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Utredningen granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som skett i dem 
under de senaste tjugo åren. Utredningens syfte är också att kartlägga öarnas framtidsutsikter samt att uppdatera den tidigare 
statistiken över öar. Uppgifterna som ligger till grund för utredningen samlades in genom det GIS-baserade uppföljningssystemet 
för samhällsstrukturen och en enkät som sändes ut till kommunerna. Utredningen gäller inte landskapet Åland.

I Finland finns det i dag 549 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med 8 706 bofasta invånare. Även om den fast 
bosatta befolkningen i skärgården har minskat under de senast tjugo åren har det aldrig bott så många människor i skärgården 
som det gör i dag. Fritidsboendet har ökat i popularitet och man tillbringar allt mer tid på sitt fritidshus. På de permanent bebodda 
öarna utan fast vägförbindelse finns ca 15 000 fritidsbostäder som regelbundet används av ca 60 000 personer. 

Öarna är vanligen stora (309 öar på över 50 hektar), vilket innebär att det i princip finns gott om landområden för företags-
verksamhet, boende, stugboende, rekreation och naturvård. Över hälften av öarna har nätström. Bredband och någon form av 
vägnät finns på ungefär en tredjedel av öarna. Servicen i skärgårdsområden som saknar fast vägförbindelse är koncentrerad till de 
större öarna. Det finns 14 butiker på de öar som ingår i utredningen. Om man granskar butikernas läge, bor ungefär 40 procent 
av skärgårdens invånare på sådana öar där det finns en butik. Det finns 12 skolor i skärgården utan fast vägförbindelse, och i 
dessa går 334 elever. Många öars serviceutbud, och framför allt fritidsverksamhet, blommar dock upp under sommarmånaderna, 
då det ordnas många olika slags kulturevenemang i skärgården. 

Det har skett en tydlig förändring i skärgårdens arbetsplatsstruktur under de senaste tjugo åren. Ännu i början av 1990-talet 
fanns över hälften av skärgårdens näringsfång inom primärproduktionen. I dag har de sjunkit till under en fjärdedel. I motsvarande 
grad har servicenäringarnas andel av skärgårdens arbetsplatser vuxit till över hälften. Skärgården erbjuder arbete till 36 procent 
av folk i arbetsför ålder, med andra ord är det vardagsmat för många skärgårdsbor att pendla till jobbet. Det är också sannolikt 
att många åtminstone delvis arbetar på distans, även om de uppgifterna inte syns i officiella arbetsplatsuppgifter.  

Kommunernas egen bedömning av öarnas framtidsutsikter är positiv. De beräknar att befolkningsmängden kommer att sjunka 
med ungefär 2 procent under tio års tid. Under de senaste tio åren har invånarantalet i skärgården dock sjunkit med ungefär 8 
procent, och därför är det är sannolikt att antalet fast bosatta skärgårdsbor sjunker mer än kommunerna uppskattat. Det är dock 
svårt att förutspå hur antalet skärgårdsbor kommer att gestalta sig i framtiden, och det finns sist och slutligen ingen absolut modell 
för att trygga öarnas livskraft, eftersom den enkla, naturnära livsstilen kan intressera en del människor, även om levnadsförhål-
landena enligt de flesta andras åsikt skulle vara bristfälliga.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Regionutvecklingsenheten/Jorma Leppänen, puh. 010 606 4934





Till läsaren

Den utredning om skärgården som skärgårdsdelegationen låtit göra uppdate-
rar den tidigare statistiken över öar samt beskriver levnadsförhållandena på 
permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse och de förändringar som har 
skett i dem under de senaste tjugo åren. Utredningen kartlägger även öarnas 
framtidsutsikter. 

Materialet för utredningen samlades in med hjälp av det GIS-baserade uppfölj-
ningssystemet för samhällsstrukturen (YKR) och en enkät som sändes ut till kom-
munerna. Utredningen omfattar inte det självstyrda landskapet Åland. Dataskydds-
lagen begränsar publiceringen av uppgifter om enskilda öar. 

Öar utan fast vägförbindelse är till sitt invånarantal en rätt så liten, men viktig, 
del av landets skärgårdsområden. Begreppet skärgård omfattar enligt skärgårds-
lagen (494/81) förutom permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse även öar 
med fast vägförbindelse och andra skärgårdsmässiga områden som åtskiljts av 
vattendrag. 

Utredningen visar att det på det finska fastlandet finns 549 bebodda öar utan fast 
vägförbindelse i 112 kommuner. Fast bosatta är 8 708 personer och fritidsboende 60 
000 personer. 

Om man inte tar med i beräkningen effekterna av brobyggen har det aldrig bott 
så många människor, fast bosatta och deltidsboende sammanräknade, på öarna som 
det gör i dag.  Likaså har sedan år 1990 öarnas fast bosatta befolkning i verkligheten 
minskat med endast 8 procent, medan befolkningen på glesbygdsområdena mins-
kat med i medeltal 20 procent. Detta vittnar om att skärgården är attraktiv och att 
skärgårdspolitiken fungerar. 

Primärproduktionens andel av näringsstrukturen är en fjärdedel (1990 var den 60 
procent).  Servicens andel av arbetsplatserna i skärgården är redan 65 procent (år 
1990 var den 29 procent). I enlighet med regeringarnas strategi skall skärgårds- och 
insjöturismen utvecklas till en europeisk attraktionsfaktor, något som ytterligare 
kommer att öka arbetsplatserna inom servicebranschen. 

Öarna är vanligen stora (309 öar på över 50 hektar), vilket innebär att det i prin-
cip finns gott om mark för företagsverksamhet, boende, stugliv, rekreation och natur-
vård. Det är emellertid nödvändigt att öka utbudet på byggnadstomter för att bevara 
öarna levande.

Skärgårdsdelegationen ämnar utföra en skild utredning över fritidsöar, som har 
fritids bosättning men inte fast bosättning. Det finns uppskattningsvis ca 15 000 
sådana öar.  

Den enkla, naturnära  livsstilen lockar ett stort antal människor att bosätta sig 
permanent, att skaffa sig en fritidsbostad eller att turista i skärgården, även om 
servicen ofta är långt borta och levnadsförhållandena enligt mångas åsikt ibland 



är svåra, speciellt på de mindre öarna. Öarna kommer alltid att ha sina trogna 
vänner.

Vi tackar utredningens författare filosofie magister Elina Auri för en väl utförd 
utredning.

Skärgårdsdelegationen
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Sammandrag

Den utredning över öar som nu publiceras är den fjärde utredning som skärgårds-
delegationen låtit göra över permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse. 
Utredningen omfattar inte öarna i landskapet Åland. De tidigare utredningarna 
gjordes 1980, 1985 och 1990. Uppgifterna som ligger till grund för utredningen 
har sammanställts av material erhållet från det av miljöförvaltningen utvecklade 
uppföljningssystemet för samhällsstrukturen (YKR) och en enkät som sänts ut till 
kommunerna. 

I denna utredning om permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse gran-
skas först sifferuppgifterna om skärgården och dess utveckling som helhet och där-
efter i landskapsvisa sammandrag. Utredningens syfte är också att beskriva de för-
ändringstrender som har framträtt i skärgårdsområden utan fast vägförbindelse 
under de senaste nästan tjugo åren. Dessutom skissar utredningen upp en framtids-
vision för öarna under den kommande tioårsperioden. 

Skärgårdens bofasta invånare

Utredningen ger vid handen att det i fasta Finland i dag finns 549 permanent bebodda 
öar utan fast vägförbindelse. Jämfört med tidigare statistik över öar har antalet per-
manent bebodda öar ökat markant. Den stora ökningen beror i huvudsak på att 
materialinsamlingen nu byggde på dataunderlag baserade på geografisk informa-
tion, då de tidigare utredningarnas information inhämtats genom kommunenkäter 
som senare visat sig vara bristfälliga. En del av de nya öarna torde vara öar som tidi-
gare användes för fritidsboende, men där det nu har uppstått permanent boende. 

Bofasta invånare på de permanent bebodda öarna är totalt 8 706 personer. Anta-
let invånare på de öar som ingår i utredningen har under de nästan tjugo senaste 
åren sjunkit med ungefär 8 procent. Enligt YKR-uppgifterna bodde 9 511 personer på 
dessa öar år 1990, och tio år senare 9 471 personer. I jämförelse med glesbygderna 
har befolkningsutvecklingen i skärgården varit positivare. 

De permanent bebodda öarna finns i 112 olika kommuner. Klart flest permanent 
bebodda öar finns i landskapet Egentliga Finland, 177 stycken. Nästan hälften av de 
bofasta öborna, dvs. 4 272 personer, bor i Egentliga Finland. Knappt 40 procent av 
öarna befinner sig i inlandet och resten i havsskärgården.  

Det finns fyra öar med ett invånarantal på 500–1 000 personer: Karlö, Korpo 
Kyrklandet i Väståboland, Storlandet i Vaståboland samt Sveaborg i Helsingfors. 
Öarna med 100–500 invånare är 7: Storpellinge-Ölandet i Borgå, Bergö i Malax, Skär-
landet i Raseborg, Houtskär, Iniö och Lillandet i Väståboland och Rosalalandet på 
Kimitoön. Det finns 15 öar med 50–100 invånare: Lamposaari i Villmanstrand, Lillpel-
linge i Borgå, Paalasmaa i Juga, Vaajasalo i Kuopio, Orslandet i Ingå, Aasla i Nåden-
dal, Hitislandet på Kimitoön, Jurmo och Jöutmo-Björkö i Väståboland, Kasnäs på 
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Kimitoön, Mielisholm, Mossala, Norrskata i Väståboland, Palva i Nådendal och Vart-
sala i Gustavs. Högst två invånare har 309 öar, dvs. över hälften av alla öarna. 

Skärgårdsbor som är över 65 år gamla utgör mer än 23 procent och barn under 
15 år 13 procent av öbefolkningen. Jämfört med situationen år 2000 har förhållan-
dena förblivit i stort sätt oförändrade: över 65-åringar utgjorde då 21 procent och 
under 15-åringar 15 procent. Motsvarande siffror för år 1990 var 20 procent för över 
65-åringar och 17 procent för under 15-åringar. Befolkningen i skärgården har alltså 
åldrats måttligt och motsvarar åldersstrukturen på den övriga glest bebyggda lands-
bygden. Om man granskar snedvridningen av åldersstrukturen landskapsvis syns 
den bäst i skärgården i inlandet där barnens andel av skärgårdsborna är liten.

Det som är utmärkande för skärgården, liksom för den övriga glest bebyggda 
landsbygden, är att även könsfördelningen är snedvriden. I synnerhet på de öar 
där de fast bosatta invånarna är fåtaliga är männens andel av befolkningen större. 
Könsfördelningen jämnas ut då invånarantalet stiger; på öar med över 50 invånare 
är andelen män och kvinnor nästan lika stor. Bland bofasta skärgårdsbor utgör män-
nen 53 procent och kvinnorna 47 procent. Det föreligger ingen geografisk skillnad då 
det gäller snedvridningen i könsfördelningen.  

Fritidsboende

På de permanent bebodda öarna finns ungefär 60 000 deltidsboende personer. De 
utgör nästan sju gånger de fastboendes antal. I 360 fritidsbostäder har de boende 
mantalsskrivit sig som permanent boende. 

Flest fritidsboende personer finns på Karlö, på Vartsala i Gustavs, i Väståboland 
på Korpo Kyrklandet, Storlandet och Lillandet, i Malax på Bergö samt på Kuutsalo 
(Kutsalö) i Kotka. På många öar är de fritidsboende tvåhundrafaldigt fler än de fast-
boende. Till exempel på Kivi-Reksaari i Raumo bor det en person stadigvarande och 
252 personer på fritiden, Kuorsalo (Kuorsalö) i Fredrikshamn har 3 bofasta och 428 
fritidsboende invånare, på Tanskansaari i Leppävirta finns en bofast person och 156 
fritidsboende och Mietinsaari i Södra Karelen har 14 fastboende och 480 fritidsbo-
ende invånare.

Även om trenden för den bofasta befolkningen har varit sjunkande har det ald-
rig bott så många människor i skärgården som det gör nu. Deltidsboende invånare 
mångfaldigar antalet skärgårdsbor. De deltidsboende invånarna tillför öarna köp-
kraft, andligt kapital och värdefulla kontaktytor. I synnerhet de större öarnas service 
tryggas och fritidsverksamheten möjliggörs just tack vare de fritidsboendes medver-
kan. Detta märks speciellt under sommarmånaderna. Även tryggandet av goda för-
bindelser är knutet till antalet fritidsboende. 

Näringarna

Traditionellt har man ansett skärgårdsbornas näringar vara fiske och jordbruk. År 
1990 var primärproduktionens andel av arbetsplatserna i skärgården så hög som 60 
procent, då den år 2005 endast var 26 procent. Annan företagsamhet, i synnerhet 
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med anknytning till service och turism, har delvis ersatt de arbetsplatser som gått 
förlorade inom primärproduktionen. Tjänstesektorns andel av arbetsplatserna steg 
under samma tidsperiod från 29 procent till 65 procent. 

Skärgården utan fast vägförbindelse kan erbjuda arbetsplatser eller företagsverk-
samhet till 36 procent av skärgårdens befolkning i arbetsför ålder, och sålunda är 
pendlande vardagsmat för ett stort antal skärgårdsbor. Det är också sannolikt att 
många åtminstone delvis arbetar på distans, även om dessa uppgifter inte syns i de 
officiella arbetsplatsuppgifterna. 

Levnadsförhållanden på öarna

Av öarna är 230 över 100 hektar, 79 stycken 50–100 hektar, 128 stycken 10–50 hek-
tar och 109 stycken under 10 hektar stora. Medelavståndet till närmaste plats med 
fast vägförbindelse var 5 km med en median på lite över en kilometer. 

På ungefär hälften av öarna sköts skärgårdstrafiken av skärgårdsborna själva. 
Orsaken är att i synnerhet i inlandet är befolkningsunderlaget litet och vägen till 
fastlandet är kort. Som kortast är avståndet till närmaste plats med fast vägförbin-
delse till fastlandet under 50 meter. 

I början av år 2009 ombesörjde 40 landsvägsfärjor eller vajerfärjor, 21 landsvägs-
färjor på enskild väg och 20 förbindelsefartyg trafiken i skärgården. Av landsvägs-
färjorna och vajerfärjorna finns nästan hälften i Egentliga Finland, liksom också näs-
tan alla förbindelsefartygen. Däremot finns en tredjedel av de privata landsvägsfär-
jorna i inlandet. 

Tillgång till nätström finns på 63 procent och möjlighet att använda bredband på 
32 procent av öarna. Ungefär en tredjedel av öarna har någon form av vägnät. Det 
finns enskild väg på 22 procent, skogsbilväg på 19 procent och landsväg på 5 pro-
cent av öarna. 

Skolorna i skärgården har minskat från 16 till 12 stycken sedan år 1990. Utred-
ningen ger vid handen att det finns skolor för årskurserna 1–6 (lågstadium) i Västå-
boland på Lillandet, Storlandet och Utö, på Kimitoön på Rosala-Hitislandet, i Borgå 
på Storpellinge, i Helsingfors på Sveaborg, i Nådendal på Palva, i Malax på Bergö 
samt på Karlö, och skolor för årskurserna 7–9 (högstadium) i Väståboland på Stor-
landet, i Nådendal på Palva samt på Karlö. (Se bilaga 2.)

År 2009 fick 334 barn på öar utan fast vägförbindelse grundläggande utbildning. I 
dag ligger alla skolorna i havsskärgården, men ännu på 1990-talet fanns tre av dem i 
inlandet. Under de senaste tjugo åren har elevantalet i havsskärgården sjunkit med 
endast drygt fyrtio elever. I havsskärgården har skolorna inte heller stängts i lika 
snabb takt som på den övriga glesbygden. 

Antalet butiker har sedan år 1990 minskat från 26 till 14 stycken. (Se bilaga 2.) 
Detta fenomen berör hela landet och beror på att butiksenheterna vuxit drastiskt 
samtidigt som kraven som ställs på sortimentet har ökat och vägförbindelserna bli-
vit bättre. Alla butiker i permanent bebodda skärgårdsområden ligger i havsskär-
gården. Butiker som är öppna året runt finns på under 3 procent av öarna. Även om 
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butikerna är få, bor ändå över 40 procent av den bofasta befolkningen i skärgården 
på en ö där det finns en butik.

Även om antalet serviceställen har minskat har den ökande förekomsten av Inter-
netförbindelser gjort att tillgången till tjänster delvis förbättrats och blivit mångsi-
digare. Dessutom finns det på många öar utan fast vägförbindelse någon sorts pro-
duktförsäljning, i synnerhet under sommarmånaderna. Öar med endast få fasta invå-
nare kan vara livliga fritidsöar och därför har det uppstått en efterfrågan på privata 
tjänster av olika slag. 

Enkäten visar att det finns någon form av fritids- och kulturverksamhet på unge-
fär 12 procent av öarna. Verksamheten koncentreras till sommarmånaderna, då det 
arrangeras olika teater- och musikevenemang, sommarfester och basarer samt läger 
och simskolor för barn. Stora öar kan till och med ha ett livligare fritids- och fören-
ingsliv än kommuner av motsvarande storlek på fastlandet.

Framtidsutsikter och utvecklingsåtgärder 

Kommunernas egen bedömning av framtidsutsikterna för sina öar är positiv. Vid 
pass 20 procent av öarna uppskattas sakna fast bosättning om tio år. Största delen 
av de ifrågavarande öarna har en eller två fast bosatta invånare. Antalet bofasta invå-
nare i skärgården skulle sålunda sjunka med endast ungefär 2 procent. Under de 
senaste tio åren har invånarantalet i skärgården dock sjunkit mer, och därför är det 
sannolikt att antalet bofasta skärgårdsbor minskar mer än kommunerna uppskattat. 
Fritidsbostäder som omvandlas till en andra eller huvudsaklig bostad, distansarbete 
och den växande turismen kan dock vända trenden i motsatt riktning.

Utredningen visar att gemensamma kännetecknen för de öar som kommer att för-
lora sin bofasta befolkning är att de är bebodda av en eller två män, att invånarna är 
över 65 år gamla och att trafikförbindelser och tjänster saknas. Kännetecknen upp-
fylls oftare i skärgården i inlandet än vid havet. 

Faktorer som stöder en permanent bosättning i skärgården är däremot arbets-
platser, trafikförbindelser till fastlandet, möjlighet till distansarbete, ett ökat stug-
liv året runt på fritidsbostäderna och en omvandling av fritidsbostäder till perma-
nenta bostäder, tillgång till bostadstomter och bostäder samt äldreservice och sko-
lor på skäligt avstånd. Dessa förutsättningar förverkligas i varierande grad på de per-
manent bosatta öarna. Det finns sist och slutligen ingen allmängiltig modell för att 
trygga att öar förblir levande, eftersom den enkla, naturnära livsstilen kan intres-
sera en del människor, även om levnadsförhållandena enligt de flesta andras åsikt 
skulle vara otillfredsställande.

Förhållandet mellan fastboende och deltidsboende i en skärgård utan fast väg-
förbindelse kan inte betonas tillräckligt. Tack vare de deltidsboende förblir många 
öars serviceutbud och fritidsverksamhet mångsidiga, åtminstone under sommar-
månaderna. De fritidsboende bidrar också med ett viktigt andligt kapital som borde 
utnyttjas allt bättre genom att man tar med de fritidsboende i öarnas företagsverk-
samhet och föreningsliv. Å andra sidan ger de fast bosatta invånarna öarna en viss 
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trygghet – området står inte tomt under de tysta vintermånaderna. Den stugservice 
med ”stugugårdskarlar” som på senare år har uppkommit bygger långt på samver-
kan mellan den bofasta och den deltidsboende befolkningen. Dessutom bidrar ett 
kombinerat permanent- och deltidsboende till att trafikförbindelserna bevaras och 
till och med förbättras. 

I skärgårdsturismen ligger också en stor potential då det gäller att bevara skär-
gårdens livskraft. Turismen kan utvecklas genom att man bygger upp turismpro-
dukter runt fisket, gårdarna, annat äkta skärgårdsliv samt natur-, landskaps- och 
kulturvärden.
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1 Inledning

1.1 utredningens utgångspunkter och data

Skärgårdsdelegationen genomförde under år 2009 en omfattande utredning om per-
manent bebodda öar utan fast vägförbindelse. Syftet med utredningen var att uppda-
tera statistiken över öarna samt att samla in och sammanställa information om invå-
narantal, åldersstruktur, infrastruktur och tjänster på permanent bebodda öar utan 
fast vägförbindelse. Öar utan fast vägförbindelse utgör bara en del av skärgårdsom-
rådena enligt skärgårdslagen, men levnadsförhållanden på dessa öar är mera krä-
vande än på andra skärgårdsområden. Avikten är att resultaten av utredningen ska 
ge underlag för planeringen av utvecklingsåtgärder för skärgården.

Förutom det kvantitativa materialet insamlades vid utredningen information om 
kulturverksamheten på öarna samt om öarnas framtidsutsikter med beaktande av 
hur fritidsboendet växer och förändras. Till utredningen bifogades också uppgifter 
om fritidsboendet i samtliga landskap. Siffrorna presenteras i de landskapsvisa sam-
mandragen, som också innehåller uppgifter om landskapets skärgårdsförhållanden 
och vattendrag. Utredningen gällde alla permanent bebodda öar utan fast vägför-
bindelse i Finland, såväl i havet som i sjöarna, dock med undantag av Åland. I utred-
ningen avses med fast, permanent bosättning att det finns minst en mantalsskriven 
person på ön. Som fast vägförbindelse räknas broar och vallvägar. 

Utredningens uppgifter sammanställdes med hjälp av geografiska informations-
system samt en tvådelad enkät som skickades till kommunerna. Genom det GIS-
baserade uppföljningssystemet för samhällsstrukturen erhölls basinformation om 
öarna, såsom åldersstruktur och information om arbetsplatser och byggnation1. Upp-
följningssystemet för samhällsstrukturen (YKR) är ett geografiskt informationssys-
tem som utvecklats av miljöförvaltningen för förverkligandet av nationellt jämför-
bara analyser. Basinformationen om öarna togs fram av Finlands miljöcentral och 
dataunderlagen kom från Befolkningsdatasystemet/Befolkningsregistercentralen 
3/2008, Trafikverket/Digiroad 2006 och Lantmäteriverket/Grundkartans strand-
linje 1:20 000. Det insamlade utgångsmaterialet skickades till kommunerna för att 
avstämmas och utgjorde kommunenkätens första del. 

Kommunenkätens andra del utgjordes av en Internetenkät, där man frågade efter 
uppgifter om levnadsförhållandena på öarna, om service och infrastruktur samt 
om öarnas framtidsutsikter. (Enkäten bilaga 3.) I enkätens andra del hade kommu-
nerna möjlighet att med egna ord ge sin bedömning av framtidsutsikterna för öarna 
på deras område samt berätta om eventuella åtgärder för att trygga en permanent 

1 * Uppgifterna samlades in genom 250*250 m rutindelning. Såvida en ö var helt eller delvis inom en ruta räknades hela 
rutan som hörande till öns område. Detta leder till en viss inexakthet för öar som befinner sig nära fastlandet eller 
nära andra öar. För urvalet av skärgårdsrutor över bebodda öar utan fast vägförbindelse ansvarade Antti Rehunen 
från Finlands miljöcentral (SYKE).
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bosättning. På så sätt kombineras både ett kvantitativt och ett kvalitativt undersök-
ningsmaterial och i presentationen av resultaten utnyttjas en kvantitativ och kvali-
tativ innehållsanalys. 

Utgående från basmaterial som tagits fram av Finlands miljöcentral skickades 
enkäten till 140 kommuner, på vars områden det i slutet av år 2008 enligt YKR-upp-
gifterna fanns 621 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse. På enkäten sva-
rade 133 kommuner. Svarsprocenten var med andra ord 95 procent. Alla kommuner 
som svarat på antingen enkätens första, andra eller båda delar ansågs ha besvarat 
enkäten. Såvida kommunerna endast svarat på Internetenkäten och lämnat den för-
sta delen obeaktad, anses informationen i del ett hålla streck. För 437 öar erhölls svar 
på den andra delens Internetenkät.  

Efter en förfrågan till kommunerna med en begäran om justering sjönk öarnas 
antal till 549 stycken. Öarna finns i 112 olika kommuner. I jämförelse med skärgårds-
delegationens tidigare statistik över öar från åren 2002 och 2006 ökade antalet per-
manent bebodda öar utan fast vägförbindelse avsevärt. Då var antalet permanent 
bebodda öar 431, och de låg i 102 kommuner. Förändringen torde förklaras med att 
YKR-uppgifterna är mer heltäckande, inte med en växande flyttrend till skärgården, 
även om en sådan inflyttning säkert också har skett.

Utredningens åskådliggörande material har bifogats utgående från de obearbe-
tade YKR-uppgifterna. På så sätt är det möjligt att beskriva förändringstrenderna. 
Att beskriva förändringstrenderna visade sig dock vara en svårare uppgift än beräk-
nat och krävde mer utredningsarbete än förutsett, eftersom en motsvarande statis-
tik inte tidigare har gjorts upp. Dessutom kunde det finnas en mycket stor diskre-
pans mellan YKR-uppgifterna och de uppgifter som kommunerna lämnade. I sådana 
fall har siffrorna presenterats parallellt i utredningen. 

Enkätens resultat presenteras med avseende på hela Finland, och dessutom fin-
granskas resultaten för varje landskap. I de landskapsvisa sammandragen har varje 
landskap fått en regionprofil med regionens nyckeltal, såsom ö- och invånarantal och 
trafikförbindelser. På grund av integritetsskyddet är det inte möjligt att presentera 
resultaten för enskilda öar. Nyckeltalen över fritidsboendet och vattendragen pre-
senteras i landskapsprofilerna som siffror för hela landskapet, och nyckeltalen över 
öarna i utredningen i egna siffror. Fritidsboendet presenteras i första hand genom 
beskrivande siffror, inte genom innehållsuppgifter. 

1.2 Tidigare skärgårdsutredningar

Skärgårdsdelegationen, tidigare skärgårdskommittén, har sedan den grundades 
låtit göra flera utredningar om levnadsförhållandena i skärgården. Det är dock näs-
tan tjugo år sedan den senaste gjordes, år 1990.

Skärgårdskommitténs första betänkande om skärgårdens levnadsförhållanden 
och förbättringen av dem är från år 1957. På grund av den avsevärda utflyttning 
från skärgården som då inletts blev det särdeles aktuellt att göra en utredning. 
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Skärgårdskommitténs betänkande var omfattande och inkluderade alla de vikti-
gaste problemområdena gällande skärgårdens utveckling. Speciellt näringarna i 
skärgården, och hur de förändrats, klarlades mycket noggrant. I kommittébetänkan-
det räknades också kusten till skärgården, eftersom dess förhållanden var jämför-
bara med skärgårdens. Den då aktivt fungerande skärgårdskommittén för inre Fin-
land granskade vid samma tid för första gången också levnadsförhållandena i insjö-
områdenas skärgård. Skärgårdskommitténs första betänkande lade grunden för den 
skärgårdspolitik som bedrivits efter det.

Det dröjde ända tills 1980 innan skärgårdens levnadsförhållanden utreddes nästa 
gång. Alla de kommuner som bestod helt och hållet av skärgård lämnades utanför 
utredningen. Fem år senare blev följande omfattande utredning klar. Där granskade 
man befolkning, trafikförbindelser och tjänster på permanent bebodda öar utan fast 
vägförbindelse. År 1990 gjordes den hittills senaste utredningen. I båda de ovan-
nämnda utredningarna delade man in materialet enligt öar i havet och öar i insjöar. 
I utredningarna inriktade man sig på att granska grundläggande faktorer och att 
beskriva den aktuella situationen och utvecklingen beträffande befolkning, arbets-
platser och tjänsteutbud i skärgården. Underlagen till utredningarna samlades in 
genom enkäter och de har konstaterats vara i någon mån bristfälliga. 
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2 Finlands skärgårdspolitik

2.1 Skärgårdsförhållanden och vattendrag i 
siffror

Vattendragen och skärgården är typiska drag i Finlands geografi. Finland har 76 000 
öar med en areal på över en halv hektar, 56 000 insjöar med en areal på över en hek-
tar, 647 älvar och åar, 52 500 km² hav och 314 000 kilometer strandlinje. Det finns 
vattendrag i alla kommuner och ungefär 70 kommuner ligger vid havskusten. I slu-
tet av år 2008 fanns det i Finlands åtta skärgårdskommuner 21 376 fast bosatta invå-
nare och i skärgårdsdelarna av de fyrtio skärgårdsdelkommunerna 29 520 bofasta 
personer. Tillsammans alltså 50 896 invånare. 

Förutom den fasta bosättningen finns det i Finland också ungefär 480 000 fritids-
bostäder och på dem vistas ca två miljoner personer. Ungefär 85 procent av fritids-
bostäderna ligger längs stränderna. 

2.2 Skärgårdslagen

Skärgårdspolitikens syfte är att jämna ut de regionala olikheter som vattendrag och 
skärgård förorsakar och att utnyttja skärgården, vattendragen, havet och strandzo-
nen som regionala styrkefaktorer. Det viktigaste är att trygga den fasta bosättningen 
och att bevara skärgården levande. Den av vattendrag sönderskurna geografin i Fin-
land leder till många specialproblem, också för skärgården. 

Den markanta flyttningen från landsbygden som tog sin början i mitten av förra 
århundradet märktes tydligt också i skärgården, och redan år 1949 tillsatte statsrå-
det en kommitté för att utreda levnadsförhållandena i skärgården och för att söka 
lösningar på hur man skulle kunna förbättra skärgårdsbornas ekonomiska förhål-
landen. Nästan tio år senare, år 1958, tillsatte statsrådet den första skärgårdskom-
mittén, och 1961 gavs en förordning om skärgårdsdelegationen. Medlemmarna i 
skärgårdsdelegationen representerar hela Finland och båda språkgrupperna och de 
förutsätts vara insatta i skärgårdsfrågor. Skärgårdsdelegationen inledde i mitten på 
1970-talet ett omfattande utredningsarbete som ledde till förslaget om en skärgårds-
lag. Lagen om främjande av skärgårdens utveckling trädde i kraft år 1981. 

Skärgårdslagen (494/81, 1138/93) förpliktigar staten och kommunerna att bevara 
den fasta bosättningen i skärgården genom att skapa tillräckliga möjligheter till 
utkomst, samfärdsel och basservice för befolkningen. Staten bör i egenskap av 
arbetsgivare sträva efter att bevara statliga arbetsplatser i skärgården samt dra 
försorg om att skärgårdens bofasta befolkning till skälig kostnad och på skäligt 
avstånd har tillgång till basservice som hälso- och skolväsen, närservice i fråga om 
handel och telekommunikationer samt elenergi. Lagens syfte är också att skydda 
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skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador. Vid beredningen av riksom-
fattande planer för miljövård eller byggande som gäller skärgårdsområden ska skär-
gårdsdelegationen höras. 

Med stöd av skärgårdspolitiken har man elektrifierat de största skärgårdsområ-
dena samt ordnat skärgårdstrafiken med färjor och förbindelsefartyg. Skärgården 
har beviljats en högre regionstödsstatus till stöd för näringslivsutvecklingen samt 
skärgårdstillägg i kommunernas statsandelar för att trygga produktionen av basser-
vice. På skärgårds- och insjöområdena har man också inrättat nationalparker och 
skydds- och fritidsområden till skydd för skärgårdsnaturen och landskapet samt för 
att trygga medborgarnas rekreationsmöjligheter. 

2.3 Skärgårdskommuner och kommuner med 
skärgårdsdel

Enligt skärgårdslagen ska till skärgården anses höra sådana öar i havsområdet och 
i insjövattendragen som saknar fast vägförbindelse samt andra öar och områden på 
fastlandet vilka i övrigt i fråga om sina förhållanden kan jämföras med skärgården. 
Statsrådet förklarar såsom skärgårdskommuner de kommuner i vilka skärgårdsför-
hållandena utgör ett hinder för kommunens utveckling. Då kommun förklaras såsom 
skärgårdskommun och område som kommuns skärgårdsdel, ska detta grunda sig på 
den bofasta befolkningens storlek i vederbörande skärgård och dess andel av hela 
kommunens befolkning. Dessutom inverkar på definitionen trafikförhållandena och 
tillgången på basservice. 

Efter kommunsammanslagningarna år 2009 minskade antalet skärgårdskommu-
ner från 13 till 8, och skärgårdsdelkommunernas antal från 44 till 40. Enligt stats-
rådets förordning (608/2008) består skärgårdskommunerna av: Kimitoön, Gustavs, 
Väståboland, Enonkoski, Puumala, Sulkava, Malax och Karlö. Skärgårdsdelkommu-
ner är: Helsingfors, Ingå, Raseborg, Pernå, Borgå, Sibbo, S:t Karins, Masku (Masko), 
Nådendal, Salo, Tövsala, Nystad, Asikkala, Kotka, Pyttis, Parikkala, Ruokolax, Tai-
palsaari, Hirvensalmi, S:t Michel, Nyslott, Kuopio, Tervo, Juga, Kesälahti (Kesälax), 
Lieksa, Libelits, Rääkkylä (Bräkylä), Larsmo, Närpes, Oravais, Vörå-Maxmo, Joutsa, 
Jyväskylä, Kivijärvi, Kuhmois, Luhanka och Vaala. 2 

Av skärgårdskommunerna ligger fem vid havskusten och tre i inlandet, och av 
skärgårdsdelkommunerna ligger 20 stycken vid havskusten och 20 i inlandet. Den 
förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelkommuner som trädde i kraft 
år 2009 gäller till slutet av år 2011.

2 Liljendal, Pernå, Strömfors och Lovisa sammanslogs 1.1.2010 till nya Lovisa stad, som statsrådet godkände som 
ny skärgårdsdelkommun från och med början av år 2010. Sålunda sjunker antalet skärgårdsdelkommuner till 39 
stycken. 
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2.4 Statsrådets principbeslut om skärgårdens 
utveckling 2010–2011

Statsrådet godkände 2009 ett principbeslut om utveckling av skärgården för åren 
2010–2011. Genom principbeslutet om skärgårdspolitiken preciseras de utstakade 
skärgårdspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammet och målbeslutet för regio-
nal utveckling. Statsrådets principbeslut styr och samordnar målsättningarna och 
åtgärderna för de olika förvaltningsområdena för skärgårdsutveckling. Principbeslu-
tet riktar sig till alla kommuner med skärgård men en del av principbeslutet omfat-
tar bara skärgårdskommuner och skärgårdsdelkommuner. 

I principbeslutet framläggs åtgärder för utvecklande av näringar, boende, tjäns-
ter, trafik och teleförbindelser samt skydd av miljö och landskap, liksom för utveck-
ling av kulturen. 

Privat service, såsom tjänster inom turistbranschen, hör till skärgårdens tillväxt-
näringar. Även distansarbetet förväntas öka. Enligt principbeslutet ska skärgårdstu-
rismen och den övriga vattenrelaterade turismen utvecklas till en europeisk attrak-
tionsfaktor genom en effektivare produktutveckling och marknadsföring.

Boendet, speciellt fritidsboendet bör ägnas uppmärksamhet. Förutsättningar för 
användningen av fritidsbostäder bör skapas genom att förbättra stuggästernas möj-
ligheter att erhålla, och kommunernas möjligheter att producera, de tjänster som de 
behöver. Ytterligare planläggning och undantagsförfaranden bör utvecklas. Färjor 
som finansieras av Vägförvaltningen och förbindelsefartyg som finansieras av Sjö-
fartsverket bör förnyas och en skälig grundservicenivå tryggas, och samtidigt bör 
man utreda avskaffandet av avgifterna för förbindelsefartygstrafiken. 

Principbeslutet förutsätter att snabba datatrafikförbindelser till rimligt pris bör 
tryggas i största möjliga utsträckning också inom skärgårdsregionerna. Detta krav 
innefattas i den av regeringen godkända verksamhetsplanen att få till stånd ett hel-
täckande bredbandsnät i hela landet senast år 2015. 

Då det gäller skyddet av Östersjön betonas internationell aktivitet, främjas effek-
tiveringen av verkningsgraden av internationella konventioner och minskas utsläp-
pen från jordbruk, skogsbruk, industri, samhällen, glesbygd och båtar. Minskningen 
av utsläpp gäller landets alla vattenområden. Målet är en utsläppsfri sjöfart, dvs. 
utsläppsförbud i skärgården beträffande samtliga utsläpp från samtliga fartyg. 

I enlighet med klimatpolitikens principer främjas användningen av vind-, sol- 
och jordvärme samt bioenergi. Målsättningen är också att förbättra avfallshante-
ringen inom skärgårds- och insjöregionerna med ett tillräckligt tätt nät av insam-
lingsplatser för avfall samt genom att förbättra avfallshanteringstjänsterna i ham-
narna. Till principbeslutets mål hör också att reservera tillräckliga rekreationsmöj-
ligheter för invånarnas och fritidsinvånarnas behov. För att bevara skärgårdskultu-
ren bör utvecklingsprojekt för skärgårds- och insjökulturen understödas. 
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3 Levnadsförhållanden på öarna

3.1 antalet öar

Utredningen visar att det i Finland finns 551 permanent bebodda öar utan fast väg-
förbindelse i 112 kommuner. Totalt bor det 8 706 personer på dessa öar. Om man 
ser till de olika landskapen visar det sig att det finns flest öar i landskapet Egent-
liga Finland (177). På dessa öar bor det stadigvarande 4 272 personer. Sedan följer 
Nyland (83 öar). Minst öar finns det i Kajanaland och Norra Österbotten, dessa land-
skap har endast fyra permanent bebodda öar var. Minst skärgårdsbor finns det i Päi-
jänne-Tavastland, 13 personer. Sådana öar som omfattas av utredningen finns det i 
nästan alla landskap, med undantag av Tavastland, Södra Österbotten och Meller-
sta Österbotten. Enligt YKR-uppgifterna finns det i Södra Österbotten två permanent 
bebodda öar med fem invånare och i Mellersta Österbotten fyra bebodda öar med 
totalt 11 invånare, men dessa uppgifter föll bort efter den begäran om specificering 
som sänts till kommunerna.

Bild 1. Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse. (Finlands miljöcen-
tral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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3.2 Trafikförbindelser, areal samt avstånd till 
plats med fast vägförbindelse

Fungerande trafikförbindelser är en absolut förutsättning för att den fast bosatta 
befolkningen ska bevaras. Enligt skärgårdslagen bör staten sörja för att skärgår-
dens bofasta befolkning har erforderlig trafik- och transportservice till sitt förfo-
gande. I början av år 2009 fanns det i Finland 40 landsvägsfärjor eller vajerfärjor, 21 
privata färjor och 20 förbindelsefartyg. Dessutom sköts förbindelser till fastlandet 
av privata trafikidkare, med eller utan stöd av statsmedel, samt med skärgårdsbor-
nas egna båtar. 

Ungefär hälften av trafikförbindelserna till öar med fast bosatt befolkning sker 
med transporter som invånarna själv ordnar. I synnerhet till öar med en eller två 
bofasta invånare sköts samfärdseln till största delen med invånarnas egna krafter. 
Geografiskt sett är det invånarna i inlandets skärgård som oftast sköter sina egna 
trafikförbindelser. Detta är dock naturligt, eftersom avstånden mellan fastland och ö 
i inre Finland är kortare än i havsskärgården. På vintern underlättar isvägarna resan 
till de öar som befinner sig på kort avstånd från fastlandet, men i och med klimatupp-
värmingen kommer den tid man kan utnyttja isvägarna att bli kortare i framtiden. 
För att ta sig ut till de mest avlägsna öarna i havsbandet måste man ibland använda 
en kombination av två olika farkoster.

I början av år 2009 fanns nästan hälften av landsvägsfärjorna i landskapet Egent-
liga Finland. Däremot fanns det inga färjor ut till öarna i landskapen Mellersta Fin-
land, Kymmenedalen, Birkaland, Päijänne-Tavastland eller Satakunta. Det finns 20 
förbindelsefartyg, och av dem ombesörjer 15 trafiken i skärgården i Egentliga Fin-
land. Dessutom trafikerar enstaka förbindelsefartyg skärgården i Östra Nyland, 
Kymmenedalen och Nyland. Den geografiska spridningen för färjor på enskild väg 
avviker från den för landsvägsfärjor. Endast under en fjärdedel av de privata fär-
jorna finns i Egentliga Finland. Alla andra befinner sig i insjöskärgården, de flesta i 
Södra Savolax. 

För skärgårdens fast bosatta befolkning har resor med förbindelsefartyg varit 
avgiftsfria. Den 1.9.2009 blev resor med förbindelsefartyg gratis för alla passagerare 
i Åbo skärgård. Avsikten är att i ett senare skede utvidga avgiftsfriheten så att den 
gäller hela Finska viken.  Med tanke på bevarandet av en bofast befolkning i skär-
gården finns det kanske skäl att överväga beviljandet av transportbidrag till sådana 
skärgårdsbor som är tvungna att ordna sina egna transporter.

Förutom trafikförbindelserna har öns storlek och speciellt avståndet till närmaste 
plats med fast vägförbindelse betydelse för att ön ska vara livskraftig och för att den 
bofasta befolkningen ska bevaras. Avståndet från permanent bebodda öar utan fast 
vägförbindelse till närmaste plats med fast vägförbindelse varierar mellan 50 meter 
och 42 kilometer. Som plats med fast vägförbindelse räknas fastlandet eller en annan 
ö, om denna har broförbindelse. Avstånden varierar mycket i olika delar av landet. 
I inlandet är sträckorna kortare än i havsskärgården. Avstånden är i medeltal fem 
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kilometer och medianen lite över en kilometer. Av öarna ligger 54 procent under två 
kilometer från närmaste plats med fast vägförbindelse och 16 procent ligger på över 
tio kilometers avstånd. Speciellt i landskapen Östra Nyland och Egentliga Finland är 
avstånden långa. I båda landskapen är medelavståndet över 10 kilometer. 

De permanent bebodda öarnas medelstorlek är 287 hektar, med en median på 73 
hektar. Små öar på under 10 hektar utgör 20 procent av de öar som är med i utred-
ningen och stora öar på över 1 000 hektar bara 5 procent. Öarnas areal har bety-
delse speciellt för planläggningen av nya bostadstomter och sålunda för en positiv 
inverkan på bevarandet av fast- och fritidsbosättning. På öarna finns det i princip 
gott om mark för att bygga permanenta bostäder och fritidsbostäder samt för turism 
och affärsverksamhet.

Geografiskt är medelarealen på öarna i landskapen Kajanaland, Birkaland och 
Satakunta under 50 hektar och å andra sidan stiger medelarealen för öarna i land-
skapen Södra Karelen, Södra Savolax, Österbotten, Norra Karelen och Egentliga Fin-
land till över 300 hektar. Medeltalet för Norra Österbotten är inte fullt jämförbart 
eftersom den nästan 200 kvadratkilometer stora Karlö får medeltalet för regionen 
att stiga högt.

3.3 infrastruktur

Det allmänna elnätet täcker över hälften av skärgården utan fast vägförbindelse. 
Staten har understött byggandet av elnätet i skärgården redan sedan år 1947. Bety-
dande objekt för elektrifiering var ännu på 1980- och 1990-talen den yttre skärgår-
den i Egentliga Finland och Kymmenedalen, t.ex. Aspö (i Väståboland), Jurmo, Utö, 
Vänö och Aspö (i Kotka) fick elektricitet först på 1990-talet. Det finns fast telefoni på 
praktiskt taget alla sådana öar som har elnät. 

Internetuppkoppling med bredbandsförbindelse finns bara på var tredje ö utan 
fast vägförbindelse. En förbättring är emellertid att vänta under de närmast kom-
mande åren, eftersom Matti Vanhanens andra regering har lovat att trygga data-
förbindelserna även i glest bebyggda områden. Regeringens målsättning är att det 
senast år 2015 ska stå åtminstone 100 MB/s –dataöverföringsförbindelser till förfo-
gande för nästan alla. Denna målsättning möjliggör elektronisk ärendehantering 
samt förbättrar framför allt möjligheterna till distansarbete och på så sätt möjlighe-
terna att utveckla den fasta bosättningen i skärgården. 

Ungefär en tredjedel av öarna har någon form av vägnät: skogs-, privat- eller 
landsvägsnät. Att ordna med vatten- och avfallshantering i skärgårdsområden utan 
fast vägförbindelse är besvärligt, och ofta inte ens ändamålsenligt. Detta framgår 
också av utredningens siffror. Bara ungefär en tiondel av de öar som omfattades av 
enkäten har ett allmänt vattenledningsnät. En betydande del av befolkningen är 
beroende av egna brunnar. Allmänt avloppssystem finns bara på en bråkdel av öarna 
(2 procent). Å andra sidan finns det allmänna sopterminaler eller avfallshanterings-
system på ungefär 13 procent av öarna. 
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Gästhamnar finns det på ca 10 procent av öarna och av dessa befinner sig över 
hälften i landskapet Egentliga Finland. Väståbolands skärgårdsstad omfattar en stor 
del av Skärgårdshavet och är sålunda också ett populärt område för båtliv. Därmed 
betjänar gästhamnarna snarare skärgårdsturisterna än den bofasta befolkningen. Å 
andra sidan har ju gästhamnarna också en sysselsättande effekt. 

Infrastrukturen i skärgården utan fast vägförbindelse är ganska begränsad, om 
man bortser från nätströmmen. Trots statens vattenförsörjningsbidrag och lagen 
om avfallshantering för kommunerna är avfalls- och vattenförsörjningssystemet i 
skärgården ännu bristfälligt. Detta gäller i synnerhet skärgården i havsområdet där 
avstånden till fastlandet är långa. Regionala avfallshanteringsföretag och föreningar, 
som den år 1969 grundade Pidä Saaristo Siistinä ry – Håll Skärgården Ren rf, den 
mest kända av dem, deltar i den praktiska avfallshanteringen i skärgården. 

Bild 2. infrastrukturen i den permanent bebodda skärgården utan fast väg-
förbindelse. (Kommunenkäten, relativa tal har räknats ut enligt svaren på den 
andra delen av enkäten. Bild Valtteri laasonen.) 

3.4 Service

En av förutsättningarna för en bofast befolkning i skärgården är tillgång till bas-
service. Tillgången till basservice påverkar både de bofasta skärgårdsbornas 
och de fritidsboendes välfärd och livskvalitet. De i skärgårdslagen nämnda skär-
gårdskommunerna och skärgårdsdelkommunerna har i kommunernas statsande-
lar erhållit skärgårdstillägg som har underlättat produktionen av kommunal bas-
service. År 2009 uppgick skärgårdstillägget för skärgårdskommuner och skär-
gårdsdelkommuner till sammanlagt ca 13 miljoner euro, varav skärgårdskommu-
nernas andel var 7,9 miljoner och skärgårdsdelkommunernas ca 5 miljoner euro. 
Trots skärgårdstillägget i statsandelarna har servicen minskat märkbart. Detta 
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fenomen berör inte endast skärgården, utan servicen har minskat på hela den glest 
bebyggda landsbygden. 

Vid redogörelsen för den offentliga servicen i den permanent bebodda skärgår-
den utan fast vägförbindelse är det inte befogat att granska hela det skärgårdsom-
råde som omfattas av den här utredningen. Att ordna dessa tjänster på öar med bara 
några få invånare är inte motiverat, och där finns inte heller samma behov av dem 
som i större samhällen. Utredningen visar att det finns 26 öar med över 50 invånare, 
och av dessa befinner sig alla utom Lamposaari i Villmanstrand, Paalasmaa i Juga 
och Vaajasalo i Kuopio i havsområdet. Ett undantag utgörs av Utö i Väståboland där 
det bor färre än 50 personer, men där servicen motsvarar den på öar med över 50 
invånare. 

På över en tredjedel av öarna med över 50 invånare finns skolor för årskurserna 
1–6. Dessa öar är i Väståboland Lillandet, Storlandet och Utö, på Kimitoön Rosala-
Hitislandet, i Borgå Storpellinge, i Helsingfors Sveaborg, i Nådendal Palva, i Malax 
Bergö samt Karlö. I varje skola går över 10 elever och det sammanlagda elevanta-
let är 259. Skolor för årskurserna 7–9 finns bara på tre öar: i Väståboland på Stor-
landet, i Nådendal på Palva samt på Karlö. Sammanlagt har dessa skolor 75 elever. 
Totalt får alltså 334 barn på öar utan fast vägförbindelse grundläggande utbildning 
i skolor i skärgården. 

Enligt den utredning som gjordes år 1990 fick 444 elever grundläggande utbild-
ning i skärgårdsskolor. Då fanns det ännu tre skolor i skärgården i inlandet och i dem 
gick totalt 67 elever. Om man endast synar elevantalet i skolor i havsskärgården, 
har det sjunkit med 43 elever under de senaste tjugo åren. Antalet skolor har sjun-
kit med fyra, jämfört med situationen år 1990. Den takt i vilken skolorna stängts har 
inte varit riktigt lika rasande som i övriga Finland, där grundskolornas antal under 
de häftigaste åren 2002–2006 sjönk med 12 procent.

Kommunens allmänna serviceställe finns bara på var femte ö med över 50 invå-
nare. Att kommunerna har så få servicekontor på öarna kan troligen förklaras med 
att tjänsterna blivit elektroniska. Detta kan å sin sida ha inneburit att tjänsterna 
också blivit mångsidigare, även om det inte längre skulle finnas ett egentligt ämbets-
hus på ön. Förutom ett kommunens allmänna serviceställe finns det på nästan var-
annan ö något annat kommunalt serviceställe, såsom daghem, bibliotek, idrottsplats 
eller ungdomscenter. Serviceinrättningar för äldre och hälsovårdstjänster finns det 
också på nästan varannan ö med över 50 invånare. 

Det finns kyrkor på 14 öar. Hälften av kyrkorna befinner sig dock på öar med 
under 50 invånare, och är således en kvarleva från den tid då bosättningen på öarna 
var mycket större. Förutom själva kyrkbyggnaden finns det någon annan av för-
samlingens serviceinrättningar, så som kurscenter, begravningsplats, församlings-
hem eller prästgård, på över 10 öar. Räddningsväsendet har verksamhet eller depå 
på över 30 öar. På de övriga öarna är man tvungen att helt förlita sig på räddnings-
hjälp utifrån. 
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Då man studerar de privata tjänsterna på öarna finns det skäl att utvidga analysen 
till alla de öar som ingår i utredningen. En del öar med bara några få bofasta invå-
nare kan mycket väl vara blomstrande fritidsöar, och då uppstår en efterfrågan på 
olika sorters privata tjänster. De fritidsboende använder även i övrigt oftare privata 
än offentliga tjänster och den ökande fritidsbosättningen har därför medfört möjlig-
heter att utveckla tjänster av olika slag. 

Butiken, som en del av basservicen, är viktig för att bevara öarnas livskraft. 
Bybutikerna på öarna har tidigare varit beroende av den bofasta befolkningen, men 
numera kan allt fler butiker, tack vare sommarförsäljningen, hålla öppet året runt. 
Bybutikernas konkurrenskraft har ökat genom de fria öppettiderna som varit möj-
liga sedan år 1989. Dessutom har bybutikernas verksamhetsförutsättningar förbätt-
rats i och med investeringsstöden, som fortsätter till år 2011.

I skärgårdsområden utan fast vägförbindelse finns 14 butiker. Förutom en butik 
som är öppen året runt har en del öar under somrarna också försäljning av grönsa-
ker, frukt, fisk och bageriprodukter. Geografiskt sett ligger alla skärgårdsbutiker i 
havsskärgården, och 3 638 personer, alltså 41 procent av alla invånare, bor på en ö 
med butik. Butikerna finns på öar med ett medelavstånd på 13 kilometer till när-
maste plats med fast vägförbindelse. Jämfört med utredningen år 1990 har antalet 
butiker sjunkit med nästan hälften. Då fanns det totalt 26 butiker, varav sju fanns i 
skärgården i inlandet, och rentav 71 procent av invånarna bodde på en ö med butik. 

Butikernas beskaffenhet har dock förändrats under de senaste åren. Då det gäl-
ler specialprodukter blir nätbutikerna allt populärare, vilket ger också invånarna i 
glesbygden en möjlighet att skaffa sig samma varor som stadsborna. Att köpa dag-
ligvaror över nätet är egentligen inte möjligt, men om man kunde göra det och om 
det fanns fungerande distributionskanaler, skulle ställningen för skärgården utan 
fast vägförbindelse förändras i förhållande till den övriga skärgården. 

Posten har ombud på ca 2 procent av öarna, alla i havsskärgården. Bensin kan 
köpas på knappt 2 procent av öarna, också dessa i havsskärgården. Inkvarteringsfö-
retag finns på 9 procent, caféer eller kiosker på 6 procent och restauranger på 3 pro-
cent av öarna. Största delen av dessa tjänster finns i Egentliga Finland, som också 
har Finlands största fritidsboende befolkning. På 6 procent av öarna finns också 
andra privata tjänster, som stuguthyrning, ”stugugårdskarlstjänst”, museer, försälj-
ning av hantverk – och på två öar finns det till och med vingårdar. 
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Bild 3. Fördelningen av offentliga och privata tjänster i den permanent 
bebodda skärgården utan fast vägförbindelse. (Kommunenkäten, relativa siff-
ror har räknats ut enligt svaren på den andra delen av enkäten. Bild Valtteri 
laasonen.)

3.5 Fritidssysselsättningar

Fritids- och kulturverksamheten vittnar om aktivitet och livskraft i området, om 
driftiga människor med en vilja att verka för sin egen boningsorts bästa. Genom 
lokal aktivitet skapar man sammanhållning och stärker ortens identitet. Fritids- och 
kulturverksamheten i skärgården utan fast vägförbindelse är mycket mångsidig – 
mycket rik i förhållande till sitt omfång. En aktiv ögemenskap förbättrar såväl de 
fastboende som de fritidsboende invånarnas trivsel och håller orten vid liv. 

Enligt enkätsvaren finns det någon form av fritids- och kulturverksamhet på 12 
procent av öarna utan fast vägförbindelse. Det förekommer aktiviteter på öar av alla 
storlekar, både i inlandet och i havsbandet, dock främst i havsskärgården. Verksam-
heten på öarna koncentreras uttryckligen till sommarmånaderna, då det arrange-
ras olika teater- och musikevenemang, sommarfester och basarer samt läger och 
simskolor för barn. Fritidsverksamheten på öarna hänför sig vanligen till natur, 
miljö, jakt, fiske och båtliv. Av föreningarna kan nämnas öföreningarna, Marthaför-
eningen, lokala avdelningar av Finlands Röda Kors, hushållningssällskap (maa- ja 
kotitalousseurat) samt frivilliga brandkåren. Aktiva lokala föreningar spelar en vik-
tig roll då det gäller att bevara öarnas kulturarv.  
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Med undantag av Halmesaari och Kenkunsaari i Hirvensalmi kommer man till 
varje ö som har någon form av fritidsaktiviteter med antingen vajerfärja, färja eller 
förbindelsefartyg. Detta gör det lättare för andra än de fastboende att delta i de 
olika evenemangen och förklarar också delvis den aktiva verksamheten på öarna. 
På dessa öar finns det dessutom ofta utöver fritidsaktiviteterna också annan service. 
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4 Öarnas invånare

4.1 invånarantal

Finlands befolkningsutveckling har under de senaste åren dominerats av två utveck-
lingstrender: befolkningen koncentreras och blir äldre. Glesbygden på landet har drab-
bats hårdast av denna tendens. Åldersstrukturen på den glest bebyggda landsbygden 
är tydligt snedvriden jämfört med åldersstrukturen i resten av landet. På glesbygden 
har utflyttningsöverskottet varit stort. Som störst var det i slutet av 1990-talet, då den 
årliga avfolkningen var över 1,5 procent. På 2000-talet har avfolkningen dock minskat 
stadigt både på kärnlandsbygden och på den glest bebyggda landsbygden. 

Befolkningen i skärgården har under de senaste åren minskat och åldrats på 
samma sätt som på den glest bebyggda landsbygden, även om befolkningsutveck-
lingen inte har varit lika negativ som på glesbygden. Då man granskar de totala siff-
rorna för skärgårdsbefolkningen måste man ta i beaktande brobyggandet, som har 
lett till att en del av öborna har övergått till att vara skärgårdsbor bakom fast vägför-
bindelse. Utvandringen eller den naturliga befolkningsminskningen har alltså inte 
varit så stark som siffrorna verkar visa. Bland de största broprojekten var byggandet 
av Replotbron, som blev klar år 1997. Det resulterade i att skärgårdsborna utan fast 
vägförbindelse blev omkring 2 000 färre. Emsalö bro blev klar 1992, då blev ungefär 
400 personer skärgårdsbor bakom fast vägförbindelse. 

Utredningen redovisar 8 706 bofasta skärgårdsbor utan fast vägförbindelse. Av 
dessa är 4 063 kvinnor och 4 643 män. Det större antalet män överensstämmer med 
könsfördelningen på den glest bebyggda landsbygden. Männens andel av befolk-
ningen i permanent bebodda skärgårdsområden är större i alla landskap, med 
undantag av Södra Karelen. 

På över hälften av de öar som omfattas av enkäten bor bara en eller två personer. 
På de öarna är 66 procent av invånarna män. Av de ovannämnda öarna är 57 procent 
sådana där den fast bosatta befolkningen består enbart av män. Öar med endast ett 
fåtal fast bosatta invånare är jämnt fördelade mellan inlandets och kustens skärgår-
dar. Det finns 66 stycken öar med över 10 invånare och av dessa invånare är 56 pro-
cent män. Geografiskt sett ligger 65 procent av öarna med över 10 personer i havs-
områdets skärgård. Det finns 26 stora öar med över 50 personer, och 51 procent av 
invånarna på dessa öar är män. Av öarna med över 50 personer ligger 88 procent i 
havsskärgården.  

Förändringen i befolkningsutvecklingen kan analyseras för de senaste närmare 
tjugo åren genom siffror som erhållits från databasen för uppföljning av samhälls-
strukturen (YKR). Att lägga fram jämförelsetal utgående från tidigare utredningar 
om öarna är besvärligt på grund av att man använt olika sätt att avgränsa områdena, 
även om vissa totala siffror är riktgivande. 
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År 1990 bodde det på de öar som är med i denna utredning 9 511 personer, och 
år 2000 bodde där 9 471 personer. Procentuellt har skärgårdsbefolkningen minskat 
med ungefär 8 procent under de senaste tjugo åren. Det större relationstalet män 
bland skärgårdsborna har dock förblivit nästan detsamma. Den utredning över för-
hållandena på öarna som gjordes 1990 visar att befolkningen i skärgården minskade 
mest radikalt från 1950 till 1970-talet, då den sjönk från 25 000 till 13 000 personer. 

Då man jämför förändringarna i befolkningen med siffror från år 2000 visar dessa 
en befolkningsökning i landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten. 
Kvantitativt har skärgårdsbefolkningens andel i dessa landskap visserligen ökat 
med bara 18 personer, men procentuellt sett är ökningen betydande. En minskning 
med över 20 procent skedde bland skärgårdsbefolkningen i Mellersta Finland, Bir-
kaland, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunta. Störst var minskningen 
i Norra Savolax, 40 procent.

Bild 4. Befolkningsutvecklingen i den permanent bebodda skärgården utan 
fast vägförbindelse under åren 1990 och 2008. (Finlands miljöcentral. YKr-
uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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4.2 Åldersstruktur

Förutom att könsfördelningen i skärgården är snedvriden har befolkningsutveck-
lingen också lett till en snedvriden utveckling av åldersstrukturen. Nästan en fjär-
dedel av invånarna på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse är över 65 år 
gamla. Det finns bara 13 procent barn under 15 år. Den största gruppen består av per-
soner i arbetsför ålder, 30–65 år gamla. De utgör hälften av hela befolkningen i skär-
gården. Unga under 30 år utgör 12 procent. Motsvarande siffror i de landskap som 
omfattas av enkäten är: över 65-åringar 16 procent, barn 16 procent, unga under 30 
år 18 procent och personer som är 30–65 år gamla 49 procent. Den största procentu-
ella skillnaden finns just bland över 65-åringar. 

På öar med liten befolkning, en eller två personer, är 98 procent av invånarna över 
30 år gamla. Motsvarande siffra på öar med över 10 personer är 78 procent och på 
öar med över 50 personer 71 procent. Det är naturligt att åldersstrukturen är mång-
sidigare på öar med en större befolkning; på öar med över 10 personer utgör bar-
nen 9 procent av invånarna och på öar med över 50 personer utgör de 15 procent.  

Jämförelsetalen med situationen år 2000 visar att förhållandena har hållits nästan 
oförändrade: över 65-åringar utgjorde då 21 procent, barn 15 procent, personer mel-
lan 15 och 30 år 10 procent och 30–65 år gamla invånare 50 procent. Då man gran-
skar siffrorna landskapsvis upptäcker man tydliga skillnader i åldersstrukturen. Den 
snedvridna åldersstrukturen märks tydligast i skärgården i inlandet där barnens 
andel av befolkningen är liten. I landskapen Kajanaland, Mellersta Finland, Birka-
land, Päijänne-Tavastland och Satakunta bor det som mest två barn under 15 år på 
öarna. Kvantitativt flest barn bor det i landskapen Mellersta Finland och Nyland. I 
alla landskap är antalet personer i arbetsför ålder det största. 

Ofta ses en åldrande befolkning som någonting negativt för ett bostadsområde, 
men å andra sidan är pensionärerna mycket aktivare än förut och utgör en betydel-
sefull resurs på den glest bebyggda landsbygden och i skärgården. Dock inte direkt 
genom att utveckla nya näringar, utan snarare som konsumenter av tjänster. 
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Bild 5. Åldersstrukturen och könsfördelningen i den permanent bebodda 
skärgården utan fast vägförbindelse. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild 
Valtteri laasonen.)

4.3 näringarna

Skärgårdens näringsgrenar har traditionellt ansetts vara fiskeri och jordbruk. På 
senare år har företagsamhet, speciellt service- och turistnäringarna vuxit sig allt 
starkare. Skärgårdsborna har också varit sysselsatta i olika uppgifter som gäller 
bevakning: inom försvarsmakten, gränsbevakningen och lotsverket. De offentliga 
arbetsplatserna har dock minskat avsevärt i skärgården trots den paragraf i skär-
gårdslagen som anger att staten bör sträva efter att bevara statliga arbetsplatser 
i skärgården. Även sjöfarten har ändrat gestalt, men fortfarande är arbetet på de 
stora passagerar- och fraktfartygen samt på skärgårdsfärjorna och förbindelsefarty-
gen viktigt för skärgårdsborna. 

Skärgårdsområdena har i regionutvecklingslagstiftningen beviljats en förmånli-
gare ställning än andra områden både inom den nationella regionstödsindelningen 
och i EU:s målregionsindelning.  Genom detta har företagen i skärgården fått inves-
terings- och utvecklingsstöd som har haft betydelse för utvecklingen av näringslivet. 
Den småskaliga industrin, t.ex. boskapsskötsel, har haft speciellt stor nytta av dem, 
liksom även turistnäringen som har vuxit speciellt starkt under de senaste åren. 

Enligt utredningen finns det någon form av näringsverksamhet på en tredjedel av 
de permanent bebodda öarna utan fast vägförbindelse. På nästan hälften av dessa 
öar finns det emellertid endast en arbetsplats. Totalt finns det ca 1 600 arbetsplatser 
i skärgårdsområden utan fast vägförbindelse. Det betyder att det i skärgården finns 
arbete för 36 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Därför pendlar allt fler skär-
gårdsbor i dag. Det är också sannolikt att många invånare åtminstone delvis arbetar 
på distans, även om dessa uppgifter inte syns i de officiella arbetsplatsuppgifterna. 
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Under den senaste perioden på närmare tjugo år har det skett en stor förändring 
inom näringarna i skärgården. Ännu i början av 1990-talet var primärproduktionen 
den största arbetsgivaren i skärgården. Då fanns 60 procent av arbetsplatserna inom 
primärproduktionen. År 2005 utgjorde andelen endast 26 procent. Förändringen har 
alltså varit mycket stor. Å andra sidan har antalet sysselsatta inom servicesektorn 
stigit i nästan samma grad som antalet arbetstagare inom primärproduktionen har 
sjunkit. År 1990 var tjänstesektorns andel av arbetsplatserna 29 procent, medan den 
år 2005 stigit till hela 65 procent. Detta vittnar om den strukturella förändringen 
inom näringarna i skärgården och om den ökande betydelsen av turism och fritids-
boende. Industrins andel har hållits på nästan samma nivå: en ökning från 15 till 21 
procent har skett under den tid som granskas här. 3

Uppgifterna om arbetsplatser ger vid handen att 85 procent av arbetsplatserna i 
skärgården finns i Norra Österbotten, Nyland och Egentliga Finland. Minst jobb finns 
det i landskapen Lappland och Päijänne-Tavastland, där finns det endast en arbets-
plats i vardera. Skärgårdens arbetsplatser fördelar sig enligt utredningen på flera 
sektorer, även fördelningen inte är särdeles jämn. Detta visar dock att näringarna i 
skärgården är lika diversifierade som i övriga Finland. I skärgården har det under de 
senaste årtiondena också varit vanligt med kombinationsyrken av olika slag, något 
som ofta är en förutsättning för livet i skärgården.

 

3 De arbetsplatsuppgifter som står att läsa i YKR-materialet är från år 2005. Till primärproduktionen har i denna 
utredning räknats jordbruk, vilthushållning, skogsbruk och fiskerinäring, till servicesektorn bl.a. handel, inkvartering 
och utskänkning, transport och lagerverksamhet, hälsovård och socialservice samt offentlig administration och 
försvaret, till industri gruvdrift och gruvbrytning, industri, byggande samt elektricitet-, gas- och vattenförsörjning.
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Bild 6. arbetsplatsernas fördelning i permanent bebodda skärgårdsområden 
utan fast vägförbindelse under åren 1990, 2000 och 2005. (Finlands miljöcen-
tral. YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.) 

4.4 uppgifter om fastigheter

Största delen av de bofasta invånarna i skärgårdsområden utan fast vägförbindelse 
bor i egentliga bostadshus. Det finns 360 permanent bebodda fritidshus och 145 
byggnader för andra ändamål som har byggts om för att användas som fast bostad. 

Fritidsbostäder som inte är bebodda året om utgör den klart största gruppen 
byggnader i skärgårdsområden utan fast vägförbindelse. Att ändra fritidsbostäder 
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till permanenta bostäder är något som troligen kommer att bli allt vanligare. Huvud-
trenden är dock ett ökat boende på fritidshusen utan att bostadens användnings-
ändamål ändras. För att skärgården ska hållas levande är det alltså viktigt att det 
finns ett flexibelt system för beviljandet av tillstånd att ändra på och avvika från det 
ursprungliga användningsändamålet. 

Bild 7. uppgifter om fastigheter på permanent bosatta öar utan fast vägför-
bindelse. (Finlands miljöcentral/ befolkningsdatasystemet/ Befolkningsregis-
tercentralen 3/2008. Bild Valtteri laasonen) 

           

4.5 Deltidsboende invånare

Även om befolkningsutvecklingen för den bofasta befolkningen har varit sjunkande, 
har det aldrig bott så många människor i skärgården som det gör nu. Antalet del-
tidsboende skärgårdsbor har vuxit mer än antalet bofasta invånare har sjunkit. Det 
växande antalet aktiva pensionärer, de förbättrade trafik- och datatrafikförbindel-
serna samt de gynnsammare förutsättningarna för distansarbete har möjliggjort en 
ökning av deltidsboende skärgårdsbor. Till detta har också bidragit det ökade väl-
ståndet, den ökande fritiden och det allt större behovet att komma loss från varda-
gen. Antalet fritidsboende har ökat i hela skärgården, också i skärgården utan fast 
vägförbindelse.

Invånarantalet i den permanent bebodda skärgården utan fast vägförbindelse 
mångfaldigas i och med de fritidsboende. På de öar som omfattas av utredningen 
finns ca 15 000 fritidsbostäder och 60 000 fritidsboende personer.4 I medeltal finns 
det på en permanent bebodd ö utan fast vägförbindelse 28 stugor, då medianen är 
17. Antalet fritidsbostäder varierar mycket mellan landskapen. Flest fritidsbostäder 
finns det i Egentliga Finland och minst i Lappland.

De deltidsboende invånarna mångfaldigar befolkningsmängden i skärgården 
utan fast vägförbindelse. Enligt Stugbarometern år 2009 tillbringade man år 2008 

4 Antalet fritidsboende baserar sig på Stugbarometern från år 2009, enligt vilken en fritidsbostad har fyra regelbundna 
användare.
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i medeltal 75 dygn på fritidsbostaden. Av dem som äger en fritidsbostad är nästan 
två tredjedelar över 60 år gamla, vilket bidrar till att förklara stugornas rätt så höga 
användningsgrad.

De fritidsboende är otvivelaktigt den viktigaste målgruppen då man försöker locka 
fler fast bosatta invånare till skärgården. Detta underlättas av en positiv inställ-
ning till att omvandla fritidsbostäder till fasta bostäder. De fritidsboendes behov har 
också ofta en avgörande inverkan på nivån på trafikförbindelserna. Tack vare stug-
gästerna blir många öars aktiviteter och serviceutbud rikare under sommarmåna-
derna. Enligt Stugbarometern använder de fritidsboende bland annat totalt ca 805 
miljoner euro i året på dagligvaror. Denna siffra gäller för alla fritidsboende i hela 
landet. 

Bild 8. utvecklingen i antalet fritidsboende i hela Finland under åren 1990, 
2000 och 2008. (Statistikcentralens stugstatistik för år 2008. enligt Stug-
barometern för år 2009 används varje fritidsbostad regelbundet av fyra per-
soner, och därför har siffrorna ur Statistikcentralens stugstatistik multiplice-
rats med fyra. Bild Valtteri laasonen.) 

0
20 000

40 000
60 000

80 000
100 000
120 000

140 000
160 000

180 000
200 000

Ege
ntl

iga
 Fi

nla
nd

Söd
ra 

Sav
ola

x

Birk
ala

nd

Mell
ers

ta 
Fin

lan
di

Nor
ra 

Sav
ola

x

Nyla
nd

La
pp

lan
d

Nor
ra 

Öste
rb

ot
ten

Nor
ra 

Kare
len

Päij
än

ne
-T

av
as

tla
nd

Söd
ra 

Kare
len

Öste
rb

ot
ten

Sata
ku

nta

Kym
men

ed
ale

n

Kaja
na

lan
d

Östr
a N

yla
nd

Fritidsboende

2008

2000

1990



	 	 3636	 	 	 37

5 Öarnas framtidsutsikter

5.1 Bosättningen om tio år

I enkäten tillfrågades kommunerna om sin bedömning av öarnas framtidsutsikter 
och om bevarandet av den fasta bosättningen. Kommunerna uppskattade att det på 
ca en femtedel av öarna inte kommer att finnas någon permanent bosättning om 
tio år. På 86 procent av dessa öar bor en eller två personer, vilket innebär att anta-
let bofasta invånare skulle sjunka med ungefär 2 procent. Denna beräkning är gan-
ska optimistisk, eftersom befolkningsmängden har sjunkit med nästan 8 procent 
under de senaste tio åren. Största delen av de öar som beräknas förlora sina fast-
boende invånare ligger i skärgården i inlandet. Enligt bedömningen skulle den per-
manenta bosättningen i Södra Savolax försvinna från ca 40 procent av öarna. Då 
det gäller antalet invånare skulle det betyda en minskning på 12 procent. Näst efter 
Södra Savolax skulle de permanent bebodda öarna minska mest i Egentliga Finland, 
men procentuellt gäller det bara 10 procent av alla öar i regionen, och invånaranta-
let skulle sjunka med endast 1 procent. 

Om man granskar åldersstrukturen på de öar som kommer att mista sin bofasta 
befolkning är ungefär hälften av invånarna över 65 år gamla. Största delen av invå-
narna bor i sina gamla bostäder, men även några fritidsbostäder har byggts om till 
permanenta bostäder. På de öar som kommer att förlora sin bofasta befolkning bor 
det dubbelt så många män som kvinnor. På nästan hälften av dessa öar finns det 
inte nätström. Knappt en procent av arbetsplatserna i skärgården utan fast vägför-
bindelse finns på dessa öar och, med undantag av en ö, finns där inte heller någon 
service. Medeldistansen till närmaste plats med fast vägförbindelse är 4,7 kilometer 
med en median på 1,9 kilometer. Ungefär 90 procent av öarna är sådana där invå-
narna själva sköter sin transport. 

På öar som kommer att förlora sin bofasta befolkning accentueras den glest 
bebyggda landsbygdens problem: snedvriden åldersstruktur och könsfördelning 
samt brist på service. Det kom tydligt fram i svaren att den viktigaste faktorn för att 
garantera en fast bosättning på öarna är att skapa och upprätthålla goda trafikför-
bindelser. Sådana saknades på nästan varje ö med dålig framtidsprognos. Det verkar 
dock inte som avståndet till närmaste plats med fast vägförbindelse skulle påverka 
bevarandet av den fasta bosättningen, eftersom medelvärdet och medianen är näs-
tan desamma som motsvarande siffror för alla öar utan fast vägförbindelse. 

Av en del svar framgår att man, bland annat med hänvisning till trygghetsfrå-
gor, inte anser det önskvärt att traktens öar förblir permanent bebodda. Hinder för 
bevarandet och tillväxten av den fasta bosättningen ansågs också vara den nega-
tiva inställning några kommuners byggnadsnämnder intog till att bevilja byggnads-
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lov för fast bosättning. Även om den fasta bosättningen skulle upphöra på dessa öar, 
garanterar fritidsboendet att livet fortsätter även där. 

På sådana öar vars framtidsutsikter är goda ser motsvarande siffror ganska annor-
lunda ut. Bara ungefär 40 procent av de öarna är sådana där det bor bara en eller två 
personer, då motsvarande siffra för sådana öar som kommer att förlora sin bofasta 
befolkning är över 80 procent. Över hälften av invånarna på dessa öar är personer i 
den arbetsföra åldern 30–65 år, och ungefär 53 procent av invånarna är män. Medel-
distansen till närmaste plats med fast vägförbindelse är 8 kilometer och medianen 
5 kilometer. Dessa siffror är något större än siffrorna för hela skärgården utan fast 
vägförbindelse. På dessa öar tillhandahålls nästan alla skärgårdstjänster, och unge-
fär 60 procent av öarna har någon form av allmän trafikförbindelse.

Värden som ofta nämndes för de öar som kommer att behålla sin fasta bosättning 
är: invånarnas aktivitet och företagsamhet, goda kommunikationer samt de förde-
lar som ökat fritidsboende och växande turism innebär. På dessa öar har man också 
i någon mån byggt om fritidsbostäder så att de är lämpliga för varaktig bosättning. 

Då man bedömer framtidsutsikterna för öar utan fast vägförbindelse för de föl-
jande tio åren framträder följande gemensamma kännetecken på sådana öar som 
kommer att förlora sin permanenta bosättning: avsaknad av allmänna trafikförbin-
delser, endast en eller två bofasta invånare, varav dubbelt så många män som kvin-
nor, invånarnas ålder över 65 år och ingen service. Förutom de nyssnämnda känne-
tecknen har också den geografiska positionen betydelse, eftersom inlandet verkar 
förlora fler bofasta skärgårdsbor än havsskärgården. Om de kännetecken som kom-
mit fram i utredningen uppfylls på en ö som är belägen i inlandet är det sannolikt att 
det inte kommer att finnas någon fast bosättning på ön om tio år. 
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Bild 9. Öar som inom tio år kommer att förlora sin fasta bosättning. (Kommu-
nenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

5.2 att bevara livskraften

Den naturnära och enkla livsstilen i skärgården har alltid lockat, och lockar säkert 
även i framtiden, många människor att bosätta sig i skärgården. Några specifika 
faktorer av betydelse för tryggandet av en levande skärgård framträdde dock. Beva-
randet och förbättrandet av kommunikationerna, även i menförestider, lyftes fram 
i nästan alla svar på kommunenkäten. En regelbunden förbindelsetrafik skulle för-
bättra möjligheterna att ta sig till arbetet, att nå de tjänster som finns på fastlandet 
och underlätta godstransporten. 

Den knappa servicen i skärgården konkretiserades i kommunernas svar gällande 
åtgärder för att trygga skärgårdens livskraft. Den lyftes fram i endast få svar. Kravet 
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på att bevara tjänsterna i skärgården gäller endast en bråkdel av öarna, men befolk-
ningsmässigt över hälften av skärgårdsborna. Målsättningen att förbättra tillgången 
till tjänster, som är inskriven i principbeslutet, känns mycket problematisk just på 
grund av tjänsternas ringa antal och deras läge. För att trygga de små ösamhällenas 
livskraft är inte det viktigaste att tjänsterna tillhandahålls på själva ön, utan det att 
de är tillgängliga. 

Kravet på fungerande bredbandsförbindelser på den glest bebyggda landsbygden 
är motiverat redan enbart för den regionala jämlikhetens skull. Internetförbindel-
ser avlägsnar känslan av isolering, men deras inverkan på en ökning av distansar-
betet är svår att bedöma. En färsk undersökning om distansarbete visar att de för-
hoppningar som knutits till distansarbetet långt ifrån förverkligats. Möjligheten till 
distansarbete har funnits redan länge, men väldigt få personer har utnyttjat chan-
sen, och därför kommer enbart dataförbindelser knappast att orsaka en flyttnings-
rörelse. Enligt undersökningen om distansarbete väger människors sociala kontak-
ter, fasta vanor och en strävan att skilja på arbete och familjeliv tyngre i vågskålen 
än intresset för arbete på distans. 

Fördelarna med bredband i skärgården utgörs inte endast av möjligheten att 
jobba på distans, utan också av möjligheten att sköta ärenden hemifrån. Det råder 
alltså inget tvivel om att fungerande bredbandsförbindelser skulle göra jobbet och 
fritiden flexiblare, och därför också till exempel förlänga den tid man kan tillbringa 
på sin fritidsbostad. Enligt Stugbarometern för år 2009 har distansarbete från fri-
tidsbostaden under de senaste fem åren ökat från två procentenheter till fem. Dess-
utom har andelen av dem som förhåller sig positivt till distansarbete under samma 
tid ökat från 18 till 30 procent. 

Trycket är stort att utveckla planläggningen, öka utbudet på tomtmark, bevilja 
tillstånd för byggandet av stadigvarande bostäder och omvandlandet av fritidsbo-
städer till lämpliga permanenta bostäder. Genom nya byggnadslov, speciellt nära 
ständerna, skulle man kunna locka åtminstone fritidsboende till skärgården. Också 
behovet av hyresbostäder kom fram i utredningen. Genom tillgång till förmånliga 
hyresbostäder skulle unga människor ha möjlighet att bosätta sig i skärgården. Fler 
hyresbostäder är emellertid realistiska endast på de allra största öarna. 

Förutom förbättringen av planläggningen finns det även behov av andra förbätt-
ringar, speciellt då det gäller vatten- och avloppshanteringen. Rinnande vatten till 
hushållen i skärgården skulle underlätta vardagen för invånarna, och ett funge-
rande avlopps- och avfallshanteringssystem skulle minska miljöbelastningen och 
övergödningen. 

Klimatförändringen påverkar levnadsförhållandena även i skärgården. Använd-
ningen av isvägar minskar och de miljöhot som berör vattendragen påverkar både 
fisket och turismen. Klimatförändringens följder är inte enbart negativa – kravet på 
en ökad användning av förnybar energi för med sig möjligheter till nya arbetsplatser. 
I synnerhet byggandet av vindkraftparker skulle innebära potential för nya närings-
grenar i havsskärgården.  
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Bevarandet av byskolorna beror framförallt på elevantalet. Ett större elevantal är 
osannolikt inom de närmast åren, och därför kommer klasserna kommer att förbli 
små. För skolbarn under 13 år får skolresan ta högst två och en halv timme och för 
över 13-åringar högst tre timmar om dagen. Det låter som en lång tid, men om skolvä-
gen ska tillryggaläggas med två olika förbindelsefartyg, eller med förbindelsefartyg 
och skolskjuts, så är inte under tre timmar inklusive väntetider en lång tid. Datatek-
niken och flerformsundervisningen antas medföra en lättnad i de påfrestande skol-
vägarna, men närundervisningen kan dock inte ersättas helt och hållet. 

Även skärgårdens bofasta befolkning drar nytta av turismen och de allt längre vis-
telserna på fritidsbostäderna. Turismen för med sig nya arbetsplatser och hjälper till 
att bevara de gamla näringarna. Företagsverksamheten borde stödjas allt mer och 
skärgårdens traditionella yrken tryggas. Skärgården borde vara en lockande man-
talsskrivningsort även för unga människor. I dag verkar de stora åldersgrupperna 
vara de som är mest benägna att flytta ut i skärgården. De går snart går i pension 
och flyttar ut till sin fritidsbostad för gott. Denna utveckling öppnar upp möjligheter 
för ett stort utbud av olika tjänster. 

Deltidsboendet är ytterst viktigt för den permanent bebodda skärgården utan fast 
vägförbindelse. Förhållandet mellan de fastboende och de fritidsboende är betydelse-
fullt för en livskraftig skärgård. Ett ökande deltidsboende ger ön fler ”aktiva måna-
der”, medför ett andligt kapital och möjliggör bl.a. en längre turistsäsong. Å andra 
sidan ger de fast bosatta invånarna öarna trygghet – området står inte tomt under 
de tysta vintermånaderna. Den stugservice med ”stugugårdskarl” som uppstått på 
senare år bygger långt på samverkan mellan den bofasta och den deltidsboende 
befolkningen. Dessutom bidrar ett kombinerat fastboende och deltidsboende till att 
trafikförbindelserna kan bevaras och till och med förbättras.

5.3 utvecklingsåtgärder

Nedan presenteras några av de utvecklingsåtgärder som är under behandling i skär-
gårdsdelegationen och som ingår i det av statsrådet 13.5.2009 godkända skärgårds-
politiska principbeslutet. 

Deltidsboendet utgör en stor möjlighet för att bevara den stadigvarande bosätt-
ningen i skärgården utan fast vägförbindelse och för att trygga öarnas livskraft, och 
det är något som borde utnyttjas ännu mera planmässigt och dynamiskt än hittills. 
Det finns mycket som kan utvecklas. Man bör till exempel utöka planläggningen 
och aktivera markägarna att sälja mark. För att öka den fasta bosättningen är det 
viktigt att få till stånd ett utbud av tomter till rimliga priser, både genom skärgårds-
bornas egen och genom kommunens försorg. Man bör utnyttja de fritidsboendes 
köpkraft genom att skapa företagsverksamhet som betjänar stuggästerna, såsom 
t.ex. ”stugugårdskarlar”, samt förbättra den marknadsföring som företagen riktar 
till stuggästerna. Man bör också dra nytta av stuggästernas andliga kapital genom 
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att ta med dem i öarnas företagsverksamhet och föreningsliv. Genom att trygga bred-
bandsförbindelserna främjar man distansarbete och stugliv året runt. 

Det ligger också en stor potential i skärgårdsturismen. Turistlivet kan utveck-
las genom att man tar fram turismprodukter runt fisket, gårdarna, annat äkta skär-
gårdsliv samt natur-, landskaps- och kulturvärden. 

Genom en marknadsföringskampanj för skärgården och vattenområdena som 
skärgårdsdelegationen organiserar bör skärgården marknadsföras som en region 
för företagande, boende, fritidsboende och turism året om.
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6 De permanent bebodda öarna 
per landskap

6.1 Södra Karelen

I landskapet Södra Karelen finns 13 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 
med totalt 135 invånare. Största delen av öarnas invånare är folk i arbetsför ålder, 
30–65 år gamla, och i motsats till andra landskap är majoriteten av de bofasta invå-
narna kvinnor. Nästan hälften av de permanent bosatta ösamhällena i Södra Kare-
len är små, med endast en bofast invånare. På dessa 13 öar finns det emellertid 400 
fritidsbostäder med ca 1 600 användare, något som livar upp ösamhällena, speciellt 
under sommarmånaderna. Kyläniemi i Taipalsaari och Lamposaari och Mietinsaari5 
i Villmanstrand är de största öarna i regionen. Nästan alla arbetsplatser och tjäns-
ter i regionen finns på dessa öar och också fritidsaktiviteterna har koncentrerats dit. 
På området fungerar bl.a. byaföreningar och ett jaktlag.

De permanent bebodda öarnas framtid bedöms av kommunerna vara relativt bra, 
ungefär 70 procent av öarnas förväntas vara bebodda ännu om tio år. Bedömningen 
förefaller ganska optimistisk, men samtidigt delvis riktig. Kännetecknen för en mins-
kad permanent bosättning uppfylls bara delvis på landskapets öar då man ser till 
statistikuppgifterna. Det stora antalet kvinnor är exceptionellt, och även om det inte 
finns många tjänster på öarna så är avstånden till närmaste plats med fast vägför-
bindelse dock ganska korta. Öarnas livskraft befrämjas också av att antalet stug-
gäster ökar i hela landskapet; under de senaste fem åren har antalet fritidsbostäder 
i Södra Karelen ökat med 668 stycken. Denna utveckling är dock lite långsammare 
än i övriga fasta Finland. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 1618 km2, 22 % av den totala arealen Strand-
linje 10 301 km

De största sjöarna Saimen, Pien-Saimaa, Simpelejärvi, Kuolimo, 
Haapavesi

De största älvarna Vuoksen, Hiitolanjoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

5 Enligt finansministeriets beslut knyts Mietinsaari genom partiell kommunsammanslagning till Ruokolax kommun från 
och med 1.1.2010.
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Öar

Över en halv ha 2184 st.

De största öarna Äitsaari, Kirkkosaari, Kuivainen, Salosaari, 
Kylänniemi

Kommuner med flest öar Taipalsaari, Ruokolax, Villmanstrand, Savitaipale

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Lamposaari (Villmanstrand)                 
Kyläniemi (Taipalsaari)

Färjor på enskilda vägar Mietinsaari (Villmanstrand)                    
Jussilansalmen lossi (Taipalsaari)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Parikkala, Ruokolax, Taipalsaari

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 21 353 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Taipalsaari (3 314 st.),  Ruokolax (3 159 st.),  
Luumäki (3 063 st.), Savitaipale (2 698 st.), 
Villmanstrand (2 131 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 5 035 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 13 573 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 7 500 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 

landskapet

Kunta Saari Nyckeltal

Willmanstrand Lamposaari Öarnas areal Medeltal 432 ha

Willmanstrand Mietinsaari Median 45 ha

Parikkala Iso Kontiosaari Avstånd till närmaste plats 0,5 km

Parikkala Peltosaari med fast vägförbindelse

Ruokolax Aittasaari Invånare Totalt 135

Suomenniemi Kuninkaansaaret Män 65

Suomenniemi Salonsaari Kvinnor 70

Taipalsaari Hevossaari Åldersstruktur 0–14 år 28 pers.

Taipalsaari Hirvisaari 15–64 år 80 pers.

Taipalsaari Kyläniemi 65 år 27 pers.

Taipalsaari Lokmusluoto Arbetsplatser Primärprod. 7

Taipalsaari Selkäluoto Industri 7

Taipalsaari Suuri Jänkäsalo Service 3
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Bild 10. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen i 
Södra Karelen (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.) 

 

Bild 11. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Södra Karelen 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)
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6.2 Södra Österbotten

Det finns inte en enda permanent bebodd ö utan fast vägförbindelse i regio-
nen. 

Vattendrag

Sjöareal 539 km2, 4 % av den totala arealen      
Strandlinje 5 536 km

De största sjöarna Lappajärvi sjö, Lestijärvi sjö

De största älvarna Lappo å, Pyhäjoki älv, Esse å

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 481 st.

Största ö Kärnasaari

Kommuner med flest öar Evijärvi, Etseri, Alavo, Lappajärvi, Peräseinäjoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 13 005 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Alavo (1 415 st.), Etseri (1 322 st.), Alajärvi (1 
249 st.), Lappajärvi (1 085 st.), Kauhava (1 058 
st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 4 037 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 6 867 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 3 740 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

6.3 Södra Savolax

I landskapet Södra Savolax finns 59 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 376 invånare. Över 60 procent av öarnas bofasta befolkning är män 
och den största åldersgruppen består av personer i åldern 15–64 år. Ungefär en tred-
jedel av Södra Savolax ösamhällen är små öar med en bofast invånare och en fem-
tedel är öar med över 10 bofasta invånare. Lintusalo och Niinisaari i Puumala samt 
Ritosaari i Nyslott är de öar i regionen som har flest invånare. Över hälften av områ-
dets arbetsplatser finns inom primärproduktionen. Även om det i området bor barn 
i skolåldern finns det dock inte en enda skola på öarna i Södra Savolax, och även ser-
vicen på öarna är begränsad. Regionens caféer och inkvarteringsföretag är koncen-
trerade till de större öar som nämns ovan. Det finns också en viss fritidsverksamhet 
på öarna: hushållningssällskap (maa- ja kotitalousseurat) samt bl.a. de registrerade 
föreningarna Saariston uudet akat ry och Puumalan Veskansan kylät ry. Det finns 
1 053 fritidsbostäder med 4 212 användare på de permanent bebodda öarna. De fri-
tidsboende stimulerar ösamhällena och medverkar till att öarnas livskraft bevaras.
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Enligt den bedömning som kommunerna gjort kommer landskapet Södra Savo-
lax att vara det landskap som förlorar flest permanent bebodda öar under de inkom-
mande tio åren. Enligt enkäten kommer nästan hälften av öarna i regionen att 
hamna utanför den statistik som gäller permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse. Det rör sig om öar som uppfyller kännetecknen för blivande obefolkade öar: de 
är små ösamhällen med en eller två fast bosatta invånare, majoriteten av invånarna 
är män och största delen av öns invånare ordnar själva sin transport. I hela landska-
pet är dock antalet fritidsboende klart på uppåtgående. Under de senast fem åren 
har antalet fritidsbostäder ökat med över 2 000 stycken.  

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 4 631 km2, 25 % av den totala arealen Standlinje 
30 376  km

Största sjöar Haukivesi, Orivesi-Paasivesi, Pihlajavesi, 
Puulavesi, Puruvesi

Största älv Konnusjoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 9 024 st.

Största öar Hurissalo, Partalansaari, Viljakansaari, Moinsal-
mensaari, Väisälänsaari, Pyylinsaari

Kommuner med flest öar Nyslott, Puumala, Rantasalmi, Kangasniemi, 
Heinävesi

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Vekaransalmi (Sulkava), Hanhivirta (Enonkoski), 
Koivukanta (Nyslott), Hätinvirta (Puumala), Tap-
puvirta (Nyslott), Kietävälä (Puumala), Rongon-
salmi (Puumala), Kuparonvirta (S:t Michel)

Färjor på enskilda vägar Tuohisaari (Nyslott), Pietolansaari (Nyslott), 
Laukansaari (Nyslott), Kongonsaari (Nyslott), 
Ahvionsaari (Nyslott), Kokonsaari (Nyslott)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdskommuner Enonkoski, Puumala, Sulkava

Skärgårdsdelkommuner Hirvensalmi, S:t Michel, Nyslott
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Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 45 094 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder S:t Michel (5 698 st.), Mäntyharju (4 664 st.), 
Nyslott (4 164 st.), Kangasniemi (3 605 st.), 
Puumala (3 374 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 12 152 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 27 934 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 2 373 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 

landskapet

Bild 12. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen i 
Södra Savolax (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 13. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Södra Savolax 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

Kommun Ö Nyckeltal

Enonkoski Jänissalo Öarnas areal Medeltal 366 ha

Enonkoski Mäntysalo Median 162 ha

Heinävesi Lehtosaari Avstånd till närmaste plats 8,1 km

Hirvensalmi Aumansaari med fast vägförbindelse

Hirvensalmi Halmesaari Invånare Totalt 376

Hirvensalmi Iso Säkkisalo Män 227

Hirvensalmi Kenkunsaari Kvinnor 158

Hirvensalmi Kuivasaari Åldersstruktur 0–14 år 44 pers.

Hirvensalmi Mielevänsaari 15–64 år 244 pers.

Hirvensalmi Puukonsaari 65 år 97 pers.

Hirvensalmi Puulasalo Arbetsplataser Primärprod. 42

Hirvensalmi Pääskynsaari Industri 9

Hirvensalmi Savisalo Service 20

Hirvensalmi Soisalo

Jorois Kostonsaari

Juva Lamposaaret

Juva Ritosaari

Kangasniemi Iso Kärmesaari

Kangasniemi Rämiäinen

Kerimäki Hevossalo

Kerimäki Vehkasalo

S:t Michel Kauvosaari

494

425
399 376

0

100

200

300

400

500

600

1990 2000 2008/2009

Personer

Befolkningen enligt YKR-uppgifterna

Befolkningen enligt kommunenkäten



	 	 4848	 	 	 49

S:t Michel Paajalansaari

S:t Michel Papinsaari

S:t Michel Petäjäsaari

S:t Michel Porosaari

S:t Michel Uussaaret

Pieksämäki Kosulansaari

Punkaharju Pöllänsaari

Puumala Inkosaari

Puumala Kurensalo

Puumala Laihasaari

Puumala Liimattalansaari

Puumala Lintusalo

Puumala Niinisaari

Puumala Viitasaari

Puumala Vuohisaari

Puumala Ylössaari

Rantasalmi Kuokansalo

Rantasalmi Lehtoluodot

Rantasalmi Pitkäsaari

Ristiina Haapasaari

Ristiina Hinkansaari

Ristiina Kaijatsaari

Nyslott Ahvionsaari

Nyslott Houssaari

Nyslott Huuhtisaari

Nyslott Härkinsalo

Nyslott Karistaansaari

Nyslott Kesamonsaari 
- Muhasaari

Nyslott Keskisaari

Nyslott Koirsalo

Nyslott Kokonsaari

Nyslott Kongonsaari

Nyslott Laukansaari

Nyslott Pietolansaari

Nyslott Ritosaari

Nyslott Tuohisaari

Nyslott Valksaari
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6.4 Östra nyland

I landskapet Östra Nyland finns 42 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 
med totalt 456 invånare. Män och kvinnor är ungefär lika många, och största delen 
av invånarna är 15–64 år gamla. Lite mindre än en femtedel av Östra Nylands ösam-
hällen är små öar med endast en bofast invånare och lika många är öarna med över 
10 bofasta invånare De invånarantalsmässigt största öarna i regionen är Storpel-
linge och Lillpellinge i Borgå och Simsalö i Sibbo. Till de flesta öarna sköter invå-
narna själva sin transport. På Storpellinge finns regionens enda skola och några pri-
vata tjänster som t.ex. ett café. På området finns också en butik som ligger på Tull-
landet i Borgå. På Norrkullalandet i Sibbo trafikerar Finlands enda butiksbåt. På 
öarna på Sibbos område är fritidsverksamheten livlig och där verkar bl.a. Martha-
föreningen och jaktlag, och på öarna ordnas också olika sommar- och vinterevene-
mang. Det finns totalt 1 121 fritidsbostäder med 4 500 användare på de permanent 
bebodda öarna. Det betydande antalet fritidsbostäder medverkar till att livskraften 
i regionen bibehålls. 

Enligt kommunernas uppskattning ser de östnyländska öarnas framtid bra ut, 
bara på några enstaka öar i regionen kommer det troligen inte längre att finnas 
någon permanent bosättning om tio år. Då man granskar kännetecknen för öar som 
kommer att förlora sin bofasta befolkning, verkar uppskattningen av de östnyländ-
ska öarnas goda framtidsutsikter ganska sannolikt kunna hålla streck. Det finns 
ganska få öar med bara en bofast invånare och 23 procent av invånarna är under 
30 år gamla. Också den jämna könsfördelningen talar för att bosättningen kommer 
att bevaras. I hela landskapet har ökningen av fritidsbostäder under de senaste fem 
åren trots det inte varit så betydande som i de andra landskapen; det har kommit 
158 nya stugor. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsarel Sjöareal 76 km2, havsarela 2 740 km2, 102 % av 
jordarealen, strandlinje 3 538 km

De största sjöarna Lappträsket, Tammijärvi, Teutjärvi, Hopom träsk

De största åarna Borgå å, Tessjoån

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 1 805 st.

De största öarna Vässölandet, Emsalö, Sarvsalö, Vahterpää, 
Pellinge

Kommuner med flest öar Borgå, Sibbo, Pernå, Strömfors, Lovisa

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)
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Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Pellinge, Borgå

Skärgårdsdelkommuner Pernå, Borgå, Sibbo

(I början av år 2010 sammanslås Pernå med Lovisa stad och i samband med kommunsammanslagningen erhåller också 
Lovisa stad status som skärgårdsdelkommun.)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 10 650 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Borgå (3 623 st.), Sibbo (2 040 st.), Pernå (1 726 
st.), Strömfors (961 st.), Askola (551 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 1 892st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 6 679 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 5 595 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 

landskapet

Bild 14. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen i 
Östra nyland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 15. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Östra nyland 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Pernå Byön Öarnas areal Medeltal 131 ha

Pernå Ekholmen Median 30 ha

Pernå Fallholmen Avstånd till närmaste plats 3,6 km

Pernå Killingö med fast vägförbindelse

Pernå Käldö Invånare Totalt 456

Pernå Rågskär Män 234
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Pernå Våtskär 15–64 år 275 pers.

Pernå Södra Altarskär 65 år 122 pers.
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Borgå Vähä-Pellinki

Strömfors Kampuslandet

Sibbo Björkholmen

Sibbo Bockholmen 
- Ekholmen

Sibbo Granö

Sibbo Kamsholmen

Sibbo Komsalö

Sibbo Majholmen

Sibbo Opanholmen

Sibbo Röysö

Sibbo Sandholmen 
(Kalkstrand)

Sibbo Sandholmen (Röysö)

Sibbo Simsalö

Sibbo Skyttenskär

Sibbo Sota Svedjeholmen

Sibbo Söderkullalandet 
- Norrkullalandet

Sibbo Norrkullalandet

Sibbo Stora Svedjeholmen

6.5 Kajanaland

I landskapet Kajanaland finns 4 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 
med totalt 18 invånare. Över 60 procent av öarnas bofasta befolkning är män och den 
största åldersgruppen består av personer i åldern 15–64 år. Det finns 56 fritidsbostä-
der med ungefär 224 användare på de permanent bebodda öarna. 

Alla öar i landskapet har under 10 bofasta invånare, den största är Pukkisaari i 
Kajana. På de permanent bebodda öarna i Kajanaland finns ingen service och det 
finns två arbetsplatser i regionen. Utredningen fann heller ingen form av fritids-
verksamhet i området. Det är trots allt intressant att skärgårdsbefolkningen i Kaja-
naland har ökat under de senaste tio åren. Mot bakgrund av detta verkar det inte 
troligt att landskapet Kajanaland skulle förlora några permanent bosatta öar. För-
modligen kommer det dock att ske, eftersom kännetecknen för ett slut på den per-
manenta bosättningen uppfylls, och kommunernas bedömning är också att möjlig-
heterna är små att den permanenta bosättningen skulle bevaras. I hela landskapet 
har dock antalet fritidsbostäder under de fem senaste åren ökat med 426 stycken, 
och detta bidrar till att skärgården i hela landskapet bevaras livskraftig. 
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Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 2 885 km2, 12 % av den totala arealen, Strand-
linje 18 764 km

De största sjöarna Ule träsk, Kiantajärvi, Ontojärvi, Lentua, Nuasjärvi

De största älvarna Kiehimäjoki, Kajana älv

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 1 948 st.

De största öarna Manamansalo ö, Käkisaari

Kommuner med flest öar Kuhmo, Suomussalmi, Vaala, Paltamo, Sotkamo

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Alassalmi (Vaala)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Vaala

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 13 636 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Kuhmo (2 369 st.), Suomussalmi (2 214 st.), 
Sotkamo (1 827 st.), Kajana (1 713 st.), Vaala (1 
629 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 4 719 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 6 825 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 4 546 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 16. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen i 
Kajanaland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)

Bild 17. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Kajanaland 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)
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Kommun Ö Nyckeltal

Kajana Pukkisaari Öarnas areal Medeltal 32 ha

Paltamo Koljolansaari Median 9 ha

Paltamo Riuttasaaret Avstånd till närmaste plats 0,4 km

Sotkamo Heposaari med fast vägförbindelse

Invånare Totalt 18

Män 11

Kvinnor 7

Åldersstruktur 0–14 år 1 pers.

15–64 år 12 pers.

65 år 5 pers.

Arbetsplataser Industri 2

6.6 egentliga Tavastland

Det finns inte en enda permanent bebodd ö utan fast vägförbindelse i regionen.

Vattendrag

Sjöareal 503 km2, 9 % av den totala arealen, Strandlinje 
3 858 km

De största sjöarna Päijänne, Vanjavesi (Vånå), Vesijärvi, Ruotsalaine, 
Pyhäjärvi i Tammela, Katumajärvi

De största älvarna Loimijoki, Hiidenjoki älv

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 513 st.

Kommuner med flest öar Tavastehus, Loppi, Tammela, Hattula

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 20 437 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Tavastehus (7 701 st.), Loppi (3 187 st.), Tam-
mela (3 161 st.), Hattula (1 914 st.), Janakkala 
(1 745 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo  4 654 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 12 565 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 9 532 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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6.7 Mellersta Österbotten

Det finns inte en enda permanent bebodd ö utan fast vägförbindelse i regionen.

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 188 km2, havsareal 1 660 km2, 29 % av 
den totala arealen, Strandlinje 3 244 km

De största sjöarna Lestijärvi, Ullavanjärvi, Venetjoki konstgjorda sjö

De största älvarna Lestijoki å, Perho å

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 626 st.

Kändaste öar Öja, Tankar fyrö, Skarvörarna

Kommuner med flest öar Karleby, Perho, Lestijärvi, Himango

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 4 151 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Karleby (2 087 st.), Himango (465 st.), Lestijärvi 
(408 st.), Vetil (262 st.), Perho (244 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 1 467 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 1 001 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 624 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

6.8 Mellersta Finland

I landskapet Mellersta Finland finns 14 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 36 invånare. Närmare 60 procent av öarnas bofasta befolkning är 
män och den största åldersgruppen består av personer i åldern 15–64 år. Det finns 
totalt 216 fritidsbostäder med ungefär 864 användare på de permanent bebodda 
öarna. 

Nästan hälften av de permanent bebodda öarna i Mellersta Finland är små öar 
med en invånare. Den största ön i regionen är Haukkasalo i Kuhmois med över 10 
invånare. På de permanent bebodda öarna i Mellersta Finland finns ingen service och 
inte heller någon fritidsverksamhet. Av öborna i regionen sköter 70 procent själva 
sin transport. Framtidsutsikterna är ganska dystra, över hälften av öarna beräknas 
mista sin bofasta befolkning inom de kommande tio åren. Antalet fritidsbostäder 
har dock ökat med över 1 700 stycken, och man kan därför inte säga att öarna kom-
mer att avfolkas totalt. 
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Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 3 181 km2, 16 % av den totala arealaen, 
Strandlinje 18 216 km

De största sjöarna Päijänne, Keitele, Konnevesi, Kivijärvi, Suontee, 
Keurusselkä

De största älven Jämäljoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 4 010 st.

De största öarna Judinsalo, Pängätsalo holme, Jurvansalo, 
Onkisalo, Luotolansaari

Kommuner med flest öar Viitasaari, Kuhmois, Joutsa, Pihtipudas, Kinnula

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor på enskild väg Paanalansalmi (Hankasalmi), Haukkasalo 
(Kuhmois), Kevätsalmi (Saarijärvi)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Joutsa, Jyväskylä, Kivijärvi, Kuhmois, Luhanka

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 34 590 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Jämsä (3 974 st.), Jyväskylä (3 972 st.), Kuhmois 
(2 914 st.), Äänekoski (2 483 st.), Joutsa (2 409 
st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 9 488 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 19 188 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 11 952 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 18. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen i 
Mellersta Finland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 19. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Mellersta Fin-
land åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, 
kommunenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Hankasalmi Likosaari Öarnas areal Medeltal 234 ha

Joutsa Konnassaari Median 135 ha

Joutsa Käyrässaari Avstånd till närmaste plats 0,9 km

Joutsa Säkkisaari med fast vägförbindelse

Jyväskylä Iso Mäntysaari Invånare Totalt 36

Jyväskylä Kilvensalo Män 21

Jämsä Karhusalo Kvinnor 15

Jämsä Taivassalo Åldersstruktur 0–14 år 2 pers.

Kannonkoski Selkäsaari 15–64 år 20 pers.

Kuhmois Haukkasalo 65 år 14 pers.

Kuhmois Rekisalo Arbetsplataser Primärprod. 3

Saarijärvi Elosaari Industri 1

Saarijärvi Salonsaari

Äänekoski Jänissaari

6.9 Kymmenedalen

I landskapet Kymmenedalen finns 20 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 138 invånare. Över 60 procent av öarnas bofasta befolkning är män 
och den största åldersgruppen består av personer mellan 15 och 64 år. Det finns 955 
fritidsbostäder med ungefär 3 820 användare på de permanent bebodda öarna. 

Knappt en tredjedel av ösamhällena i Kymmenedalens område är små öar med 
en bofast invånare. Nästan lika många är öarna med över 10 personer. De största 
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ösamhällena finns på Kuutsalo, Aspö och Kyrkogårdsö i Kotka. Nästan alla arbets-
platser i området finns inom den offentliga sektorn, vilket torde förklaras av försvars-
maktens starka närvaro på öarna. Tjänsteutbudet är koncentrerat till de större öarna, 
exempelvis på Aspö finns det en butik, en kiosk, ett postombud och en gästhamn. På 
öarna i Kymmenedalen är skärgårdstraditionerna fortfarande levande och starka, och 
där ordnas många olika slags sommarevenemang: sommarfester, konstutställningar 
och lägerskolor. Öföreningarna i området har också gett ut böcker om öarnas historia. 

Framtiden ser bra ut för öarna i landskapet, bedömer kommunerna själva. På 
uppskattningsvis 80 procent av öarna antas det finnas permanent bosättning om 
tio år. Då man granskar kännetecknen som pekar mot ett slut på den permanenta 
bosättningen framstår  kommunernas bedömningar som något optimistiska, efter-
som tjänsterna och de goda förbindelserna nästan uteslutande är koncentrerade till 
de större öarna. I hela landskapet har antalet fritidsbostäder ökat med 496 stycken 
under de fem senaste åren, och en sådan utveckling medverkar till att skärgården i 
hela landskapet bevaras livskraftig.

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 482 km2, havsarela 1 830 km2, 41 % av 
den totala arealen. Strandlinje 5 802 km

De största sjöarna Vuohijärvi, Ylä-Kivijärvi, Pyhäjärvi, Konnivesi, 
Repovesi

De största älvarna Kymmene älv

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 1 634 st.

De största öarna Mogenpört, Mussalo (Mussalö), Kyrkogårdsö, 
Kuutsalo (Kutsalö), Hovinsaari, Kända öar: 
Aspö, Tynnyrkari, Karhusaari, Kokouri, Fagerö, 
Kroköarna, Vimpasaari, Pakinluoto, Stamö, Yttre 
Stamö

Kommuner med flest öar Fredrikshamn, Kotka, Pyttis, Kouvola, Vironlahti

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Skärgårdsdelkommuner Kotka, Pyttis

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 17 839 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Kouvola (7 520 st.), Itis (2 536 st.), Fredrikshamn 
(2 202 st.), Pyttis (1 642 st.), Vironlahti (1 594 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 6 130 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner 9 230 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 6 292 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 20. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i Kymmenedalen. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 21. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Kymmenedalen 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)
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6.10 lappland

I landskapet Lappland finns 7 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med 
totalt 19 invånare. Det finns nästan lika många män som kvinnor på öarna och den 
största åldersgruppen består av 15–64-åringar. Nästan hälften av de permanent 
bosatta ösamhällena i Lappland är små, med endast en bofast invånare. Även de 
andra ösamhällena i regionen är små, eftersom det på området inte finns en enda ö 
med över 10 bofasta invånare. Det finns 29 fritidsbostäder med 116 fritidsboende på 
de permanent bebodda öarna. På öarna i Lappland finns det klart minst fritidsbostä-
der om man jämför med de motsvarande siffrorna i andra landskap. 

I Lappland är de permanent bebodda öarna stillsamma, eftersom det inte finns 
någon service eller fritidsverksamhet på dem. Trots det är kommunernas uppskatt-
ning av framtidsutsikterna för deras öar positiva, och man tror att den permanenta 
bosättningen kommer att bevaras på alla öar utom en. Denna bedömning står dock 
i strid med de kännetecken som indikerar att den fasta bosättningen kommer att 
upphöra, dvs. ösamhällena är små, öborna ordnar själva sin transport till nästan alla 
öar, och det bor inte ett enda barn eller en enda ungdom på öarna. Å andra sidan 
har antalet fritidsbostäder i landskapet ökat med nästan 2 000 under de senaste 
fem åren, något som dock inte har någon direkt inverkan på de permanent bebodda 
öarna, eftersom antalet fritidsbostäder på dem är litet. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 5 944 km2, havsareal 1 380 km2,  7 % 
av den totala arealen. Strandlinje 70 139 km

De största sjöarna Enare träsk, Kemi träsk, Yli-Kitka, Porttipahta, 
Simojärvi

De största älvarna Kemi älv, Torne älv,  Muonio älv, Ounasjoki älv, 
Tana älv

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 6 588 st.

De största öarna Mahlatti, Kaamassaari, Muotkarova, Leviä 
Petäjäsaari, Varttasaari, Björkö, Ajos

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Oikarinen (Rovaniemi landskommun), Räisälä 
(Kemijärvi)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)
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Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 28 778 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Rovaniemi (4 169 st.), Kittilä (2 662 st.), Posio (2 
345 st.), Enare (2 315 st.), Kemijärvi (1 962 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 8 240 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  12 536 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 7 978 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 22. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i lappland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 23. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i lappland åren 
1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kommunen-
käten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Kemijärvi Vuostimosaari Öarnas areal Medeltal 94 ha

Muonio Isosaari Median 12 ha

Ranua Oulunsaari Avstånd till närmaste plats 0,4 km

Torneå Hulvastinsaari med fast vägförbindelse

Torneå Musta Invånare Totalt 19

Torneå Tanskinsaari Män 10

Övertorneå Karjosaari Kvinnor 9

Åldersstruktur 0–14 år 0 pers.

15–64 år 14 pers.

65 år 7 pers.

Arbetsplataser Primärprod. 1

6.11 Birkaland

I landskapet Birkaland finns 15 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med 
totalt 24 invånare. Knappt 60 procent av öarnas invånare är män och den största 
åldersgruppen består av personer mellan 15 och 64 år. Sju av de permanent bebodda 
öarna har endast en invånare, och med undantag av en ö är dessa invånare män. 
I regionen finns inte heller ett enda ösamhälle med över 10 permanent bosatta 
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invånare och transporten till öarna sker på invånarnas egen försorg. Det finns 123 
fritidsbostäder med ungefär 500 användare på dessa öar. 

I Birkaland är de permanent bebodda öarna stillsamma eftersom det inte finns 
någon service eller fritidsverksamhet på dem. Kommunerna bedömer själva öar-
nas framtid som ganska dyster, och ungefär hälften av öarna antas ligga öde inom 
de närmaste tio åren. Detta är mycket sannolikt, eftersom många av öarna uppfyller 
kännetecknen på öar som kommer att avfolkas. Mängden fritidsbostäder har dock 
varit stadd i ökning; under de senaste fem åren har deras antal i hela landskapet sti-
git med 1 300 stycken. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 2 021 km2, 14 % av den totala arealen. Strand-
linje 13 437 km

De största sjöarna Näsijärvi, Vanajavesi, Längelmävesi, Pyhäjärvi, 
Mallasvesi-Roine

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 2 906 st.

Kommuner med fles öar Ruovesi, Kangasala, Vilppula, Virdois, Pälkäne

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 44 822 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Ylöjärvi (4 161 st.), Pälkäne (4 010 st.), Sas-
tamala (3 694 st.), Tammerfors (3 606 st.), 
Kangasala (3 500 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 11 018 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  26 774 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 10 647 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)



	 	 6868	 	 	 69

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 24. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i Birkaland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 25. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Birkaland åren 
1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kommunen-
käten. Bild Valtteri laasonen.) 

         

Kommun Ö Nyckeltal

Tavastkyro Isosaari Öarnas areal Medeltal 47 ha

Ikalis Kaurasaari Median 21 ha

Kangasala Vänninsalo Avstånd till närmaste plats 0,4 km

Mänttä Lehtosaari med fast vägförbindelse

Nokia Vapalo Invånare Totalt 24

Orivesi Haudansaari Män 14

Orivesi Rekisaari Kvinnor 10

Ruovesi Ahvensaari Åldersstruktur 0–14 år 1 pers

Ruovesi Isosaari 15–64 år 18 pers.

Ruovesi Jaakonsaari 65 år 7 pers.

Ruovesi Siperia Arbetsplataser Industri 4

Ruovesi Ulonsaari

Tammerfors Tiirasaari

Valkeakoski Niittysaari

6.12 Österbotten

I landskapet Österbotten finns 13 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 
med totalt 549 invånare. Andelarna män och kvinnor är nästan exakt lika stora, och 
den klart största åldersgruppen utgörs av 15–64-åringar. Det finns 740 fritidsbostä-
der med ungefär 3 000 användare på de permanent bebodda öarna. 
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Den största ön i området är Bergö i Malax. Där finns 497 bofasta invånare och 
därför är antalet skärgårdsbor i landskapet stort. Över hälften av ösamhällena är 
dock små, bestående av en enda bofast invånare, och nästan alla dessa invånare är 
män. Största delen av arbetsplatserna i skärgården är koncentrerade till landska-
pets största ö, Bergö. Där tillhandahålls också alla tjänster, utom en skola för års-
kurserna 7–9. Fritidsverksamheten på ön är mycket aktiv, med byaverksamhet och 
aktiviteter som gäller natur, jakt, fiske och båtliv. Bergö är en av Finlands fem öar 
med över 400 invånare. De andra öarna är Karlö, Sveaborg i Helsingfors samt Korpo 
Kyrklandet i Väståboland och Storlandet på Kimitoön. Framtiden för Bergö bedöms 
vara god: invånarantalet har hållits stabilt och ön med sina tjänster, aktiviteter och 
regelbundna trafikförbindelser lyckas bevara området attraktivt.

Kommunerna uppskattar att bara ungefär en fjärdedel av landskapets öar kom-
mer att bevara sin bofasta befolkning under de kommande tio åren. På många av 
öarna uppfylls kännetecknen för öar som kommer att förlora sin bofasta befolkning: 
någon enda invånare, avsaknad av service och dåliga trafikförbindelser. Med beak-
tande av dessa faktorer verkar kommunernas bedömning sannolik. I hela landska-
pet har antalet fritidsbostäder vuxit; under de senaste fem åren har deras antal ökat 
med över 1 500 stycken och därför blir öarna knappast helt öde. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 175 km2, havsareal 10 360 km2. 
Strandlinje 10 961 km.

De största älvarna Kyrö älv, Esse å

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 4 249 st.

De största öarna Replot, Oxkungar-Tengmo-Kvimo, Larsmo, 
Björkö, Österö-Västerö

Kommuner med flest öar Korsholm, Malax, Vörå-Maxmo, Närpes, Larsmo

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Eskilsö (Närpes), Bergö (Malax)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)
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Skärgårdskommuner Malax

Skärgårdsdelkommuner Vörå-Maxmo, Larsmo, Närpes, Oravais

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 20 557 st. 

Kommuner med flest fritidsbostäder Korsholm (3 652 st.), Malax (2 046 st.), Larsmo 
(1 780 st.), Vörå-Maxmo (1 691  st.), Vasa (1 651 
st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 6 942 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  8 710 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 2 373 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 26. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i Österbotten. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 27. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Österbotten 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

’

Kommun Ö Nyckeltal

Malax Bergö Öarnas areal Medeltal 308 ha

Malax Svartören Median 139 ha

Korsholm Domarskär Avstånd till närmaste plats 0,7 km

Korsholm Finngrund med fast vägförbindelse

Korsholm Grönlundsgrund Invånare Totalt 549

Korsholm Teilot Män 296

Närpes Eskö - Järvön - Ängsön Kvinnor 253

Jakobstad Bertlot Åldersstruktur 0–14 år 74 pers.

Vasa Boskär 15–64 år 324 pers.

Vasa Gloskäret - Granskär 65 år 151 pers.

Vasa Rönnskäret Arbetsplataser Primärprod. 8

Vasa Tuomarinkari Industri 3

Vörå-Maxmo Hermelins grund Service 51

6.13 norra Karelen

I landskapet Norra Karelen finns 26 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 174 invånare. Närmare 60 procent av öarnas invånare är män, och 
den största åldersgruppen består av personer mellan 15 och 64 år. På de permanent 
bebodda öarna finns 404 fritidsbostäder med ca 1 616 användare, vilket närapå tio-
dubblar skärgårdsbornas antal. 
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På de flesta öarna sköter invånarna själva sin transport. Landskapets största ö 
är Paalasmaa i Juga med en bofast befolkning på 95 personer och detta ökar antalet 
öbor i området avsevärt. Nästan hälften av regionens ösamhällen är dock små, öar 
med en bofast invånare. Situationen är densamma i alla landskap i inlandet. Också i 
Norra Karelen består de små ösamhällenas befolkning nästan undantagslöst av män. 
Nästan alla näringsgrenar i området har koncentrerats till ön Paalasmaa, där primär-
produktionen spelar en viktig roll. Av landskapets öar är Paalasmaa den allra akti-
vaste. På ön finns många slags fritidsverksamheter och ön har en aktiv byaförening. 

Kommunerna är mycket positiva i sin bedömning av framtidsutsikterna för öarna 
på Norra Karelens område: bara knappt en procent av öarna förväntas förlora sin 
fast bosatta befolkning under de kommande tio åren. Kommunernas bedömning står 
dock i konflikt med kännetecknen för öar som kommer att förlora sin fasta befolk-
ning. Hög åldersstruktur, små ösamhällen bestående av män, ingen regelbunden 
samfärdsel, knapp service – alla dessa kännetecken uppfylls på många av de nord-
karelska öarna. I hela landskapet har antalet fritidsbostäder stigit med knappt 300, 
vilket i jämförelse med andra landskap är en procentuellt liten ökning. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 3 803 km2, 18 % av den totala arealen. Strand-
linje 20 953 km

De största sjöarna Pielisjärvi, Pyhäselkä-Jänisselkä, Puruvesi, 
Höytiäinen, Juojärvi, Pyhäjärvi

De största älvarna Pielis älv, Lieksa älv, Koitajoki, Valtimonjoki, 
Jongunjoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 4 433 st.

De största öarna Oravisalo, Varpasalo, Paalasmaa, Niinisaari, 
Suitsansaari

Kommuner med flest öar Ilomantsi, Lieksa, Libelits, Rääkkylä, Kides

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Hirvisalmi (Juga), Arvisalmi (Rääkkylä-Libelits)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Juga, Kesälahti (Kesälax), Lieksa, Libelits, 
Rääkkylä
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Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 23 386 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Joensuu (3 565 st.), Libelits (2 816 st.), Lieksa (2 
588 st.), Kides (1 909 st.), Ilomants (1 847 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 8 405 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  12 170 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 6 315 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 28. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i norra Karelen. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 29. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i norra Karelen 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Juga Paalasmaa Öarnas areal Medeltal 327 ha

Juga Porla - Hirvisaari Median 143 ha

Juga Toinensaari Avstånd till närmaste plats 1,2 km

Juga Vaikonsaari med fast vägförbindelse

Kesälahti Ketolansaari Invånare Totalt 171

Kesälahti Sorsasaari Män 98

Kitee Suuri Pehessaari Kvinnor 73

Kontiolax Teyrisaari Åldersstruktur 0–14 år 8 pers.

Lieksa Kelvänsaari 15–64 år 99 pers.

Lipelits Karjalansaari 65 år 64 pers.

Lipelits Kuusisaari Arbetsplataser Primärprod. 10

Lipelits Lapinsaari Industri 1

Lipelits Matinsaari Service 2

Lipelits Pesolansaari

Lipelits Rauvansaari

Lipelits Suursaari

Lipelits Telmo

Nurmes Lautiaissaari

Nurmes Porosaari

Nurmes Retusaari

Nurmes Varissaaret

Polvijärvi Ruopansaari

Polvijärvi Teerisaari

Polvijärvi Vääräsaari

Rääkkylä Heposaari

Rääkkylä Kultasaari
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6.14 norra Österbotten

I landskapet Norra Österbotten finns 4 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 993 invånare. Av öarnas invånare är män och kvinnor nästan pre-
cis jämnt fördelade och den klart största åldersgruppen utgörs av 15–64-åringar. 
Det finns totalt 587 fritidsbostäder med ungefär 2 348 användare på de permanent 
bebodda öarna. Största delen av fritidsbostäderna ligger på Karlö. 

Landskapets största ö är Karlö som har 983 invånare, vilket betyder det i landska-
pet bor många skärgårdsbor. Karlö är en av Finlands fem öar med över 400 invånare. 
De andra öarna är Bergö i Malax, Sveaborg i Helsingfors samt Korpo Kyrklandet i 
Väståboland och Storlandet på Kimitoön. De övriga ösamhällena i Norra Österbot-
ten är små, men trots det större än samhällen med bara en bofast invånare. Samfärd-
seln till de andra öarna, förutom Karlö, sker på invånarnas egen försorg. Alla tjänster 
och fritidsaktiviteter i regionen har koncentrerats till Karlö. På ön finns både skolor 
för årskurserna 1–6 och årskurserna 7–9 och många förenings- och fritidsaktiviteter. 
Alla näringsgrenar i regionen har också koncentrerats till Karlö. 

Framtidsutsikterna för Karlö bedöms som goda, invånarantalet förväntas fort-
sätta stiga under de kommande åren. Efter en svacka på 1960–70-talen har öns invå-
narantal hela tiden varit statt i långsam tillväxt. På Karlö finns all behövlig basser-
vice, ett aktivt fritidsliv samt goda, regelbundna trafikförbindelser, som tillsammans 
garanterar att bosättningen bevaras. Då det gäller de andra öarna är det sannolikt 
att åtminstone en ö inte kommer att vara permanent bebodd om tio år. Fritidsbostä-
dernas antal har under de senaste fem åren vuxit med nästan tusen. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 1 830 km2, havsareal 6 320 km2. 
Strandlinje 23 097 km

De största sjöarna Muojärvi, Ala-Kitka, Kuusamojärvi, Kostonjärvi, 
Isojärvi

De största älvarna Ule älv, Ijo älv, Siikajoki älv, Kalajoki älv, Simojoki 
älv

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 2 583 st.

De största öarna Karlö, Maakalla, Ulkokalla

Kommuner med flest öar Kuusamo, Pudasjärvi, Ijo, Taivalkoski, 
Haukipudas

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)
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Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Karlö

Färjor på enskild väg Pikkarala (Uleåborg)

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Karlö

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 28 364 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Kuusamo (6 200 st.), Pudasjärvi (3 124 st.) Ijo 
(1 935 st.), Uleåborg (1 694 st.), Kalajoki (1 362 
st.), Taivalkoski (1 169 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 7 539 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  12 124 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 3 736 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 30. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolk-
ningen i norra Österbotten. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri 
laasonen.)
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Bild 31. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i norra Öster-
botten åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, 
kommunenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Karlö Karlö Öarnas areal Medeltal 4 912 ha

Kuusamo Kumpusaari Median 54 ha

Kuusamo En namnlös ö bredvid Avstånd till närmaste plats 2,4 km

ön Pikku Koramosaari med fast vägförbindelse

Pudasjärvi Partasensaari Invånare Totalt 993

Män 523

Kvinnor 470

Åldersstruktur 0–14 år 132 pers.

15–64 år 618 pers.

65 år 243 pers.

Arbetsplataser Primärprod. 32

Industri 6

Service 172

6.15 norra Savolax

I Norra Savolax finns 48 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med totalt 
208 invånare. Närmare 60 procent av öarnas invånare är män, och den största ålders-
gruppen består av personer i åldern 15–64 år. Det finns 253 fritidsbostäder med ca 1 
000 fritidsboende på dessa permanent bebodda öar. 

Landskapets största ö är Vaajasalo i Kuopio med 84 fastboende invånare. Näs-
tan hälften av ösamhällena på de permanent bebodda öarna är små, med en bofast 
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invånare. Med undantag av två öar bebos de små ösamhällena av män. På de flesta 
öarna sköter invånarna själva sin transport. Landskapets öar är mycket stillsamma, 
det finns just ingen service eller fritidsverksamhet i området. Avstånden till platser 
med fast vägförbindelse är dock ganska korta, och detta möjliggör boendet på öarna. 

Trots att öarna är stillsamma bedömer kommunerna att deras framtidsutsikter 
är goda: ungefär en tredjedel av öarna förväntas förlora sin bofasta befolkning inom 
de närmaste tio åren. Denna bedömning är ganska optimistisk eftersom fler än var 
tredje ö uppfyller kännetecknen för öar som kommer att förlora sin fasta befolkning: 
ett litet samhälle, en snedvriden könsfördelning, brist på service och dåliga förbin-
delser. Antalet fritidsbostäder är dock statt i ökning, under de senaste fem åren har 
deras antal i landskapet ökat med över 1 500 stycken. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 3 558 km2, 17 % av den totala arealen. Strand-
linje 22 866 km.

De största sjöarna Kallavesi, Nilakka, Juurusvesi, Onkivesi, Unnukka

De största älvarna Vaikkojoki, Tiilikkajoki, Matkusjoki, Nurmijoki, 
Lampaanjoki, Osmanjoki

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 5 276 st.

De största öarna Soisalo, Mustasalo, Vaajasalo, Vuorisalo

Kommuner med flest öar Leppävirta, Kuopio, Pielavesi, Vehmersalmi, 
Rautalampi

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Kortesalmi (Kuopio), Pängätsalo (Kuopio)

Färjor på enskilda vägar Vesanto

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdsdelkommuner Tervo, Kuopio

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 30 499 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Kuopio (5 208 st.), Leppävirta (3 036 st.), Nilsiä 
(1 987 st.), Rautalampi (1 609 st.), Pielavesi (1 
507 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 10 331 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  15 021 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 7 320 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 32. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i norra Savolax. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 33. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i norra Savolax 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         
 

Kommun Ö Tunnuslukuja

Idensalmi Koivusaari Öarnas areal Medeltal 167 ha

Juankoski Kallinsalo Median 45 ha

Karttula Mammonen Avstånd till närmaste plats 0,9 km

Karttula Matosaari med fast vägförbindelse

Karttula Uittosaari Invånare Totalt 208

Kiuruvesi Lapinsaari Män 123

Kiuruvesi Tursansaaret Kvinnor 85

Kuopio Honkasaari Åldersstruktur 0–14 år 16 pers.

Kuopio Iso-Telkko 15–64 år 126 pers.

Kuopio Korkeasaari 65 år 66 pers.

Kuopio Kortelansaari Arbetsplataser Primärprod. 10

Kuopio Kumpusaari Industri 6

Kuopio Laivonsaari Service 38

Kuopio Pajusaari

Kuopio Ruissaari

Kuopio Sammionsaari

Kuopio Säyneensalo

Kuopio Vaajasalo

Kuopio Viitasalo

Lapinlax Harjasaari

Lapinlax Harkonsaari

Lapinlax Viitasaari

Leppävirta Hautasaari

Leppävirta Hevossaari
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Kommun Ö

Leppävirta Tanskansaari

Leppävirta Tervassalo

Leppävirta Timonsalo

Leppävirta Varposaari

Leppävirta Vasikkasaari

Leppävirta Vilponsaari

Nilsiä Hietasalo

Nilsiä Kerssinsaari

Nilsiä Pieni-Vinkki

Nilsiä Suuri-Vinkki

Pielavesi Iso-Kaitamo

Pielavesi Kusiaissaari

Pielavesi Peltosaari

Rautalampi Vasikkasaari

Suonenjoki Ärjänsaari

Tervo Honkasaari

Tervo Pulkkilansaari

Tervo Sotkansaari

Varkaus Ruotimonsaari

Vesanto Kotisaari

Vesanto Pängätsalo

Vieremä Vitikkasaari

6.16 Päijänne-Tavastland

I landskapet Päijänne-Tavastland finns 8 permanent bebodda öar utan fast vägför-
bindelse med totalt 13 invånare. Av invånarna är något över 60 procent män och 
den största åldersgruppen består av 15–64-åringar. Det finns 75 fritidsbostäder med 
ungefär 300 användare på dessa öar. 

Landskapets ösamhällen är små, öarna har en eller två invånare. Samfärdseln till 
de permanent bebodda öarna i landskapet sker på invånarnas egen försorg. De per-
manent bebodda öarna i området är stillsamma, det finns ingen service eller fritids-
verksamhet på dem. Avstånden till platser med fast vägförbindelse är dock ganska 
korta, och detta möjliggör tillgång till basservice. 

Framtidsutsikterna för regionen är ganska dåliga. Kommunerna uppskattar att tre 
fjärdedelar av öarna kommer att förlora sin bofasta befolkning inom de kommande 
tio åren. Uppskattningen förefaller sannolik, eftersom kännetecknen för öar som 
kommer att avfolkas uppfylls på många av  öarna. Utvecklingen av antalet fritids-
bostäder har dock varit positiv i hela landskapet under de senaste fem åren; under 
denna period har över 700 bostäder tillkommit. 



	 	 8282	 	 	 83

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjöareal 1 125 km2, 18 % av den totala arealen. Strand-
linje 5 944 km.

De största sjöarna Päijänne, Vesijärvi, Ruotsalainen, 
Ylä-Rääveli-Enonvesi

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 1 333 st.

De största öarna Virmaila, Salonsaari, Haukkasalo, Muuratsalo, 
Vehkasalo

Kommuner med flest öar Sysmä, Padasjoki, Heinola, Asiakkala, Hartola

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Skärgårdsdelkommuner Asikkala

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 21 455 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Asikkala (3 910 st.), Sysmä (3 643 st.), Heinola (3 
355 st.), Padasjoki (2 653 st.), Hartola (2 285 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 3 927 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  14 318 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 8 896 st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 34. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolk-
ningen i Päijänne-Tavastland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri 
laasonen.)
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Bild 35. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Päijänne-
Tavastland åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-upp-
gifter, kommunenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Hartola Kotisalo Öarnas areal Medeltal 78 ha

Hartola Nautsalo Median 46 ha

Hartola Urrionsaari Avstånd till närmaste plats 0,7 km

Heinola Kokkosaari med fast vägförbindelse

Heinola Nimetön saari Punasaa- Invånare Totalt 12

ren koillispuolella Män 7

Heinola Saari Kvinnor 5

Sysmä Hirvisalo Åldersstruktur 0–14 år 0 pers.

Sysmä Salonsaari 15–64 år 8 pers.

65 år 4 pers.

Arbetsplataser Primärprod. 1

6.17 Satakunta

I landskapet Satakunta finns 23 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 
med totalt 39 invånare. Av invånarna är 70 procent män, vilket är den största ande-
len i alla landskap. Flest personer finns i åldersgruppen 15–64 år.

I regionen finns inte en enda ö med fler än 10 bofasta invånare, alla samhällena är 
små, över hälften av öarna har endast en bofast invånare. Alla invånare på dessa små 
öar är män. Över 90 procent av öarnas invånare sköter själva sin transport. Eftersom 
ösamhällena är så små är de permanent bebodda öarna i Satakunta stillsamma, det 
finns ingen basservice på dem och inte heller någon fritidsverksamhet. Det finns 275 
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fritidsbostäder med uppskattningsvis 1 000 användare på dessa öar. Stuggästerna 
ökar alltså invånarantalet på öarna många tio gånger om. I hela landskapet har anta-
let stugor under de fem senaste åren ökat med bara sex stycken, vilket är verkligen 
få jämfört med den motsvarande utvecklingen i andra landskap. 

Kommunerna uppskattar framtidsutsikterna för de permanent bebodda öarna 
som svaga. På hälften av öarna förväntas inte finnas någon bosättning längre om 
tio år. På dessa öar uppfylls kännetecknen för öar som kommer att förlora sin fasta 
befolkning: små mansdominerade ösamhällen, inga regelbundna förbindelser och 
ingen service. Intressant är också den ringa ökningen av fritidsbostäder i regionen. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 456 km2, havsareal 3 240 km2. 
Strandlinje 6 906 km

De största sjöarna Pyhjäjärvi, Joutsijärvi, Jousijärvi

De största älvarna Kumo älv, Eura å, Lapinjoki, Karvianjoki, Sast-
mola älv, Kynäsjoki, Loimijoki å

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 2 506 st.

De största öarna Kiettare, Olkiluoto, Aikonmaa-Nurmes

Kommuner med flest öar Björneborg, Sastmola, Luvia, Raumo, 
Euraåminne

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 19 288 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Björneborg (3 529 st.), Raumo (2 229 st.), 
Sastmola (1 654 st.), Kumo (1 305 st.), Luvia (1 
284 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 6 606 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  9 793 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 3 822st.

(Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 36. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i Satakunta. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 37. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i Satakunta 
åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kom-
munenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Euraåminne Keskivedenkarit Öarnas areal Medeltal 41 ha

Euraåminne Uskalinmaa Median 34 ha

Jämijärvi Palosaari Avstånd till närmaste plats 1,0 km

Jämijärvi Uimaluoto med fast vägförbindelse

Kokemäki Jonkka Invånare Totalt 39

Luvia Huhtmaa Män 28

Luvia Ryöväskeri Kvinnor 11

Sastmola Kraatarinkari Åldersstruktur 0–14 år 1 pers.

Sastmola Maliininkari 15–64 år 25 pers.

Sastmola Souskeri 65 år 9 pers.

Sastmola Tiilikarit Arbetsplataser Primärprod. 5

Sastmola Tyykoura Service 1

Sastmola Vehkakari

Sastmola Viita-Höyskeri

Björneborg Eteläsaari

Björneborg Katavakari

Björneborg Vähä-Furuskeri

Raumo Heinänen

Raumo Katavisto
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Raumo Ympyräinenmaa
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6.18 nyland

I landskapet Nyland finns 83 permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse med 
totalt 1 268 invånare. Av öborna är andelen män och kvinnor är nästan precis jämnt 
fördelad och den största åldersgruppen består av 15–64-åringar. Det finns 1 577 fri-
tidsbostäder med ungefär 6 300 användare på de permanent bebodda öarna. 

Den ö som har flest invånare i landskapet Nyland är Sveaborg i Helsingfors med 
närmare 800 invånare, och den näst största ön är Skärlandet i Raseborg med nästan 
tvåhundra invånare. Förutom dessa finns det tre öar med över 10 invånare i regionen. 
Sveaborg är en av Finlands fem öar med över 400 invånare. De andra öarna är Karlö, 
Bergö i Malax, Korpo Kyrklandet i Väståboland och Storlandet på Kimitoön. Nästan 
hälften av regionens öar är små till invånarantalet, med bara en bofast invånare. De 
små ösamhällena består av mer än dubbelt så många män som kvinnor. Denna sta-
tistikuppgift sammanfaller med motsvarande siffror i andra landskap. 

Områdets tjänster är koncentrerade till de större öarna. Sveaborg är landskapets 
livskraftigaste ö med bl.a. butik och skola för årskurserna 1–6 samt riklig fritidsverk-
samhet. På ön finns bland annat ett tennissällskap, ett bastusällskap, en motorcykel-
klubb, en scoutkår och två båtklubbar. Förutom flera museer verkar också konstsko-
lan Taidekoulu Maa och Nordiskt konstcentrum på ön. Även tjänsterna för de andra 
öarna i landskapet har koncentrerats till Helsingfors skärgård.  

Framtidsutsikterna för de andra permanent bebodda öarna verkar vara relativt 
goda: enligt kommunernas egen bedömning kommer ungefär en tredjedel av de per-
manent bebodda öarna att förlora sina invånare under de kommande tio åren. Anta-
let fritidsbostäder i regionen har däremot ökat med närmare femhundra under de 
senaste fem åren. En utveckling i denna riktning främjar ett bevarande av livskraf-
ten i området. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 401 km2, havsareal 3 760  km2. 
Strandlinje 8 979 km

De största sjöarna Lojo sjö, Hiidenvesi

De största åarna Karis å, Vanda å, Svartån

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 5497 st.

De största öarna Storön, Gullö, Skärlandet, Orslandet, Torsö, 
Degerö

Kommuner med flest öar Raseborg, Ingå, Hangö, Kyrkslätt, Helsingfors

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)



	 	 9090	 	 	 91

Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Skåldö (Raseborg), Barösund (Ingå)

Skärgårdsdelkommuner Helsingfors, Ingå, Raseborg

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 30 271 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Raseborg (6 247 st.), Lojo (3 669 st.), Nummi-
Pusula (2 747 st.), vichtis (2 582 st.), Kyrkslätt (2 
436 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 4 931 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  18 965 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 1 358st.

 (Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)

Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 38. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolkningen 
i nyland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri laasonen.)
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Bild 39. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i nyland åren 
1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, kommunen-
käten. Bild Valtteri laasonen.)

         

Kommun Ö Nyckeltal

Esbo Brändholm Öarnas areal Medeltal 109 ha

Esbo Granholmen Median 24 ha

Esbo Lilla Blindsund Avstånd till närmaste plats 0,7 km

Esbo Lilla Pentala med fast vägförbindelse

Esbo Lillaisarn Invånare Totalt 1 262

Esbo Majholmen Män 668

Esbo Miessaari Kvinnor 594

Esbo Svartholmen Åldersstruktur 0–14 år 242 pers.

Esbo Träskholm 15–64 år 838 pers.

Esbo Tvijälp 65 år 182 pers.

Hangö Bengtsår Arbetsplataser Primärprod. 10

Hangö Byön Industri 32

Hangö Ekö Service 258

Hangö Kadermo
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Kommun Ö Kommun Ö

Ingå Gammelbylandet Rasegorg Heimosholmen

Ingå Grundsö Rasegorg Hermansö

Ingå Gåsö Rasegorg Horsholmen

Ingå Hamnholmen Rasegorg Hummelskär

Ingå Kälkö Rasegorg Hästö

Ingå Laverörarna Rasegorg Julö

Ingå Långholmen Rasegorg Järnö

Ingå Orslandet Rasegorg Jönsar

Ingå Själholm Rasegorg Kalvön

Ingå Skeppö Rasegorg Koö

Ingå Skämmö Rasegorg Kungsholmarna

Ingå Stora Fagerö Rasegorg Kurö

Ingå Stora Knappsholm Rasegorg Långön

Ingå Stora Lövö Rasegorg Långören

Ingå Svartö Rasegorg Notholmen

Ingå Timmerö Rasegorg Pattskär

Ingå Vargskär Rasegorg Prästön

Ingå Vålö Rasegorg Skärlandet

Ingå Älgsjölandet Rasegorg Småholmen

Kyrkslätt Hästö Rasegorg Stoltsö

Kyrkslätt Kyrkogårdsön Rasegorg Stor Vårholmen

Kyrkslätt Räfsö Rasegorg Stora Groholmen

Kyrkslätt Salmen Rasegorg Storkrokan

Kyrkslätt Stora Lövholmen Rasegorg Storö - Växär

Rasegorg Busö Rasegorg Svartholmen

Rasegorg Bylandet Rasegorg Torsö

Rasegorg Danskog Rasegorg Älgö

Rasegorg Espingskär Rasegorg Ängholmen

Rasegorg Fåfängön

Rasegorg Gloholmen

Rasegorg Halstö

6.19 egentliga Finland

I landskapet Egentliga Finland finns 176 permanent bebodda öar utan fast vägförbin-
delse med totalt 4 289 invånare. Egentliga Finland är otvivelaktigt det landskap som 
är rikast på öar i Finland. Storleken på ösamhällena i Egentliga Finland skiljer sig 
klart från ösamhällena i de andra landskapen eftersom endast 25 procent av dem är 
små med bara en bofast invånare. I dessa samhällen finns det dessutom tredubbelt 
så många män som kvinnor. I landskapet finns två av landets fem öar med över 400 
invånare: Storlandet på Kimitoön och Korpo Kyrklandet i Väståboland. De tre andra 
öarna med över 400 invånare är Karlö, Bergö i Malax och Sveaborg i Helsingfors. 
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I landskapet finns fem skolor för årskurserna 1–6 och två skolor för årskurserna 
7–9 samt hela nio butiker. På öarna i området är förenings- och fritidsverksamheten 
synnerligen aktiv med bl.a. hembygdsföreningar, fiske- och jaktsällskap, ungdoms- 
och idrottsföreningar samt Marthaverksamhet. Områdets popularitet bland båtfol-
ket syns också i öarnas serviceutbud: det finns fler tjänster för nöjesresenärer än i 
andra landskap. På de permanent bebodda öarna utan fast vägförbindelse finns näs-
tan 7 000 fritidsbostäder som regelbundet används av ca 27 000 personer. 

På Egentliga Finlands område verkar framtiden för permanent bebodda öar utan 
fast vägförbindelse ljus. Enligt kommunernas bedömning kommer det på 85 pro-
cent av öarna att finnas fast bosättning ännu om tio år. Bedömningen förefaller rik-
tig, eftersom det finns få små ösamhällen och därför uppfylls inte alla kännetecken 
på en skärgård som håller på att avfolkas. Öarnas livskraft befrämjas av det växande 
antalet stuggäster; under de senaste fem åren har antalet fritidsbostäder i hela land-
skapet ökat med nästan 1 300 stycken. 

Nyckeltal för vattendragen i landskapet

Vattendrag

Sjö- och havsareal Sjöareal 231 km2, havsareal 9 690  km2 93 % av 
den totala arealen. Strandlinje 18 386 km

De största sjöarna Pyhäjärvi (till största delen på Satakunnas sida)

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)

Öar

Över en halv ha 9 853 st.

De största öarna Kiminto, Otava, Storlandet, Ålön, Kyrklandet

Kommuner med flest öar Väståboland, Kimitoön, Nystad

(Källa: Slutrapport för förstudieprojekt om skärgårds- och insjöturismen, 2005)
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Färjor och vajerfärjor

Färjor och vajerfärjor Hämmärönsalmi (Rimito), Högsar (Nagu), Kivimo 
(Houtskär), Kokkila (Halikko), Korpo-Houtskär, 
Korpo-Norrskata, Lövö (Dragsfjärd), Mossala 
(Houtskär), Nagu-Korpo, Palva (Velkua), Pargas-
Nagu, Saverkeit (Houtskär), Skagen (Iniö), 
Varstala (Gustavs), Velkuanmaa (Velkua), Våno 
(Pargas)

Sjöfartsverkets förbindelsefartyg Ms Antonia Iniö Dalen - Houtskär Mossala 
(trafikerar sommarmånaderna), ms Jurmo Iniö 
tilläggsrutt, ms Kivimo Velkua ruttområde, ms 
Kaita Rimito ruttområde, ms Rosala II Hitis rut-
tområde i Dragsfjärdd, ms Taxen hitis ruttområde 
i Dragsfjärd, ms Viken Pargas ruttområde, ms 
Fiskö Nagu södra ruttområde, ms Satava Korpo 
Norsskata - Nagu norra ruttområde, ms Eivor 
Utö ruttområde, ms Finnö Korpo ruttområde,  
Karolina Houskärs rurttområde, Cheri Nagu 
södra ruttområde och Linta Nagu-Själö-Hanka-
rutten (trafikerar sommarmånaderna), ms Janet 
tungtransporte på Skärgårdshavet under öppet-
vatten säsongen

Färjor på enskild väg Käldö Väståboland, Sorpo Väståboland, Havero 
Väståboland, Sandö Väst-Åboland, Sandö Väst-
Åboland, Pettu Salo, Högsåra Kimitoön

(Källa: Destia 2009, Trafikverket 2009)

Skärgårdskommuner Kimitoön, Gustavs. Väståboland

Skärgårdsdelkommuner S:t Karins, Masku (Masko), Nådendal, Salo, 
Töysala, Nystad

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder 47714 st.

Kommuner med flest fritidsbostäder Väståboland (8 329 st.), Salo (6 991 st.), Kimi-
toön (4 463 st.), Nådendal (4 105 st.), Nystad (3 
828 st.)

Innehavare av fritidsbostäder I kommuninvånarnas ägo 10 426 st. Ägs av 
invånare i andra kommuner  28 305 st. Ägs av 
invånare i andra landskap 11 817st.

 (Källa: Statistikcentralens statistik över stugor 2008. I uppgifterna saknas stugor som ägs av dödsbon, samfund eller 
motsvarande)
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Nyckeltal för permanent bebodd skärgård utan fast vägförbindelse i 
landskapet

Bild 40. Den geografiska fördelningen av den bofasta skärgårdsbefolk-
ningen i egentliga Finland. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter. Bild Valtteri 
laasonen.)

Egentliga Finland

40 - 1025 (19) (Egentliga Finlands största 897) 
30 -     39 (7)
20 -     29 (5)
10 -     19 (16)
  1 -       9 (129)

Vägnät

0 20 40
km

Förbindelseväg
Vajerfärja eller färja
Riksväg eller stamväg
Järnväg
Annan väg med dubbla körbanor
Motortrafikled
Motorväg
Landsväg under byggnad

Befolkningen på permanent bebodda
öar utan fast vägförbindelse
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Bild 41. Befolkningsutvecklingen bland bofasta skärgårdsbor i egentliga Fin-
land åren 1990, 2000 och 2008/2009. (Finlands miljöcentral, YKr-uppgifter, 
kommunenkäten. Bild Valtteri laasonen.)

        

Kommun Ö Nyckeltal

Kimitoön Bengtskär Öarnas areal Medeltal 384 ha

Kimitoön Biskopsö Median 135 ha

Kimitoön Bolax Avstånd till närmaste plats 11 km

Kimitoön Bötesön med fast vägförbindelse

Kimitoön Djupön - Träskön Invånare Totalt 4 272

Kimitoön Finsjölandet Män 2 229

Kimitoön Flakholmen Kvinnor 2 043

Kimitoön Halsholmen Åldersstruktur 0–14 år 562 pers.

Kimitoön Helsingholmen 15–64 år 2 712 pers.

Kimitoön Hitislandet 65 år 998 pers.

Kimitoön Holma Arbetsplataser Primärprod. 212

Kimitoön Hälholmen Industri 125

Kimitoön Högsåra Service 459

Kimitoön Kannskäret Okänd 36

Kimitoön Kasnäs - Kaxskäla

Kimitoön Lövö - Falkön

Kimitoön Mågsholmen

Kimitoön Rosalalandet

Kimitoön Sommarön

Kimitoön Stora Bergön

Kimitoön Stora Ängesön - Lilla 
Ängesön

Kimitoön Storlandet

Kimitoön Söderön

Kimitoön Träskholmen

Kimitoön Träskö

Kimitoön Tunnhamn

4540

4369

4184

4272

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

1990 2000 2008/2009

Personer

Befolkningen enligt YKR-uppgifterna

Befolkningen enligt kommunenkäten
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Kommun Ö Kommun Ö

Kimitoön Vänoxa Väståboland Knivskär

Kimitoön Vänö Väståboland Kolko

Kimitoön Ängesön - Bergön Väståboland Korpo Kyrklandet

Gustavs Lypyrtti Väståboland Kuggö

Gustavs Tuuskeri Väståboland Kvarnholm

Gustavs Vartsala Väståboland Käldersö - Finnö

Väståboland Ahvensaari Väståboland Lammholm

Väståboland Anisor Väståboland Leklot

Väståboland Aspholm Väståboland Lillandet

Väståboland Aspö Väståboland Lillpensor

Väståboland Attu Väståboland Lom

Väståboland Berghamn Väståboland Luk

Väståboland Berghamn Väståboland Långholm

Väståboland Biskopsö Väståboland Långholm

Väståboland Björkholm Väståboland Lökholm

Väståboland Bockholm Väståboland Lömsö-Kivimo

Väståboland Borstö Väståboland Maskinnamo

Väståboland Brunskär Väståboland Mielisholm

Väståboland Brännskär Väståboland Misskär

Väståboland Byskär Väståboland Mossala

Väståboland Elfsjö Väståboland Norrskata

Väståboland Fiskarholmen Väståboland Nåtö

Väståboland Granholm - Brändholm Väståboland Nötö

Väståboland Granholmen Väståboland Peno

Väståboland Gullkrona Väståboland Pensar

Väståboland Gyltö Väståboland Perkala

Väståboland Haverö Väståboland Ramsholm

Väståboland Heimarmo Väståboland Ramsö - Kaldö

Väståboland Heisala Väståboland Rockenholm

Väståboland Hepmo Väståboland Rävskär

Väståboland Houtskari Väståboland Röst

Väståboland Hummelholm Väståboland Sandö

Väståboland Hällesö - Åselholm Väståboland Saverkeit

Väståboland Härklot Väståboland Själö

Väståboland Hästö Väståboland Själö

Väståboland Högsar Väståboland Skinnarskär

Väståboland Iniö Väståboland Sommarö

Väståboland Innamo Väståboland Sorpo

Väståboland Jumo Väståboland Stenholm

Väståboland Jurmo Väståboland Stenskär

Väståboland Järvsor / Jerfsar Väståboland Storkvivas

Väståboland Jöutmo - Björkö Väståboland Storlandet

Väståboland Keistiö - Helgö Väståboland Storpensor

Väståboland Killingholm Väståboland Kirjais



	 	 9898	 	 	 99

Kommun Ö Kommun Ö

Väståboland Sördö Väståboland Storö

Väståboland Trunsö Nådendal Munninmaa

Väståboland Tveskiftsholm Nådendal Pakinainen - Harkinmaa

Väståboland Utö Nådendal Palva

Väståboland Vallmo Nådendal Raissiluoto

Väståboland Vattkast - Ön Nådendal Ruotsalainen

Väståboland Ytterstholm Nådendal Sakoluoto

Väståboland Ytterstö Nådendal Salavainen - Vähämaa

Väståboland Ängholm Nådendal Samsaari

Väståboland Ängholm Nådendal Talosmeri

Väståboland Ängsö Nådendal Velkuanmaa

Väståboland Äpplö Nådendal Vähä Maisaari

Väståboland Ön Nådendal Vähäpaasi

Väståboland Österskär Nådendal Yllänpää

Masku (Masko) Kärmäläinen Salo Luotsisaari

Masku Matalluoto Salo Pettu

Nådendal Aasla Salo Ulkoluoto

Nådendal Ampuminmaa Salo Valtsaari

Nådendal Auva Salo Vartsalansaari

Nådendal Haapaluoto Salo Österö

Nådendal Isopaasi Tövsala Keräsaari

Nådendal Kairamaa Tövsala Villuoto

Nådendal Kaita Åbo Hinttinen

Nådendal Kaltsaari Åbo Järvistensaari

Nådendal Kettumaa Nystad Iso-Hylkimys

Nådendal Koissaari - Kenkämaa - Nystad Kuusisto

Pähkinäinen Nystad Vasikkamaa

Nådendal Korvenmaa Nystad Ytter

Nådendal Lailuoto Nystad Rantkari

Nådendal Lapila Vemo Vähämaa
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Liite 1

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse. 
Allmänna uppfigter

1) Enligt Stugbarometern 2009 har fritidsbostäderna i medeltal 4 regelbundna användare

SÖDRA KARELEN
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Villmanstrand Lamposaari 76 0,5 73 48
Villmanstrand Mietinsaari* 1778 0,5 12 516
Parikkala Iso Kontiosaari 45 1 8
Parikkala Peltosaari 44 1 20
Ruokolahti Aittasaari 2 0,6 1 0
Suomenniemi Kuninkaansaaret 4 0,2 1 4
Suomenniemi Salonsaari 99 0,2 1 48
Taipalsaari Hevossaari 17 0,3 1 32
Taipalsaari Hirvisaari 184 4 72
Taipalsaari Kyläniemi 2283 0,8 25 372
Taipalsaari Lokmusluoto 1 2 0
Taipalsaari Selkäluoto 0 1 0
Taipalsaari Suuri Jänkäsalo 1083 0,8 12 444
*Enligt finansministeriets beslut knyts Mietinsaari genom partiell kommunsammanslagning till Ruokolax 
kommun från och med 1.1.2010.

SÖDRA SAVOLAX
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Enonkoski Jänissalo 202 5,0 2 12
Enonkoski Mäntysalo 748 2 12
Heinävesi Lehtosaari 3 0,7 2 0
Hirvensalmi Aumansaari 1 2,0 1 0
Hirvensalmi Halmesaari 54 5,5 2 20
Hirvensalmi Iso Säkkisalo 435 2,5 5 16
Hirvensalmi Kenkunsaari 74 6,0 1 44
Hirvensalmi Kuivasaari 12 1,8 1 12
Hirvensalmi Mielevänsaari 86 2,0 2 24
Hirvensalmi Puukonsaari 805 4,1 19 164
Hirvensalmi Puulasalo 1156 0,6 12 328
Hirvensalmi Pääskynsaari 554 1,5 2 112
Hirvensalmi Savisalo 63 1,2 1 20
Hirvensalmi Soisalo 1,3 2 0
Joroinen Kostonsaari 182 1,0 6 88
Juva Lamposaaret 1 0,3 1 4
Juva Ritosaari 1 0,1 1 0
Kangasniemi Iso Kärmesaari 15 0,2 2 8
Kangasniemi Rämiäinen 206 0,6 2 60
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Kerimäki Hevossalo 711 1,7 3 168
Kerimäki Vehkasalo 415 1,7 2 56
S:t Michel Kauvosaari 7 0,5 1 12
S:t Michel Paajalansaari 272 0,3 3 104
S:t Michel Papinsaari 12 0,3 1 24
S:t Michel Petäjäsaari 111 0,7 1 8
S:t Michel Porosaari 56 0,3 1 20
Pieksämäki Kosulansaari 48 0,4 2 16
Punkaharju Pöllänsaari 117 5 64
Puumala Inkosaari 15 11,0 1 8
Puumala Kurensalo 530 10,0 3 88
Puumala Laihasaari 54 12,0 2 52
Puumala Liimattalansaari 795 7,0 19 168
Puumala Lintusalo 2477 11,0 49 344
Puumala Niinisaari 1035 1,0 39 324
Puumala Viitasaari 232 2,0 2 12
Puumala Vuohisaari 18 0,3 1 24
Puumala Ylössaari 95 3 52
Rantasalmi Kuokansalo 135 2,0 2 80
Rantasalmi Lehtoluodot 1 0,5 2 0
Rantasalmi Pitkäsaari 158 0,5 2 136
Ristiina Haapasaari 12 0,8 1 12
Ristiina Hinkansaari 6 0,2 1 8
Ristiina Kaijatsaari 184 0,3 3 72
Nyslott Ahvionsaari 1263 0,3 22 152
Nyslott Houssaari 1 3 0
Nyslott Huuhtisaari 43 0,1 6 0
Nyslott Härkinsalo 166 0,1 1 56
Nyslott Karistaansaari 199 3,0 1 56
Nyslott Kesamonsaari 

- Muhasaari
931 1,0 20 232

Nyslott Keskisaari 2 1 8
Nyslott Koirsalo 302 4,5 2 36
Nyslott Kokonsaari 750 16,0 24 144
Nyslott Kongonsaari 1433 0,1 10 104
Nyslott Laukansaari 921 12 228
Nyslott Pietolansaari 413 1,0 11 84
Nyslott Ritosaari 741 0,2 33 124
Nyslott Tuohisaari 1133 1,0 9 176
Nyslott Valksaari 109 0,1 1 0

ÖSTRA NYLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Pernå Byön 185 1 8 128
Pernå Fallholmen 11 1 1 20
Pernå Killingö 133 2 2 104
Pernå Käldö 164 1 6 104
Pernå Rågskär 8 10 1 0
Pernå Sandö 28 7 1 20
Pernå Stora Altarskär 16 10 3 4
Pernå Våtskär 408 2 3 184
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Borgå Bastö 51 6 1 64
Borgå Bodö 175 6 3 248
Borgå Herrskär 30 5 3 12
Borgå Husholmen 3 5 10 0
Borgå Kalvön 225 2 3 484
Borgå Korsö 99 0,1 1 140
Borgå Lindholmen 4 4 2 4
Borgå Pirttisaari 155 8 12 208
Borgå Ramsholmen 28 0,1 7 16
Borgå Skracklet 1 1 1 0
Borgå Stora 

Nätiholmen
4 6 2 0

Borgå Sundön 126 1 9 40
Borgå Suur-Pellinki 

- Ölandet
1286 5 178 688

Borgå Tullandet 15 2 18 72
Borgå Vähä-Pellinki 279 2 55 296
Strömfors Kampuslandet 155 1 76
Sibbo Björkholmen 15 2 76
Sibbo Bockholmen 

- Ekholmen
19 2 48

Sibbo Granö 233 7 100
Sibbo Kamsholmen 22 7 28
Sibbo Komsalö 20 7 96
Sibbo Majholmen 18 3 104
Sibbo Opanholmen 33 7 124
Sibbo Röysö 87 5 208
Sibbo Sandholmen 

(Kalkstrand)
3 0

Sibbo Sandholmen 
(Röysö)

22 3 68

Sibbo Simsalö 104 32 148
Sibbo Skyttenskär 18 1 8
Sibbo ”Söderkullalan-

det -  
Norrkullalandet”

377 14 532

Sibbo Norrkullalandet 377 14 0
Sibbo Stora 

Svedjeholmen
7 6 0

KAJANALAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Kajana Pukkisaari 13 0,2 8 104
Paltamo Koljolansaari 110 6 32
Paltamo Riuttasaaret 6 3 84
Sotkamo Heposaari 1 0,5 1 4

MELLERSTA FINLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Hankasalmi Likosaari 2 0 1 0
Joutsa Konnassaari 114 2 1 16
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Joutsa Käyrässaari 135 2 1 40
Joutsa Säkkisaari 2 1 1 0
Jyväskylä Iso Mäntysaari 1 0,3 4 0
Jyväskylä Kilvensalo 139 0,1 3 108
Jämsä Karhusalo 171 0 2 48
Jämsä Taivassalo 506 3 1 56
Kannonkoski Selkäsaari 29 0,3 2 24
Kuhmois Haukkasalo 1203 1 12 320
Kuhmois Rekisalo 404 0 2 128
Saarijärvi Elosaari 91 0 1 76
Saarijärvi Salonsaari 247 0 3 48
Äänekoski Jänissaari 0,1 2 0

KYMMENEDALEN
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Fredrikshamn Inklouri 1 0,3 1 0
Fredrikshamn Ketholma 3 1 20
Fredrikshamn Kuorsalo 435 1,0 3 428
Fredrikshamn Suuri-Musta 168 8,0 1 268
Fredrikshamn Tammio 152 6,0 2 208
Kotka Haapasaari 38 25,0 23 304
Kotka Kirkonmaa 795 8,0 21 252
Kotka Kuutsalo 771 4,0 40 844
Kotka Pitkäsaari 45 1,0 1 148
Kotka Tynnyrkari 3 25,0 1 4
Kotka Vassaari 58 5,0 4 128
Kouvola Honkasaari 8 1 32
Kouvola Kinansaari 514 2,5 2 192
Pyttis Heinäsaari 114 5,0 3 0
Pyttis Hevossaari 116 2,0 15 328

Pyttis Kaunissaari 407 20,0 8 384
Pyttis Koivusaari 0 10,0 2 0
Pyttis Koukkusaari 221 3,0 3 152
Pyttis Lilla Krokö 46 3,0 3 128
Pyttis Sikosaari 1 1,0 3 0

LAPPLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Kemijärvi Vuostimosaari 21 0,7 5 16
Muonio Isosaari 402 1,0 7 8
Ranua Oulunsaari 2 0,3 1 0
Tornio Hulvastinsaari 2 0,1 1 20
Tornio Musta 4 0,2 1 20
Tornio Tanskinsaari 0,3 2 4
Ylitornio Karjosaari 135 2 48

BIRKALAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende
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Tvastkyro Isosaari 75 0,3 1 32
Ikalis Kaurasaari 13 0,5 1 0
Kangasala Vänninsalo 174 0,9 3 92
Mänttä-Vilppula Lehtosaari 25 1 8
Nokia Vapalo 61 0,5 1 116
Orivesi Haudansaari 21 0,1 2 64
Orivesi Rekisaari 26 0,3 2 28
Ruovesi Ahvensaari 3 2 0
Ruovesi Isosaari 20 4 24
Ruovesi Jaakonsaari 17 0,2 2 0
Ruovesi Siperia 214 0,5 1 88
Ruovesi Ulonsaari 16 0,3 2 0
Tammerfors Tiirasaari 0 0,1 1 0
Valkeakoski Niittysaari 5 0,6 1 40

ÖSTERBOTTEN
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Malax Bergö 2176 1,2 497 1060
Malax Svartören 144 2 236
Korsholm Domarskär 5 2 16
Korsholm Finngrund 13 1 4
Korsholm Grönlundsgrund 2 1 0
Korsholm Teilot 143 2 108
Närpes Eskö - Järvön 

- Ängsön
764 0,2 36 532

Jakobstad Bertlot 39 0,2 1 208
Vasa Boskär 135 3 156
Vasa Gloskäret 

- Granskär
83 1 256

Vasa Rönnskäret 210 1 252
Vasa Tuomarinkari 61 1 120
Vörå-Maxmo Hermelins grund 3 1,0 1 12

NORRA KARELEN
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Juga Paalasmaa 2720 0,9 95 344
Juga Porla - Hirvisaari 143 0,0 6 76
Juga Toinensaari 823 0,2 17 140
Juga Vaikonsaari 45 0,4 1 8
Kesälahti Ketolansaari 128 0,5 1 28
Kesälahti Sorsasaari 195 1,9 2 48
Kides Suuri Pehessaari 49 0,1 1 24
Kontiolahti Teyrisaari 622 1,4 9 124
Lieksa Kelvänsaari 449 4,0 4 92
Libelits Karjalansaari 72 1,0 4 0
Libelits Kuusisaari 31 0,5 1 16
Libelits Lapinsaari 108 1,0 2 36
Libelits Matinsaari 147 1 52
Libelits Pesolansaari 293 2,0 2 116
Libelits Rauvansaari 29 0,7 3 0
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Libelits Suursaari 328 4,0 3 116
Libelits Telmo 402 1 52
Nurmes Lautiaissaari 132 0,2 8 88
Nurmes Porosaari 1033 0,9 1 24
Nurmes Retusaari 561 0,1 1 60
Nurmes Varissaaret 1 1 0
Polvijärvi Ruopansaari 248 1,0 1 148
Polvijärvi Teerisaari 1,0 1
Polvijärvi Vääräsaari 1 0,2 1 4
Rääkkylä Heposaari 0 0,25 2 4
Rääkkylä Kultasaari 3 0,3 2 16

NORRA ÖSTERBOTTEN
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Karlö Hailuoto 19540 7,0 983 2272
Kuusamo Kumpusaari 49 2 4
Kuusamo ”Nimetön saari  

Pikku Koramo-
saaren vieressä”

0 0,1 2 0

Pudasjärvi Partasensaari 59 0,3 6 72

NORRA SAVOLAX

Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 
närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Idensalmi Koivusaari 13 2 0
Juankoski Kallinsalo 138 0,6 3 4
Karttula Mammonen 48 1,0 2 24
Karttula Matosaari 5 0,2 1 0
Karttula Uittosaari 1 2 0
Kiuruvesi Lapinsaari 45 0,1 3 4
Kiuruvesi Tursansaaret 6 0,2 1 4
Kuopio Honkasaari 10 0,1 4 40
Kuopio Iso-Telkko 32 1 128
Kuopio Korkeasaari 1 1 4
Kuopio Kortelansaari 32 1 0
Kuopio Kumpusaari 38 1 8
Kuopio Laivonsaari 634 0,4 10 160
Kuopio Pajusaari 22 2 8
Kuopio Ruissaari 42 1 56
Kuopio Sammionsaari 2 1 8
Kuopio Säyneensalo 502 5 236
Kuopio Vaajasalo 973 0,2 84 560
Kuopio Viitasalo 351 0,2 4 28
Lapinlahti Harjasaari 47 0,2 1 0
Lapinlahti Harkonsaari 75 1,5 2 0
Lapinlahti Viitasaari 124 0,4 1 0
Leppävirta Hautasaari 2 0,4 1 0
Leppävirta Hevossaari 72 0,5 1 44
Leppävirta Hietasaari 45 0,6 1 12
Leppävirta Pouhansaari 452 0,1 1 112
Leppävirta Tanskansaari 126 1,7 1 156
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Leppävirta Tervassalo 169 8,0 2 44
Leppävirta Timonsalo 395 2,5 2 80
Leppävirta Varposaari 43 1,9 1 0
Leppävirta Vasikkasaari 4 0,3 1 8
Leppävirta Vilponsaari 33 0,2 7 92
Nilsiä Hietasalo 85 2,5 1 8
Nilsiä Kerssinsaari 79 2,1 1 0
Nilsiä Pieni-Vinkki 25 0,3 3 4
Nilsiä Suuri-Vinkki 50 0,5 3 12
Pielavesi Iso-Kaitamo 59 1,7 3 12
Pielavesi Kusiaissaari 5 0,6 2 4
Pielavesi Peltosaari 6 0,1 2 0
Rautalampi Vasikkasaari 1 0,3 1 0
Suonenjoki Ärjänsaari 34 0,3 1 20
Tervo Honkasaari 96 1,2 3 4
Tervo Pulkkilansaari 666 0,1 12 92
Tervo Sotkansaari 1 0,1 2 0
Varkaus Ruotimonsaari 150 6 48
Vesanto Kotisaari 2 0,7 2 0
Vesanto Pängätsalo 2117 1,6 7 188
Vieremä Vitikkasaari 26 0,6 8 8

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Hartola Kotisalo 233 1,4 1 80
Hartola Nautsalo 131 1,3 2 44
Hartola Urrionsaari 147 1,6 1 16
Heinola Kokkosaari 2 0,1 2 8
Heinola ”Nimetön saari 

Punasaaren 
koillispuolella”

0 0,3 2 0

Heinola Saari 16 0,1 1 60
Sysmä Hirvisalo 46 0,2 1 0
Sysmä Salonsaari 46 0,5 2 84

SATAKUNTA
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Euraåminne Keskivedenkarit 1 0 1 8
Euraåminne Uskalinmaa 108 1 1 140
Jämijärvi Palosaari 68 0 8 24
Jämijärvi Uimaluoto 45 0 4 24
Kokemäki Jonkka 1 2 0
Luvia Huhtmaa 12 2 2 64
Luvia Ryöväskeri 23 6 1 12
Sastmola Kraatarinkari 2 2 0
Sastmola Maliininkari 0 1 1 0
Sastmola Souskeri 95 0 1 148
Sastmola Tiilikarit 2 0 1 8
Sastmola Tyykoura 100 1 3 36
Sastmola Vehkakari 2 1 1 0
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Sastmola Viita-Höyskeri 35 0 1 76
Björneborg Eteläsaari 2 1 1 4
Björneborg Katavakari 1 1 1 12
Björneborg Vähä-Furuskeri 5 0 1 24
Raumo Heinänen 34 1 1 40
Raumo Katavisto 64 1 1 100
Raumo Kivi-Reksaari 162 2 1 252
Raumo Taipalinenmaa 70 1 1 48
Raumo Voitka 78 0 2 68
Raumo Ympyräinenmaa 34 3 1 0

NYLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Esbo Brändholm 2 0,1 2 4
Esbo Granholmen 5 4 8
Esbo Lilla Blindsund 1 0,1 2 8
Esbo Lilla Pentala 13 0,4 1 24
Esbo Lillaisarn 3 0,1 2 4
Esbo Majholmen 1 0,1 3 4
Esbo Miessaari 63 2,0 1 0
Esbo Svartholmen 7 0,2 7 8
Esbo Träskholm 2 1,0 1 0
Esbo Tvijälp 2 1,5 1 12
Hangö Bengtsår 340 0,7 1 104
Hangö Byön 119 0,1 3 292
Hangö Ekö 79 0,3 2 348
Hangö Kadermo 89 1,2 2 124
Helsingfors Harakka 9 0,2 3 0
Helsingfors Katajanokanluoto 1 0,3 1 0
Helsingfors Paloluoto 10 0,7 1 28
Helsingfors Sirpalesaari 3 0,1 1 0
Helsingfors Suomenlinna 77 2,5 799 0
Helsingfors Uunisaaret 2 0,5 1 0
Helsingfors Vartiosaari 83 0,1 23 148
Helsingfors Villinki 137 0,2 9 344
Ingå Arvskär 12 3 20
Ingå Bejarholmen 14 3 40
Ingå Gammelbylandet 31 3 8
Ingå Grundsö 95 2 76
Ingå Gåsö 19 1 0
Ingå Hamnholmen 8 2 0
Ingå Kälkö 120 4 76
Ingå Laverörarna 8 3 0
Ingå Långholmen 4 1 12
Ingå Orslandet 1163 57 364
Ingå Själholm 10 1 4
Ingå Skeppö 26 3 16
Ingå Skämmö 195 1 160
Ingå Stora Fagerö 80 1 8
Ingå Stora 

Knappsholm
15 6 4
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Ingå Stora Lövö 27 2 4
Ingå Svartö 134 4 28
Ingå Timmerö 15 1 0
Ingå Vargskär 7 3 8
Ingå Vålö 111 3 100
Ingå Älgsjölandet 656 9 304
Kyrkslätt Hästö 0,2 2 24
Kyrkslätt Kyrkogårdsön 55 0,2 1 116
Kyrkslätt Räfsö 87 0,4 2 96
Kyrkslätt Salmen 19 4,0 1 8
Kyrkslätt Stora Lövholmen 2 0,2 1 4
Raseborg Busö 57 8,7 2 4
Raseborg Bylandet 56 11,7 2 0
Raseborg Danskog 329 8,2 3 400
Raseborg Espingskär 18 8,5 2 4
Raseborg Fåfängön 83 2,8 4 40
Raseborg Gloholmen 9 11,6 1 0
Raseborg Halstö 25 10,8 3 0
Raseborg Heimosholmen 19 10,4 2 0
Raseborg Hermansö 266 11,8 1 224
Raseborg Horsholmen 9 9,4 1 12
Raseborg Hummelskär 13 18,7 3 4
Raseborg Hästö 41 12,2 3 12
Raseborg Julö 12 8,9 1 0
Raseborg Järnö 58 0,5 1 108
Raseborg Jönsar 17 0,2 1 4
Raseborg Kalvön 20 3,0 2 8
Raseborg Koö 98 4,0 2 16
Raseborg Kungsholmarna 4 0,5 1 24
Raseborg Kurö 43 6,5 1 4
Raseborg Långön 121 0,4 1 68
Raseborg Långören 2 2,5 1 0
Raseborg Notholmen 9 5,4 1 8
Raseborg Pattskär 14 6,9 1 8
Raseborg Prästön 74 0,3 5 52
Raseborg Skärlandet 1359 0,7 190 564
Raseborg Småholmen 5 0,3 1 0
Raseborg Stoltsö 59 5,5 2 84
Raseborg Stor Vårholmen 27 0,5 1 92
Raseborg Stora Gloholmen 24 6,9 2 16
Raseborg Storkrokan 17 3,0 1 36
Raseborg Storö - Växär 337 2,5 6 456
Raseborg Svartholmen 25 4,3 1 36
Raseborg Torsö 919 2,0 18 680
Raseborg Älgö 698 7,0 4 392
Raseborg Ängholmen 84 6,7 1 12

EGENTLIGA FINLAND
Kommun Ö Areal (ha) Avstånd km 

närmaste fasta 
förbind.

Fastboende 1) Fritids-
boende

Kimitoön Bengtskär 2 1 0
Kimitoön Biskopsö 718 18,0 8 204
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Kimitoön Bolax 57 1 100

Kimitoön Bötesön 77 18,0 5 64
Kimitoön Djupön - Träskön 285 18,0 2 116
Kimitoön Finsjölandet 568 2,0 1 284
Kimitoön Flakholmen 7 2 0
Kimitoön Halsholmen 23 0,5 2 8
Kimitoön Helsingholmen 42 6,0 3 0
Kimitoön Hitislandet 405 14,0 65 280
Kimitoön Holma 203 12,0 9 56
Kimitoön Hälholmen 11 0,5 1 0
Kimitoön Högsåra 526 8,0 47 172
Kimitoön Kannskäret 9 2 0
Kimitoön Kasnäs 

- Kaxskäla
804 0-3 64 364

Kimitoön Lövö - Falkön 313 0-3 9 184
Kimitoön Mågsholmen 167 2 104
Kimitoön Rosalalandet 824 5,0 142 416
Kimitoön Sommarön 205 3,0 5 180
Kimitoön Stora Bergön 42 4,0 1 176
Kimitoön ”Stora Ängesön -  

Lilla Ängesön”
276 11,0 1 164

Kimitoön Storlandet 136 15,0 4 116
Kimitoön Söderön 189 15,0 2 12
Kimitoön Träskholmen 45 12,0 1 52
Kimitoön Träskö 138 5,0 2 40
Kimitoön Tunnhamn 52 25,0 7 8
Kimitoön Vänoxa 493 3 120
Kimitoön Vänö 190 20 20
Kimitoön Ängesön 

- Bergön
531 8,0 9 220

Gustavs Lypyrtti 512 1 108
Gustavs Tuuskeri 38 1 4
Gustavs Vartsala 3098 0,9 96 1804
Väståbolandet Ahvensaari 519 15 260
Väståbolandet Anisor 111 13,0 2 84
Väståbolandet Aspholm 25 7,0 3 20
Väståbolandet Aspö 90 19,0 10 32
Väståbolandet Attu 1988 3,0 49 692
Väståbolandet Berghamn 261 20,0 5 68
Väståbolandet Berghamn 64 6 20
Väståbolandet Biskopsö 258 11,0 19 176
Väståbolandet Björkholm 34 2,0 2 24
Väståbolandet Bockholm 24 4 16
Väståbolandet Borstö 48 42,0 2 32
Väståbolandet Brunskär 67 10,0 1 36
Väståbolandet Brännskär 50 18,0 1 0
Väståbolandet Byskär 19 18,0 2 8
Väståbolandet Elfsjö 202 5,0 3 200
Väståbolandet Fiskarholmen 5 10,0 2 0
Väståbolandet Granholm 

- Brändholm
24 9 12

Väståbolandet Granholmen 31 1,0 1 52
Väståbolandet Gullkrona 45 16,0 3 28
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Väståbolandet Gyltö 287 16 0
Väståbolandet Haverö 418 2,0 15 284
Väståbolandet Heimarmo 1 0
Väståbolandet Heisala 492 3,0 15 88
Väståbolandet Hepmo 145 3,0 3 56
Väståbolandet Houtskari 3467 350 896
Väståbolandet Himmelholm 99 25,0 2 36
Väståbolandet Härklot 1 0
Väståbolandet Hästö 1 0
Väståbolandet Högsar 726 16,0 20 340
Väståbolandet Iniö 741 108 172
Väståbolandet Innamo 281 20,0 5 440
Väståbolandet Jumo 361 54 168
Väståbolandet Jurmo 279 32,0 11 36
Väståbolandet Järvsor/ Jerfsar 149 12,0 8 64
Väståbolandet Jöutmo - Björkö 530 72 248
Väståbolandet Keistiö - Helgö 1004 41 128
Väståbolandet Killingholm 41 2,0 1 88
Väståbolandet Kirjais 1022 14,0 31 248
Väståbolandet Knivskär 21,0 1 0
Väståbolandet Kolko 353 7,0 15 140
Väståbolandet Korpo 

Kyrklandet
6390 656 2152

Väståbolandet Kuggö 124 12,0 10 48
Väståbolandet Kvarnholm 82 20,0 7 24
Väståbolandet Käldersö - Finnö 313 4,0 3 96
Väståbolandet Lammholm 78 1 24
Väståbolandet Leklot 1 0
Väståbolandet Lillandet 3842 2,0 296 1324
Väståbolandet Lillpensor 172 10,0 3 88
Väståbolandet Lom 353 3,0 2 160
Väståbolandet Luk 3 0
Väståbolandet Långholm 47 38,0 1 12
Väståbolandet Långholm 142 1 36
Väståbolandet Lökholm 62 39,0 4 64
Väståbolandet Lömsö-Kivimo 585 33 208
Väståbolandet Maskinnamo 386 13,0 5 212
Väståbolandet Mielisholm 585 0,5 70 480
Väståbolandet Misskär 32 1 0
Väståbolandet Mossala 719 68 76
Väståbolandet Norrskata 1435 7,0 76 840
Väståbolandet Nåtö 136 5 8
Väståbolandet Nötö 392 36,0 12 204
Väståbolandet Peno 82 10,0 3 44
Väståbolandet Pensar 312 10,0 24 160
Väståbolandet Perkala 228 20,0 4 88
Väståbolandet Ramsholm 26 10,0 1 16
Väståbolandet Ramsö - Kaldö 216 9,0 18 152
Väståbolandet Rockenholm 21,0 1 0
Väståbolandet Rävskär 24 31,0 1 0
Väståbolandet Röst 21 3 0
Väståbolandet Sandö 383 8,0 6 160
Väståbolandet Saverkeit 859 43 212
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Väståbolandet Själö 18,0 7 0
Väståbolandet Själö 162 2 60
Väståbolandet Skinnarskär 7 3 0
Väståbolandet Sommarö 325 13,0 11 140
Väståbolandet Sorpo 458 10,0 16 116
Väståbolandet Stenholm 2 7,0 1 8
Väståbolandet Stenskär 39 8 8
Väståbolandet Storkvivas 149 18,0 1 48
Väståbolandet Storlandet 7293 12,0 924 2296
Väståbolandet Storpensor 238 3 108
Väståbolandet Storö 122 2 56
Väståbolandet Sördö 132 1 48
Väståbolandet Trunsö 63 41,0 4 16
Väståbolandet Tveskiftsholm 3 25,0 2 0
Väståbolandet Utö 81 40,0 33 112
Väståbolandet Vallmo 234 10,0 5 256
Väståbolandet Vattkast - Ön 472 24 228
Väståbolandet Ytterstholm 94 16,0 5 12
Väståbolandet Ytterstö 56 3 32
Väståbolandet Ängholm 40 16,0 1 8
Väståbolandet Ängholm 75 4 92
Väståbolandet Ängsö 262 25,0 3 60
Väståbolandet Äpplö 135 2 52
Väståbolandet Ön 189 7,0 3 108
Väståbolandet Österskär 40 2 44
Väståbolandet ”Åselholm-  

Hällesö”
345 17,0 17 104

Masku Kärmäläinen 8 1,0 1 12
Masku Matalluoto 7 1,0 3 8
Nådendal Aasla 1616 1,0 85 804
Nådendal Ampuminmaa 96 3,0 5 236
Nådendal Auva 7 2,0 2 36
Nådendal Haapaluoto 15 2,0 2 20
Nådendal Isopaasi 16 3,0 1 8
Nådendal Kairamaa 76 1,0 1 72
Nådendal Kaita 63 0,5 3 128
Nådendal Kaltsaari 123 20,0 2 88
Nådendal Kettumaa 124 10,0 1 8
Nådendal ”Koissaari -  

Kenkämaa 
- Pähkinäinen”

282 16,0 2 12

Nådendal Korvenmaa 263 11,0 4 136
Nådendal Lailuoto 57 3,0 11 104
Nådendal Lapila 309 1 20
Nådendal Munninmaa 42 8,0 3 20
Nådendal Pakinainen 

- Harkinmaa
588 14,0 17 220

Nådendal Palva 290 1,0 56 300
Nådendal Raissiluoto 86 7,0 10 16
Nådendal Ruotsalainen 325 7,0 20 204
Nådendal Sakoluoto 97 2,0 1 184
Nådendal Salavainen 

- Vähämaa
476 5,0 29 60

Nådendal Samsaari 80 13,0 6 32
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Nådendal Talosmeri 53 1,0 10 60
Nådendal Velkuanmaa 710 4,0 33 352
Nådendal Vähä Maisaari 40 10,0 2 28
Nådendal Vähäpaasi 9 2,0 1 0
Nådendal Yllänpää 36 3,0 1 12
Salo Luotsisaari 67 2 140
Salo Pettu 905 0,6 11 516
Salo Valtsaari 7 1 16
Salo Vartsalansaari 325 4 168
Sauvo Österö 44 1 32
Tövsala Keräsaari 246 4,0 2 176
Tövsala Villuoto 69 2,0 1 124
Åbo Hinttinen 22 0,5 1 92
Åbo Järvistensaari 88 1,0 5 424
Nystad Iso-Hylkimys 56 4,0 2 4
Nystad Kuusisto 52 2,0 3 28
Nystad Vasikkamaa 22 7,0 1 16
Nystad Ytter 25 2,0 1 8
Nystad Rantkari 1 8,0 1 0
Vehmaa Vähämaa 120 1 76

(Finlands miljöcentral YKR-uppgifter, kommunenkäten. Uppgifterna har kompletterats i oktober 2009, och är sålund inte 
medtagna i utredningens textdel.) 
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BILAGA 3

Kommunenkätens Internetdel.

Enkät om permanent bebodda öar utan fast 
vägförbindelse

ENKÄT 

Nedan följer åtta frågor om levnadsförhållandena, infrastruktur och framtidsutsik-
ter för en ö utan fast vägförbindelse. De flesta frågorna är flervalsfrågor, men använd 
vid behov de fria textfälten för att komplettera ditt svar, så att vi får en så exakt bild 
som möjligt av den aktuella situationen på ön. 

Enkäten bör besvaras under en session, och man kan inte återvända till besva-
rade frågor efter det att blanketten sänts. I nedre kanten av sidan finns en ikon för 
att skriva ut den tomma eller ifyllda blanketten innan den sänds iväg.

1.	Bakgrundsuppgifter	om	ön
Landskap 
Kommun 
Öns namn
Avstånd till fastlandet eller till närmaste ö med fast vägförbindelse (km):

2.	Trafikförbindelser	till	ön	(Vilka	trafikförbindelser	har	ön?) 
Landsvägsfärja
Förbindelsefartyg
Färja på enskild väg
Invånarna ordnar själva sin transport
 Annan, vad?
Om du valde ”annan”, precisera ditt svar:

3.	Offentliga	tjänster	på	ön	(Vilka	av	följande	offentliga	tjänster	finns	det	på	ön?)	
Skola för årskurserna 1–6
Skola för årskurserna 7–9 
Äldreservice
Hälsovård
Räddningsväsendet, verksamhet eller depå 
Kommunens servicekontor
Annan kommunal tjänst, vilken? 
Kyrka 
Annan församlingsverksamhet, vad?

Precisera vid behov ditt svar, t.ex. hurdan tjänst det är fråga om:
Precisera vid behov antalet elever i skolorna: 
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4.	Privata	tjänster	på	ön	(Vilka	av	följande	privata	tjänster	finns	det	på	ön?)	
 Butik
 Postombud
 Bensinförsäljning
 Café eller kiosk
 Inkvarteringsföretag
 Restaurang
 Andra privata tjänster, vilka? 
Om du valde andra privata tjänster, kan du precisera ditt svar: 

5.	Infrastruktur	på	ön	(Vilken	infrastruktur	finns	det	på	ön?) 
Skogsvägnät
Enskilt vägnät
Landsvägsnät
Gästhamnsbrygga
Allmän sopterminal eller -hantering
Nätström
Fast telefonnät
Trådlöst nätverk som motsvarar bredband
Allmän vattenledning
Allmänt avloppsnät

6.	Föreningar	som	är	verksamma	på	ön	
Berätta fritt om eventuell förenings-, kultur- och fritidsverksamhet på ön (t.ex. musik, 
idrott, dans, hantverkstradition, museer).
Om det finns en öförening, ett byalag eller någon såkallad ”byaktivist” på ön, med-
dela personens namn, adress och e-post adress (uppgifterna samlas in för att göra 
det lättare att hålla kontakt):

7.	Öns	framtidsutsikter	
Är det sannolikt att det finns fast bosättning på ön om 10 år? 

 Ja
 Nej

Vad kan man inom de kommande 10 åren göra för trygga en fast bosättning på ön? 
Antalet planlagda men obebyggda tomter för fritidsbostäder:

8.	Annat	väsentligt	att	observera	
Berätta fritt om dagens situation på ön och om dess framtidsutsikter (t.ex. om 
distansarbete):

Copyright © Arbets- och näringsministeriet
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update previous statistics concerning them. Material for the study was collected with the help of a community structure monitoring 
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At present, the number of permanently inhabited islands without permanent road access totals 549, and the number of 
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and people spend an increasing amount of time at their secondary residences. The number of second homes on permanently 
inhabited islands without permanent road access totals approximately 15,000 and these cottages have some 60,000 regular users.
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of schools on islands without permanent road access is 12 and the number of schoolchildren 334. However, on many islands, 
services and recreational activities in particular experience a boom in the summer months, with a variety of cultural events arranged 
in the archipelago.

The employment structure of islands has changed distinctly in the last twenty years. In the early 1990s, over one half of island 
livelihoods were still in primary production, but the share has now fallen below one quarter. Correspondingly, services’ share of jobs 
on the islands has increased to over fifty per cent. Islands offer jobs to 36 per cent of the working age population, which means 
that commuting is an everyday phenomenon for many island inhabitants. Furthermore, it is highly probable that many inhabitants 
engage in telework, at least partly, even if official workplace data does not reveal this information.

Municipalities’ own assessments of islands’ future prospects are positive. It is estimated that the population figures will de-
crease by around two per cent over the next ten years, but in the last decade the island population has declined by some 8 per 
cent, rendering it highly likely that the numbers of permanent inhabitants on islands will decrease beyond the estimates of local 
authorities. However, predicting the number of island inhabitants is difficult. Ultimately, there is no absolute formula for ensuring 
the vitality of the islands, because a simple ecological way of life may attract some people even if living conditions are in-adequate 
in the opinion of most others.
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Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse 

Utredningen studerar levnadsförhållandena i permanent bebodd skärgård utan fast 
vägförbindelse och de förändringar i förhållandena som skett under de senaste 
tjugo åren. Utredningen syftar också till att skapa en uppfattning om framtidsutsik-
terna för öarna samt uppdatera tidigare skärgårdsstatistik. Utredningen gäller inte 
landskapet Åland.
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