
INIÖN YHTEISÖ - ELINVOIMAINEN ASUKASPOHJA

PALUUMUUTTAJA
Oma tila/maa olemassa 
Rakennuksen uudelleen käyttö/modernisointi
Ei välttämättä tarvetta työllistyä
Verkostot mualla, mahdollisesti osavuotisasukas

ELÄKELÄINEN

NUORI PERHE
Palveluiden läheisyys (koulu, päiväkoti) tärkeää
Pysyvä asunto, muokattavissa lasten muuttaessa opiskelemaan
Työllistyminen

PYSYVÄT ASUKKAAT

ETÄTYÖNTEKIJÄ

Ikääntyessä tilan ylläpito vaikeutuu - miten mahdollistaa saaristossa
asuminen  pitkään?
Kesämökistä pysyväksi asumiseksi
Hoitopalveluiden saatavuus tärkeää

DOWNSHIFTAAJA

Turvallisuus

Vapaus Yhteisöllisyys

ASUMISMUODOT
ASUKKAAT JA 
MATKAILIJAT

KOKEMUS JA ARVOT

PROFIILIT

Mahdollisuus yhteisiin työhuoneisiin muiden kanssa
Asumisen helppous tärkeää, ei vastuuta asumisen ylläpidosta
Luontokokemus tärkeä
Mahdollisuus myös yksityisyyteen

Yksinkertaisempi elämä, omavaraisuus
Ei välttämättä autoa
Luonnon läheisyys
Pienyrittäjiä

NATURENS HÄLSOEFFEKTER FUNKTIONELL
TOIMINNALLINEN VIHERREITTI - SAARIHYPPELY

Blodtrycket sjunker

Fysiska symtom minskar

Stress avtar

Humöret stiger

Den fysiska aktiviteten ökar

Det sociala välmåendet ökar

UPPLEVELSE OCH VÄRDEN

Utgångspunkterna för ett hälsosamt liv �nns i skärgården. Traditionellt har naturen betytt mycket för �nländarna
men förändringarna i samhällsstrukturen har lett till att förhållandet till naturen har försvagats.
En mångsidig natur och de ekosystemstjänster som naturen ger bildar grunden för människans välfärd.
Naturens processer garanterar de grundläggande förutsättningarna för livet. Naturens närhet i livsmiljön minskar
prevalens och medför mer lycklighet.

Naturens hälsoe�ekter Funktionell:

Att se naturen, uppleva den och att sysselsätta sig i naturen ökar välmåendet på många sätt. 

Ny by

Välkommen
till Iniö

Ulos autosta 
luontoon

Meri uutena 
elinkeinona 

Monipuolinen 
saaristoluonto

Julkinen 
ranta-alue

Ulos autosta 
luontoon

Monipuolinen 
saaristoluonto

Enhetligare Norrby

Upplevelserik
Jumo

Historiska
Keistiö

Lantromantiska 
Söderby

UTVECKLINGSPOTENTIALER

BOENDE

TURISM

NYA NÄRINGAR

Kuten moni pienempi suomalainen paikkakunta on Iniö pitkään kärsinyt 
muuttotappiosta joka on koitumassa entisen kunnan kohtaloksi. Maantieliikenteen 
syrjäytettyä merikuljetukset 1900-luvun aikana on Turunmaan saariston merkitys 
keskeisenä kauppaväylänä kadonnut, ja Iniö muuttunut keskiöstä periferiaksi. 
Toisaalta tämä luonnonläheinen ympäristö voi aikana jolloin terveyttä ja
hyvinvointia arvostetaan yhä enemmän ja jakamistalous on tekemässä paluutaan
varteenotettavan vaihtoehtona kulutukseen perustuvalle nykytaloudelle olla 
houkutteleva asuinympäristö parempaa elämänlaatua etsiville ihmisille.
 Vaikka Iniöllä on asuinympäristönä monia vetovoimatekijöitä on yksi 
paikkakunnan suurimpia haasteita elinkeinojen keskittyminen kaupunkeihin, 
ja jotta Iniöstä saadaan varteenotettava ympärivuotinen asuinpaikka olisi niin 
alueen asumismuotoja kuin elinkeinoja kehitettävä. Strateginen yleissuunnitelma 
perustuu analyyseihin Iniön niin fyysisestä kuin sosiaalisesta ympäristöstä, 
pyrkimyksenä löytää Iniön mahdolliset kehityspotentiaalit. Suunnitelma 
lähtee Iniön kyläyhteisöistä ja niitä ympäröivistä maisemista sekä niiden 
ominaispiirteistä, ja pyrkii löytämään sellaisia tapoja kehittää asumista ja elämistä 
Iniössä, jotka säilyttäisivät ja vahvistaisivat alueen nykyisiä ominaispiirteitä. 
Peilaamalla kyläalueiden kehityspotentiaalit nouseviin trendeihin kuten kestävään 
matkailuun ja jakamistalouden uuteen kukoistukseen pyritään suunnitelmalla 
löytämään Iniölle soveltuvat keinot ympärivuotiseen elinvoimaan.

under 1900-talet ersatt sjötransporten har Åbolands skärgård mist sin betydelse 
som en central handelsrutt och Iniö förvandlats från centrum till periferi. Trots 
detta kan Iniös naturnära miljö vara ett lockande alternativ för människor i jakt 

och delningsekonomin håller på att återvända som ett reellt alternativ till den 
moderna, konsumtionsbaserade ekonomin.

Även 
som  boendemiljö är en av ortens största utmaningar arbetsplatsernas 
koncentrering i städer, och för att Iniö kunde fungera som ett reellt alternativ 
för åretomboende borde såväl områdets boendeformer som näringsgrenar 
utvecklas. Denna strategiska generalplan bygger på analyser av Iniös såväl 
fysiska som sociala miljö, och syftet med planen är att kartlägga Iniös möjliga 
utvecklingspotential. Den strategiska planen utgår från Iniös bygemenskaper 
och det omringande landskapet samt deras unika karaktärsdrag, och strävar på 

byaområdenas utvecklingspotential med växande trender som hållbart resande 
och delningsekonomins nya blomstring strävar den strategiska planen efter att 
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Osavuosiasukkaiden käyttämien tilojen muuntautuminen usealle käyttäjälle läpi vuoden?

Taiteilijaresidenssit

Yhteisöasuminen jossa alakerta on vapaata työtilaa,
joka yhdistyy luontoon. 
Tyyppitalon modernisointi.

ELINKEINOT

ASUMISMUODOT

INIÖN TULEVAISUUDEN KOMPASSI

KYLÄ JA 
MAISEMA

ASUKKAAT JA 
MATKAILIJAT

1. ELINVOIMAINEN ASUKASPOHJA

3. "SAARISTOKOKEMUKSELLISUUS"

INIÖ  - LÄHTÖKOHDAT TERVEELLISEEN ELÄMÄÄN

KESTÄVYYS

KOKEMUS JA ARVOT

EKOLOGISKA DELADE RESURSER

LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET

Verenpaine alenee

Fyysiset oireet vähenevät

Stressi lievittyy 

Mieliala kohenee

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy

KOKEMUS JA ARVOT

Mitkä ovat yhden yhteisön tarpeet omavaraisuuteen liittyen?
Kehitetään omavaraisuutta osana yhteisöä.

Jakamistalous 
ja -kulttuuri

Viljely

Sadeveden keruu

Kestävä liikkuminen
Bike-to-go, boat-to go

Tuulivoima

Aurinkopaneelit

Kestävät energianlähteet

Kierrätys

KESTÄVYYS

Luonto lähtökohtana

Ympäristö palvelut

Sosiaaliset palvelut

SOCIO-EKOLOGINEN YHTEISÖ

SOSIAALISET JAETUT RESURSSIT

Ruoan tuotanto

Yhteiset harrastukset 
ja aktiviteetit

Lapsenvahti palvelut

Yhteisöllinen oppiminen

Liikkuvat vapaa-
ajan palvelut

Yhteisöllinen 
osaaminen

-> KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA LÄHTÖKOHTANA ASUMISEN MUODOILLE

€

Lähtökohdat terveelliselle elämälle löytyy saaristosta. Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon, 
mutta yhteiskunta rakenteen muutoksen myötä luontosuhde on heikentynyt .
Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta.
Luonnon prosessit takaavat elämän perusedellytykset. Luonnon läheisyys elinympäristössä vähentää
sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. 

Luonnon terveydelliset vaikutukset:

Luonnon näkeminen, kokeminen ja luonnossa tekeminen lisäävät hyvinvointia monella tapaa.

1. Restaurointi ja mahdollinen laajennus

Ympärivuotinen käyttö
Osavuosiasukkaiden käyttämien tilojen muuntautuminen usealle käyttäjälle läpi vuoden?
Joustavuus

3. Yhteisöasuminen

2. Asuminen veden äärellä

Vanhusten yhteisasuminen, hoitokodit Taiteilijaresidenssit

Yhteisöasuminen jossa alakerta on vapaata työtilaa,
joka yhdistyy luontoon. 
Tyyppitalon modernisointi.

ELINKEINOT

ASUMISMUODOT

INIÖN TULEVAISUUDEN KOMPASSI

1. ELINVOIMAINEN ASUKASPOHJA
2. KESTÄVÄ MATKAILU
3. "SAARISTOKOKEMUKSELLISUUS"

INIÖ  - LÄHTÖKOHDAT TERVEELLISEEN ELÄMÄÄN

KESTÄVYYS

KOKEMUS JA ARVOT

ASUMISMUODOT

ASUMISYKSIKÖN TEHOKKUUS

EKOLOGISET JAETUT RESURSSIT

LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET

Verenpaine alenee

Fyysiset oireet vähenevät

Stressi lievittyy 

Mieliala kohenee

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy

KOKEMUS JA ARVOT

Mitkä ovat yhden yhteisön tarpeet omavaraisuuteen liittyen?
Kehitetään omavaraisuutta osana yhteisöä.

Aurinkopaneelit

Kestävät energianlähteet

Kierrätys

KESTÄVYYS

Luonto lähtökohtana

Ympäristö palvelut

Sosiaaliset palvelut

SOCIO-EKOLOGINEN YHTEISÖ

SOCIALA DELADE RESURSER 

Ruoan tuotanto

Yhteiset harrastukset 
ja aktiviteetit

Lapsenvahti palvelut

Yhteisöllinen oppiminen

Liikkuvat vapaa-
ajan palvelut

Yhteisöllinen 
osaaminen

ELINKEINOT

-> KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA LÄHTÖKOHTANA ASUMISEN MUODOILLE

Lähtökohdat terveelliselle elämälle löytyy saaristosta. Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon, 
mutta yhteiskunta rakenteen muutoksen myötä luontosuhde on heikentynyt .
Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta.
Luonnon prosessit takaavat elämän perusedellytykset. Luonnon läheisyys elinympäristössä vähentää
sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. 

Luonnon terveydelliset vaikutukset:

Luonnon näkeminen, kokeminen ja luonnossa tekeminen lisäävät hyvinvointia monella tapaa.

Raitti, Italia, San Miniato

INIÖN YHTEISÖ - ELINVOIMAINEN ASUKASPOHJA

1. Ensi sijaisesti olemassa olevat tyhjät rakennukset kartoitetaan ja restauroidaan mahdollisuuksien mukaan
2. Norrbyn palvelukeskusta vahvistetaan
3. Söderbyssä hienovarainen vähäinen täydennysrakentaminen, pääosassa retaurointia
4. Uusi ekokylä etelään
5. Raitti

Yhteisöasuminen jossa alakerta on vapaata työtilaa,

Raitti, Iniön kontekstissa

Suuri osa suositelluista rakennusalueista oli kyläteiden varella
Vaihteleva kyläraitti tiivistyy ja avartuu
Aluetiheydeltään väljä raitti, peltomaisemaa ei haluta peittää
Näköyhteys seuraavaan alueeseen
Muodostaa vöitä saaren yli

Turvallisuus

Vapaus Yhteisöllisyys

ELINKEINOT

ASUMISMUODOT

KYLÄ JA 
MAISEMA

ASUKKAAT JA 
MATKAILIJAT

INIÖ  - LÄHTÖKOHDAT TERVEELLISEEN ELÄMÄÄN

KESTÄVYYS

KOKEMUS JA ARVOT

PROFIILIT

KYLÄ JA MAISEMA
INIÖN KEHITYSSTRATEGIA

EKOLOGISET JAETUT RESURSSIT

LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET

Verenpaine alenee

Fyysiset oireet vähenevät

Stressi lievittyy 

Mieliala kohenee

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy

KOKEMUS JA ARVOT

Mitkä ovat yhden yhteisön tarpeet omavaraisuuteen liittyen?
Kehitetään omavaraisuutta osana yhteisöä.

Jakamistalous 
ja -kulttuuri

Viljely

Sadeveden keruu

Kestävä liikkuminen
Bike-to-go, boat-to go

Tuulivoima

Aurinkopaneelit

Kestävät energianlähteet

Kierrätys

HÅLLBARHET 

Naturen som utgångspunkt

Miljötjänster

Sociala tjänster 

SOCIOEKOLOGISK GEMENSKAP 

SOSIAALISET JAETUT RESURSSIT

Ruoan tuotanto

Yhteiset harrastukset 
ja aktiviteetit

Lapsenvahti palvelut

Yhteisöllinen oppiminen

Liikkuvat vapaa-
ajan palvelut

Yhteisöllinen 
osaaminen

-> KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA LÄHTÖKOHTANA ASUMISEN MUODOILLE

€

Lähtökohdat terveelliselle elämälle löytyy saaristosta. Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon, 
mutta yhteiskunta rakenteen muutoksen myötä luontosuhde on heikentynyt .
Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta.
Luonnon prosessit takaavat elämän perusedellytykset. Luonnon läheisyys elinympäristössä vähentää
sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. 

Luonnon terveydelliset vaikutukset:

Luonnon näkeminen, kokeminen ja luonnossa tekeminen lisäävät hyvinvointia monella tapaa.

De cirka 200 invånare som bor i Iniö året om är koncentre-
rade till fem byacentrum. Byacentrumen jämte miljöer är 
både med tanke på infrastruktur, service och främjande av 
gemenskapen naturliga platser för utvecklingen av nya 
former för boende året om.

Skärgårdens ringväg hämtar varje år närmare 20 000 
turister till Iniö och turismen är områdets viktigaste 
enskilda näring. Det faller sig naturligt att utveckla nya, 
hållbara turismtjänster längs med ringvägen. För att Iniö 
ska fortsätta vara livskraftigt året om måste turismen även 
under andra årstider utvecklas.

De historiska byalandskapen i Jumo, Keistiö och Söderby 
kan utvecklas som områden för traditionellt hantverk och 
som inspirerande arbetsmiljöer för konstnärer. 
De vidsträckta åkrarna i Norrby som församlingen äger kan 
tas i bruk för experiment med nya odlingsformer för 
närproducerad mat. Närproducerad mat skulle inte bara 
stärka Iniös självförsörjning utan också möjliggöra 
evenemang avsedda för resenärer under skördetiden.

De skyddade grunda vikarna kring Keistiö och Norrby är 
potentiella platser för experiment med vattenbaserade 
näringar. I Iniö �nns redan kunskap om �skodling och även 
odling av alger och blåmusslor kunde i framtiden leda till 
en mångsidigare närproducerad mat i Iniö.

Naturaområdet på Keistiö och den orörda skärgården i 
närheten erbjuder ramar för naturturism och för jakt- och 
�sketurer senare på hösten.




