämisessä. 

Yksi joka kunnassa erittäin voimakkaasti esiintullut ongelma oli rakentamisen vaikeus. Kaavoitus, rakennus-
oikeuksien vähyys sekä hitaat ja hankalat lupamenettelyt näyttävät muodostavan pullonkaulan, joka olen-
naisesti estää saariston kehittämistä. Saariston haasteena on väestön väheneminen ja vanheneminen. Saa-
ristoon olisi halukkaita muuttajia mm. vanhojen saaristolasiten aikuset lapset ja loma-asukkaat, mutta lupia 
siihen on vaikea saada. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti tulee turvata kohtuullinen rakenta-
minen silloinkin, kun kaavoja ei vielä ole, joustavilla poikkeamiskäytännöillä. Tulisi pohtia myös, voitaisiinko 
kylien kehittämistä ja saaristoon sopivaa rakentamista edistää laatimalla rakentamisohjeita sekä saaristope-
rinteeseen sopivia talo- ja pihapiirityyppejä sekä panostamalla neuvontaan rakentamisen lupaviidakossa. 

Ohjelmatyössä saaristolaisten esille nostamat haasteet ovat samat, joita on esitetty valtioneuvoston periaa-
tepäätöksessä saariston kehittämisestä 2010 – 2011. Tämä antaa hyvän pohjan saaristo-ohjelman toteut-
tamiselle sekä mahdollisuuksia toimenpiteiden rahoittamiseksi joko saaristopolitiikan tuella tai kuntien 
valtionosuuksien saaristolisillä. 

Saaristokulttuuri, luonnonläheinen ja kiireetön elämäntapa, yhteisöllisyys ja yritteliäisyys elävät vahvoina. 
Saariston kehittämisen haasteena ja mahdollisuutena on sovittaa yhteen vanhat perinteet ja nykyajan vaa-
timukset. Tulevaisuuden saaristolaisuus voisi olla luonnonläheinen ja ekologinen elämäntapa, jossa yh-
distetään asuminen ja työ hyödyntämällä uusinta viestintä- ja ympäristöteknologiaa. 
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1.5 Saaristo-ohjelman toteuttaminen ja päivittäminen  

Jotta ohjelma-asiakirja voisi toimia saariston kehittämisen työvälineenä, tulee sitä käyttää toimenpiteiden 
toteuttamisen pohjana kuntien, yritysten, yksityisten ja kehittäjäorganisaatioiden toiminnassa. Tämä on 
mahdollista vain, jos kukin taho kokee ohjelman omakseen ja sitoutuu siihen. Sitoutuminen syntyy silloin, 
kun on itse mukana valmistelussa.  

Kukin kunta nimeää saaristoasioiden vastuuhenkilön. Kukin kunta harkitsee, pitääkö ko. virkamiehen työ-
panos kokonaisuudessaan kohdentaa saaristoasioihin, vai voisiko työstä vastata vain osalla työpanosta.  
Kuntien saaristovastaavien palkkakustannuksiin voi haluttaessa kohdentaa valtionosuuksien saaristolisää.   

Vakinaistetaan Itä-Uudenmaan saaristotyöryhmä, johon kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. Saaristotyö-
ryhmä organisoi ja koordinoi saariston kehittämistoimenpiteitä. Saaristotyöryhmä tekee kunnille ehdotuk-
sen valtionosuuden kuntalisien käytöstä. Kuntalisien määrää ja niiden käyttöä seurataan ja niistä tiedote-
taan myös kuntalaisia. Saaristotyöryhmällä on vuotuinen raportointivelvollisuus kunnille saaristo-ohjelman 
toteuttamisesta ja päivittämisestä. Kunnissa järjestetään vuosittain saaristoasioiden seurantakokoukset. 
Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman toteutuksessa huomioidaan alueen kaksikielisyys. 

Saaristo-ohjelmaa päivitetään vuosittain. Koko ohjelmaprosessin läpivieminen ei ole kuitenkaan tarpeen 
kuin esimerkiksi joka neljäs vuosi. Välivuosina voitaisiin keskittyä toimenpiteiden toteutuksen ja vastuuta-
hojen seurantaan ja päivittämiseen. Olennaista on, että saaristolaiset voivat osallistua tähän. Tämä voidaan 
toteuttaa järjestämällä vuosittain kuntakohtaiset työpajat, joissa kerrotaan saariston ajankohtaisista asiois-
ta ja työskennellään yhdessä ohjelman päivittämiseksi.    

 

                  

Saaristoasiain neuvottelu-
kunta, Uudenmaan liitto, 
Uudenmaan ELY-keskus 

Kunnat 

Sipoo Porvoo Loviisa 

ITÄ-UUDENMAAN 
SAARISTO-
TYÖRYHMÄ 

Raportointivelvollisuus 

Saariston  
toimijat 

Toteuttaminen, 
hankkeet ja 

toimenpiteet 

Kuntien vastuuhenkilöt 

  

  

 

  
Edustus Edustus 

Edustus 
Koordinointi ja 

seuranta 

Vuotuiset  
saaristotyöpajat 

 
Tiedotus 
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2. ITÄ-UUDENMAAN SAARISTO-OHJELMA  

 

2.1 Visio 

Itä-Uudenmaan saariston elinvoimaisuus perustuu perinteiden ja nykyajan mahdollisuuksien onnistu-
neeseen yhdistämiseen sekä asukkaiden, yrittäjien ja viranomaisten yhteistyöhön. 

Saariston asukasluku kasvaa hallitusti.  Alueelle muuttaa myös nuoria perheitä ja työikäisiä. Saaristossa 
on hyvät edellytykset ympärivuotiselle asumiselle ja yrittämiselle. 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä tuo uusia työpaikkoja. Uudet elinkeinot tukevat vanhoja saaristolaiselin-
keinoja.  

Peruspalvelut toimivat ja infrastruktuuria on parannettu. Saaristo on helposti asukkaiden ja vierailijoiden 
tavoitettavissa, sinne on helppo tulla ja sieltä on helppo lähteä. 

Saaristossa toteutetaan kestävän kehityksen periaatetta. Saariston ympäristö on puhdas. 

 

2.2 Nykytilanteen arviointi 

Loviisan, Porvoon ja Sipoon saaristoalueiden väestö, työpaikat ja loma-asuntojen määrä: 

Kunta Asukkaita 
2011 

ikä 
0-6 

ikä 
7-14 

ikä 
15-17 

ikä 
18-29 

ikä 
30-49 

ikä 
50-64 

ikä 
65-74 

ikä 
75- 

Työpaikkoja 
2009 

Loma-asunt. 
2009 

Loviisa 798 46 71 12 74 186 209 105 94 116 1610 

Porvoo 1915 142 179 63 180 485 496 109 161 296 2483 

Sipoo 190 12 13 4 11 42 50 25 33 24 1071 

Yht. 2903 200 263 79 265 713 755 239 288 436 5164 

 Huom! Loviisassa lisäksi työpaikkoja Hästholmenissa (yht. 513), josta osa saaristoalueella 

 

Itä-Uudenmaan saaristoväestöstä noin 2/3 asuu Porvoossa.  Sipoon saaristossa vakinaista asutusta on vähi-
ten.  Yhteensä Itä-Uudenmaan saaristossa asuu n. 2900 asukasta. Väestöstä yli 21 % on eläkeikäisiä. 

Vaikka kullakin kolmella kunnalla on pinta-alallisesti huomattava saaristo, kuntien saamat vuotuiset valti-
onosuuksien saaristolisät ovat olleet hyvin erisuuruiset, koska niiden perusteena on ollut saaristossa vaki-
naisesti asuva väestö.  Porvoo on saanut valtionavun saaristolisää noin 1,4 miljoonaa euroa, Loviisa noin 
35.000 euroa ja Sipoo noin 15.000 euroa. Saaristolisää ei ole missään alueen kunnassa kohdennettu erik-
seen määriteltyihin kohteisiin, vaan se on muodostanut erottelemattoman osan kunnan valtionavuista. 

Kaikkien kolmen kunnan saaristoalueilla on huomattavasti loma-asuntoja. Yhteensä loma-asuntoja on 5164. 
Jos oletetaan, että kutakin loma-asuntoa käyttäisi 2,8 henkilöä, olisi loma-asukkaita viisinkertainen määrä 
vakituisiin asukkaisiin verrattuna. Saariston kehittämisessä loma-asunnot ja -asukkaat ovat keskeisessä 
asemassa.   Loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi ja vakituisiksi asunnoiksi on luonteva tapa saa-
da alueelle uusia asukkaita. Loma-asukkaat ovat myös eritäin merkittävä alueen palvelujen käyttäjäryhmä. 

Työpaikkoja Itä-Uudenmaan saaristossa on yhteensä vain 436. Alueella asuu yli 1700 työikäistä (18 - 64 -
vuotiaat). Suurin osa alueella asuvista käy muualla töissä.  
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SWOT -analyysi 

VAHVUUDET 
 
Saaristolain ja -asetuksen suoma erityisasema 
Vetovoimainen saaristoympäristö 

 rauha ja kauneus   

 puhdas luonto, meri  

 sisä- ja ulkosaaristo  

 kylien ja kartanoiden kulttuurimaisemat   
Vahva paikalliskulttuuri  

 saaristolaishenki: yhteisöllisyys ja paikallistuntemus 

 eläviä perinteitä: saaristolaisammatit, tapahtumat, ruo-
kaperinteet ym.   

 kehittämishalukkuus ja tulevaisuususko 

 mahdollisuuksia perinteiselle  ja uudenlaiselle yritteliäi-
syydelle 

Metropolialueen läheisyys 

 sijainti (pääkaupungin, lentokentän vt/:n läheisyys) 
Nykyiset yhteydet ja palvelut (, joissa myös kehitettävää) 

 tieverkko, lautta- ja laivayhteydet  

 kunnalliset palvelut, koulut ja päivähoito 

 järjestöt ja kurssitoiminta 

MAHDOLLISUUDET 
 
Asutuksen lisääminen  

 vapaa-ajan asunnoista ympärivuotisia  

 täydennysrakentaminen 
Saariston ominaispiirteiden vahvistaminen 

 rauhallisempi elämänlaatu 

 hiljaisuus ja rauha, jota kesäasukkaat etsivät 
Uusia mahdollisuuksia yrittäjille  

 hallittua turismia 

 palveluja asukkaille ja kävijöille 

 pienteollisuutta, esim. data-alan pienyrittäjyyttä  
Yhteyksien paraneminen 

 pienimittakaavaisen veneliikenteen kasvu 
Yhteistyö ja verkostoituminen 

 yhteistyöprojekteja ja yhteistyöfoorumeita 

 saaristolaisinformaation lisääminen /nettisivut 
Uusiutuvan energian hyödyntäminen 

 tuulivoima, maalämpö, aurinko ja bioenergia  
Valtion resurssien kohdentaminen saaristo-ohjelman painopis-
teisiin 

HEIKKOUDET  
 
Kuntien asenne ja vähäiset resurssoinnit saaristoon 

 saaristolakia ei noudatettu riittävästi 

 paikallisilla vähän päätösvaltaa saariston kehittämisessä  
Saaristoon muuttamisen vaikeudet 

 rakentamisen ja lupien saannin  vaikeus ja hitaus: kaavoi-
tus  ja rakennusluvat 

 maan hinta korkea,  sirpaleinen maanomistus 

 vähän ympärivuotista asutusta 
Yhteistyön ja koordinoinnin puute 

 palvelu-/tapahtumainfo, nettisivut puuttuvat.  

 koordinoija, saaristoasiamies puuttuu. 
Puutteelliset ja uhanalaiset palvelut 

 koulujen lopettamisuhka  

 vanhustenhuollon tila 

 ei nuorison harrastusmahdollisuuksia, kokoontumispaik-
koja eikä ravitsemusliikkeitä 

 puutteelliset satamapalvelut: polttoaineen myynti, septi-
tankkien tyhjennys ym. 

Yritystoiminta 

 vähän paikallisia palveluyrityksiä  

 sesonkiongelma: kesällä kysyntää, talvella ei 

 epävarmuus tulevaisuudesta 
Huonot yhteydet 

 tieyhteydet ja teiden kunnossapito  

 puutteellinen satama- ja laituriverkosto: mm. laiturit, 
pysäköinti, uimarannat 

 internetyhteydet 

 paikallisliikenteen yhteydet maitse ja meritse  
Ympäristöongelmat 

 Itämeren tila huononee. Sinilevä vaikuttaa viihtyisyyteen 
ja turismin mahdollisuuksiin. 

UHAT  
 
Väestö väheneminen ja vanheneminen   

 rakentamisen vaikeuden, byrokratian ja kehittymättömän 
infrastruktuurin (mm. internet) seurauksena:  

 kiinteistöjen hinta kapuaa korkealle, 

 palvelut vähenevät: kouluja, päivähoitopaikkoja ja kauppoja 
lakkautetaan, 

 saaristolaisten työmahdollisuudet vähenevät samalla, kun 
uudet työmahdollisuudet eivät hyödytä saaristolaisia 

Tulevaisuususko ja halu yhteistyöhän hiipuu  

 Helsingin kasvupaineet huolestuttavat asukkaita ja inves-
tointeja suunnittelevia yrityksiä 

 riskinottokyvyn puute 

 vahvojen persoonien individualismi rajoittaa kehittämistoi-
mia 

Luonto saastuu  

 Itämeri saastuu, kalat vähenevät ja sinilevä lisääntyy.  

 herkkä saaristoluonto kuluu hallitsemattomasta käytöstä 

 lentokoneiden meluhaitat kasvavat.  

 öljykatastrofi 

 ydinvoimalaonnettomuus 

 tuulivoiman haitat 
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2.3 Kehittämisen painopistealueet ja toteutussuunnitelmat vuoteen 2016  

 

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman painopisteet ja toteutussuunnitelmat perustuvat kuntakohtaisiin työpa-
joissa tuotettuun materiaaliin ja luonnoksista saatuihin kommentteihin. Kuitenkin kaikissa kolmessa työpa-
jassa nousivat tärkeimpinä esille samat asiat: kehittämisen koordinoinnin tarve, infrastruktuuri, asumisen ja 
yrittämisen turvaaminen, palvelut ja ympäristökysymykset. Suurin osa haasteista on sellaisia, että niihin 
kannattaa etsiä ratkaisuja ylikunnallisesti yhteistyönä.  

Tästä johtuen saaristo-ohjelman kaikkia kuntia koskevat asiat on sisällytetty Itä-Uudenmaan saaristo-
ohjelman painopisteisiin ja toteutussuunnitelmiin. Tämän lisäksi ohjelma-asiakirja sisältää kuntakohtaiset 
osiot, jotka tarkentavat yhteisessä osiossa olevia toteutussuunnitelmia. Esitystapaan päädyttiin, jotta väl-
tyttäisiin turhalta toistolta. Saaristo-ohjelman käyttäjiltä se kuitenkin edellyttää sitä, että huomioidaan sekä 
koko Itä-Uuttamaata koskeva että kuntakohtainen osio.  

Avaintoimenpiteeksi nousee se, että kussakin kunnassa saariston kehittämiseen osoitetaan vastuuhenkilöt 
ja organisoidaan kuntayhteistyö saaristo-ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle. Merkittävä 
osa toimenpiteistä on sellaisia, että ne kannattaa toteuttaa kuntayhteistyönä esimerkiksi kehittämisorgani-
saation hankkeina. Saaristo-ohjelman toimenpiteiden toteutuksessa tutkitaan niiden vaikutukset monipuo-
lisesti ja -näkökulmaisesti. 
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2.3.1 Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä toteutettava ja kaikkia kuntia koskeva kehittämistyö, 
painopisteet ja toteutussuunnitelmat vuoteen 2016 

 
Painopiste 
1. Saariston kehittämisen koordinointi 

Toteutussuunnitelmat Vastuutahot 

 organisoidaan saaristo-ohjelman jatkotyö 
o saaristo-ohjelman toteutuksesta ja vastuista so-

piminen  
 

 sovitaan kuntien yhteisestä saariston kehittämisestä 
o määritellään yhteistoiminnan organisaatio: kuntien saaristohenkilöt, yhteis-

työelin (saaristotyöryhmä) sekä kehittämisorganisaatio (kehittämishankkeiden 
toteuttaminen) ja niiden toiminta   

o sovitaan saaristo-ohjelman toteuttamisesta ja lisäsuunnitelmista: esim. yhtei-
nen saaristoasiamies tai määritellyt yhteiset hankkeet  

o selvitetään käytettävissä oleva rahoitus (saaristolisät kuntien valtionosuuksissa 
sekä muu rahoitus)  

kunnat 
 
 
 
kehittämisorganisaatio 
 
kehittämisorganisaatio 

 saaristoasiamies tms. resurssit koordinoimaan saa-
risto-ohjelman toteuttamista 
o saariston kehittäminen ja markkinointi yhteis-

työssä koko Itä-Uudenmaan alueella 
o asukkaiden ja yritysten kehittämistoiminnan tu-

keminen  
o yhteistyön rakentaminen 
o saaristoviestintä (netti ym.) 

 

 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelmaa toteuttamaan palkataan kuntien yhteinen saa-
ristoasiamies tai käynnistetään teemakohtaisia hankkeita; tehtäviä:  
o hankkeistetaan saariston kehittämistoimenpiteitä ja anotaan niille rahoitusta 

eri lähteistä. 
o perustetaan Itä-Uudenmaan saariston omat nettisivut yhteistyössä saaristo-

laisten kanssa lisäämään näkyvyyttä, välittämään informaatiota, määritetään 
saaristolaisidentiteettiä ym. (esim. infoa palveluista, yrityksistä, kulttuurista, 
luonnosta, historiasta, mukana kuva-arkisto ja artikkeleja päivälehdistä). Sivu-
jen ylläpito organisoidaan paikallisvoimin esim. kylittäin. 

o kootaan saariston toimijoita yhteistyöhön, tuetaan saaristotoimijoiden keski-
näistä verkostoitumista ja saariston omaa kehittämistoimintaa.  

o tuetaan yrittäjien ja alueen palveluiden markkinointia osallistumalla aktiivisesti 
hankkeiden suunnitteluun ja hankerahoituksen hakemiseen. 

saaristotyöryhmä 
kehittämisorganisaatio  
 
 

 vuoropuhelu asukkaiden ja päätöksentekijöiden 
välillä 
o saaristolain noudattaminen ja saaristotuen jaka-

minen julkisesti ja läpinäkyvästi niin, että saaris-
tolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen 

 järjestetään saaristoasioita koskevia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia vähintään 
kerran vuodessa / kunta (asioina mm. saaristo-ohjelman toteutus, päivitys, seu-
ranta, saaristorahojen käyttö) 

 seurataan saaristolain toteuttamista ja siitä tiedotetaan 

saaristotyöryhmä  
kunnat ja kehittämisorganisaatio 
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Painopiste 
2. Kunnallistekniikan ja yhteyksien parantaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutahot 

 riittävästi pitkäntähtäimen suunnitelmia kunnallis-
tekniikan toteuttamisesta  

 tukea infrastruktuuri-investoinneille  

 selvitetään, kannattaako pitkäntähtäimen suunnitelmia laatia kuntakohtaisesti, 
kuntien yhteistyönä vain mahdollisesti maakuntaliiton toimesta 

 selvitetään tukimahdollisuudet infrastruktuurihankkeille 

kunnat / kehittämisorganisaatio 

vesi- ja viemärihuolto, energiahuolto 

 vesi- ja jätevesihuolto sekä laajakaista saaristoon, 
ensisijaisesti kyliin, mahdollistamaan etätyötä ja tu-
rismia  

laajakaista 

 laajakaistan / nettiyhteyksien ulottaminen rakenne-
tuille alueille (edellytys etätyön ja yritystoiminnan li-
sääntymiselle ja etäpalveluille esim. vanhustenhuol-
lossa) 

 selvitetään edullisia paikallisia ja innovatiivisia ratkaisuja vesi-, viemäri. ja energia-
huollolle (tuuli-/aaltoenergia) 

 
 
 

 sovitaan, mitä kuntien yhteisiä toimenpiteitä tehdään valokaapelien edistämiseksi 
(edunvalvonta, yhteinen suunnittelutyö…) 

 

hanke / kehittämisorganisaatio 

 

 

kunnat 

satama- ja laituriverkosto 

 satamien, yleisten laitureiden ja rantautumispaikko-
jen sekä niihin liittyvien pysäköintialueiden ja palve-
luiden verkosto mantereella ja saarissa 

 laaditaan yleissuunnitelma yleisten venesatamien ja laiturialueiden verkostosta 
mantereella ja saarissa, huomioidaan valmius toteuttaa uusi kalasatama   

 

 tarkempi kehittämisohjelma laaditaan kunnittain 

kunnat / kehittämisorganisaatio  
  
 
kuntien maankäyttö   

tiestö ja laivaväylät 
 

 laaditaan yleissuunnitelma saariston tie- ja kevyenliikenteen verkostosta  

 kartoitetaan teiden rakentamisen/kunnostamisen tarve ja määritellään toteutta-
misen kiireellisyysjärjestys 

 kartoitetaan väylien ruoppaustarpeet ja -mahdollisuudet sekä rahoitusmahdolli-
suudet 

kunnat / kehittämisorganisaatio  
 
kuntien kunnallistekniikka 
 
kunnat / kehittämisorganisaatio  

 

liikennepalvelut 

 ylikunnallinen kuljetusverkosto eri satamien välille 
mantereella ja saarissa 

 yhteydet asuttuihin saariin, joissa ei säännöllistä 
reittiliikennettä 

 taksiveneet ja risteilyalukset 

 kelirikon liikenneratkaisut 

 laaditaan kartoitus ja yleissuunnitelma saariston yhteysliikenteestä   

 tarkempi suunnitelma, toimenpiteiden ajoitus sekä kiireellisimpien toimenpitei-
den toteutus laaditaan kunnissa 

kunnat / kehittämisorganisaatio 
 
kunnat 
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Painopiste 
3. Asumisen ja yrittämisen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

rakentamisen edistäminen 

 julkinen maankäytön suunnittelu ja rakentamisen 
ohjaus tukemaan saariston kehittämistä   

 Itä-Uudenmaan saariston rakentamisohjeiston laatiminen sopivista rakennustyy-
peistä ja tavoista 

 laaditaan selvitys rakennus- ja yrityslupien helpottamiseksi saaristolain suomissa 
puitteissa  
o mahdollisuus lisärakentamiseen 
o mahdollisuus rakentaa vakituisia asuntoja / muuttaa vapaa-ajanasuntoja vaki-

tuisiksi 
o rakennusmahdollisuuksia saaristolaisten lapsille  

 toimenpiteet rakentamisen helpottamiseksi toteutetaan kunnittain 
o riittävien rakennusoikeuksien myöntäminen 
o rakennusluvan hakemisen helpottaminen ja käsittelyn nopeuttaminen  
o saaristolaisten ja yrittäjien erityistarpeiden huomioiminen kuntien rakennus-

järjestyksissä  

 kartoitetaan täydennysrakentamispaikkoja, jotka hyödyntävät nykyistä kunnallis-
tekniikkaa kylissä ja nykyisen rakentamisen yhteydessä 

kehittämisorganisaatio  

 

kehittämisorganisaatio 

 

 

 

kunnat 

 

 

 

 

kunnat  

yrittäjien verkostoituminen ja tuki 

 saaristoon elinkeinoasiamies (rahoitusta saaristora-
hoista) 
o tukea yritysetabloinneille, vähemmän byrokrati-

aa yrittäjille 
o yrittämisen helpottaminen joustavalla lupame-

nettelyllä 
o verkostoituminen ja yhteistyö kaupungin, vaki-

tuisten asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden, yri-
tysten ja yhdistysten kesken 

 kunnat organisoivat neuvontaa ja antavat apua matkailu- ym. yritysten perustami-
seen, sukupolvenvaihdoksiin, lupamenettelyihin ja rahoitusmahdollisuuksien löy-
tämiseen; nopeampia päätöksentekoprosesseja 
o yhteistyön ja yhteishankkeiden käynnistäminen verkoston puitteissa  
o hankerahoituksen hakeminen yhteisiin hankkeisiin  
o selvitetään mahdollisuuksia vesiviljelyyn 

kehittämisorganisaatio / kunnat 
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Painopiste 
3. Asumisen ja yrittämisen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

kestävän matkailun ja saaristoelinkeinojen kehittäminen 

 saaristoon soveltuvan, herkkää luontoa häiritsemät-
tömän pienimuotoisen turismin ja muun yritystoi-
minnan (esim. nettikauppa) edistäminen 
o alihankintayhteyksien kehittäminen 
o kalastusmatkailu 
o matkailua tukevat palveluyritykset (ravintolat, 

kioskit, kokoontumistilat) 
o perinteisten saaristoelinkeinojen (esim. puunja-

lostus, käsityöt) turvaaminen 
o maanviljelyksen ja kalastuselinkeinon turvaami-

nen, lähiruuan myyntimahdollisuuksien lisäämi-
nen 

o uuden innovatiivisen yritystoiminnan kehittämi-
nen 

 

 kehitetään ammattikalastusta ja rannikkoelinkeinoja  

 luontomatkailua ja veneilyä kehitetään mm. helpottamalla opastettujen kalastus-
retkien pääsyä kalavesille 

 laaditaan kestävän matkailun kehittämisohjelma ja toteutussuunnitelma, jossa 
suunnitellaan matkailun kannalta keskeisimmille alueille merkittyjä teitä, polkuja, 
luontopolkuja sekä veneily- ja kanoottireittejä  

 kootaan yritysverkostoja, jotka muodostava matkailun alihankintaverkostoja 
o verkotetaan saariston yrittäjien palveluita  
o risteilyt  / venematkat / taksiveneet Porvoon ja Loviisan keskustoista saaris-

toon 
o virkistyspakettien tuotteistaminen eri kohderyhmille 
o paikallisten palveluiden ja tuotteiden suosiminen, lisää lähiruuan myyntipaik-

koja 
o yhteisen ”saaristolaisilme” kehittäminen tuotteille ja tapahtumille  

 Itä-Uudenmaan saaristomatkailuviestintää tehostetaan 
o määritellään tuotettava materiaali   
o tuotetaan informaatiopaketti paikoista ja reiteistä veneilijöille ja turisteille, 

mm. karttoja, joissa reitit (myös kanoottireitit), rantautumispaikat palvelui-
neen sekä tiet ja polut  

o toteutetaan opas ja koulutusta, kuinka saaristossa toimitaan ja luonnossa liiku-
taan, esim. jokamiehenoikeuden rajat 

 kohdennetaan matkailumarkkinointia erityisesti Helsinkiin. Saaristoa markkinoi-
daan Lappiin verrattavana, lähellä olevana luontomatkailukohteena 

ESKO -kalatalousohjelma 

matkailuorganisaatiot, -hankkeet 

 

yritykset, elinkeinohankkeet, kehit-
tämisorganisaatio 
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Painopiste 
4. Palvelujen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutahot 

 peruspalvelujen turvaaminen ja tukeminen: koulu, 
päivähoito, posti, kyläkaupat ja lääkekaappi 

 

 vapaapalokuntien turvaaminen  
 

 polttoaineen ostamisen helpottaminen 

 kohdennetaan valtion saariston varoja, kunta- sekä muuta rahoitusta keskeisten 
palvelujen säilymiseen 
o peruspalvelut: koulu, päivähoito, vanhustenhuolto, kauppa 
o selvitetään mahdollisuutta saaristokoulujen kehittämiseksi luontokouluiksi 
o VPK:n toiminta  
o kauppaveneen toiminta 
o keskeinen saaristoliikenne/kuljetustuki 

 kehitetään uudenlaisia saaristoon sopivia toimintatapoja palvelujen tuottamiseksi: 
esim. tilojen ja palvelujen moninaiskäyttö: koulujen ja päiväkotien ruokailupalve-
lut maksullisina asukkaille ja yrittäjille; vanhusten kotipalvelut ostopalveluina pai-
kallisilta 

 luodaan edellytyksiä uusille palveluille 
o kauppavenekonseptia kehitetään kiertäväksi ja kelluvaksi nakkikioskiksi 
o polttoainemyyntipiste isoille veneille ja autoille 
o ravintoloita, kioskeja, kokoontumispaikkoja 
o lasten leikkipuisto 

kunnat 

 

 

yritykset, kehittämisorganisaatio 
 

yritykset, kunnat 

 

 linja-autoyhteydet ja muu paikallisliikenne, toimivat 

koulukuljetukset  

 

 aloitetaan yhteistyö ylikunnallisen kuljetusverkoston kehittämiseksi 
o suunnitellaan ja määritellään reittiverkosto mantereelta saarille ja saaril-

ta/laiturilta toiselle osana satamien, rantautumisalueiden ja rantapalvelujen 
kehittämisohjelmaa 

o taksiveneiden ja risteilyalusten kehittäminen  
o yhteysalusten kunnostaminen 
o ilmainen reittiliikenne 

kunnat 
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Painopiste 
5. Saaristokulttuurin säilyttäminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 saaristoperinteen tallentaminen  kartoitetaan ja julkaistaan Itä-Uudenmaan saariston ominaisimmat piirteet, elin-
keinot ja nähtävyydet  

 selvitetään mahdollisuutta saada saaristotietoa koulujen opetussuunnitelmaan  

yhdistykset, kuntien kulttuuri ja 

sivistystoimet 

 

 saaristoperinteen ja -osaamisen välittäminen  koulutusta ja kursseja perinteisistä saaristoelinkeinoista 

 kirjoittamattomat perinteiset saariston käyttäytymistavat esille 

 kehityssuunnitelma ja toimenpiteiden määrittely purjelaivakulttuurin ja jäljellä 
olevien alusten toimintaedellytysten kehittämiseksi 

kansalaisopistot ja muut oppilai-

tokset, kehittämisorganisaatio, 

yritykset 

 

 

Painopiste 
6. Saariston kestävä kehitys ja ympäristön 

turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 ekologinen elämäntapa 
 

 yhdistykset ottavat aktiivisen roolin saariston kestävänkehityksen edistämisessä 

 ekologista ajattelua edistetään esim. lähituotteita suosimalla ja välttämällä tar-
peetonta liikennettä   

yhdistykset, asukkaat 

 ympäristönäkökulma metsänhoitoon 
 

 tietoa ja koulutusta metsänomistajille ympäristönäkökulman huomioimiseksi 
metsänhoidossa 

metsänhoitoyhdistykset 

 aktiivinen vesiensuojelu, mm. umpeen kasvavien 
alueiden ruoppaus ja paikallisten ravinnepäästöjen 
vähentäminen  

 

 laaditaan vedenpuhdistusohjelma 
o septitankkien tyhjennyspaikkojen verkosto 
o paikallisten päästöjen vähentäminen 

 ruoppauksien edistäminen 

kuntien ympäristötoimet 

kehittämisorganisaatio 
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2.3.2 Loviisa, kehittämisen painopisteet ja toteutussuunnitelmat vuoteen 2016 
 

Painopiste 
1. Saariston kehittämisen koordinointi 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 sovitaan saaristo-ohjelman toteutuksesta, vastuista 
ja koordinoinnin resurssoinnista 

 määritellään kunnan saaristoasioista vastaavat henkilöt 

 sovitaan kuntayhteistyötä ja sen resurssoinnista 

 

 

  

Painopiste 
2. Saariston infrastruktuuri  

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 vesi- ja jätevesihuolto sekä laajakaista (mahdollis-
tamaan etätyötä ja turismia sekä pysyvän asumisen 
säilymistä) 

 määritellään ne saariston alueet, joissa halutaan kehittää asutusta ja matkailua 

 laaditaan näille kehittämisalueille vesi- ja viemärihuollon sekä valokuitukaapelin 
järjestämisestä ohjelma/kokonaissuunnitelma, jota ryhdytään toteuttamaan 

 

 väylät ja rantautumispaikat  
 
 

 laivasillan ruoppaus (suunnitelma on, toteutus 2013), syväväylä satamaan (kau-
punki, laivasiltayhdistys) 

 laaditaan suunnitelma jätepisteiden sijoituspaikoista ja toteuttamisen aikataulusta 
ja rahoituksesta 
o septitankkien tyhjennyspaikat (kelluva septitankki tyhjennys Keipsaloon + 

Sarvisalon sillan viereen) 
o ongelmajätekeräyspisteet 

 

 laivayhteydet 
 

 yhteysliikenteen kehittämisessä huomioidaan: 
o asuttuihin saariin, joihin ei ole julkista liikennettä, järjestetään laut-

ta/proomu esim. viidesti vuodessa tavarakuljetuksia varten (Våtskär) 
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Painopiste 
3. Asumisen ja yrittämisen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 maankäytön strategiaksi otetaan saariston pitämi-
nen asuttuna ja elävänä 

 

 kaupunki poistaa esteitä saaristoon sopivan yritys-
toiminnan tieltä 

 saariston toimijat verkostoituvat entistä aktiivisem-
min (asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, kaupunki, saa-
ristoasiamies) 

 ammattikalastusta ja muita rannikkoelinkeinoja 
kehitetään (yrittäjät, kaupunki, kalastuskunta) 

 

 saariston luontomatkailua kehitetään 

 selvitetään, miksi asukkaat kokevat rakentamisen byrokratian ylivoimaisena, mää-
ritellään toimenpiteet, joilla rakentamista helpotetaan ja lupakäsittelyä nopeute-
taan  

 kartoitetaan mahdollisuudet toteuttaa saaristoon soveltuvia kaupungin ja yksityis-
ten vuokra-asuntoja. 

 elinkeinotoimi järjestää verkostoitumistilaisuuksia; aamubrunsseja saaristoasiois-
ta saariston yrittäjille ja siksi aikoville 

 yrityskylien kehittäminen (yrittäjät, yhdistykset) 

 kalastajille suunnitellaan ja ryhdytään toteuttamaan kunnallisia rantautumispaik-
koja, joissa on kylmälaitteet ja jääkone, esim. Strömfors / Vahterpää sekä Back-
stens strand ja/tai Isnäs 

 useampia saaristoravintoloita esim. Gräddbergsö sekä Kabböle tai sen lähettyville 

 

 
 

Painopiste 
4. Palvelujen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 peruspalvelut turvataan: kauppa, koulu, posti, kahvi-
la jne. 

 
 

 kyläkoulut tärkeitä kylille (esim.  Isnäsin koulu), eri palvelujen ja toimintojen kes-
kittäminen olevien palvelujen yhteyteen  
o kaupungin tilojen ja palvelujen moninaiskäyttö ja alueen yrittäjien tukeminen: 

esim. koulujen ja päiväkotien ruokailumahdollisuuksien avaaminen maksua 
vastaan alueen asukkaille ja yrittäjille  

 vapaapalokunta ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos EVY säilytetään 

 

 uudet palvelut  selvitetään mahdollisuutta toteuttaa vanhainkoti /vanhusten palvelukeskus Vah-
terpäähän 

 

 polttoaineen myynti  polttoaineen myyntipisteitä, esim. Gräddbergsö  
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2.3.3 Porvoo, kehittämisen painopisteet ja toteutussuunnitelmat vuoteen 2016 

 

Painopiste 
1. Saariston kehittämisen koordinointi 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 sovitaan saaristo-ohjelman toteutuksesta, vastuista 
ja koordinoinnin resurssoinnista 

 määritellään kunnan saaristoasioista vastaavat henkilöt 

 sovitaan kuntayhteistyötä ja sen resurssoinnista 

 

 kunta kehittää toimintatapojaan avoimemmiksi ja 
vuorovaikutteisemmiksi 

 saaristorahat kohdennetaan saaristo-ohjelman mukaisiin hankkeisiin, rahoitus on 
avointa ja läpinäkyvää, saaristolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa rahoituksen koh-
dentamiseen 

 

 yhteistyön rakentaminen 
o vuoropuhelu asukkaiden ja päätöksentekijöiden 

välillä 
o asukkaiden oma panostus on vaikuttava verkos-

to, jota hyödynnetään 

 selvitetään, miksi saariston kehittäminen ja rakentaminen koetaan erityisesti 
Porvooossa byrokraattiseksi ja hitaaksi 

 määritellään toimenpiteet, miten tilannetta voidaan helpottaa ja päätöksenteko-
prosesseja nopeuttaa 

 

 

Painopiste 
2. Saariston infrastruktuuri 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 riittävästi pitkäntähtäimen suunnitelmia mm. vesi- 
ja viemärihuollon toteuttamisesta 
o toimivat tieyhteydet 
 
 
o rantainfra: yleiset laiturit, yleiset wc:t  ja erityi-

sesti pysäköintipaikat (Kalkstrand, Tirmo ym.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 teiden rakentamisen/kunnostamisen tarvekartoituksessa ja toteuttamisen kiireel-
lisyysjärjestys huomioidaan mm: 
o Tirmon tie (kapea yritys-/turistiliikenteelle) 
o kevyenliikenteet kaistoja tai leveämpiä teitä 
o Pellingin maantie (kapea, huonokuntoinen) 

 venesatamien ja laiturialueiden kehittämisessä huomioidaan:  
o venesatama, jossa septitankkien tyhjennys + vesi ym,  Voolahti-Fagersta alu-

eelle, riittävän iso esim. Alexandralle 
o hyväkuntoiset yleiset laiturit 
o kalasatama/satamat, jotta myös uusilla kalastajilla mahdollisuus aloittaa 

elinkeinon harjoittaminen 
o pääsyä Pirttisaareen parannetaan yhteistyössä Sipoon kanssa 

 pysäköintipaikat 
  venelaituri 

o matonpesupaikka 
o yleinen uimaranta Laggarholmenin tuntumaan 
o laskeutumispaikka MediHelille Pellinkiin VPK:n rantaan 
o vesi- ja viemärihuollon kehittämisessä huomioidaan mm: vesiposti 

Styrjoniin 
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o ruoppaus  

 
 ruoppaustarpeen kartoituksessa ja mahdollisuuksissa huomioidaan  

o Ölandetin ja Suur-Pellingin välinen salmi 
o Styrjon 
o syväväylät 
o yksityiset rannat 

 
 

Painopiste 
3. Asumisen ja yrittämisen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 saariston osayleiskaavojen valmiiksi saattaminen, 
rakentamismahdollisuuksia pyritään tarjoamaan, 
edellytys väestön kasvulle ja elinkeinojen kehittymi-
selle (maatalous, verkko-palvelut, turismi) 
o uusia rakennuspaikkoja, jotka hyödyntävät ny-

kyistä infrastruktuuria (vesi- ja viemäriverkostot)  
o rakennusoikeutta asuinrakennuksille (myös 

vuokra-asunnoille), suurillekin talousrakennuksil-
le, venevajoille  

o rakennusoikeutta yrityksille: pienteollisuustiloja, 
vuokramökkejä, mökkikyliä  

 maanomistajat otetaan huomioon osayleiskaavan laadinnassa, osayleiskaavatyö 
saatetaan päätökseen, kaavassa huomioidaan riittävästi alueen rakentamistar-
peet 
o asuinrakennukset, myös vuokra-asuntojen rakentamismahdollisuus 
o talousrakennukset 
o työpajat, työtilat 
o venevajat 
o yksityiset laiturit ja satamat 
 

 

 vähemmän byrokratiaa rakentamiseen  selvitetään, miksi asukkaat kokevat rakentamisen byrokratian ylivoimaisena, 
määritellään toimenpiteet, joilla rakentamista helpotetaan ja lupakäsittelyä no-
peutetaan  
o mahdollisuus rakentaa vakituisia asuntoja / muuttaa vapaa-ajanasuntoja 

vakituisiksi nykyistä helpommin 
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Painopiste 
4. Palvelujen turvaaminen  

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 peruspalvelujen turvaaminen   kohdennetaan valtion saaristonvaroja, kunta- sekä muuta rahoitusta keskeisten 
palvelujen säilymiseen 
o peruspalvelut: koulu, päivähoito, vanhustenhuolto, kauppa 
o VPK:n toiminta  
o Pellingin kurssikeskus  
o bussit ja muu paikallisliikenne 

 

 paikallisten erityispalvelujen tukeminen  paikallisia palveluntuottajia hyödynnetään enemmän kunnallisten palvelujen 
kustannustehokkaina tuottajina esim. vanhusten ateriapalvelussa  

 Pellingin Lapsikeskuksesta kehitetään ainutlaatuinen luontokoulu 

 

 
 

Painopiste 
5. Saariston kestävä kehitys 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 vähemmän päästöjä saariston mereen 
 

 selvitys mahdollisuuksista rajoittaa Hermanninsaaren, Porvoonjoen ja Nesteen 
päästöjä 
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2.3.4 Sipoo, kehittämisen painopisteet ja toteutussuunnitelmat vuoteen 2016 

 

Painopiste 
1. Saariston kehittämisen koordinointi 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 sovitaan saaristo-ohjelman toteutuksesta, vastuista 
ja koordinoinnin resurssoinnista 

 määritellään kunnan saaristoasioista vastaavat henkilöt 

 sovitaan kuntayhteistyötä ja sen resurssoinnista 

 

 saaristolain noudattaminen 

 korvamerkitty rahoitus saariston kehittämiseksi 
 

 määritellään konkreettisesti, mitä saaristolain noudattaminen tarkoittaa Sipoossa  
o selvitetään käytettävissä oleva rahoitus (saariston kehittämisvarat sekä muu 

rahoitus)  

 tukea kohdistetaan mm. saaristoliikenteeseen /  kuljetustukeen 

 

 saaristoviestintä, netti 
 

 perustetaan Sipoon saariston / Itä-Uudenmaan saariston omat nettisivut yhteis-
työssä saaristolaisten kanssa lisäämään näkyvyyttä, välittämään informaatiota, 
määritetään saaristolaisidentiteettiä ym. (esim. infoa palveluista, yrityksistä, kult-
tuurista, luonnosta, historiasta, mukana kuva-arkisto ja artikkeleja päivälehdistä) 

 

 

 

Painopiste 
2. Saariston infrastruktuuri 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 vesi- ja jätevesihuolto sekä laajakaista mahdollista-
maan etätyötä ja turismia sekä pysyvän asumisen 
säilymistä 

  

 tiestö  

 suojainen, helposti saavutettava lastaussatama 
mantereella 

 vierassatamat 
o yleisten laitureiden verkosto mantereilla ja saa-

rissa 
o Sipoon saaristoon ”kehätie” (Spjutsund – Kitö – 

Löparö – Kalkstrand) 

 uimarannat 

 teiden rakentamisen/kunnostamisen tarvekartoituksessa toteuttamisen kiireelli-
syysjärjestys huomioidaan mm:  
o Eriksnäs (hiekan, soran ym. kuljetus) 
o satama- ja uimaranta-alueille johtavien kevyen liikenteen väylien rakentami-

nen ym.  

 venesatamien ja laiturialueiden kehittämisessä huomioidaan: 
o inventointi nykytilanteesta 

 selvitys palvelujen tarpeesta ja toteutusmahdollisuuksista riittävät pysä-
köintialueet, laiturit, lastauspaikat, jätepisteet (myös septitankeille), polt-
toainemyynti, valvonta (satamat ja pysäköintialueet)  

 Kalkkitehtaanrantaan pysäköintipaikkojen tarve yli 50 (yhteistyössä Por-
voon kanssa) 

 rantautumispaikkoja (myös kajakeille)  
 vuokrattavia saunoja kunnan ulkoilualueille 
 vaelluspolkujen rakentaminen rannikkoa pitkin 
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 liikennepalvelut 

o kelirikon aikoina ilmatyynyalus saariston yrittäji-
en ja asukkaiden käytettävissä – voi toimia ym-
päri vuoden linjaliikennealuksena  

o kuljetusverkosto myös yli kunnan rajojen itään ja 
länteen 

o taksiveneitä ja risteilyaluksia 

 suunnitellaan ja määritellään ”Sibborundan”, saariston reittiverkosto mantereelta 
saarille ja  saarilta/laiturilta toiselle osana satamien, rantautumisalueiden ja ran-
tapalvelujen kehittämisohjelmaa 
o taksiveneiden ja risteilyalusten kehittäminen  
o yhteysalusten kunnostaminen 
o ilmainen reittiliikenne (vrt. Pirttisaari) 

 

 
 

Painopiste 
3. Asumisen ja yrittämisen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 maankäytön suunnittelu ja toteutus:  
o saaristolaisten ja yrittäjien erityistarpeiden huo-

mioidaan rakennusjärjestyksessä  
o sujuva rakennuslupamenettely  
o yritysystävällisyys, sujuvat lupamenettelyt 

 selvitetään, miksi asukkaat kokevat rakentamisen byrokratian ylivoimaisena, 
määritellään toimenpiteet, joilla rakentamista helpotetaan ja lupakäsittelyä no-
peutetaan 

 

 
 

Painopiste 
4. Palvelujen turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 peruspalvelut  
 

 keskeisiä palveluja tuetaan  
o peruspalvelut: koulut (Simsalön koulu kunnostetaan, ei myydä), keskeisin 

reittiliikenne, kauppaveneen toiminta 
o saariston VPK  

 

 uudet palvelut  luodaan edellytykset uusille palveluille 
o ravintoloita, kioskeja, kokoontumispaikkoja, lasten leikkipuisto 

 

 polttoaineen myynti  polttoainemyyntipiste isoille veneille ja autoille 
o liikkuvat polttoaineen myyntimahdollisuudet esim. tankkiautoista 
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Painopiste 
5. Saaristoelinkeinojen ja kestävän matkailun 

kehittäminen  

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 laadukas, kestävä matkailu, ei massaturismia 

 alihankintayhteyksien kehittäminen 

 luontomatkailu 

 matkailua tukevat palveluyritykset (ravintolat, kios-
kit, kokoontumistilat) 

 tuotteistettua virkistystoimintaa eri ryhmille  
 

 laaditaan Sipoon kestävän matkailun kehittämisohjelma ja toteutussuunnitelma, 
jossa 
o suunnitellaan matkailun kannalta keskeisimmille alueille merkittyjä teitä ja 

polkuja, luontopolkuja sekä näkötorni virkistysalueelle 
o suunnitellaan kanoottireittejä  
o selvitetään mahdollisuus toteuttaa hoidettuja pelikenttiä (minigolf, lentopallo 

ym.), jotka tarjoaisivat myös kesätyötä nuorille. 
o määritellään tuotettava materiaali ym. info  

 kehitetään Norrkullalandetin palveluita ja säännöllistä liikennettä ja kuljetuksia 
(huom. virkistysalueen yleissuunnitelma 2008) 

 kootaan yritysverkostoja: esim. tuotetaan yhdessä saaristolaisilme, kojut yms. 
pikku myymiselle 

 kalastusmatkailua ja veneilyä kehitetään mm. helpottamalla opastettujen kalas-
tusretkien pääsyä kalavesille 

 matkailuviestintää tehostetaan, kohdennetaan matkailumarkkinointi Helsinkiin 

 

 
 

Painopiste 
6. Puhtaan ympäristön turvaaminen 

Toteutussuunnitelmat Vastuutaho 

 vedenpuhdistus, paikallisten ravinnepäästöjen vä-
hentäminen  

 ruoppaukset  

 laaditaan vedenpuhdistusohjelma 
o paikallisten päästöjen vähentäminen 
o Sipoonlahden ym. ruoppaaminen 

 

 luonnontilaisen ympäristön turvaaminen  ryhdytään toimenpiteisiin Sipoon korvenkansallispuiston ulottamiseksi mereen 
asti 
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KARTTA UUDENMAAN SAARISTOSTA 
 
 


