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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.
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LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Ehdotus Merkitään läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Ehdotuksen mukaan.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Asia Saaristotoimikunnan 2.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2022 toimitetaan oheismateriaali-
na.

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Ehdotuksen mukaan siten, että Aaro Söderlundin edellisessä kokouksessa esittämään kysymyk-
seen koskien saaristotien statuksen nostamista saatu ELY-keskuksen vastaus käsitellään kohdas-
sa ”saaristoliikenteen ajankohtaiset asiat”.
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AJANKOHTAISTA SAARISTON JÄTEHUOLLOSTA

Asia Jätelaki on uudistunut ja sillä on vaikutuksia myös saaristoon. Matkailijat, kesäasukkaat ja veneilijät
kuormittavat saariston jätehuoltoa runsaasti myös tulevana kesänä. Viime vuoden huippusesonki
osoitti, että saariston kantokyky on koetuksella kesäaikaan.

Valmistelija SH/hm

Ehdotus Lounais-Suomen jätehuolto oy:n Cati Huhta ja Pidä saaristo siistinä ry:n Katriina Murto tekevät
selkoa saariston jätehuollon ajankohtaisista aiheista.

Päätös Cati Huhta kertoi LSJH:n näkökulmasta uuden jätelain merkityksestä yleisesti ja saariston näkö-
kulmasta erityisesti. Taloyhtiöille on vuoteen 2024 mennessä tulossa yhä tarkemmat ohjeet eri jä-
telajien keräykseen (esim. polttokelpoinen jäte, biojäte, lasi jne). Saaristossa biojätteen erilliske-
räys on tulossa vasta vuonna 2024. Ulkosaaristossa on tarkoitus saada aikaan lasi- ja metallipak-
kausten keräys vuonna 2023. Kierrätyspisteitä erityisesti muoville on tarkoitus lisätä. Saaristoalueil-
la lauttojen takana erityisesti lasi ja metalli sekä kartonkipakkaukset on tarkoitus saada edelleen
kierrätykseen.

Katriina Murto kertoi saariston jätehuollosta Pidä saaristo siistinä ry:n näkökulmasta. Yhdistys te-
kee tiivistä yhteistyötä LSJH:n kanssa ja tästä yksi esimerkki on viime syksyn romunkeräys kam-
panja (metallia, sähkölaitteita, vaarallista jätettä ym). Myös romuveneiden keräys on toteutettu. Yk-
si haaste keräyspisteillä on se, että ihmiset vievät sinne asiaan kuulumatonta jätettä.

Esitysten pohjalta käytiin yleiskeskustelu saariston jätehuollosta, mikä merkittiin tiedoksi. Esitelty
materiaali toimitetaan toimikunnalle jälkikäteen.

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

Asia Edellisessä kokouksessa päätettiin järjestää vierasvenesatamia käsittelevä seminaari keväällä
2022. Työvaliokunta suunnitteli ohjelmaa yhdessä saaristo- ja maaseutuasiamiehen kanssa
2.3.2022. Saaristo- ja maaseutuasiamies on suunnitellut ohjelman runkoa työvaliokunnan ehdotus-
ten pohjalta. Seminaari on tarkoitus järjestää tiistaina 26.4.2022 klo 12.30-15.30 Turussa.

Valmistelija SH/hm

Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies esittelee seminaarin ohjelman, josta käydään keskustelua.

Päätös Saaristo- ja maaseutuasiamiehen esittelemä seminaariohjelma hyväksyttiin esityksen mukaisena.
Seminaaria markkinoidaan mm. Varsinais-Suomen liiton verkkosivujen kautta ja suoraan viiteryh-
mille. Toivottavaa on, että kaikki vievät kutsua eteenpäin tahoillaan.

Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-
suomi.fi
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SAARISTON KYTKEMINEN UUTEEN MAAKUNTASTRATEGIAAN

Asia Saaristo on perinteisesti kytketty maakuntastrategiaan joko erillisellä ohjelmalla tai kevyemmällä
kytkentäasiakirjalla. Viimeksi mainittu toimintatapa on ollut käytössä viime aikoina. Saaristoa kos-
kevat maakuntastrategian toimenpiteet on otettu kytkentäasiakirjan lähtökohdaksi.

Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki esitteli uutta maakuntastrategiaa työvaliokunnalle
2.3.2022. Työvaliokunta päätti ottaa Lauttamäen esityksen vielä toimikunnan pohdittavaksi ennen
kuin etenemme kytkentäasiakirjan laadintaprosessissa.

Valmistelija SH/hm

Ehdotus Saaristo- ja maaseutuasiamies esittelee Lauttamäen aineiston, jonka pohjalta käydään yleiskes-
kustelu ja päätetään jatkotoimista.

Päätös Saaristo- ja maaseutuasiamies esitteli maakuntastrategiaa ja sen toimenpiteitä, joissa saaristo
voisi olla osallisena suoraan tai välillisesti. Saariston asemasta maakuntastrategiassa käytiin yleis-
keskustelu esityksen pohjalta.

Aaro Söderlund esitti saariston osamaakuntakaavoituksen käynnistämistä. Nykyinen maakunta-
kaava tunnistaa Söderlundin mukaan lähinnä saariston matkailulliset ja visuaaliset arvot. Sen si-
jaan esim. pysyvä asutus, liiketoiminta ja liikenne jäävät vähälle huomiolle. Erityisen vähälle huo-
miolle jää Söderlundin mukaan Iniön ympärivuotiset liikenneyhteydet ja läpiajoliikenne Korppoosta
Ahvenanmaalle. Retkeilyn ja virkistyksen lisäksi maakuntakaavan tulisi mahdollistaa asuminen ja
yrittäminen saaristossa. Sen tulisi tukea saariston pysyvän asutuksen laajentamista ja yritystoimin-
taa. Nykyinen maakuntakaava tukee Söderlundin mielestä ainoastaan vapaa-ajanasuntojen lisää-
mistä. Varsinais-Suomessa tulisi Söderlundin mielestä toteuttaa Tukholman saariston kaltainen ”Ö
för Ö -prosessi”, jossa päättävät viranomaiset jalkautuivat saaristoon ja sen eri kyliin kuulemaan
asukkaiden mielipiteitä kehittämistarpeista.

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että saaristo- ja maaseutuasiamies yhdessä työ-
valiokunnan kanssa vievät prosessia eteenpäin saariston kytkemiseksi maakuntastrategiaan. Saa-
ristotoimikunta pidetään ajan tasalla prosessin kulusta.

Lisätiedot Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704, etunimi.sukunimi@varsinais-
suomi.fi
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SAARISTOLIIKENTEEN JA MATKAILUN AJANKOHTAISET ASIAT

Asia Vuoden 2021 kesä oli saaristossa ennätyksellisen vilkas ja saaristo kuormittui liikenteellisesti ta-
vanomaisia vuosia enemmän. Vuoden 2022 kesäkaudesta ennustetaan yhtä vilkasta kuin edelli-
nen kesä. Rengasteillä erityisesti kevyt liikenne on vaarassa liikenneturvallisuuden kannalta.

Kuluneena talvena on sekä lautta- että yhteysalusliikenne sujunut ilman suurempia ongelmia.

Valmistelija SH/hm

Ehdotus Keskustellaan saariston liikenteestä ja tulevasta matkailukesästä yleisellä tasolla.

Päätös Käytiin yleisellä tasolla keskustelua saaristoliikenteestä. Korppoon ja Nauvon välinen lautta on
tarkoitus korvata ns. vaijerilossilla, jonka kuljettamiseen ei vaadita samaa pätevyyttä kuin nykyisel-
lä lautalla. Käyttäjillä on huoli turvallisuudesta tämän vuoksi. Siirtyminen vaijerilossiin heikentää
myös liikennöinnin työllistävää vaikutusta.

Rauno Aaltonen totesi, että Kustavin ja Iniön välillä on ollut ruuhkaista aika ajoin. Lisävuoro lienee
luvassa ja on tarpeen.

Korppoon ja Houtskärin väliseen lauttaan on tulossa kahvio.

Mossala-Iniö -välillä tullaan liikennöimään iltapäiväpainotteisesti.

Aaro Söderlund kysyi edellisessä kokouksessa Saaristotien statuksen muuttamisesta. Ilmari Vilja-
nen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta on vastannut kysymykseen ja todennut, että kantatiet
ovat kaupunkien välisiä teitä. Saaristotie voisi olla kantatie vain Paraisten keskustaan saakka. Uusi
status toisi tielle uusia vaatimuksia mutta ei välttämättä ohjaisi sille nykyistä enempää rahoitusta.

Rauno Aaltonen kysyi, olisiko EU:lta mahdollista saada tukea esim. saariston liikenneinfran rahoit-
tamiseen. Saaristo- ja maaseutuasiamies lupasi selvittää, mitä V-S liiton sisällä on tehty asian sel-
vittämiseksi.

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

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

Ehdotus Käsitellään mahdollisia tiedoksi annettavia asioita.

Päätös Ei tiedoksi annettavia asioita.
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MUUT ASIAT

Ehdotus Käsitellään mahdollisia muita asioita.

Päätös Käsiteltiin seuraavat muut asiat:

Asia: Saaristo- ja maaseutuasiamies kertoi Saaristoasiain neuvottelukunnan ajankohtaisista asioista.
Saaristolakia ryhdyttänee päivittämään seuraavalla hallituskaudella. Vuoden 2022 aikana on tar-
koitus saada aikaan SANK:n ja eri ministeriöiden yhteistyössä laatima muistio saaristolain päivit-
tämistä silmällä pitäen. Käynnissä oleva työ saariston käsitteen määrittelystä liittyy kiinteästi tähän
prosessiin. Apuna työssä ovat SYKEn asiantuntijat.

Päätös Kirjattiin SANK:n ajankohtaisten asioiden esittely tiedoksi.

Aaro Söderlund katsoi, että uudessa saaristolaissa tulisi välttää negatiivisten seikkojen dominans-
sia vaan nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja kustannuksia. Uusien suurten kuntien (ku-
ten Savonlinna) saadessa saaristokuntastatuksen saattaa koko tukijärjestelmä kuormittua liiaksi,
mikä olisi uhka Varsinais-Suomen näkökulmasta.

Rauno Aaltonen peräänkuulutti yrittämisen tekemistä edullisemmaksi saaristossa.

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

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

Ehdotus Saaristotoimikunta päättää seuraavan kokouksen päivämäärän.

Päätös Seuraava kokous pidetään 20.5.2022 klo 9.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
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