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Pöytäkirjantarkastajat 

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 
 _____ 
   
§ 2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Ehdotus Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Ehdotuksen mukaan. 
 _____ 
   
§ 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Ehdotuksen mukaan. 
 _____ 
   
§ 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

Asia Saaristotoimikunnan 9.11.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja 4/2020 toimitetaan oheismateriaali-
na. 

 
Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Ehdotuksen mukaan. 
 _____ 
   
§ 5 LIIKENNETURVALLISUUS MAANTEILLÄ SAARISTOSSA 

Asia Liikenneturvallisuus saaristossa on säännöllinen keskustelunaihe erityisesti saariston rengasteiden 
yhteydessä. Suureksi kasvanut peuraeläinkanta on yhtenä huolen aiheena liikenneturvallisuudesta 
puhuttaessa. Leudot talvet ovat lisäksi aiheuttaneet ongelmia teiden kunnolle viime vuosina. 

 
 Tuore uutinen Kirjalansalmen sillan huonosta kunnosta aiheuttaa huolta sekä Paraisten kaupun-

gissa että laajemmin Saaristotien käyttäjissä. 
 
Valmistelija SH/kk 
 
Ehdotus Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tekee selkoa saariston liikenneturvallisuusky-

symyksistä erityisesti rengasteiden näkökulmasta. Käydään yleiskeskustelu alustuksen pohjalta. 
 
Päätös Jaakko Klang esitteli liikenneturvallisuusasioita saariston näkökulmasta. Maanteiden liikenneturval-

lisuuteen vaikuttavat monet tekijät, joista nopeudet ovat usein ratkaisevassa asemassa. Nopeuksia 
taajama-alueilla on saaristossa pystytty onnistuneesti rajoittamaan esimerkiksi kiertoliittymillä (Pa-
raisten keskusta). Hirvi- ja peuraeläimet aiheuttavat myös haasteita liikenneturvallisuudelle. Teiden 
liikenneturvallisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan; kesällä liikennetiheys on suurempi, jolloin 
onnettomuuksiakin sattuu enemmän. Klang peräänkuulutti vastuuta erityisesti nuorilta kuljettajilta. 
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 Pyöräilijöiden liikennekäyttäytymistä voitaisiin esille nostetun ehdotuksen mukaan parantaa ren-
gasteillä esim. info-kylttien avulla; kylteissä kerrottaisiin pyöräilyn sujuvuudesta ja riskitekijöistä. 
Jaakko Klang lupasi selvittää asian toteuttamismahdollisuuksia. 

 
 Jaakko Klangin esitys ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-

suomi.fi 
  
 
§ 6 SAARISTOTOIMIKUNNAN VUOSIKELLO 2021 

Asia Saaristotoimikunta valtuutti saaristo- ja maaseutuasiamiehen laatimaan vuosikellon ohjaamaan 
toimintaamme vuonna 2021. Toimintamme pohjautuu koronapandemian vuoksi suurelta osin ver-
kossa tapahtuvaan vaikuttamiseen, josta kevään 2021 webinaarisarja on yksi osio. Mm. pyöräily-
matkailu päätettiin sisällyttää toimintasuunnitelmaamme vuonna 2021. 

 
Valmistelija SH/kk 
 
Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies esittää luonnoksensa vuosikelloksi 2021. Käydään keskustelua 

ehdotuksen pohjalta ja päätetään mahdollisista muutoksista/lisäyksistä. 
 
Päätös Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli luonnoksensa saaristotoimikunnan vuosikelloksi 2021. Esi-

tyksen mukaan kevään 2021 toiminnan pääpaino on suunnitelluilla webinaareilla, joiden suunnitte-
luun työvaliokunnalle esitetään keskeinen rooli. Toimikunta aktivoituu pandemian helpottaessa 
syyskaudella, jolloin on tarkoitus pitää ainakin yksi kokous jossakin valitussa saaristokohteessa. 

 
 Esitetty vuosikellon luonnos hyväksyttiin ja lopullinen viimeistelty versio toimitetaan s-postilla saa-

ristotoimikunnalle. 
 _____ 
   
Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-

suomi.fi 
   
§ 7 WEBINAARI ASUMISESTA SAARISTOSSA 28.1.2021 JA TULEVAT WEBINAARIT 

Asia Saaristo- ja maaseutuasiamies on laatinut ohjelman webinaariksi koskien asumista saaristossa. 
Webinaariin on kutsuttu osallistujiksi saaristotoimijoita laajalla rintamalla. Webinaarin moderaattori-
na toimii SANK:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist. Webinaarisarjaa on tarkoitus 
jatkaa maaliskuussa ja kesäkuussa 2021. 

 
Valmistelija SH/kk 
 
Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies esittelee webinaarin ohjelman. Käydään lisäksi keskustelua seu-

raavien webinaarien sisällöstä ja ajankohdista. Kirjataan ensimmäisen webinaarin ohjelma ja käyty 
keskustelu tiedoksi. 

 
Päätös Saaristotoimikunta hyväksyi ja merkitsi tiedoksi esitellyn webinaariohjelman 28.1.2021. Työvalio-

kunta suunnittelee myöhempiä webinaareja ja esittelee luonnoksia toimikunnan seuraavassa ko-
kouksessa. 

 _____ 
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Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-
suomi.fi 

  
§ 8 SAARISTOLIIKENTEEN AJANKOHTAISET ASIAT 

Asia M/S Auran korvaaminen M/S Sternalla Kustavin ja Iniön välillä, jotta saataisiin enemmän kapasi-
teettia ajoneuvoille, on herättänyt paljon keskustelua Paraisilla, erityisesti Iniön alueella. Paraisten 
kaupunki on ollut asiassa yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. 

 
Valmistelija SH/kk 
 
Ehdotus Käydään keskustelua Kustavin ja Iniön välisestä liikenteestä sekä muista mahdollisista saaristolii-

kenteen kysymyksistä. 
 
Päätös Kalusto vaihtuu entisen tiedon mukaisesti Kustavin ja Iniön välillä kapasiteetista (ajoneuvojen mää-

rä) johtuvista syistä. 
  
 Denina Björklund kertoi, että liikenteen lopettaminen niihin saariin, joissa ei ole vakinaista asutusta 

on herättänyt paljon keskustelua ja hän on saanut lukuisia yhteydenottoja. 
 
 Daniel Wilson kertoi, että m/s Stellan liikennöintiä Taalintehtaalla on vaikeuttanut laiturityön viiväs-

tyminen valituksen takia. 
 
 Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
   
 
Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-

suomi.fi 
  
§ 9 SANK:N AJANKOHTAISET ASIAT 

Asia Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristo-ohjelma on julkaistu ja toimitettu eteenpäin laajalla jake-
lulla. Pääsihteeri Elina Auri esittelee saaristo-ohjelmaa webinaarimme yhteydessä 28.1.2021 mutta 
tarkoitus on myös viedä tietoa ohjelmasta saaristoon fyysisten tilaisuuksien muodossa pandemian 
helpottaessa. 

 
 SANK:n työ saariston määrittelyssä ja tulevaisuuden saaristoliikenteen suunnittelussa etenee. 

Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta päivittää saaristolaki vielä tällä vaalikaudella. 
 
Valmistelija SH/kk 
 
Ehdotus Saaristotoimikunta kirjaa SANK:n ajankohtaiset asiat tiedoksi. 
 
Päätös Saaristo- ja maaseutuasiamies kertoi SANK:työryhmien (saaristoliikenne ja saariston määrittely) 

työstä. Kummankin työryhmän loppuraportin on määrä valmistua kevään aikana. Tarve saaristolain 
uudistamiseen on suuri ja sen toteuttamista vielä tällä vaalikaudella on selvitetty, mutta asia vaikut-
ta erittäin haastavalta asian monitasoisen luonteen vuoksi. 

 
 Saaristo- ja maaseutuasiamiehen tilanneraportti SANK:n asioista merkittiin tiedoksi. 
 _____ 
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§ 10 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

Ehdotus Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita. 
 
Päätös Ei tiedoksi annettavia asioita. 
 _____ 
   
§ 11 MUUT ASIAT 

Ehdotus Käsitellään mahdollisia muita asioita. 
 
Päätös Käsiteltiin seuraavat muut asiat: 
 
 Denina Björklund esitti kysymyksen SOTE-uudistuksen etenemisestä saariston näkökulmasta. 

Käydyn lyhyen keskustelun perusteella lisätietoa uudistuksesta ja sen merkityksestä saaristolle ei 
ole tullut edellisen kokouksemme jälkeen. 

 
 Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja päätettiin jatkaa uudistuksen valmistelun seurantaa. 
 _____ 
   
Lisätiedot: Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-

suomi.fi 
  
§ 12 SEURAAVA KOKOUS 

Ehdotus Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän. 
 
Päätös Seuraava kokous pidetään päätöksen mukaan TEAMS-kokouksena 18.3.2021 klo 14. 
 _____ 
   
§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23. 
 _____ 
   
 


