
Saaristo seminaari 1-2.6.2015 

Tiina Johansson, Jurmo, Parainen 

Saaristoliikenteen palvelutaso 

Tavoitteena on, että asukkaiden on mahdollista pysyä omalla saarellaan ja matkustaa vain tarvittaessa! 

Tietoliikenne, puhelin ja posti 

Kaikkialla saaristossa ei vieläkään ole toimivia puhelinverkkoja. Tukiasemien verkosto ei ole kattava ja tieto- 
sekä puhelinliikennettä on niin paljon, että linjat kuormittuvat ja aika ajoin puhelimet eivät toimi, tämä 
aiheuttaa vaaratilanteita palohälytykset ja sairaus hälytykset. Osallisuus kunnan toimintaan 
luottamushenkilöt eivät voi etänä osallistua kokouksiin/päätöksentekoon, tämä edellyttäisi tietääkseni 
myös lain muutosta. Edellä mainituista syistä emme aina voi hyödyntää Nettipostia joka nopeuttaisi postin 
kulkua. Postia saamme yhteysaluksella vähintään kerran viikossa. 

Yhteysalusliikenne 

Yhteysalusliikenne on kuin verisuoniverkosto joka pitää saariston hengissä. Vakituisten asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden tarpeet tulee kaikki huomioida koska turismi on saariston tärkein 
elinkeino. Talvi liikenne on elintärkeä, kesällä kaupallinen liikenne voi täydentää yhteysalusliikennettä. 
Saaristolaiset rakentavat, peruskorjaavat ja tekevät suuria hankintoja kesä sesongin ulkopuolella, joten 
raskaantavaraliikenteen tulee toimia niin kauan kunnes on jäitä ja aloittaa keväällä jäiden lähdettyä. 
Ennustettavuutta ja luotettavuutta liikenteeseen tarvitaan ja muutoksista on informoitava ajoissa. 

Laadun kannalta tärkeää: 

 1. Luotettavat aikataulut, talviliikenne, jatkoyhteydet mantereella 

2. Turvallinen ja esteetön kulku alukseen, turvalliset laiturit, esteetön WC 

3. Riittävä matkustaja kapasiteetti, kylmäsäilytystilat matkustajien elintarvikkeille, koirille/eläimille oma tila 

4. Rahdin logistiikka tavarantoimittajilta laivaan ja saareen, eläinkuljetukset turvallisesti, Jätteiden kuljetus 
myös talvella 

Yhteistyö 

Saaristomerellä liikkuu monenlaisia aluksia joita rahoitetaan veronmaksajien rahoilla vielä 60- ja 70 luvulla 
yhteistyö oli luontevaa (puolustusvoimat, Finn Pilot, metsähallitus, jne) nykyään jokaisen toimialue on niin 
tarkkaan rajattu, että rajojen ylittäminen on mahdotonta, rahaa kuluu ja kukaan ei laske kokonaisuutta. 
Samoin kilpailutus on heikentänyt aluskantaa ja toiminta on tullut kalliimmaksi. 

Kustannukset 

Yhteysalusliikenne maksaa vuosittain 16 milj € sillä saisi (vuonna 2005) kymmenen kilometriä moottoritietä. 
Vuoden kallein potilas Tyksissä vuonna 2012 maksoi miljoona €. Matkailu luo työpaikkoja saaristoon sekä 
tuo turistien myötä tuloja koko saaristoalueelle, joilla varmasti katetaan yhteysalusliikenteen menot. 
Esimerkiksi Naantalin matkailun kokonaistulo vuonna 2005 oli 57,3 miljoonaa €.   


