
Vuoteen 2030 mennessä Iniön tavoitteena on olla ennakkoluuloton, ekologisesti 
kestävä ja uudistumiskykyinen elinympäristö. Iniön keskeisimmät vahvuudet 
kuten puhdas luonto, ekologisemmat elämäntavat sekä yhteisöllisyys on 
valjastettu käyttöön entistä konkreettisemmin. 

Saariston kestävyys ja elinvoimaisuus saavutetaan rakentamalla vastavuoroinen 
vuokra- ja matkailupalveluiden järjestelmä, joka mahdollistaa ympärivuotiselta 
asumiselta vaadittavan palvelurakenteen toiminnan ja ylläpitää autenttisen 
saaristolaiselämän hienovaraista tasapainoa. Saaristolaiselämän mahdollisuudet 
on tuotu toiminnan, tiedotuksen ja asumisen järjestelmällisen organisoinnin kautta 
yhä kasvavan Iniöstä kiinnostuneen ihmisryhmän tietoisuuteen ja käyttöön. 

Matkailupalvelut ja asukkaiden määrä pidetään optimaalisella tasolla tarjottavien 
palveluiden kapasiteetin tarkalla koordinaatiolla. Näin palvelurakenne toimii ja 
paikalliset toimijat saavat kaiken irti yhä saavutettavamman saaristolaiselämän 
eduista.

Yhteisomistukselliset vuokrarakenteet pitävät tuotot saaristossa ja helpottavat 
asukkaiden integraatiota. Myös kasvavalle määrälle erilaisia käyttäjäryhmiä 
tarjotaan tiloja virkistykseen ja työntekoon niin etämallilla kuin paikallisen 
yritystoiminnan muodossa esimerkiksi lähiruoan tuotannon ja matkailupalveluiden 
ylläpidon kautta. 

Myös Iniön ekologisen elinkaaren aitoon toteutumiseen ja brändiin panostetaan 
uusiutuvien energiatuotannon applikaatioiden kuten maalämmön sekä tuuli- 
ja aurinkoenergian yhteistoiminnan avulla. Selkeämpi palvelurakenne, uudet 
asumisen mahdollisuudet, vetovoimaisempi Norrbyn kyläyhteisö ja ekologisen 
elämäntavan jatkuvuus toimivat saaristolaiselämän elinvoimaisuuden 
kulmakivinä. 

Ympärivuotisuuden ei tarvitse esiintyä vain haavekuvana nykyaikaiselle 
saaristolaiselämälle, kun saaristolaiselämästä rakennetaan päättäväisin toimin 
aidosti saavutettavissa oleva idylli meille jokaiselle.

Fram till år 2030 har Iniö som mål att bli en fördomsfri, ekologiskt fållbar 
livsmiljö med förnyelseförmåga. Iniös centrala styrkor som den rena naturen, 
det ekologiska levnadssättet och gemenskapligheten har tagits i anspråk med 
ökad påtaglighet.

Skärgårdens hållbarhet och livskraft nås genom att bygga ett ömsesidigt hyres- 
och turismservicesystem, som möjliggör sådan verksamhet av servicestrukturen 
som krävs av året-om boende, och upprätthåller det autentiska skärgårdslivets 
subtila balans. Skärgårdslivets potential införs till uppmärksamhet och förfogande 
av den ständigt ökande gruppen av Iniö-intresserade, genom att systematiskt 
organisera verksamhet, information och boende.

Turismservice och invånarantal hålls på optimal nivå genom att koordinera 
servicekapaciteten noggrant. Sålunda funkar servicestrukturen, och lokala 
aktörer når mera utav förmånen av det mer och mer uppnåeliga skärgårdslivet.

De samägda hyresobjekten behåller intäkterna i skärgården och underlättar 
invånarnas integration. En växande antal olika användargrupper erbjuds 
utrymmen till rekreation och arbetsverksamhet både som distansjobb och 
lokal företagsamhet, inom t.ex. produktion av närmat och upprätthållande av 
turismtjänster.

Med hjälp av applikationer av förnybara energikällor, som samordning av 
jordvärme och sol- och vindkraft, satsar man på brand och äkta förverkligande 
av Iniös ekologiska omfång. En tydligare servicestruktur, nya boendealternativ, 
en mera attraktiv byagemenskap i Norrby och kontinuitet av den ekologiska 
livsstilen verkar som hörnstenar i skärgårdslivets vitalitet.

Året-om-boendet behöver inte te sig endast som en dröm av modernt skärgårdsliv, 
när man med beslutsamma åtgärder bygger en gediget nåbar idyll åt oss alla.
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HÅLLBAR

Social och kulturell hållbarhet
- Gemenskap och traditioner

Ekologisk hållbarhet
- Självförsörjning

FÖRDOMSFRI OCH 
FÖRNYELSEFÖRMÅGA

Fördomsfulla ändringar
- Markägande

Banbrytande
- Progressiva och experimentella 
boende- och byggnadslösningar 

ATTRAKTIV 

Omfattande basservice

Mångsidiga sysselsättningsmöjligheter
- Distansarbete/företagande

Skärgårdsmiljö/-idyll
-Alternativ, naturnära arbets- 

och livsmiljö

HINNSKÄR:  
GEMENSKAPSCENTRUM FÖR AKTIVITETER OCH SERVICE

Åretruntboende och koncentrerad service 

KEISTIÖ: EKOLOGISK ENERGI OCH TURISM 

Skärgårdens kraftverk och upplevelserika centrum

JUMO: INIÖS KULTURMILJÖ 

Stillhet, traditioner och koncentrerat jordbruk
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SKÄRGÅRDSPROFILER

Hållbar

Hinnskär, och i synnerhet Norrby med omnejd, erbjuder i första hand en boendemiljö 
för nyinflyttade i Iniö skärgård. Den nya bostadsstrukturen omfattar både hyres- och 
ägarboende för att förbättra skärgårdens attraktivitet och tillgänglighet. Boendemöj-
ligheterna planeras att motsvara en så mångsidig kravnivå som möjligt. Likaså kon-
centreras utvecklingen av skärgårdens basservicestruktur till Norrbys hamnområde. 
Att koncentrera den nya bostadsstrukturen i omedelbar anslutning till servicestruk-
turen stärker såväl den sociala gemenskapen som servicefunktionen. Även turisttjän-
ster samt nya arbetsmiljöer i form av lokaler som både ortsbor och icke-ortsbor kan 
hyra utifrån säsong sammanförs till Norrby med omnejd. På detta sätt kan Norrby 
erbjuda företagare och olika aktörer både basservice och en fungerande IT-
infrastruktur för krävande distansarbetsförhållanden.

Keistiö fungerar som fundament för ögruppens energisjälvförsörjning. Vindparken 
kommer att utvidgas för att komplettera byggnads- eller kvartersspecifika mikrosys-
tem som baseras på solenergi. Det samtida bruket av vindkraft och solenergi kan i 
bästa fall möjliggöra att de förnybara energiformerna produceras året om. Optimala 
väderlägen för olika produktionsformer kompletterar varandra. 

Keistiö fungerar även som skärgårdens huvudsakliga utvecklingscentrum för natur- 
och turistinfrastruktur. Märkta vandringsleder och kartlagda naturmål erbjuder turis-
ter ett överskådligt nät av besöksobjekt. Vandringslederna och naturmålen
kompletterar stationära lägerplatser som till exempel vindskydd samt ställen där 
utrustning för till exempel utflykter och paddling kan hyras. Resetjänsterna koordin-
eras via Iniös turistinfo.

Jumo i Iniös skärgård innehar i första hand rollen som kulturmiljöcentrum. På Jumo 
finns historiska miljöer bevarade, och en upplevelserik verksamhet baseras på båt-
skjulstypologi. Även skärgårdens gemensamma näringsproduktion koncentreras till 
Jumo genom bland annat fiske och jordbruk.




