
sI 	.  ! T1 II  tr  
.9. 1999  

Paavo 

Merenkulkulaitokseii kehittärnishanke  
Saariston  yhteysliikenne 

Veijo Hiukka 
Tuula Holappa 
Jarmo Juvakka 
Björn Sjöman  



SISÄLLYS  

I  NYKYTILAN  KUVAUS 	 .1 

1.1 	Tuotteet  ja  palvelut...................................................................................................................... 1 

1.2 	Perusanalyysit.............................................................................................................................. 3 

1.3 	Erillisselvitykset........................................................................................................................... 3 

2 	PAL  VELUTASOT...................................................................................................................... 4 

2.1 	Käytössä olevien palvelutasoa kuvaavien mittareiden kuvaus ..................................................... 4 

2.2 	Palvelutasoa  kuvaavien mittareiden määrittely............................................................................ 6 

2.3 	Kapasiteettia kuvaavat määrittelyt .............................................................................................. 6 
2.4 	Mittareiden testaus....................................................................................................................... 7 

2.5 	Nykyisen palvelutason kustannukset............................................................................................ 7 

3 	VAIHTOEHTOISET  PAL VELUTASOT ................................................................................ 13 

3.1 	Kysynnän mukainen käyttöaste ................................................................................................. 13 

3.2 	Palvelutason muutoksen vaikutus asiakkaan kokemaan palvelutasoon...................................... 14 

3.3 	Palvelutason muutoksen vaikutus kustannuksiin ....................................................................... 18 

4 	NYKYISET TUOTANTOTA  VAT ........................................................................................... 19 

4.1 	Kuvaus nykyisestä tuotantotavasta ............................................................................................ 19 

4.2 	Yksikkökustannukset ................................................................................................................. 24 

4.3 	Yksiköiden/tuottajien  vertailu.................................................................................................... 25 

5 	VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTOTAPOJEN MÄÄRITTELY ......................................... 26 

5.1 	Oma tekeminen, nykyinen toimintatapa..................................................................................... 26 
5.2 	Oma tekeminen, vaihtoehtoiset toimintatavat............................................................................ 26 

5.2.1  Kuljetustoimiala  itsenäisenä tulosvastuuyksikkönä ................................................................... 26 

5.2.2  Tielaitoksen  lauttojen siirto Merenkulkulaitoksen hoitoon........................................................ 27 

5.2.3  Yhteysliikenteen  korvaaminen asukkaille ja/tai kunnille maksettavilla avustuksilla .................. 29 

5.3 	Ostopalvelujen  käyttö................................................................................................................ 29 

5.4 	Kustannusvaikutukset................................................................................................................ 34 

5.4.1  Nykyinen toimintamuoto verrattuna muihin vaihtoehtoihin (vertailuvuosi  1998)  ..................... 34 

5.4.2  Tielaitoksen  lautta-alusten siirto Merenkulkulaitokselle............................................................ 35 

5.4.3  Asukkaille ja/tai kunnille maksettavat avustukset yhteysliikenteen korvaajana........................ 36 

6 	TUOTTAMISEN VAIHTOEHDOT........................................................................................ 36 

6.1 	Keskitetty/hajautettu.......... 	 36 

6.1.1  Keskitetty 	 36 

6.1.2  Hajautettu 	 36  



6.2  Vertailut 	 .36 

6.2.1  Kustannusten vertailu 	 .37 

6.2.2  Tielaitoksen  lautta-alusten siirron edellyttämät määrärahasiirrot ............................................ 37 

 TUOTTEIDEN STRATEGINEN ASEMOINTI .....................................................................37  

LIITTEET 



ESIPUHE  
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Työryhmän mielestä raportti antaa hyvät perustiedot  ja  perusteet paätöksille yhteysliikenteen 
kehittämiseksi.  

Paavo  Wihuri 



NYKYTILAN  KUVAUS  

1.1 	Tuotteet  ja  palvelut 

Yhteysliikenne  perustuu  Saari stolakiin (494/81)  ja siita perittävät  maksut asetukseen 
 (412/75)  sekä liikenneministeriön paatökseen  (1511/94).  

Saaristomeren merenkulkupiirin hoitama yhteysalusliikenne kattaa lähes kaikki Turunmaan 
saariston asutut saaret, joihin ei ole tieyhteyttä. Yhteysalusliikenne estää saaristoa autioi-
tumasta  ja  luo toimintaedellytykset paikalliselle elinkeinotoiminnalle. Yhteysalusliikenne 

 on  ainoa ympärivuotisesti - etenkin  jaa- ja kelirikkoaikana -  toimiva saaristolaisten henki-
reikä mantereelle, joka  on  tarvittaessa käytettävissä myös palo-, pelastus-  ja  muihin viran-
omaistehtäviin. Merenkulkupiirin käsityksen mukaan liikenteen lopettaminen tyhjentäisi 
saariston vakituisista asukkaista. 
Merenkulkupiiri  hoitaa liikenneyhteyksiä  12  (kesällä  14) yhteysalusreitillä,  joilla  on  yhteen-
sä  110 liikennepaikkaa. Yhteysalukset  ajavat  27 189  vuoroa vuodessa. Yhteysalusten  ko- 
konaiskuljetuskapasiteetti  on 3 288 468  matkustajaa  ja  642 218  ajoneuvoa vuodessa. 
Vuonna  1998 yhteysaluksilla  kuljetettiin  244 206  matkustajaa  ja  77 493  ajoneuvoa. Aluk

-sila  työskentelee  65  henkilöä, joista noin puolet asuu saaristokunnissa. Yhteysalusliikenne 
 on  siten merkittävä saaristolaisten työllistäjä. 

Saaristoliikenteen  kustannukset vuonna  1998  

Yhteysalusliikenteen toimintamenot  30 387 000  mk 
Poistot (alukset)  6 015 000  mk 
Laskennalliset  korot  (alukset)  5 498 000  mk 
Poistot (laiturit)  1 072 000  mk 
Laskennalliset  korot (laitunt)  1164 000  mk 
MKL:n keskushallinto,  hallintokulut  1 030 000  mk 
SMMP:n hallintopalvelut  1 076 000  mk 

Menot yhteensä 	 46 242 000  mk  

Tulot yhteensä 	 3 482 000  mk  

Nettomenot 	 42 760 000  mk  

1)  MKL.n  keskushallinnon hallintokulut  (1 030 000  mk) ovat työryhmän mielestä teoreettisia. laskennallisia 
kuluja, joita ei  tulla  ottamaan huomioon vaihtoehtoisten tuotantotapojen maanttelyssä  ja tuottarnisen vaih-
toehdoissa.  

Taulukko  1  Saaristoliikenteen  kustannukset vuonna  1998  SMMP:n  hyväksytyn tilinpäätöksen mukaan. 



Saaristokuljetustuki  ja sen jakeluperiaatteet  

Keskushallinnossa saaristotuen  (mom. 313244)  jakoa liikennöitsijöille hoitaa liikenne- 
osaston liikennetoimisto eli käytännössä liikennepää.11ikkö.  

Momentin  suuruus  on  vaihdellut eri vuosina seuraavasti:  

1992  600000mk  1996  800000mk  
1993 825000" 1997 800000" 
1994 800 000" 1998 820 000" 
1995 800000" 1999 820000"  

Aikaisempina vuosina jaettiin erilaisiin peruskorjauksiin myös korkotukea  (mom. 313245). 
 Tämä kuitenkin loppui  v. 1995  ja momentit  yhdistettiin. Tänä vuonna saatiin liikennemi-

nisteriöltä Pyhtään Kaunissaaren sekä  Kotkan ulkosaarten talviliikennettä  varten  300 000 
 mk, mikä  summa  siirrettiin saaristoliikenteen avustusmomentille syksyllä  1998.  

Määräraha saa.ristoliikennettä varten oli aikaisemmin suurempi  ja  nousi tasaisesti vuosit-
tain. Suurimmillaan  se  oli vuonna  1989,  jolloin  summa  oli  1 340 000  mk. Seuraavana 
vuonna  summa  pudotettiin yhteen miljoonaan  ja vuonnal99l  peräti  600 000  mk:aan.  Tä-
män rajun pudotuksen jälkeen saatiin mäarärahaa taas nostetuksi vuonna  1993,  jolloin  se 

 oli  825 000  mk. Tämän jälkeen määräraha  on  pysynyt vakaana.  

On  selväa,  että inflaatio  on  vuosien varrella syönyt osansa reaaliarvosta niin, että  sen  mer-
kitys saaristolaisten kuijetusten tukena tänä päivänä  on  melko vaatimaton. Varsinkin  jos 

 otetaan huomioon, että mäarärahalla pitäisi peittää kaikki muiden saaristoalueiden paitsi 
Turun saariston tarpeet, jotka hoidetaan perinteisesti Saaristomeren merenkulkupiirin toi-
mesta. Vaatimaton rahamäärä ei riitä uusiin projekteihin  ja avustustarpeisiin,  joita vuosit-
tain ilmenee. 

Tärkeimmät toimintaa säätelevät lait  ja  päätökset ovat: 
Saaristola/ci  (494/81),  joka edellyttää tasapuolista kohtelua kaikille kiinteästi saaristossa 
asuville henkilöille  koko  maassa eikä  vain  Turun saaristossa kuten ennen. Valtioneuvoston 
päätös  saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista  (250/86)  sekä valtio-
neuvoston päätös  em.  päätöksen muuttamisesta  (709/86.).  Valtioneuvoston päätös  
(77296)  saaristokunnista  ja  muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristo- 
kuntaa koskevia säannöksiä. Päätös  on  annettu Helsingissä  17.10.1996  ja  siinä määritel-
lään ne  kunnat  joihin saaristotuki  on  kohdistettava.  Tätä periaatetta  on  noudatettava. Mo-
nen vuoden ajan  on  yritetty siirtää saaristotukea useampien kuntien alueelle jaettavaksi. 
Selvää  on,  että tämä kehitys  on  hidasta,  sillä  tarpeellisia tukitoimia ei noin  vain  pystytä lo-
pettamaan  ja  siirtämään muualle. Tämä onnistuu ainoastaan siinä tapauksessa, että piiri 
ottaa tukitoimista  tai  esimerkiksi, että alueella syntyy kiinteitä yhteyksiä  tai  liikennöitsijä 

 lopettaa  ja  yhteydet hoidetaan kunnan toimesta.  

Kotkan  kaupunki kuuluu saaristokuntaan  ja  on  aikaisemmin hoitanut liikenteensä, mutta 
vetoaa nyt saaristokunta-asemaansa  ja  edellyttää valtiota "maksumieheksi" ottamatta 
huomioon määrärahan  (820 000  mk) riittämättömyyden avustuksiin ilman lisärahoitusta. 
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Sisa-Suomen kunnissa ei enää ole varsinaista saaristotukitarvetta,  sillä  vuosien varrella 
maantieyhteydet  on  saatu kuntoon pengerryksin  ja  rakentamalla siltoja. Tulevaisuudessa 
muut saaristokunnat tulevat yhä ponnekkaammin muistuttamaan valtiota tämän velvolli-
suudesta hoitaa saaristossa pysyvästi asuvien henkilöiden lakisääteiset henkilö-  ja  tavara- 
kuljetukset vetoamalla saaristolakiin  ja saaristokunta-asemaansa.  

	

1.2 	Ferusanalyysit 

•  Saaristomeren yhteysalusliikenteen kehittäminen, VIATEKJ VIASYS,  13.5.1994  
•  Lautta-alusten  ja yhteysalusliikenteen  hallinnon kehittaminen Saaristomerellä,  EP

-Logistics/Viatek,  28.2.1995  - päivitetty  24.6.1999  
• Merenkulkulaitoksen organisointi,  Liikenneministeriö,  L7/96  
• Yhteysalusliikenteen  liikenne-ennuste vuoteen  2010,  Tiina Mäkynen/MKK,  1997 

 • Merenkulkulaitos nettobudjetoituna  laitoksena, Liikenne-ministeriö,  23/97  
•  Saaristomeren merenkulkupiirin vastaus valtion tilintarkastajille,  4.7.1997  (ilman liittei- 

tä) 
•  Martin  Öhman: Meri yhdistää - Valtiollinen yhteysalusliikenne Varsinais-Suomen saa-

ristossa  1920  - 1995/MKL  Saaristomeren merenkulkupiiri,  1995 

	

1.3 	Erillisselvitykset 

• Asiakastyytyväisyys  Saaristomeren merenkulkupiirin yhteysaluksilla, MIKK,  9.9.1996  * 
• Paikkakustannu  sten vertailututkimus/yhteysalukset,  EP-Logistics  Oy, helmikuu  1996 

 •  Lauttayhteyden avaaminen Saaristomeren Rengastiellä välillä Houtskan - Iniö, 
VIATEK-yhtiöt,  1996  

•  Liikenneyhteyksien parantaminen Västanfjärdin, Bromarvin  ja Särk.isalon  välillä, 
VIATEK-yhtiöt,  1997  

• Högsåran  liikenne  ja Hiittisten lisäreitin uudelleenjärjestely, VIATEK -yhtiöt, toukokuu 
 1997  

• Högsåran yksityistielossin tieyhteys  ja laiturit/Dragsfjärd; yleissuunnitelma,  Turun  Via
-tek  Oy,  26.2.1998  

•  Uusia yhteysalusreittejä?, Tiina MäkynenlMKK,  1998  
• Yhteysalus Harunin  poisto  ja  ms  Aspön aikarahtaus 
• Asiakastyytyväisyys  Saaristomeren merenkulkupiirin yhteysaluksilla, MKK,  9/1999  * 

•  Varustamo Oy:n tuloslaskelma, SMMP & Viatek  Oy,  30.8.1999  

* Asiakastyytyväisyystutkimukset  ovat kolmen vuoden välein tehtäviä, piirin laatujärjestelman mukaisia selvityksiä 



2 PAL  VELUTASOT 

Laatuenttelykaavakkeilla  mitataan piirin tasoa lukuarvoilla  1, 2  ja  3.  Järjestelmä antaa mi-
tattavasta kohteesta keskiarvon,  muta  myös kohteen heikoin  osa  saadaan tarvittaessa esille. 

Laadunmittauskaavakkeita  täytettäessä joudutaan usein käyttämään arviointia. Henkilö 
pystyy halutessaan antamaan virheellisen arvion kohteesta. Tahallisten väärien arviointien 
mandollisuus  on minimoitu  siten, että saman kohteen kaavakkeen täyttämisen suorittaa use-
ampi kuin yksi henkilö. Esimerkiksi yhteysaluksen 'tekniikka' —arviointilomakkeen täyttää 
aluksen päällikkö yhdessä aluksen katsastajan kanssa. 

Vertailujen suorittaminen  on  suhteellisen helppoa, koska aluksia  on  useita rakennettu pa-
reittain. Reittikohtaiset erot rajoittavat kuitenkin yksikköjen suoraa vertailua keskenään.  

2.1 	Käytössä olevien  palvelutasoa  kuvaavien mittareiden kuvaus 

Saaristomeren merenkulkupiirin laatujarjestelmässä käytetään osastojen/laitteiden toiminto-
jen laadun seurantaan erityistä laatukokonaisuuskaavaketta.  Se  koostuu neljästä laatuerit-
telystä: 

•  teknisistä edellytyksistä 
•  toiminnallisista edellytyksistä 
• asiakaspalautteesta 
•  esimiehen palautteesta 

Tarkoituksena  on  saada  kuva ja  kyetä seuraamaan yhdenmukaisesti niin henkilön/osaston 
kuin alustenllaitteiden toimintaedellytyksiä  ja  tilaa. 

Ideana  on  asettaa vastakkain henkilön/osaston omakohtainen arvio työstä suonutumisen 
edellytyksistä  ja  esimiehen/-miesten  ja  asiakkaiden arvio lopputuloksesta. 

Teknisten edellytyskaavakkeiden avulla  on  tarkoitus selvittää henkilön työvälineiden, tilojen 
yms. tasoa. 

Toiminnallisten edellytyskaavakkeiden tarkoituksena  on  antaa  kuva henkilön/osaston työil-
mapiiristä ja  muista motivaatioon vaikuttavista asioista  ja  ilmaista siinä tapahtuvat heilah

-dukset  sekä auttaa määrittelemään  ja  havaitsemaan mandollisia puutteitalepäkohtia. 

Asiakaspalautekaavakkeen  tarkoituksena  on  ilmaista asiakkaan kokemukset saamastaan 
palvelusta  ja  ilmaista palvelutason heilandukset  ja  osoittaa siinä mandollisia epäkoh-
tialpuutteita. 

Esimiespalautteen  tarkoitus  on  kertoa yksikön toiminnasta esimiehen näkökulmasta käsin. 

Tarkoituksena  on,  että jokainen toimiala/jaos/yksikkö loisi omat yksilöidyt kaavakkeensa 
tämän periaatteen mukaisesti, kuitenkin siten, että niistä  on  mandollista aina tehdä yhteen-
veto  yhdelle kaavakkeelle, josta ilmenevät laatuseurannan kaikki neljä pääosaa. 
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Henkilöiden työn suorittamisen edellytyksia mitattaessa kaavakkeissa tulisi olla osatekijöina 
ainakin seuraavat  asiat:  

tekniset edellytykset  

1. tyovalineet  
2. tyotilat  
3. valaistus  
4. sosiaalitilat 

toiminnalliset edellytykset  

I.  työympäristö/viihtyvyys  
2. työilmapiiri  
3. ylenemismandollisuudet  
4. vaikutusmandollisuudet  
5. tiedonkulku  
6. työmäärä (aikataulussa pysyminen  
7. koulutusmandollisuudet 

asiakaspalautekaavakkeet  

1. aikataulu  
2. asiakasystävällisyys  
3. palvelun saatavuus  
4. virheiden korjaaminen  
5. luotettavuus  
6. tiedonkulku 

esimiespalautekaavakkeet  

I.  aikataulussa pysyminen  
2. kustannustaso  
3. oma-aloitteisuus  
4. virheiden korjaaminen  
5. tiedottaminen  
6. työvälineiden  ja  —tilojen hoito  
7. työyksikön yleisilme  

Jos  katsotaan tarpeelliseksi, voidaan joistakin osatekijöistä (esim. työvälineet) tehdä  ensin 
 erillinen yksilöity kaavake  ja  liittäa  siitä saatu kokonaisuus eteenpäin annettavaan kaavak-

keeseen. Esimerkiksi aluksille  on  oma tekniset edellytykset —kaavakkeensa,  jota  alusten 
päälliköiden toimintaedellytyksiä mitattaessa voidaan käyttää kohdassa työvälineet. 

Näiden kaavakkeiden tarkoituksena ei ole mitata mitään absoluuttista tilaa, vaan ilmaista  se, 
 miten henkilöt  sen  kokevat  ja  auttaa seuraamaan sitä kautta tilan kehitystä.  Paras tulos  saa- 



Yhteysalusten  vuorot 
Matkustajien  max.  määrä 
Ajoneuvojen  max.  määrä  

27 189 vuoroa/vuosi  
3 288 468 matkustajaa/vuosi  

642 218 ajoneuvoalvuosi  

2.2 

2.3  

daan sopimalla  henkilöstön välisillä keskusteluilla yhdenmukaisista arviointikriteereistä eri 
asioiden osalta.' 

Palvelutasoa  kuvaavien mittareiden määrittely 

LAATUKOKONAISUUS  

1.O-l.5=tavoite  taso  

1.5-2.2miniini  taso 	4—ITEL  

LAATUOS  2.2-3  .OedellyttU toimenpiteith 	

Osatejät  

nimi 	 tekniikka 	toiminta 	arvio palaute 

VUOSI  1999 

keskiarvo  

Johto,ku 00 1,50  

Hallinto,  kulj.ta.  

Alukset  

1,70 
__ 

LAATUTEKIJÄT  

197 

__________ 

1,00 1,32 1,21  

100 1,29  /  1,49  
______  //W  

_______ TEKIJAN  

keskiarvo  1 :?j)  _________ _________ _____________  

huomautuksia:  1 7  
TU  TA  

—LKU) 
1L&ATT\ 

c:iiii::  

Kuva  1  Laatukokonaisuuslomake 2  

Kapasiteettia kuvaavat määrittelyt 

Yhteysalusliikenteen  kapasiteettia kuvataan alusten maksimikuljetusmaärällä, vuorotihey-
della  ja  käytettävissä olevien alusten määrällä. 

Saaristomeren  merenkulkupiirin laatujärjestelmä -  lute 6.11.4 
2  Saaristomeren  merenkulkupiirin laat  järjestelmä  -  lute 6.11.7 

 Saaristoon  - yhteysalusliikenteen  aikataulut  99  aluskapasiteetteineen 
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2.4 	Mittareiden testaus 

ks. myös kohta  4.1  'Kuvaus nykyisestä tuotantotavasta' 

LAATUKOKONAISUUS 

1.0-1  .5tavoitetaso  

1 .5-2.2'=minimitaso 

 2.2-3.0edeilyttäA  toimenpiteitä 

nimi 

Osatekijät 

tekniikka toiminta 

työryhmä (alukset)  

esimiehen 	asiakas- 
arvio 	palaute 

VUOSi  1999 

keskiarvo 

Johto, kulj.ta  

Hallinto, kulj.ta.  

Alukset  

1,30 (144) 140(145) 1 30 (1,31) 1,20(1.28) 1,30 (137)  

1,50(1,61) 

1,60(161) 

1,40(1,28) 1,40 (135) 1,30 (1,35) 1,40 (1 ,40  

1,35(135)  1,40(1,15) 1,40 (1,34) 1,30(1,31) 

keskiarvo  1,47 (1,55) 1,40 (1,29) 1,37 (1,33) 1,27 (1,31) 1,35 (1,37)  

huomautuksia: ensimmäinen luku  on  työryhmän tasomäärittely 

suluissa  on  alusten antama tasomäärittely  

Kuva  2  Tasomäärittely  

2.5 	Nykyisen palvelutason kustannukset  

Saaristollikenteen  kustannukset  1996- 1998 
(I  mk)  

50000 
2985  nHalluokut500jIll _________ 	 2076 

4 	/ LL.J 	 r—- 0  HallijiokuluvSMMP 

DPiAomab,140  
40000 

i5000 

E7 1S1 
 

.  

1996 1997 	 1998  

Kuva  3  Saaristoliikenteen  kustannukset  1996  -  1998  
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auva - oaa.tsaLunm.nts1 aua.ananana,.  ja anwtnttatajat  I  

Saaristoliikenteen  kustannukset  1998  
(mk)  

5A 

6 015000 

o  ThysaIualükei1een 1omuntnenot 
•PoiaIot (aIukaetja00.am5)  
o  Korcl  (alukset  ja satainat) 
• Poiutot (laitwit) 
•  Koret (laitunt) 
• MKL:n kuukuu}eallinlo. haflitdokulat 
• 4MP  hallittu  

87000  

Kuva  5  Saaristolilkenteen  kustannukset  1998  



Saaristoliikenne  1998,  kustannukset  aluksittain  

6000000 

5000000 	-  

4000000 	- _________ 	 ________________________________________ ____________  

0 PO-kulul  
3000000 	 - 	

- 	
I 	 :::ulul  

2000000 	- 	- 	- 

// 	 4 4 	 /°  

Kuva  6  Saanstoliikennc  1998  -  kustannukset  aluksittain 

Saanstoltikenne  1998,  kustannukset/ajotunti/alus  

2500 

2007 	94 	 207 
2000  - - 	- 	 - 	- ________________  

1500 	 - 	
----------- ----------------- ----------------- 	 - 

337 

957 	 996 
1000 	-- 	

. 	 0U) 	- 	_____________________ 	______________  

Aura Aurora  Bastö Bergö Fiskö Finnö Falkö  Juimo Rosala  Ursus Viken  Kaita Kivimo  Aspo  Franz  Inimo  
II 	II 	 Höijer 

Kuva  7  Saaristoliikenne  1998  - kustannuksetlajotuntilalus  

Kuvien  6  ja  7  kustannukset  on  laskettu jakamalla aikataulujen mukaisella toteutuneella ajotunti-
määräll aluksen vuotuiset kustannukset. 
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ruva  ö  aariswiiucemie  ii  - icustannuseuajotuniiimauwsiajaiaius  (tulo  

Saaristoliikenne  1998, kustannukset/matkustaja/alus 
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60058 
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344,01 	3422 
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Kuva  9  Saanstoliikenne  1998  - kustannukset/matkustaja/alus  

Kuvien  8  ja  9  ajotuntikustannuksen  perustana  on  kuvien  6  ja  7  mukaan laskettu ajotuntihin
-ta. 
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1500 
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TEOREETTINEN  AJOTUNTI MK/ALUS  
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1.  paaomakulut  
o  muut  kulutusmenot  
o  koxjaus+kunn.pito 

 polttoaineet 
palkka'-sotu  

Kuva  10  Teoreettinen  ajotunti mk/alus  

TEOREETTINEN  AJOTUNTI MK/ALUS/MAX.  MATKUSTAJA  

1400 

12,00 

10,00 

8,00  -- 	 - - - 	_.- 	- 	-  

6,00  ---- 	 -- 	 ----_-- 	------- -------- 
IllI ±±LH  n 

Aurora 	Aura 	Bastu 	Bergo 	Fiskö 	Finnö  Junu  LI  Rosala  Viken 	Kaila  Kivimo  Aspo 	Franz 	Inimo 
lI/Falkö 	 Höijer 

Kuva  11  Teoreettinen  ajotunti rnklalus/rnax.  matkustaja 

Kuvissa  10  ja  11 on  laskettu aluksen todellinen  ajokustannus  tunnissa riippumatta vuotui-
sesta  ajotuntimäarästä. 
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YHTEYSALUSLIIKENNE  TOT 1998 
MK 

TS 1999 
MK 

TAE 2000 
MK  VAIN  SM -PHRIN  TUOTOT  JA  KUSTANNUKSET  

TULOT  

08.06.1999  

- yhteysalusliikenteen  tulot  2988 000 2 650 000 2 800 000  

-  muut tulot  731 496 150 000 150 000  

Tulot yhteensä  3 719 496 2 800 000 2 950 000  

MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNL 
Erillismenot 

i,b1é'  

-  palkat  ja  palkkiot  18726480 18346 000 18474 000  

-  sisäiset palvelut  88 000 73 000 60 000  

-  sairaus-, äitiysp.  ja  työterveysh.pal  -59 052 -93 000 -93 000  

11 630 406 10 682000 10 475 000  -  muut menot ................................. . 

Erillismenot yhteensä  30 385 834 29 008 000 28 916 000  

Laskennalliset erillismenot 

-laskennallisetkorot  6662347 4734447 4467787  

-poistot  

Laskennalliseterilliskust.  yhteensä  

Kaikki enlliskust. yhteensä  

KÄYTTÖJÄÄMÄ  

Osuus yhteiskustannuksista 

-  piirin hallinnon Iask.korot  

-  piirin hallintolisä  

- MKH:n hallintolisä  

7087016 

13749 363 

44 135 197 

-40415701 

25 601 

1 311 720 

1 017 991 

6217795 

10952242 

39960242 

-37160242 

35 852 

1 325 406 

897 081 

6096272  

10564059  

39480059  

-36530059  

34 838  

1 326 604  

937 628  

- MKH:n hallintolisän  task.  korot  12043 9315 10407  

YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ.............. 2 367 355 2 267 654 2309 477  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ  46502552 42227 896 41 789 536  

Ylijäämä (+)/alijäämä  (-)  -42 783 056 -39 427 896 -38 839 536  

Taulukko  2  Yhteysalusliikenne - SMMP:n tuototja  kustannukset keskushallinnon laskelman 
mukaan. 

Luvut eroavat SMMP:n TP-luvuista (ks.  s. 1),  koska  mm. yhteysliikenteen elakevakuutusmaksu - 
palautukset  on  kirjattu keskushallinnolle, mutta tässä taulukossa  ko.  tulot  on jyvitetty 
yhteysliikenteen  tuloksi tilittämättä varoja tulosyksikölle. 
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3  VAIHTOEHTOLSET  PAL  VELUTASOT  

3.1 	Kysynnän mukainen käyttöaste 

Yhteysalusten  keskimääräinen  piiivittäincn käyttöaste  helmikuussa  1999 

40% 	 -  

35% 

30% 

25% 

20% 	 __________  W 
 käyttöaste matk.  helmikuu  

U kyttoaste  ajon. helmikuu  

Aurora Juniio Kivimo  Kaila  Aura  Falko  Viken Fisko Bergo Finno heimo AspO 
 II  

Kuva  12  Yhteysalusten keskimäärainen  päivittäinen käyttöaste -  2/99  

Yhteysalusten  keskimääräinen päivittäinen  käyttöaste  heinäkuussa  1998 

100 '/o 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Aurora Jurmo Kivimo  Kaila  Aura Falko  Viken  Pako  Bergö Pinno heimo  Aspo  Franz 
11 	 IlaiJer 

Kuva  13  Yhteysalusten  keskimääräinen päivittäinen käyttöaste -  7/98  

Ukäyttöaate inatk. heimkuu 
Ukäyttöaste  ajon hein8kuu  

Keskimääräinen käyttoaste ei ilmaise kesäviikonloppujen tilannetta, jolloin alukset ovat noin  8 
 viikonlopun aikana täynnä  ja  ylimääräisiä vuoroja joudutaan ajamaan ruuhkien purkamiseksi. 
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Aurora Jurmo  U Kivimo Kaita  Aura FalkO  Viken Fiskö Bergö Fumö Inisno  Aspo 	Franz  Höijer 
matkkapasiteetti/pvhernäk  2514 424,6 714,5 257 2514 848,1 371,6 138,96 231,6 169,56 1356,6 271,7 	57 
ajon.kapasitteettiipv/heinäk  653,64 34,74 128,61 46,26 653,64 69,39 83,61 7,72 7,72 9,42 178.5 

matk.kasiteetti/pvhe1mik  2514 424,6 614.5 221,5 2514 832,7 268,4 138,96 240 113,04 271,7 
ajortkitteetti/pvihehnik  653.64 34,74 110,61 39,87 653,64 68,13 60,39 7,72 8 6,28 

käyttöastematk.heinakuu  21% 8% 7% 23% 13% 10% 13% 23% 24% 9% 14% 34% 	47% 
k'ttöte  ajon. heinäkuu  29% 37% 23  %  29% 20% 20% 23% 31  %  88  %  21  %  44% 

käyttötematkhe1mikuu  3% 2% 4% 2% 4% 3% 8% 4% 2% 6% 9% 	#JAKO/0! 
käyttöteajon.he1mikuu  5% 12% 8% 3% 7% 13% 21% 8% 5% 35%  

Taulukko  3  Kapasiteetti  ja käyttöaste  numeroina  

Kuva  14  Vuosittainen keskimääräinen käyuöaste  1998  

3.2 	Palvelutason muutoksen vaikutus asiakkaan kokemaan palvelutasoon 

Palvelutason muutos vaikuttaa odotusaikojen pidentymiseen  tai lyhentymiseen. Vuorojen 
vhentäminen  päivittäisistä esim. joka toinen päivä tapahtuviksi estää saaristolaisten mah-
dollisuuden hoitaa asioitaan päivittäin. Yleisesti ottaen vuorojen vähentäminen aiheuttaa 
aina voimakasta negatiivista asiakaspalautetta. Vastaavasti vuoron  tai vuorojen  lisäys 
koetaan hiljaisena tyytyvaisyytenä mutta naapurikunnissa suurena kateutena.  
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Kuvat  15  -  20  ovat Merenkulkualan koulutuskeskuksen syyskuussa  1999  tekemästä selvi-
tyksestä 'Asiakastyytyväisyys Saaristomeren merenkulkupiirin yhteysaluksilla'. Selvitys  on 

 piirin laatujärjestelmän mukainen  ja  se  tehdään  2  -  4  vuoden välein. Edellinen selvitys tehtiin 
vuonna  1996.  

Vastaaj  i  en  taustati edot  

250 
201 

	

200 	 ______ 

	

-  150 	 117 
100 

56 

	

50 	 26 
2  

-  

0 	vakituien 	kesaasukas 	turisti 	kaikki  
asukas 

taiistatdot  

Kuva  15  Asiakastyytyväisyystutkimuksen  vastaajien taustatiedot4  

Kuva  16  Toiminnan laatu5  

Kyselyn mukaan voidaan todeta yhteysalusliikenteen toiminnan laadun olevan hyvä. 

Asiakastyytyväisyys SMMP:n yhteysaluksilla, MKK  9/1999  
Asiakastyytyvä.isyys SMMP:n yhteysaluksilla. MKK  9/1999  
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100' 

90' 

80' 

70' 

60'  

reittiverkosto  

40.  taysin ruttava  

30. 

20.  neutraaIi 

io. 

 0  •taysin nittamaton  
vakituinen  asukas  kesaasukas 	 turisti  KAIKI<  

taustatiedot  

Kuva  17  Reittiverkoston riittävyvs 6  

Kyselyn perusteella voidaan todeta kaikkien vastanneiden olevan suhteellisen tyytyväisiä 
 reittiverkoston kattavuuteen.  

100  - ______ ______ ______ ___  

90 

80 

70 

60  

alus aikataulussa  
50 

40  erittain  hyvin  
v36  

30  

20  ______________  
______________ neutraaIi  

10 
0  
) 	0  _______ _____________ 

- - ___  _______ •erittain  huonosti  ___ ______ 
vakituinen  asukas  - kesaasukas  turisti KAIKKI 

taustatiedot  

Kuva  18  Aikataulussa pysyminen T  

Kyselyyn vastanneista yli puolet  on  erittäin tyytyväisiä  yhteyslusten  aikataulussa pysymi-
seen.  

6  Asiakasyytyväisyys SM?vlP:n yhteysaluksilla. MKK  9/1999 
 Asiakastyytyväisyys SMMP:n yhtevsaluksilla. MKK  9/1999  

UUN.  

- - 	 - 
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Kuva  19  Alusten  oheispalvelut8  

100 

90 

80 

70. 

60  yksityistäminen  

50.  Eparantas  tasoa  

40. 4 

30.  Etaso  pysyisi  

20.  nykyiseIIn 

2 .  
o 	0  heikentaisu  tasoa 

vakituinen  asukas  kesaasukas 	turisti KAIKKI 

taustatiedot  

Kuva  20  Alusten  yksityistäminen 9  

Kuva  osoittaa saariston vakituisten asukkaiden varauksellisen suhtautumisen alusten  ja  lii-
kenteen  yksityistamiseen. Yksityistämisellä  ei tehdyssä kyselyssä tarkoitettu  kaytössä  olevia 
piirin  aikarahtaamia  yksityisiä aluksia.  

8  Asiakastvytyväisyys SMMP:n yhtcysaluksilla. MKK  9/1999 
 Asiakastyytyväisyys SMMP:n yhteysaluksilla. MKK  9/1999  

/ 	•:D ___  

D D 
U __________ U___ 

g  _frJpIr/ArII  

w B 
_______- - - 	- U - 
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3.3 	Palvelutason muutoksen vaikutus kustannuksiin  

Tayden  käyttöasteen alentaminen  pienentamallä aluskokoa  ei alenna kustannuksia alus-
koon pienentymisen  suhteessa.  Kayttöasteen  muutos ei vaikuta kustannuksiin  niissa  tapa-
uksissa, joissa reitille valittua alusta ei  vaihdeta.  Käyttöön valitun aluksen kustannukset 
ovat samat matkustaja-  ja  lastimäarästä  riippumatta. Suurin  kustannusvaikutus yhteysalus

-liikenteelle  on  alusten  käyttöaste  tunteina  per  vuorokausi riippumatta  matkustajamäärästä. 

Teoreettlset kustannuksetlkk vuorotiheden  mukaan  

80000.00  

75442*0  

70000,00 

50000,00  

\  I  
\  I —.—AURORA 

40000,00  —a--JURMO  
'I.1121,40  ViKEN 

2*43.00 
'  30000,00  

:::: ______ 

0.00 
1*04,12  

2  wocoeJTk  I  vuo/vrk 	 1  wocojcce  (amen vii  i  wotvio  983.10  

vuoro8heys  

Kuva  21  Teoreettiset kustannukset vuorotiheyden mukaan 

80000,00  

70000.00 

Teoreettiset  kustannuksetlkk vuorotiheyden  mukaan  

- 	-- 

80000.00 

8000000 

40000,00 

30000,00 

20000,00 

10000,00 
P 

H H 
AURORA  JURMO  II  VIKEN  

a2vuamalvll(  27061,80 7544Z80 29493,00  
lai ,jcoiwk  13530,90 37721,40 14748,50 

1 	J'o  joka  (amen ark 6765.45 18860,70 7373.25 
Dl  WamMCO  1804,12 5029,52 983,10  

Kuva  22  Teoreettiset kustannukset vuorotiheyden mukaan 



Kuijetustoimiala  
(1)  Ylitarkastaja 

 (1)  Tarkastaja  
(1) Toimistosiht 

-  Saari stokimnat 
-  Lääninhallitus  
-  Varsinais-Suomen Liitto 

 - MKL/oiktsto 
Puh.joht.  Piiri päällikkö 
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NYKYISET  TUOTANTOTA  VAT  

4.1 
	

Kuvaus nykyisestä  tuotantotavasta 

Saaristoliikenteen  organisaatio 

Pääjohtaja  

Saaristoliikenteen  
SMMP 	 neuvottelukunta 

Piiripäällikkö 	perust.  9/93  

Yhteysnlukset 
(ajomiehitys) 

Merihenkilöstö  Aura (3) 	%*% 	
yht. 62+3 

Bastö(2) 	 per. 27.1.1999  
Bergö  (2) 

Mktt II(3) 

NN Kaita  ms  Aspö  

ms Franz  Höijer* 	 Mmo  (2) 
ms JnuIno* 

*  vain  kesäkuukausina  



Saaristoli ilenteen  matkustajat kuukausittain  

52081 

37655 
32666 

24375 	020 	5855 
	 4keskiarvo  

17609 
9053 

39 

9936 	9317 	3278 	 1054 

9205 	7810 
	8912 	 10769 

	

0 	 - _____________________________________________  

tammi 	helnu 	maalis 	huhti 	too 	kesa 	hunä 	elo 	sy' 	loka 	marras  joulu  

kuva  zi aanstoimenteen matKustaJallluc 

Saaristoliikenteen kuijettamat ajoneuvot  

60000 

52081 

5000() 

40000 
37655 

32666 

	

30000 
	 —S-1999  

24375 	
020 	5855 
	 keskiaivo  5 V  

	

20000 	 17609 	19053 

9936 8307 9317 	13278 	 10543 
10000 

9205 	7810 
	891' 	 10769 

	

0 	 -- 	 -- - 	_______  
tammi 	helmi 	maalis 	huhti 	toto 	kesä 	hum 	elo 	syys 	loka 	marras 	joulu  

Kuva  24  Saaristolilkenteen kuijettainat ajoneuvot  

Yllä olevat kaaviot kuvaavat yhteysalusliikenteen voimakasta kausiluonteisuutta, joka vai -
keuttaa optimaalisen kapasiteetin mä.äriuelyä sekä korkeaksi määriteltynä heikentää käyttö-
astetta. 
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Yhteysliikenne 

Ympärivuotisesti  12  reittiä, kesäaikana  14  (henkilö-, rahti-,  ja ajoneuvokuijetus)  

Yhteinen tuotantotapa kaikilla reiteillä: 

aikataulunmukainen reittiliikenne 
•  ei päivystysveivollisuutta 
• faksi  ja  toimiva puhelinyhteys 
•  kelpoisuus talviliikenteeseen  (mm.  riittävä lämmitys) 
•  wc matkustaj ilie 
• hinta/laatu  —suhde  on  asiakastyytyväisyystutkimuksen  mukaan palvelutasoon 

nähden edullinen 

Tuotantotavan sopivuus asiakkaaHe: 

• postinkuijetus 
• koululaiskuijetus 
•  tuotannolliset kuljetukset  (kala,  maito jne.) 
• työmatkaliikenne 
•  saaristoon suuntautuva työliikenne 
•  matkailu 
•  mandollistaa asumisen saaristossa 

Reittikohtaiset tuotantotavat: esim.  (12 t  +  8 t)  =  päivittäinen ajotuntimäärä arkisin 
 ja  viikonloppuisin 

Hiittinen runkoreitti  

12 t  +  8 t  
Långnäs  (Hiittinen, saari) 
• kahvilapalvelut 
•  suuri ajoneuvo-  ja matkustajakapasiteetti 
•  lyhyt merimatka,  7-8  edestakaista  vuoroa arkisin 
• nopeus  10  solmua 

Hiittinen lisäreitti 

12t+8t 
Kasnäs (Dragsijärd,  manner) 

 • ajoneuvomandollisuus 
• kansinosturi 
•  nopeus  10.5  solmua 
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Parainen  

12 t  +  4 t  
Granvik  (Parainen,  manner)  
• ajoneuvomandollisuus 
•  lyhyt merimatka - runsas vuorotiheys 
• nopeus  9.5  solmua 

Nauvo etefäinen 

12t+6t  
Nauvo (Nauvo, saari) 
•  rajattu aluskoko (paäsy laitureihin) 
• kansinosturi 
•  nopeus  10  solmua 

Nauvo pohjoinen 

12t+6t 
Åvensor  (Korppoo, saari) 
• ajoneuvomandollisuus 
• kansinosturi 
• vähintaan  kaksi edestakaista vuoroa arkipaivisin 
• nopeus  10  solmua  

Utö 

12t+8t 
Turku/Pärnäinen  (Nauvo, saari) 
• ravintolapalvelut  (matkan  pituus) 
• viikkovuoro Turusta 
•  keskiviikkoisin ei liikennettä 
• kansinosturi 
•  nopeus  il  solmua 

Rymättylä  

12 t  +  6 t  
Röölä  (Rymättylä,  manner)  
• ajoneuvomandollisuus 
•  vähintään kaksi edestakaista vuoroa arkipäivisin 
• kansinosturi 
•  nopeus  11  solmua 
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Velkua  

12t+5t 
Teersalo  (Velkua,  manner)  
• ajoneuvomandollisuus 
• kansinosturi 
•  lyhyt menmatka - suuri vuorotiheys 
• nopeus  I 1  solmua 

Korppoo  

12t+8t  
Verkan  (Korppoo, saari) 
• ajoneuvomandollisuus 
•  rajattu aluskoko (pääsy laitureihin) 
•  vähintään kaksi edestakaista vuoroa arkipaivisin 
• nopeus  10  solmua 

Houtskari  

12t+6t 
Själö  (Iniö, saari) 
•  rajattu aluskoko (pääsy laitureihin) 
• kansinosturi 
•  nopeus  10  solmua 

Iniö  runkoreitti 

12t+8t 
Kannvik  (Iniö, saari) 
• kahvilapalvelut 
•  suuri ajoneuvo-  ja matkustajakapasiteetti 
•  lyhyt merimatka,  7-8  edestakaista  vuoroa arkipäivisin 
• nopeus  10  solmua 

Iniö  iisäreitti 

12t+6t 
Själö  (Iniö, saari) 
• ajoneuvomandollisuus 
• kansinosturi 
•  nopeus  Il  solmua 



24  

Rengastie  (kesällä) 

9t+6t 
Mossala  (Houtskari, saari) 
• kahvilapalvelut 
•  suuri ajoneuvo-  ja matkustajakapasiteetti 
•  nopeus  9  solmua 

Suuri saaristoreitti (kesällä)  

8t  
HankofUusikaupunkilTurku 
• ravintolapalvelut  (matkan  pituus) 
• neljänä päivänä viikossa 
•  nopeus  10  solmua  

4.2 	Yksikkökustannukset 

Saaristoliikenne  1998,  kustannukset reiteittäin  

7000000 

6000 00() 

5000000  

DLaiturit  
4000000 o PO-kulut  

• Kulutusm.  

3  OCO ()() 	_______________ ______________________________________________ •  Palkat  

2000000 

t00000 	 11111  iLi11 
,.,, ,. ,.. , ,., , , 	 \? 

,,  <,/,s, 	 41  

Kuva  25  Saaristoliikenne  1998,  kustannukset reiteittain 

Kustannukset reiteittäin eivät ole vertailukelpoisia reittien eri pituuksien  ja  alusten vaihtele-
van koon vuoksi. 



25 

4.3 	Yksiköiden/tuottaj  len  vertailu 

TEOREETTINEN AJOTUNTI MK/ALUS  

21)01)  --------------------------- 	 - 	 - ________ 

	

____________________________________________- 	- 	_______________ Rpääomakulut  
El  muut  kulutusmenot 

- --  0  korjaus+kunitpito 
•  polttoaineet  

100 	
•pa&ka+so 

=__ 

	

/ /  I 	/ / ,  I, I 
0  

Kuva  26  Teoreettinen ajotunti mk/alus 

TEOREETTINEN AJOTUNTI MKIALUS/MAXMATKUSTAJA  

14,00 

2,00  -- 	-------- 	 ------ 	- 	______ 	________ 

10,00 	 - 	----- 	--- 	.- 	------------------------ ----------- ----- 

8,00 	--------------------------------- -- 	 - -  

6,00  --- 	 - 	----- 	----- 	_-- 	-- 	---- 	 - 

ITftIIIIIT  11111111  
-_ 	L_L 	- - 	-  
Aurora 	Aura 	Bastö 	Bergö 	Fiskö 	Finnö  Jurmo  Il  RISI)-! 	Lii 	KuU 	Ku  Iis 	-\) 	Frsiu. 	mimi 

	

IlFa)k 	 1iier  

Kuva  27  Teoreettinen ajotunti mk/alus/max. matkustaja 

Teoreettisella ajotunnilla tarkoitetaan aluksen kuluja ajettua ajotuntia kohti riippumatta 
vuotuisesta ajotuntimäärästa. Kuvan  21  luku ilmaisee aluksen tehokkuutta kustannukset  vs. 

 kapasiteetti. Kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti aluksen liikennealue  (I,  Il  tai III). 
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5  VAIHTOEHTOISTEN TUOTANTOTAPOJEN MÄÄRITTELY  

	

5.1 	Oma tekeminen, nykyinen toimintatapa 

Saanstomeren merenkulkupiirin kuljetustoimiala  huolehtii nykyisen tasoisesta yhteysalus-
liikenteestä käyttäen valtion omistamia aluksia sekä aikarandattuja yksityisiä aluksia tuo-
tantohuippujentasaamiseksi sesonkiaikana(ks. kohdat  1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2  ja  4.3).  

Tulosvastuullisuus  on  tuonut nykyiseen yhteysalusliikenteen hoitoon yksityisten varusta-
mojen toimintapiirteitä, jotka  on  asiakkaiden  ja  henkilöstön keskuudessa vastaanotettu 
terveenä kehityksenä. Asiakkaiden aikaisempi halu vaikuttaa liikenteen hoitoon "Helsingin 
herrojen" kautta  on  oleellisesti vähentynyt liikenneneuvottelukunnan perustamisen jälkeen. 
Neuvottelukunta  on  mandollistanut asiakasläheisemmän liikenteen hoidon  ja  pakottanut 

 kunnat  keskustelemaan usein ristiriitaisista vaatimuksistaan saman pöydän ääressä yhdessä 
merenkulkupiirin kanssa sekä ollut erinomainen keskustelu  ja informaatiokanava kak-
sisuuntaisesti.  Kehitykseen  on  myös vaikuttanut tulosvastuullisuuden korostuminen, jolloin 
kaikista liikennettä lisäävistä muutosehdotuksista  on  voitu keskustella kustannusvaikutuk-
sineen. 

Nykyisen toimintatavan keskeisimmät kustannustekijät ovat henkilökustannukset  ja  pal-
velutaso (ks. kohta  3.3).  Olemalla valtion operoima tuotantoyksikkö merenkulkupiiri  on 

 voimakkaasti sidoksissa ammattiliittojen sanelemiin ehtoihin, joiden noudattamisherkkyys 
 on  ollut Merenkulkulaitoksessa perinteisesti matalampi kuin yksityisellä  sektorilla ja  vai-

kuttanut ennakoivasti päätöksentekoon. 

Tehty selvitys osoittaa, että nykyinen toimintatapa  on  kilpailukykyinen vaihtoehto kun jä-
tetään huomioimatta keskushallinnon yhteysalusliikenteen teoreettiset hallintokulut (ks. 
kohta  1.1).  Nykyisen toimintatavan kilpailukykyisyys paranee huomattavasti  jos  nykyisessä 
toimintatavassa lisätään yksityisten alusten kausiluonteista käyttöä  ja  yksittäisiä linjoja  kil- 
pailutetaan  vapailla markkinoilla. Samalla toimintatapa lähestyisi omatoimisesti tilaa-
ja/tuottaja toimintamallia.  

	

5.2 	Oma tekeminen, vaihtoehtoiset toimintatavat  

5.2.1  Kulj etustoimiala  itsenäisenä tulosvastuuyksikkönä 

Kuljetustoimialasta  voidaan muodostaa itsenäinen tulosvastuuyksikkö nykyisessä muodos-
saan  ja  kokoonpanossaan jopa ilman yksikön sisäisiä muutoksia. Järjestely voidaan to-
teuttaa tekemällä tarpeelliset muutokset liikenneministeriön ja/tai Merenkulkulaitoksen 
työjärjestykseen. 

Itsenäinen yhteysalusliikenteen tulosyksikkö voisi toimia 

- 	liikenteen tuottajana liikenneministeriön toimiessa tilaajana. 
- 	liikenteen tuottajana Merenkulkulaitoksen keskushallinnon toimiessa tilaajana. 
- 	liikenteen tuottajana merenkulkupiinn toimiessa tilaaj  ana ja ns. toimialajohtajana. 



Mikäan  edellä mainituista ratkaisuista ei sellaisenaan vaikuta kustannuksiin mutta mandol-
listaa toiminnan yhteiskunnallisen  "läpinäkyvyyden"  lisäämisen.  Tielaitoksen  lauttojen 
mandollinen siirto  Merenkulkulaitoksen operoitaviksi  vahvistaa edellä mainittujen toimen-
piteiden merkitystä.  

5.2.2  Tietaitoksen  lauttojen siirto Merenkulkulaitoksen hoitoon 

Kohde 

Tielaitoksen  ja  Merenkulkulaitoksen  johto ovat alustavasti sopineet  tielaitoksen menlain 
 alaisten lautta-alusten siirtymisestä  Merenkulkulaitoksen  hoitoon. Kyse  on  lautta-aluksista, 

jotka hoitavat yhteyksiä  väleillä: 

- 	Parainen  -  Nauvo  
- 	Nauvo  -  Korppoo  
- 	Korppoo  -  Houtskari  
- 	Korppoo  -  Norrskata  
- 	Hailuoto 

Kaikki  em.  yhteydet ovat yleisen tien osia.  

Toteutustapa 

Siirto tulisi ilmeisesti tapahtumaan seuraavasti:  

- 	Vastuu liikenteestä  jää  tielaitokselle,  liikenteeseen kohdistuvat määrärahat 
ovat  tielaitoksen  budjetissa.  

- 	Tielaitos  toimii liikenteen  "tilaajana"  ja  määrittelee liikenteen palvelutason.  

- 	Lautta-alukset  ja  yhteyksien  rantautumislaitteet  jäävät  tielaitoksen  omistuk- 
seen.  

- 	Tielaitos  ostaa  "varustamopalvelut" merenkulkulaitokselta.  Niihin kuuluvat 
liikenteen hoito sekä kaluston kunnossapito  ja  huolto.  Merenkulkulaitos  toi-
mii liikenteen "tuottajana" käyttäen  tielaitoksen  omistamaa kalustoa.  

- 	Nykyinen lautta-alusten henkilökunta siirtyy  Merenkulkulaitoksen  palveluk- 
seen vanhoina työntekijöinä. Henkilökunta tulee  Merenkulkulaitoksen  työ-
ehtosopimusten alaiseksi.  

Merenkulkupiirin kustannuslaskelmissa  hallinnon osalta  on  huomioitu yhden 
 palkanlaskijan  siirtyminen  kustannuksineen  piirin hallinnon tueksi. Toimin-

nallisessa  arviossa  todettiin, ettei  merenkulkupiiri  tarvitse  kulj etustoimialan 
 hallintoon  lisähenkilöstöä  lisääntyvistä aluksista huolimatta.  Jos  osittainen 

hallinnon henkilöstön siirto alusten mukana katsotaan tarpeelliseksi  on me
-renkulkupiiri  kykenevä vastaanottamaan  lisähenkilöstön  edellytyksellä, että 

kustannuksia vastaava määräraha osoitetaan piirille.  
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Hyödyt/mandollisuudet 

Hyötyinä  voidaan nandä: 

- 	syntyy selkeä tilaaja/tuottaja-suhde. Liikenteen hoito tulisi myöhemmin pyr- 
kiä kilpailuttamaan, mihin asetelma antaa hyvät mandollisuudet.  Jo  kilpailun 
uskottava uhka voi parantaa selvästi tehokkuutta. 

- 	merilain  alainen toiminta keskittyy merenkulkulaitokselle. Henkilökunnan 
ristiinkäyttömandollisuudet  paranevat mikä toivottavasti myös johtaa  men- 
henkilökunnan nykyistä tehokkaampaan käyttöön 

merenkulkulaitoksen  käyttämä vuorotteluperiaate  on harvaliikenteisillä yhte
-yksillä edullisempi kuin tielaitoksen vuorotteluperiaate.  Sen  hyödyntäminen 

edellyttää aikataulujen suunnittelua vuorotteluperiaatteen kannalta, muuten 
vaikutus voi olla päinvastainen. 

lautta-alusten käyttö voi tehostua, kun sama organisaatio hoitaa sekä tielai
-toksen  että merenkulkulaitoksen lautta-alusliikennettä edellyttäen, että sopi-

muksessa mandollistetaan tielaitoksen  ja  merenkulkulaitoksen  kaluston  ris
-tikkäinen  käyttö tarvittaessa. 

- 	asiakasinformaatio  paranee,  jos  alueen liikenteen informaatio samalla keski- 
tetään. 

- 	lauttojen siirron yhteydessä voidaan vakavasti harkita liikenteen muuttamista 
maksulliseksi  muille kuin saariston asukkaille, kuten yhteysalusliikenteessä 

 on  toteutettu. Tielaitokselle jäävät lossit säilynevät maksuttomina. 

Haitat/vaarat 

Haittoina  tai uhkina  ovat: 

- 	suurin potentiaalinen kustannussäästö saataisiin lyhyiden  ja  vilkasliikenteisten  
yhteyksien Parainen - Nauvo  ja  Nauvo - Korppoo muuttamisesta losseiksi. 
Suunniteltu ratkaisu voi merkitä toteutuksen vaikeutumistalhautautumista. 

henkilöstökustannukset  etenkin vilkasliikenteisilä väleillä voivat kasvaa,  jos 
 vuorottelusysteemin  soveltamista ei suunnitella tarkasti. Merenkulkulaitok

-sen  työehtosopimuksissa  henkilökunnan edut ovat myös jonkin verran  tie- 
laitoksen sopimuksia paremmat. 

- 	työmarkkinatilanne  voi "herkistyä", kun henkilökunta siirtyy Merenkulku- 
laitokselle, aiheuttaen kasvavaa muutoshitautta  

Jos  toteutusta ei suunnitella tarkasti,  on  olemassa vaara, että saadaan kalliit  osat  sekä  tie- 
laitoksen että Merenkulkulaitoksen järjestelmistä,  ja  kustannukset kasvavat. 



29  

Tarkistettavat/suunniteltavat  asiat  

Ennen toteutusta  on  syytä tarkistaa ainakin seuraavat  asiat  

miten liikenteen aikataulut  ja merenkulkulaitoksen vuorotteluperiaate  so-
peutetaan yhteen. Järkevä ratkaisu voi merkitä puuttumista nykyiseen  pal

-velutasoon.  Käytännössä  on  syytä suunnitella aikataulut  ja  tehdä paikkakus-
tannusten koelaskelmat. Myöhemmät muutokset ovat aina vaikeita! 

- 	miten varmistetaan mandollisuudet myöhemmin kilpailuttaa lukenne ja/tai 
yhtiöittä.a operointi 

- 	miten varmistetaan alusten  ja  muun kaluston järkevä kunnossapito/huolto, 
lähinnä sopimustekniikkaa 

- 	miten varmistetaan kalustoyhteistyö yhteisalusliikenteenä nykyisin hoidetta- 
van lautta-alusliikenteen kanssa 

- 	olisiko harkittava liikenteen tilaajatehtävien siirtoa liikenneministeriölle sa- 
maan tapaan kuin VR:n henkilöliikenteen  ja bussiliikenteen  ostoissa 

Suunniteltu ratkaisu  on  syytä nähdä välivaiheena.  Se  ei vielä tuo mukanaan merkittäviä 
kustannussäästöjä. Ne tulevat vasta, kun 

- 	varustamotoiminnassa päästaan  aitoon kilpailutilanteeseen ja/tai 
- 	lyhyet yhteysvälit muutetaan losseiksi.  

Ks. lute  'Lautta-alusten  ja yhteysliikenteen  hallinnon kehittäminen Saaristomerellä',  EP
-Logistics/Viatek  Oy, päivitetty  24.6.1999. 

5.2.3 Yhteysliikenteen  korvaaminen asukkaille ja/tai kunnille maksettavilla avustuksilla 

Lainsaadäntötoimin  voidaan yhteysalusliikenne lopettaa sellaisenaan  ja  maksaa liikennemi-
nisteriöstä  tai  Merenkulkulaitoksesta  ulkosaariston vakituisille asukkaille suoraan  tai  kun-
nan kautta kuijetusavustus, jonka määrästä tulisi tehdä poliittinen päätös (ks. kohta  5.4.3). 

 Aiempien keskustelujen perusteella voidaan olettaa, että avustuksina tapahtuva yhteyslii-
kenteen hoito  on  saaristolaisille  ja  kunnille hyvin vastenmielinen sekä herättää voimakkaita 
negatiivisia reaktioita.  

5.3 	Ostopalvelujen  käyttö 

Varustamo Oy:n tuloslaskelma 

Liikevaihto 

Varustamo Oy:n liikevaihto koostuu valtion ostoista  30,1  milj,  mk, lipputuloista  2,4  milj. 
 mk  ja  ravintola-  ja kioskimyynnistä  2,0  milj,  mk. Yhteensä liikevaihto  on  siis  34,5  milj,  mk. 
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Mikäli Varustamo Oy  tilittä.a lipputulot suoraan valtiolle, valtion ostot ovat  32,5  milj,  mk. 
Myynnin oikaisueriä (alennuksia tms.) ei ole. 

Liikevaihdon suuruus  on  arvioitu siten, että tilikauden voitto verojen jälkeen olisi arviolta  6-
7%.  

Tulot ravintola-  ja kioskimyynnistä  ovat arviolta  2,0  milj,  mk. Laskelmissa  on  oletettu, että 
ravintola-  ja kioskimyynnin  tulot matkustajaa kohden ovat keskimäärin  10  mk. 

Muuttuvat kulut 

Muuttuvat kulut koostuvat aluksiin kohdistuvista käyttömenoista  ja  miehistön palkoista. 
Miehistön palkoiksi  on  alustavasti oletettu  71  %  nykyisistä palkoista. Perustana  on  käytetty 
kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimusta. Nykyiset palkat ovat  17,7  milj.  mk. 
Palkkoihin sisältyvät eläke-  ja sosiaalikulut. Tuloslaskelman  muuttuvien kulujen kohta 
"Aineet  ja tarvikkeeiltavarat"  sisältää alusten käyttömenot  n. 4,0  milj.  mk. Nämä  on  laskettu 
käyttämällä vuoden  1997  aluskohtaisia  tietoja. Alusten vakuutuskuluiksi  on  arvioitu  n. 0,6 

 milj.  mk. Ravintola-  ja kioskimyynnin kuluiksi  on  oletettu  70  %  myyntituloista. 

Kiinteät kulut  

Kiinteisiin  kuluihin  on  otettu huomioon seuraavat erät: 

• hallintohenkilökunnan  palkkoja, eläkemaksujaja sosiaalikuluja  1,5  milj.  mk  
• toimitilojen vuokrat  0,2  milj.  mk  
•  myynti  ja markkinointikulut  1,0  milj.  mk  
• rahastus-  ja lipunmyyntijärjestelman  atk-laitteiden korjauskulut  0,2  milj,  mk 
• muina kuluina  0,1  milj.  mk  (toimistokulut, muut vakuutukset ym.) 

Laskelmissa  on  oletettu, että pääkonttorin toimitilat  on  vuokrattu. 

Poistot 

Poistot  on  otettu tuloslaskelmassa huomioon siten, että ne kattaisivat vuotuiset uusinves-
toinnit. Tarvittavat uusinvestoinnit  on  arvioitu siten, että alusten keskimäaräinen käyttöikä 

 on  keskimäarin  25  vuotta. Taulukossa  4 on  esitetty arvioidut uusinvestointien  ja korjausin-
vestointien ajankohdat.  

Aura  fAurora  Bastö Bergö Falkö Finnö Fiskö  Junno Kaita K.ivimo Rosala  Ursus Viken  
Uusinvestointi  2016 2017 2012 2013 2000 2014 2014 2000 2017 2018 2005 2010 2012  
milj,  mk  30,5 30,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6.7 6,7 6.7 6,7 6.7 6.7  

Korjausajankohta  2004 2005 2000 2001 2010 2002 2002 2010 2005 2006 2015 2002 2000  
milj,  mk  5,0 5,0 2,0 2.0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2.0 2.0  

Taulukko  4  Korjaus-  ja  uusinvestointien ajankohdat  ja  kustannukset 

Kun nykyiset poistot ovat  n. 4,6  miljoonaa markkaa, niin taulukon  4  mukaisessa investointi- 
suunnitelmassa vuotuinen investointitarve  on  keskimäärin  n. 6,6  milj,  mk. Taulukossa  4  esi-
tetty investointitaso  on  huomattavasti korkeampi kuin menneiden vuosien investoinnit.  In

-vestointitarve  on  tässä taulukossa ilmoitettu nykyrahassa. 
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Herkkyystarkasteluissa  on  myös oletettu,  etta  alusten keskimä.araistä ikaa voidaan nostaa 
viidellä vuodella, mikäli korjausinvestointeja tehdään kaksi kertaa aluksen eliniän aikana. 
Taulukossa  5 on  esitetty laskelmissa käytetyt suuntaa-antavat investointi-  ja korjausajan

-kohdat. Tässä herkkyystarkastelussa vuotuinen investointitarve  on  keskimäärin  n. 5,8  milj. 
 mk.  

Aura Aurora  Bastö Bergö Falkö Finnö Fiskö  Jurmo  Kaila Kivimo Rosala  Ursus Viken  
Uusinvestointi  2021 2022 2017 2018 2000 2019 2019 2000 2022 2023 2005 2010 2017  
milj,  mk  30,5 30,5 6,7 6,7 6.7 6.7 6,7 6.7 6,7 6,7 6.7 6.7 6.7  

Korjausajankohta  2004 2005 2000 2001 2010 2002 2002 2010f 2005 2006 2015 2002 2000  
milj,  mk  5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0I0 2,0 2,0 2.0 2.0  

Korjausajankohta  2014 2015 2010 2011 2020 2012 2012 2020 2015 2016 2025 201f 2010  
milj,  mk  5,0 5,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0[ 2,0  
Taulukko  5  Korjaus-ja  uusinvestointien ajankohdatja  kustannukset herkkyystarkasteluissa 

Varustamo Oy:n ilmoittamat toimintakertomuksessaan ilmoittamat poistot tulevat olemaan 
alkuvuosina tässä laskelmassa arvioituja poistoja pienemmät, koska kaluston suunniteltu 
myyntihinta  43  miljoonaa  on  kaluston todellista arvoa pienempi. Liiketoiminnari tuottojen 

 on  kyettävä kuitenkin kattamaan odotettavissa olevat uusinvestoinnit. Laskelmassa esitetyis-
sä poistoissa onkin kyse korvaavien uusinvestointien arvioinnista eikä kirjanpidollisista 
poistoista. 

Rahoitustuotot  ja  —kulut 

Varustamo Oy:n oletetaan rahoittavan kaikki investoinnit lainoilla. Investointeihin sisältyvät 
nykyisten alusten oston, uusinvestoinnit  ja korjausinvestoinnit.  Laina-aikojen oletetaan vas-
taavan investointien elinikäa  ja koroksi  oletetaan  5%.  Korkokulut  ovat pitkän ajan keskiar-
vona laskettuna arviolta  3,3  milj,  mk. Herkkyystarkastelussa, jossa korjausinvestointeja teh-
dään kandesti aluksen eliniän aikana, korkokulut ovat  3,5  milj.  mk. 

Todelliset korkokulut ovat ensimmäisenä vuonna hieman pienemmät kuin pitkän aikavälin 
keskiarvo. Vähitellen uusinvestointien myötä korkokulut kuitenkin kasvavat pääoman kas-
vaessa. Pääoman arvo nousee, koska Varustamo Oy ei pysty hankkimaan aluksia jatkossa 
yhtä edullisesti kuin lähtötilanteessa. Laskelma onkin siksi tehty useaksi kymmeneksi vuo-
deksi eteenpäin  ja  tuloksissa esitetäan pitkän aikavälin keskiarvot. 
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Tuloslaskeima Penislaakelnia Herkkyvatarkastetu  
Liikevaihto 

Vattionostot  30058957 30058957 
Lipputulot  2 441 043 2 441 043  
Tulot ravintola-  ja kioskimyynnistä  2 000 000 2 000 000  

Liikevaihto yhtensä  34500000 34500000  
Muuttuvat kulut 

Aineet  ja tarvikkeetltavarat  3 999 287 3 999 287  
Palkat  ja  palkkiot  12 567 000 12 567 000  
Vakuutukset  627537 627537  
Kulut ravintola-ja kioskiniyynnistä  1 400 000 1 400 000  
Muut muuttuvat kulut 

Muuttuvatkulutyhteensä  18593824 18593824 
Kiinteat  kulut 

Palkatjapalkkiot  1500000 1500000  
Vuokrat  200 000 200 000  
Myynti-  ja  markkinointi  1 000 000 1 000 000  
ATK, laitteiden koijaukset ym.  200 000 200 000 
Muutkiinteätkulut  100000 100000 

Klinteät  kulut yhteensä  3 000 000 3 000 000  
Poistot suunnitelman mukaan 

Rakennuksista  ja rakennelinista 

Koneistajakalustosta  6581155 5828672 
Aineettomista  oikeuksista 

Muista pitkävaikutteisista menoista 

Poistot yhteensä  6581155 5828672 

Lilkevoitto  /tappio  6325021 7 077 504 

Rahoitustuotot  ja-  kulut 

Korkotuotot 

Korkokulut  3 342 970 3 525 922 
Osinkotuotot  

Muut vieraan päãoman kulut 

Raholtustuotot  ja  -kulut yhteensä  3 342 970 3 525 922  

Tulos raholtuserlen  jälkeen  2 982 051 3551 582  

Muut tuotot  ja  kulut 

Muut tuotot  0 0  
Muut kulut  0 0  

Muut tuotot  ja  kulut yhteensä  0 0  

Tulos  ennen varauksia  ja  veroja  10% 2 982 051 3551 582  

Tehtyjen  ja  suunnitelman mukaisten 
poistojen ero  0 0  
Varausten lisäys/vähennys  0 0  
Välittömät  verot  29  %  864 795 1 029 959  

Tilikauden voltto(tapplo)  7  %  2 117 256 2521 623 
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Vertailulaskelma  

Seuraavassa laskelmassa  on  vertailtu nykyisen liikenteenhoitotavan kustannuksia palvelujen 
ostoon. Alemmassa taulukossa  on  otettu huomioon verojen palautuminen tuloina valtiolle. 
Laskelmissa  on  myös otettu huomioon Varustamo Oy:n pienentyneista paikkakustannuk

-sista  aiheutunut valtion verotulojen menetys. 

Nykyinen 
toimintatapa 

nulj. mk  

Varustamo Oy 

milj.  mk 

Vuokratut 
 alukset 

Yhteysalusliikenteen  toiminta-ja  hallintokulut  31,7 21,6  
Poistot aluksista  6,6 6,6  
Korotaluksista  3,3 3,3  
Verot  0,9  
Sijoitetun pääoman tuottovaatimus  2,1  

Yhteensä  41.6 34,5 5,0  

Lipputulot  2,9 2,4 0,5  
Tulot ravintola-  ja kioskimyynnistä  2,0  

Yhteensä  38,6 30,1 4,5  
Vertailukustannukset  38,6 34,6  

Verojen palautuminen tuottoina valtiolle otetaan huomioon seuraavasti: 

Nykyinen 
toimintatapa 

milj.mk 

Varustamo Oy 

milj.mk 

Vuokratut 
 alukset 

Yhteisalusliikenteen  toiminta-  ja  hallintokulut  31,7 21,6  
Poistot aluksista  6,6 6,6  
Korotaluksista  3,3 3,3  
Sijoitetun pääoman tuottovaatimus  2,1  
Palkkakustannuksiin  liittyvä verotulojen ero  -2,6  

Yhteensä  39,0 33,6 5,0  

Lipputulot  2,9 2,4 0.5  
Tulot ravintola-  ja kioskimyynnistä  2,0  

Yhteensä  36,0 29,2 4,5  
Kustannukset valtiolle  36,0 33,7  

Nykytilanteen hallintokulut  on  laskettu siten, että M1KL:n keskushallinnon kuluja ei ole si-
sällytetty laskelmiin. SMMP:n hallintopalvelut  on  sen  sijaan kokonaisuudessaan oletettu 
kohdistuvan yhteysalusliikenteeseen. 

Laskelmat  on  pyritty saattamaan mandollisimman vertailukelpoisiksi. Siksi poistot,  korot ja 
vakuutusriskit  on  arvioitu kummassakin laskelmassa yhtä suuriksi. Nykyisessä toimintata

-vassa  on  kuitenkin huomioitu, että  valtio  ei maksa vakuutusyhtiön tuotto-odotuksia.  On- 
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nettomuusriski  on  kummassakin tilanteessa sama. Vahinko-arvoksi  on  arvioitu  n. 430 000 
 mk vuositasolla (ilman veroja  ja  vakuutusyhtiön tuotto-odotusta). Viimeisen vuosikymme-

nen aikana vahinkokorvaukset ovat kuitenkin olleet  vain  murto-osan mainitusta luvusta. 

5.4 
	

Kustannusvaikutukset  

5.4.1 Nykyinen toimintamuoto verrattuna muihin vaihtoehtoihin (vertaituvuosi  1998) 

1) Yhteysalusliikennettä  hoitavat vuokra-alukset korvataan valtion aluksilla 

Vuokra-aluksen Valtion aluksen 
kulut/vuosi 	kulut/vuosi  

Aspön  tilalle  Hamn  (Utön reitti) 	 4 159 605 	5 615 516  
Inimon  tilalle  Aura  (Rengastie) 	 578 943 	1 544 019 
Franz  Höijerin tilalle Rosala  II  (Saar.reitti) 	312 950 	915 645  

Yhteensä 	 5051 4981 	8075 1801  

Kulut lisääntyisivät  3 023 682  markkaa/v  nykyiseen verrattuna eli 
kulut valtiolle olisivat  45 783 682  markkaa.  

2) Yhteysalusliikenne  hoidetaan nykyisellä tavalla sekä vuokra- että valtion aluksilla 

Kulut valtiolle ovat  42 760 000  mk (ks.raportin  s. 1) 

3) Yksityinen varustamo tuottaa yhteysalusliikennepalvelut valtiolle 

Kulut valtiolle olisivat  35 936 000  mk (ks.Varustamo Oy:n tuloslaskelma). 
Säästö nykyiseen verrattuna olisi6  824 000  markkaa vuodessa. 

Kohtaan  3  'varustamon kulut'  on  lisätty kohdan  1  ja  2  lukuihin sisältyvät laiturikulut. 
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5.4.2  Tielaitoksen  lautta-alusten siirto Merenkulkulaitokselle 

TWLAITOKSEN  LAUTTA-ALUSTEN SIIRTO  MERENKULKULAITOKSELLE 
Tielaitoksen  toteutuneet kulut  1998  /  arvio kuluista  Merenkulkulaitoksessa. 
Kustannusveitailu  1208.1999 

Alus  
IL 

 Palkat/v 
MK1. 	1)  
Palkat/v  

Erotus 	1)  
+1-  

MKL 	2)  
Palkat/v  

Erotus 	2) 
+1.  

U  
Muut kulut 

MK1.  
Muut kulut  

Erotus  
+1-  muut  k.  

1KL.n 	1)  
äastö±/tappio- 

MKL  n 	2)  
sãastO*/happio - 

Sterna 4032 648 2 982 169 1 050 479 1 995 509 2037 139 1 248 047 1 458 978 -210 931 839 54 I 826 208 
Falco 1736519 2982169  -i  245650 1995509 -258990 1524583 637383 -112800 -13584 -371 790  
Prostvik  1 2238092 1930498 307594 1 286 811 951 281 751 648 1009216 -257568 500 693 713  
Nagu2 	x)  _______ _______  0  _______ _______  482783 315188 167595 16759 167595  
Retais 	x)  __________  Myydään  0  __________ __________  53 250  __________  53 250 53 2 53 250  
Mergus  3577991 2982169 595 822 1995509 1582482 2033 780 2488451 -454671 141 	1 	I 1127811  
Merituuli  1512336 2982 169 -1 469 833 1 995509 -483173 612 154 699500 -87346 -1557179 -570 519  
Replot 2x)xx ________ ________  0  ________ ________  501 572 603 168 -101 596 -101 5 -101 596  
Merisilta  4858 443 2982 169 1 876 274 1 995 509 2862 934 615 373 591 241 24 132 1 90040 2 887 066  
Menluoto  x)  _______ ________  0  _______ _______  222300 151 331 70963 7096 70963  
HinaajaKuha  156967  Myydään  156967 156967 15696 156967  

Yhteensä  18 112996 16 841 343 1 271 653 11 264356 6 848 640 8 045 490 8954462 -908972 362 681 5 939 668  
Hallintokujut: 	Tielaitos 	3 762 768  

MK1. 	1672500  
erotus 	2090268 

'fl(L:n  säästä verrattuna  tielaitokseen  
2090268 2 090268  
2452949 8 029 936  

Kulutusmenoihin  ei sisälly  poitto-  ja  voiteluaineita,  koska ne ovat samat aluksille organisaatiosta riippumatta. 
 MKL:n nssut  kulut  -sarakkeessa  on  keskiarvo vuosien  96,97  ja  98  toteutumasta TL:ssa lisätiynä  10  %:fla.  

x)  vara-alus 	(Liikenteessä olevien alusten määrään nähden runsaasti,  osa  voitaneen myydä.)  
xx) Replot  2  peruskorjattava.  

1)varallaolo  korvattu  Kotal  7  § umm.  I  mukaan. 	(korvaus  ylitäistä  rahana)  
2)varailaolo  korvattu  Kotal  7  §  mom. 2  mukaan. 	(korvaus  ylitäistä  1/2  vapaana) 

Taulukko  6  Tielaitoksen  lautta-alusten siirto Merenkulkulaitokselle 

Tielaitoksen  lautta-alusten kulut  v. 1998  olivat  35.321.254  markkaa  ja  vastaavat kulut 
MKL:ssa olisivat  1)  —vaihtoehdon mukaan  32.868.305  markkaa  ja  2)  —vaihtoehdon mukaan  
27.291.318  markkaa. Luvuissa ei ole mukana päaomakuluja, koska alusten omistus ei siirry. 

MIKL:n lisämäärärahan  tarve ,  jos  lauttojen siirto merihenkilöstöineen tapahtuu niin, etteivät 
hallintokulut lisäanny,  on 1)  —vaihtoehdon mukaan  31.385.805  markkaa  ja  2)  —vaihtoehdon 
mukaan  25.808.818  markkaa vuodessa. 

Polttoainekulut  5,4  mmk  on  huomioitu vuoden  1998  lopun hintatason mukaan sekä TL:ssa 
että MIKL:ssa 

Merenkulkupiirin kustannuslaskelmissa  hallinnon osalta  on  huomioitu yhden palkanlaskijan 
siirtyminen kustannuksineen piirin hallinnon tueksi. Toiminnallisessa arviossa todettiin, ettei 
merenkulkupiiri tarvitse kuijetustoimialan hallintoon lisähenkilöstöä lisääntyvistä aluksista 
huolimatta.  Jos  osittainen hallinnon henkilöstön siirto alusten mukana katsotaan tarpeelli-
seksi  on  merenkulkupiiri  kykenevä vastaanottamaan lisähenkilöstön edellytyksellä, että 
kustannuksia vastaava määräraha osoitetaan piirille. 

Merihenkilöstö  siirtyy alusten mukana vanhoina työntekijöinä. 



5.4.3  Asukkaille ja/tai kunnille maksettavat avustukset yhteysliikenteen korvaajana 

Mandollisesti poliittisella päätöksellä maksettavien avustusten määrä asettuisi kokonais-
summana enimmillään nykyisten kustannusten  ja alinimillaan  Varustamo Oy:n tuloslas

-kelman  loppusumman välille. Henkilökohtaista summaa laskettaessa jakajana tulisi käyttää 
liikenteen piirissä olevien ulkosaariston asukkaiden määrää, joka viimeisen laskennan mu-
kaan oli  1040  henkilöä. 

.  42 760 000  mk  :  1040  asukasta 	=  41 116  mk/asukas 

.  35 936 000  mk  :  1040  asukasta 	=  34 554  mk/asukas  

6  TUOTTAMISEN VAIHTOEHDOT  

	

6.1 	Keskitetty/haj  autettu  

6.1.1  Keskitetty 

Yhteysalusliikenteen  hoito työryhmän käsityksen mukaan edellyttää tuotantoyksikköön 
keskitettyä ratkaisua. Käsitystä tukee kohdassa  5.4.2  esitetyssä laskelmassa saatavat 
säästöt keskitettäessä tielaitoksen lauttojen operointi Merenkulkulaitokselle. Keskitetyllä 
ratkaisuila tarkoitetaan nykyistä kuljetustoiniialaa varustamona  tai  tulosvastuuyksikkönä 

 sijoitettuna mihinkä tahansa kohdassa  5.0  vaihtoehtoisten tuotantotapojen määrittelyn yh-
teydessä esitettyyn malliin  tai  organisaatioon.  

6.1.2  Hajautettu  

Selvityksen mikään laskelma ei puolia kokonaan hajautetun  mallin  toteuttamista. Yhteys- 
liikenteen tuotantoyksikkö tahi tulosyksikkö/varustamo voi keskitetysti tilaajana hajauttaa 
tuottamisen kilpailuttamalla reittikohtaisesti eri reitit  I  -  5  vuoden sopimuksin yhden  tai 

 useampien yrittäjien kesken. Nykyisen yhteysiiikenteen käytössä olevista aikarandatuista 
aluksista saadun lyhyen kokemuksen perusteella voidaan päätellä kilpailuttamisesta olevan 
todellista hyötyä haettaessa kustannussäästöjä  (ks. kohta  5.4.1  yhteysliikennettä  hoitavat 
vuokra-alukset korvataan valtion aluksin).  

	

6.2 	Vertailut 

Merenkulkulaitoksen  mandollinen muuttuminen valtion liikelaitokseksi ei ole oleellinen 
yhteysliikenteen organisaatiomallin valintaan vaikuttava tekijä. Kaikki selvitetyt ratkaisu-
mallit ovat nykysaännoksin mandollisia, paitsi liikenteen lakkauttaminen, Merenkulkulai

-toksen  toimiessa keskusvirastona  tai  valtion liikelaitoksena. Aiemmin käytyjen keskuste-
lujen perusteella voidaan todeta, että saaristokunnat eivät ole tämän hetken ilmoituksensa 
mukaan vapaaehtoisesti halukkaita osallistumaan osakkaina mandollisesti perustettavaan 
yhteysliikennettä hoitavaan 'Varustamo-osakeyhtiöön' missään muodossa.  On  kuitenkin 
oletettavaa, että mandollisen perustamisen jälkeen  kunnat  olisivat hyvinkin halukkaita 
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osallistumaan varustamon paatöksentekoon mutta ilman taloudellisia sitoumuksia  ja  vei-
voitteita.  

6.2.1  Kustannusten vertailu 

Vertailtaessa kustannuksia voidaan tuottamismallit asettaa laskelmien mukaan seuraavaan 
jatjestykseen: 

-  Koko  liikenne hoidetaan valtion aluksin nykyisessa yksikössä 	45 783 682  mk 
-  Liikenne hoidetaan nykyisellä tavalla vuokra-  ja  valtion aluksin 	42 760 000  mk 
-  Perustetaan yhteysliikenne varustamo  tai  ostetaan palvelu tarjousten 

perusteella yksityiseltä varustamolta  (sis. laiturikulut) 	 n. 35 936 000  mk  

Tai  

-  Lopetetaan yhteysalusliikenne nykyisessä muodossaan  ja  maksetaan asukkaille/kunnille 
kuijetusavustusta  34 000  -  41 000  mk/asukas/vuosi.  

6.2.2  Tielaitoksen  lautta-alusten siirron edellyttämät määrärahasiirrot 

Tielaitoksen  lautta-alusten kulut olivat  v. 1998 

 Vastaavat kulut MKL: ssa olisivat:  

1)—vaihtoehdon mukaan  

2) —vaihtoehdon mukaan 

Valtion kulujen säästä olisi (ks. kohta  5.4.2) 

35 321 254  mklvuosi  

32 868 305  mklvuosi 

 27291 318  mk/vuosi  

1)-  vaihtoehdossa 	 2 452 949  mk/vuosi  

2) —vaihtoehdossa 	 8 029 936  mk/vuosi  

Lukuihin ei ole sisällytetty pääomakuluja, koska alustavissa suunnitelmissa  on  päätetty 
alusten omistuksen jäävän pääomakuluineen Tielaitokselle mandollisen siirron yhteydessä.  

7  TUOTTEIDEN STRATEGDEN ASEMOINTI 

Yhteysliikenteen  ei voida katsoa olevan Merenkulkulaitoksen päätuotteisiin kuuluva, kun 
tarkastellaan laitoksen velvoitteita  ja  muita tuotteita merenkulun edistämisen sekä toimin-
taedellytysten luomisen näkökulmasta (laki  ja  asetus Merenkulkulaitoksesta). 

Yhteysliikenne  voidaan työryhmän mielestä luokitella Merenkulkulaitoksen oheistuotteek - 
si,  joka  on  annettu laitokselle tehtäväksi sille sopivana toimintana  ja  valtion velvoitteena. 
Yhteysliikenteeliä voidaan katsoa olevan huomattava yhteiskuntapoliittinen merkitys saa- 
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riston  syrjäseutujen asuttuna pitämiseksi sekä elinkeinotoimintoja tukevana  ja  ylläpitäväna 
toimintana/tuotteena. 

Yhteysliikenteen  fyysinen asemointi voidaan työryhmän mielestä toteuttaa itsenäisenä tuo-
tantoyksikkönä osakeyhtiöksi  tai tulosvastuuyksiköksi  organisoituna suoraan liikennemi-
nisteriön  tai Merenkulkulaitoksen  alaiseksi. Fyysistä asemointia tärkeämpi taloudellinen 
kysymys  on,  missä sisäisessä organisaatiomallissa tuotos tuotetaan. Selvitys osoittaa ui-
koistetun osakeyhtiömallin olevan taloudellisesti edullisin mutta nykyisen toimintamallin 
todetaan olevan myös hyvin kilpailukykyinen, etenkin  jos  aikarandattujen  alusten käyttöä 
lisätään kasvattamatta alusten kokonaismaärää. Nykyisen toimintamallin eduilisuus koros-
tuu,  jos  Tielaitoksen  lautta-alusten siirto Merenkulkulaitokselle toteutetaan suunnitellulla 
tavalla. 

Edellä mainitut seikat tulisi työryhmän mielestä ratkaista ennen  tai  viimeistään siinä yhtey-
dessä, kun yhteysliikenteen lopullinen strateginen asemointi toteutetaan. 
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ALKUSANAT  

Tämän työn tavoitteena oli selvittää merenkulkulaitoksen  ja tielaitoksen 
yhteysalusten ja  lautta-alusten toimintojen tehostamismandollisuudet. 
Selvityksen yhteydessä  on  tarkasteltu vaihtoehtoisten toimintamallien 
periaatteet  ja  vertailtu niitä sekä erilaisten toiminnallisten tekijöiden että 
kustannusten kannalta. Työ  on  tehty Saanstomeren merenkulkupiirin  ja 

 Turun tiepiirin toimeksiannosta. Työtä johtava työryhmä  on  toiminut 
piiripäällikkö  Paavo  Wihurin johdolla. Lisäksi työryhmään ovat kuuluneet 
liikennetarkastaja Veijo Hiukka Saaristomeren merenkulkupiiristä  ja 
lauttayksikön  päällikkö  Harry  Karlsson  Turun tiepiiristä. Konsultteina työssä 
ovat toimineet dipiomi-insinööri Tapani Tuon  EP-Logistics  Oy  ja  insinööri 
Tapani  Kokko Viatek  Oy. 

Tämä raportti  on päivitetty  kesäkuun  1999  tietojen pohjalta. 
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1.  LIIKENTEEN LUONNE 

Lautta-  ja yhteysalusliikenne  voidaan jakaa luonteeltaan kolmeen  pää-
ryhmaän: 

1. Lyhyet suuriliikenteiset lautta-alusyhteydet 

Ryhmäan  kuuluvat yhteydet väleillä Parainen-Nauvo  ja  Nauvo-Korppoo. 
Valtaosa liikenteesta  on autoliikennettä  ja  toiminnan luonne  on  lähellä 
lossiliikennettä. Erona  on,  että aluksissa ei ole ohjausköyttä. Yhteydet ovat 
selkeästi  "osa  yleistä tietä". Toimintaa hoitaa tielaitos. 

Lautta-alukset ovat nykyisin merityölainsäädännön alaisia. Yhteydet  on 
 edullisinta hoitaa maantielosseina. Nykyisellä lainsäädännöllä  se  edellyttää 

lauttojen muuttamista losseiksi. Muutos ei teknisesti ole mikään ongelma. 

Uuden asetuksen mukaan lossin ohjausköysi voidaan korvata 
merenkulkulaitoksen hyväksymällä muulla laitteella. 

Tielaitoksen  nykyisistä losseista seitsemän lossin liikennemäärä  on  suurempi 
kuin Nauvo-Korppoo-välin  liikenne. Kolmen maantielossin lauttaväli  on 

 Nauvo-Korppoo-väliä pitempi. Parainen-Nauvo-väli asettuu liikenteellisesti 
maantielossien kolmannelle sijalle. Lauttavälikään ei ole ratkaisevasti pitempi 
kuin pisin nykyisistä lossien lauttaväleistä.  

2. Muut lautta-alukset 

Ryhmään kuuluvat nykyisistä tielaitoksen hoitamista lautta-alusyhteyksistä 
Saanstomerellä Korppoo-Houtskari  ja  Korppoo-Norrskata,  Pohjanlandella 
Hailuodon yhteys sekä M1KL:n hoitamista yhteyksistä Kasnäs-Hiittinen  ja 
Iniön  väli sekä Houtskari-Iniö. Alusliikenne yhdistää yleisiä teitä. 
Liikenteestä suuri  osa  on autoliikennettä.  Alukset ovat merityölainsäädännön 
alaisia. Vapaasti kulkevat lautta-alukset miehitetään  ja  varustetaan kuten 
kotimaan liikenteen matkustaja-alukset. 

Liikennemäärät  ovat huomattavasti ryhmän  1 liikennemääriä  pienemmät  ja 
 yhteyksien pituudet suuremmat.  Alla  olevassa taulukossa  on  sekä ryhmän  I 

 että ryhmän  2  keskeisiä tunnuslukuja. Taulukosta näkyy, että Hailuotoa 
lukuun ottamatta ryhmät eroavat ominaisuuksiltaan selvästi toisistaan. 
Hailuoto sijoittuu välimaastoon. 

Nykyisin ryhmän  2  lautta-alusyhteyksiä hoitavat sekä tielaitos että  me-
renkulkulaitos.  Käytettävä kalusto  on  tyypiltään samanlaista. Ryhmän 
liikenneyhteyksien hoitotapa tulisi yhtenäistää. Nykyisin eroja  on pal-
velutasossa, maksullisuudessa  ja työskentelykäytännöissä. 
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Lauttapaikka lauttal keskivuorokausiliikenne  1998  käyttö- 
väli vuosi 	kesä 	talvi 	suhdeluku kustannn. 

_____________  m  KVL 	KKVL TKVL KKVLITKVL mmk/v 

tielaitos  
Parainen-Nauvo  1632 1360 2108 1111 1,9 13,3  
Nauvo-Korppoo  793 598 927 488 1,9 4,59  
Hailuoto  6856 450 900 300 3,0 10,1  
Korppoo-Houtskari  8800 180 279 147 1,9  
Korppoo-Norrskata  3900 96 175 70 2,5 11,76  

yhteensä _____ _______________________________  39,75  

merenkulkulaitos 
Kasnäs-Hiittinen  6500 68 2,28  
Laupunen-Jumo  6500 69 2,25  
Houtskari-lniö  12000 34 0,58  

yhteensä ____ ____________________________  5,11  

Tielaitos 	kuljettaa lautta-aluksillaan 	vuodessa 	980 	000 	autoa, 
merenkulkulaitoksen  vastaava luku  on 62 000  autoa. Tielaitoksen lautta- 
alusten kayttökustannukset ilman päaomakustannuksia ovat  39,8  mmk 
vuodessa, tamä  on 0,8% tielaitoksen  budjetista. Merenkulkulaitoksen 
vastaavat kustannukset ovat  5,1  mmk, tåmå  on 0.7% merenkulkulaitoksen 

 budjetista.  

3.  Muu yhteysalusliikenne 

Varsinainen yhteysalusliikenne  on  pääosin henkilö-  ja tavarakuljetuksia. 
 Myös ajoneuvoja kuljetetaan jonkin verran. Liikenne  on  luonteeltaan valtion 

voimakkaasti subventoimaa  julkista  liikennettä, jossa  on saaristolain  muka-
naan tuomia erityispiirteitä. Liikennettä hoitaa MKL. Liikenne  on 
merityölainsäädännön  alaista.  

Jos  liikenne tulkitaan julkiseksi liikenteeksi,  sen  kehittämisessä tulisi 
soveltuvin osin ottaa huomioon muun julkisen liikenteen periaatteet  ja 
hoitotavat (vrt. Saaristoliikennetoimikunnan  mietintö) 
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2.  VAIHTOEHTOISET TAVAT HOITAA LIIKENNE 

Teoriassa toiminnan hoidon vaihtoehtoja  on  useita. Seuraavassa kaydaan läpi 
pa.ävaihtoehdot.  

2.1  Nykyinen toim intamaHi kehitettynä 

Mallissa tielaitos  ja merenkulkulaitos  hoitavat kumpikin "omat" lautta-
alusyhteytensä. Merenkulkulaitos hoitaa nykyiseen tapaan myös varsinaisen 
yhteysalusliikenteen  ja tielaitos maantielossit.  

Lautta-alusliikenne yhtenäistetään asiakkaiden kannalta. Tärkeimmät 
yhtenäistettävät  asiat  ovat mandollinen maksullisuus  ja  palvelutaso. 

Yhteistyötä laitosten välillä tiivistetään.  On  syytä perustaa yhteistyöelin, joka 
kokoontuu saännöllisesti  ja  käsittelee sekä yhteistyöasiat että  asiat,  joissa  on 

 syytä noudattaa yhtenäistä käytäntöä. 

Mandollisia yhteistyöalueita ovat esim. 
- 	kaluston optimaalinen käyttö 
- 	vara-alusten käyttö, hätätilanteiden hoito 
- 	lautta-alusten huolto-  ja korjaustoiminta 
- 	kehitystyö operointitavoissa, laatujärjestelmissä, alusten suunnittelussa  
ja  hankinnassa 
- 	henkilöstöpolitiikka  ja  sijaisten hankinnan koordinointi (kierrätys) 

Yhteistoiminnan astetta voidaan tiivista.ä tarvittaessa perustamalla esim. 
yhteinen yksikkö hoitamaan lautta-alusten teknistä puolta. 

Vaihtoehdossa kaksi organisaatiota tekee edelleen samantapaista työtä  ja 
 käyttää samanlaista kalustoa. Kustannuksia voidaan säästää lähinnä 

yhteistyötä lisäämällä  ja pä.ällekkäisyyksiä  karsimalla. 

Vaihtoehto ei tuo mukanaan aitoa kilpailua. Motivaatio toiminnan te-
hostamiseen  ja kustannussäästöihin  ei muutu nykytilanteesta. Selkeää 
tilaajaltuottaja - suhdetta ei synny. Molemmat valvovat omaa toimintaansa. 

Mandollisuudet tehdä muutoksia nykyisiin  varsin  kalliisiin työehtoso-
pimuksiin ovat pienet. Henkilökunnan kierrätystä voidaan teoriassa parantaa 
yhteistyötä lisäämällä. 

Alusten hankintaan, huoltoon  ja  tehokkaaseen käyttöön liittyvät  paran-
nustoimenpiteet  riippuvat yhteistyön onnistumisesta. Vaihtoehto ei itsessään 
tuo mukanaan parannuksia. 

Vaihtoehdossa nykyinen historiasta johtuva lautta - alusyhteyksien eri- 
arvoinen asema säilyy, ellei maksuperusteita ym. erikseen muuteta. 
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2.2  Lautta-alukset  merenkulkulaitokselle  

Vaihtoehdossa  koko  merityölain  alainen toiminta siirtyy merenkulkulai-
tokselle. Perusajatuksena  on,  että toiminta hoidetaan organisaatiossa, jossa 

 on  paras  merenkulun asiantuntemus. 

Kun lautta-alukset siirtyvät merenkulkulaitokselle, mukana tulisi seurata 
myös niihin kiinteästi liittyvät rantautumislaitteet. 

Kun vastuu  koko  lautta-alusliikenteestä siirtyy merenkulkulaitokselle,  on 
tielaitoksen  nykyisin hoitama lautta-alusliikenne joko tulkittava 
yhteysalusliikenteeksi  tai tielakia on  muutettava siten, että myös MKL voi 
toimia tienpitäjänä. Nykyisin tienpitäjänä voi olla tielaitos  tai  kunta. 
Yhteysalusliikenteeksi muuttaminen edellyttää muutettavien yhteysvälien 
tiepäätösten lakkauttamista. 

Ilman laki-  ja  tulkintamuutoksia päastään,  jos  ainakin tielaitoksen nykyisillä 
lautta-alusyhteyksilä tielaitos  on tilaajana  ja  MIKL  tuottajana. Samaa 
tilaaja/tuottaja-suhdetta voidaan silloin soveltaa haluttaessa myös MKL:  n 

 nykyisin hoitamilla lautta-alusyhteyksillä. 

Liikenteen hoidon määrärahat ovat tilaajan budjetissa. Tilaaja tostaa" 
liikenteen hoitoon liittyvät palvelut tuottajalta. Tilaajan tehtävänä  on 

 neuvotella  ja  määritellä palvelutaso. Tilaaja vastaa myös aikatauluista. 
Tuottaja voi luonnollisesti tehdä aikatauluista omat ehdotuksensa liikenteen 
taloudelliseksi hoitamiseksi.  Jos  vaihtoehdossa eriytetään tuottaja  ja  tilaaja, 

 se  antaa mandollisuuden myös kilpailuttaa toimintaa. Kilpailuttamistilanteessa 
 on MKL:n yhteysalusyksikön  toimittava vähintään erillisenä 

kustannusrakenteeltaan "läpinäkyvänä' tulosyksikkönä  tai  vaihtoehtoisesti 
erillisenä liikelaitoksena  tai yhtiönä.  

Vaihtoehdossa saadaan kustannussäästöjä samankaltaisen toiminnan 
yhdistämisestä yhdelle organisaatiolle. Säästöjä pienentää  se,  että tielaitoksen 
lossien  ja  lautta-alusten välinen orgamsatorinen yhteys katkeaa. Sekä 
tielaitoksella että merenkulkulaitoksella lautta-alusliikenteeseen liittyvät 
hallinnon kustannukset (ns. byrokratiakustannukset) ovat  varsin  pienet, joten 
niistä ei säästöjä juuri saada. Säästöpotentiaali  on  suoraan toimintaan 
liittyvissä kustannuksissa. 

Lautta -alusliikenteelle syntyy selkeä tilaaja/tuottaja - suhde  vain,  jos  tielaitos 
 toimii liikenteen tilaajana. Yhteysaluksissa tilanne ei muutu nykyisestä. Aito 

kilpailutilanne  tai  edes uskottava kilpailun uhka  on  vaikea synnyttää, vaikka 
tielaitos toimisi lautta - alusliikenteen tilaajana. Alusten korkea hinta rajoittaa 
tarjontaa. Tilanne muodostuu helposti "monopolitilanteeksi  I'.  

Vaihtoehdossa voidaan toteuttaa lautta-alusliikenteen tasa-arvoinen 
historiasta riippumaton kohtelu. 

Vaihtoehto antaa hyvät mandollisuudet kehittää kaluston tehokasta käyttöä, 
uuden kaluston hankintaa  ja  kaluston huoltoa. Erityisesti kaluston joustava 
siirto lauttapaikkojen välillä helpottuu. 

Vaikeutena vaihtoehdossa ovat työehtosopimusten erot 
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2.3  Tielaitos  ostaa varustamopalvelut merenkulkulaitokselta 

Vaihtoehdossa tielaitoksen vastuulla voi olla joko  vain  nykyisin tielaitoksen 
hoidossa olevat yhteydet  tai  kaikki yleisiä teitä liittävät yhteydet. Selkein 
ratkaisu  on,  että kaikki yleisiä teitä yhdistävät yhteydet ovat samassa 
asemassa. 

Varustamopalvelut  sisältävät operoinnin tulkittuna siten, että tielaitoksen 
lautta-aluksissa tielaitos  on tilaajana  ja merenkulkulaitos  tuottajana.  Jos 

 vaihtoehto tulkitaan siten, että kaikki lautta-alukset ovat tielaitoksen 
vastuulla, siirtyvät MKL:  n  lautta-alukset tielaitoksen omistukseen. Kun 
liikennöintivastuu siirtyy tielaitokseile saataa syntyä paineita yöliikenteen 
lisäämiseen  ja täten  myös kustannusten nousuun. 

Tielaitoksen  ostamassa liikenteessä  on  selkeä tilaaja/tuottaja - suhde. 

Vaihtoehdossa  on  mandollisuus myös kilpailuttaa varustamopalvelut. 
Kilpailuttaminen  on  helpompaa kuin edellisessä vaihtoehdossa, kun 
kilpailuttaja omistaa alukset. Jotta kilpailu MIKL:n osalta täyttää  EU- 
säännökset,  on  kilpailevan yksikön oltava vähintään erillinen  kustan-
nusrakenteeltaan  "läpinäkyvä" tulosyksikkö kuten vaihtoehdossa  2. 

Kilpailuttamisen  avulla saatava tehokkuuden lisäys liikenteen hoidossa voi 
olla huomattavasti suurempi kuin teoreettisten synergiaetujen ym. vaikutus. 

Mandollisuuksiin henkilökunnan kierrätykseen, kaluston tehokkaaseen 
käyttöön  ja  erilaisiin synergiaetuihin pätevät tässä vaihtoehdossa samat  asiat 

 kuin vaihtoehdossa  2.  

Vaihtoehdossa lauttavälit  on  helppo asettaa samanarvoiseen asemaan,  jos 
 kaikki yleisiä teitä yhdistävät lauttavälit siirtyvät tielaitoksen vastuulle ts. 

tielaitos toimii tilaajana. Vaarana  on,  että samalla maksullisuus loppuu 
merenkulkulaitoksen nykyisin hoitamilla lauttayhteyksillä, joilla maksuja nyt 
peritään. Maksullisuutta voidaan edelleen jatkaa  jos  siitä asetuksella 
erityisista. syistä erikseen säädetään.  

2.4  Yhtiö hoitamaan lauttaliikennettä 

Vaihtoehdossa kaikki lautta-alukset  ja  niiden henkilökunta siirtyvät pe-
rustettavalle yhtiölle  tai liikelaitokselle.  Vaihtoehdossa jonkun organisaation 

 on tilattava  yhtiöltä liikenne. Tilaajaorganisaatiot voivat olla esim. 
tielaitoksen lautta-yksikkö ja/tai merenkulkupiiri. 

Vaihtoehdossa  on  ratkaistava, kuka omistaa yhtiön.  Se  voi olla suoraan 
liikenneministeriön omistuksessa, tielaitoksen  ja merenkulkulaitoksen 
yhteisomistuksessa  tai merenkulkulaitoksen  omistuksessa.  On  kuitenkin 
suositeltavaa, ettei omistaja ole samalla yhtiön tilaaja. 

Yhtiö voidaan ajatella myös kokonaan  tai  osittain yksityistettäväksi.  Se 
 voinee tapahtua vasta, kun  on  olemassa aito kilpailutilanne. Yhtenä 

mandollisuutena  on  tullut  esille henkilökunnan omistama yhtiö  tai 
 osuuskunta.  Se  tulee kysymykseen lähinnä sellaisessa muodossa, jossa 

yhtiö(t) eivät omista lautta-aluksia  ja  jossa yhtiöitä  on  useampia esim. yhtiö 
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kutakin lautta-  ja yhteysalusta  kohti. Muuten taloudelliset riskit ovat liian 
suuret  ja  yhtiön hallinta vaatii sellaista liiketoiminnan osaamista,  jota  voi olla 
vaikea löytaä nykyisestä henkilökunnasta. 

Yhtiöittämisestä  saatava hyöty riippuu ratkaisevasti siitä, miten yhtiön 
työehtosopimukset saadaan neuvoteltua.  Jos  nykyiset työehtosopimukset 
seuraavat henkilökunnan perässä yhtiöön, yhtiön  on  varsin  vaikea kilpailla 
esim, yksityisten pienvarustamojen kanssa. 

Perustettavan yhtiön tulisi voida lähteä liikkeelle uusilla työehtosopimuksilla, 
jotka vastaavat yksityisen  sektorin  työehtosopimusten tasoa. Henkilökunta 
voinee kylläkin siirtyä yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. 

Toinen keskeinen kysymys  on,  pystytäänkö luomaan aito kilpailutilanne  tai 
 edes uskottava kilpailun uhka. Kilpailutilanne  on  helpoimmin jäijestettavissä, 
 jos  alukset jäävät valtiolle  ja  vain operointi kilpailutetaan. Kilpailutettavien 

 kohteiden tulee olla myös sellaisia, että tarjontaa  on  mandollista saada ts. 
riittävän pieniä. Mandollisia kilpailijoita ovat pienvarustamot, mandollisesti 
irtoavan henkilökunnan perustamat yhtiöt  ja  Ahvenanmaan maakuntahallitus 
joillain yhteyksillä.  Jos kilpailuttaminen  ei onnistu, syntyy monopolitilanne, 
joka voi olla  kallis.  

Vaihtoehdossa syntyy automaattisesti selkeä tilaaja/tuottaja - suhde  ja  selkeä 
vastuunjako. 

Henkilökunnan kierrätysmandollisuudet MKL:n muun toiminnan kanssa 
vähenevät, samoin muut synergiaedut. Kun yhtiö hoitaa alusten huollon  ja 

 korjauksen, ne tulevat automaattisesti kilpailun piiriin.  Jos  alusten omistus ei 
siirry yhtiölle, tilanne uusien alusten hankinnassa ei muutu nykyisestä. 

Vaihtoehdossa  on  mandollisuus huomattavaan kustannustason laskuun 
edellyttäen, että yhtiö pääsee liikkeelle ilman menneisyyden rasitteita  ja  että 
kilpailuttaminen  tai  uskottava kilpailun uhka saadaan synnytettyä. 
Mandollisuudet vaikuttavaan motivointiin ovat olemassa. Yhtiömuoto antaa 
sellaisia taloudellisia ym. motivointikeinoja, jotka valtion organisaatiossa  on 

 vaikea toteuttaa. Kun  on  aito kilpailutilanne, yhtiömuotoisen toiminnan 
tehokkuutta lisäävät tekijät ovat kertaluokkaa suuremmat kuin menetettävät 
synergiaedut. 
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3.  HENKILÖKUNTA  JA  TYÖSOPIMUKSET  

Nykyisin sekä yhteysalusten että lautta-alusten miehitykseen sovelletaan 
merityolain mukaisia työehtosopimusten säännöksksiä. MKL:llä  on  kolmen 
ammattijärjestön kanssa merityölakiin pohjautuva työehtosopimus. Hiittisten 

 ja Iniön  lautoilla sovelletaan samaa sopimusta, ellei jäijestelmaä muuteta. 
Tielaitoksella  on  myös työehtosopimus samojen ammattijärjestöjen kanssa 
lautta-alusliikennettä varten. 

Ratkaiseva ero MKL:n  ja TieL:n  välillä  on  työajan järjestelyssa. MKL 
noudattaa viikkovuorottelupenaatetta ts. viikko työtälviikko vapaata. 
Vuorotteluperiaate  on  kirjattu myös työsopimuksiin, tosin ei täysin sitovana. 
Vuorotteluperiaatteesta johtuen noin puolet työstä tehdään ylitöinä, vaikka 
tehdyt kokonaistunnit eivät paljoa yhtä vuoden normaalitunteja. Ylitöiden 
suuri määrä  on  nostanut yhteisalusten miehistön paikkakustannukset  varsin 

 korkeiksi. Nykyiset ylityömäärät  ja  niistä johtuva ansiotaso voidaan kokea 
saavutettuna etuna. MKL:  n vuorotteluperiaatteen  etuna  on,  että 
kohtuullisella päivittäisellä liikennöintiajalla tarvitaan  vain 2  miehistöä 
liikenteessä, joka pyörii  7  päivää viikossa. 

Tielaitos  noudattaa työajan järjestelyssä perinteistä vuorotyökäytäntöä. 
Työsopimuksissa vuorotteluperiaate  on  jätetty avoimeksi. Vuorokautinen 
liikennöintiaika  on  selvästi pitempi kuin yhteisaluksilla, mikä kasvattaa 
henkilökunnan määrää. Ylitöiden osuus kokonaistyöajasta  on  alle  10 %  ts. 
ratkaisevasti pienempi kuin yhteysaluksihla. Tielaitoksella lautta - alusten 
henkilökunta saa ilta-  ja yötöistä erillislisää. Tielaitoksen  lautta-alusten 
miehistön ansiotaso  on  jonkin verran alempi kuin MKL:n yhteysalusten 
miehistöllä. Tielaitoksen hoitamien yhteysvälien paikkakustannuksia nostavat 
erityisesti pitkä vuorokautinen liikennöintiaika sekä osalla yhteyksiä suuren 
liikennemäärän edellyttämä tiheä vuorovali.Vertailussa  on  otettava huomioon 
myös merenkulkulaitoksen henkilökunnan merimiesverokäytäntö. 

Työehtosopimuksissa  on  myös muita eroja. MIKL:llä  on  pitemmät  lomat,  2 
2/3 lomapäivää kuukaudelta  yli  5  vuoden työsuhteissa (TieL  2,5  päivää). 
Luontoisetujen korvaukset ovat erilaiset, samoin varallaolokorvaukset. 
Kokonaisuudessaan molempien työsopimukset ovat  varsin  monivivahteiset. 
Palkkakustannuksiltaan kohtuullisen ratkaisun kehittäminen niiden pohjalta 
voi olla vaikeaa. MKL:n yhteysaluksilla bruttoansiotaso  on  lähes  2,5 - 
kertainen peruspalkkaan  verrattuna. Tielaitoksella ero  on  jonkin verran 
pienempi. 

Kun verrataan vaihtoehtoja, pienimmät henkilökustannukset  on  mandollista 
saavuttaa vaihtoehdossa  4,  jos  yhtiön muodostamisen yhteydessä voidaan 
aloittaa uusilla työehtosopimuksilla. 

Vaihtoehdossa  2  henkilöstön kustannukset ovat vaarassa kasvaa  kor-
keimmiksi,  mikäli muutoksen yhteydessä ei samalla mukauteta siirtyvien 
alusten hiikennöintiperiaatteita  ja  aikatauluja vastaamaan merenkulkulaitoksen 
vuorotteluperiaatteita. Tielaitokselta siirtyvillä lauttayhteyksillä saadaan 
MKL:n ansiotaso  ja tielaitoksen  palvelutaso ts. kalliit  osat  molemmista, ellei 
sopeutusta tehdä. 

Vaihtoehdossa  3 on  sama tilanne, ellei saada aikaan aitoa kilpailua. 
Kilpailutilanteessa yksityisten pienvarustamojen kanssa MIK.L ei  to- 
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dennäköisesti  ole kilpailukykyinen, ellei työehtosopimuksia  ja  työajan 
järjestelyjä muuteta.  

Jos  vaihtoehdoissa  2  ja  3  tielaitoksen  nykyinen lautta-alusten henkilökunta 
siirtyy vanhoina työntekijöinä MKL:  ile,  voi syntyä ongelmia 
työehto sopimusten eroista johtuen. 
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4.  PALVELUTASO 

Nykyinen palvelutaso  on  sekä lautta-aluksilla että yhteysaluksilla verraten 
korkea. Palveluiden vakituisia käyttäjiä ovat sekä saariston vakituiset 
asukkaat  ja  elinkeinoelama  että kesämökkiläiset. Lisäksi lähinnä kesäaikana 

 on  matkailijoita. Molemmat vakituiset käyttäjäryhmät pyrkivät korkeaan 
palvelutasoon. Liikenteen todelliset kustannukset eivät vaikuta millään tavoin 
käyttäjien kukkaroon. Maksullisenkaan liikenteen maksut eivät riipu kus-
tannuksista. 

Osittain palvelutasovaatimukset kanavoituvat alueen kuntien kautta.  Kunnat 
 eivät osallistu liikenteen kustannuksiin. Yli puolet aluksilla työskentelevistä 

 on saaristokuntien  asukkaita ts liikenteeseen kohdistuvat palkkakustannukset 
lisäävät kuntien verotuloja. Mitä enemmän kuntien asukkaista työskentelee 
liikenteen palveluksessa sitä edullisempaa  se on saaristokuntien  verotulojen 
kannalta. 

Alusten henkilöstön taloudellinen intressi  on  samansuuntainen kuntien 
intressin kanssa. Ainoana vastapoolina palvelutason korotuspyrkimyksille 
ovat liikenteen kustannuksista budjettivastuun kantavat valtion virkamiehet. 
Heihin kohdistuu kuntien  ja  henkilökunnan paineiden lisäksi poliittisia 
paineita käyttäjien erilaisia vaikutuskanavia pitkin. 

Liikenteenhoitomallia  kehitettäessä tulisi pyrkiä ratkaisuun, jossa liikenteen 
kustannukset vaikuttavat oikeasuuntaisesti käyttäjiin, kuntiin  ja  alusten 
miehistöön.  Se  merkitsee, että liikenteen kustannusten tulisi vaikuttaa 
perittäviin maksuihin, kuntien tulisi osallistua jollain prosenttiosuudella 
kustannuksiin (vaikka kuinka pienellä)  ja  miehistön palkan tulisi riippua 
liikenteen hoidon tehokkuudesta. Silloin  on  mandollista saada 
palvelutasovaatimuksia automaattisesti oikeaan suuntaan ohjaava tilanne. 

Missään luvun  2  vaihtoehdossa ei helposti päästä palvelutason itseoh-
jautuvuuteen. Mitä yhtenäisemmäksi  ja  yksinkertaisemmaksi liikenteen 
budjetointikäytäntö saadaan, sitä helpompi sitä  on  kehittää oikeaan suuntaan. 
Selkeä tilaaja/tuottaja - suhde auttaa myös kehittämisessä. Vaihtoehdoissa  3 

 ja  4 perusasetelma on  selkein. Miehistön motivoinnissa vaihtoehto  4  (yhtiö) 
antaa eniten mandollisuuksia. 
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5.  OSAAMINEN  JA SYNERGIA  

Seka merenkulkulaitoksella että tielaitoksella  on  osaamista  ja  ammattitaitoa 
nykyisen liikenteen hoitamiseen. 

Merenkulkulaitoksella  on  luonnollisesti huomattavasti laajempi  kokemus 
 merilain  alaisesta toiminnasta  ja  tielaitoksella tienpidosta.  Siten osaamisen 

kannalta olisi edullista, että lossiliikenne  ja  mandollisesti lossityyppinen 
lautta-alusliikenne olisi tielaitoksen hoidossa  ja  muu liikenne 
merenkulkulaitoksen hoidossa. Osaamisen kannalta vaihtoehdot  2  ja  3  ovat 
parhaat. 

Synergiaetuja  laitosten muun toiminnan kanssa  on  saatavissa miehistön 
kierrätyksessä, huolto-  ja  korjaustoiminnassa  sekä erilaisissa tukipalveluissa. 

Merenkulkulajtoksella  on  periaatteessa mandollisuus kierrättää miehistöä 
jäänmurtajien kanssa. Käytännössä kierratys esim. yhteysaluksiin  on  jäänyt 
vähäiseksi. Tehostamismandollisuuksia ilmeisesti  on.  

Korjaus-  ja  huoltotoiminnassa tielaitoksella  on  lossit  ja  lautta-alukset saman 
organisaation käsissä, mistä saadaan synergiaetuja. Merenkulkulaitoksella  on 

 vastaavasti mandollisuus yhdistää lautta-alusten huoltotoiminta muiden 
alusten huoltotoiminnan kanssa. 

Tielaitoksella  lautta-alukset ovat erillinen merityölain alainen toiminta. 
Tiedollista, järjestelmä- ym. tukea ei tielaitoksen muusta organisaatiosta juuri 
löydy. Merenkulkulaitos  on  jatkuvasti 'ajan hermolla" merenkulkuun 
liittyvissä asioissa. Siten tietoa  on  saatavissa  ja  erilaisia järjestelmiä  on 
siirrettävissä. 

Synergian  kannalta vaihtoehdot  2  ja  3  ovat parhaat 
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6.  KILPAILUTTAMINEN  

Organisaatioita selkeyttämällä, paallekkäisyyksiä karsimalla, synergiaetuja 
etsimällä, byrokratiaa vähentämällä jne. voidaan hakea  ja  löytää toimintaan 
lisää tehokkuutta  ja  säästää kustannuksia.  Tie on  yleensä pitkä  ja  tulokset 
epävarmat. Julkisen liikenteen  ja  muun yhteiskunnan vastuulla olevan 
toiminnan uudelleen järjestelyistä viime vuosina saatujen kokemusten 
perusteella kustannustehokkuuteen voimakkaimmin  on  vaikuttanut aito 
kilpailu  tai  todella uskottava kilpailun uhka.  Sen  avulla  on  kustannustasoa 
pystytty esim. julkisessa liikenteessä pudottamaan jopa kymmeniä prosentteja 
palvelutason kärsimättä. Muiden toimenpiteiden vaikutuksissa puhutaan 
prosenteista. 

Lautta-  ja yhteysalusliikenteessä  aito kilpailutilanne edellyttää, että: 
- 	on  olemassa  tai synnytettävissä  riittävä tarjonta 
- 	kilpailuun osallistuvilla  on  mandollisuus kehittää toimintaa  ja  hyötyä 
kehitystyönsä  tuloksista 
- 	yrittäjienlkilpailijoiden  riskit ovat siedettävät 

Muuhun julkiseen liikenteeseen verrattuna lautta-  ja yhteysalusliikenteessä  on 
 lukuisia poikkeuksellisia piirteitä. Toiminta  on pääomavaltaista,  alukset ovat 

kalliita. Alusten käyttömandollisuudet yhteysalusliikenteen ulkopuolella ovat 
 varsin  rajalliset. Liikenteeseen sopivaa kalustoa ei juuri ulkopuolelta ole 

saatavissa. 

Erityispiirteet merkitsevät sitä, että kilpailuttamisen muoto  on  huolellisesti 
harkittava, että  sillä  on  onnistumisen edellytykset. 

Jotta riittävä tarjonta saadaan synnytettyä, kannattaa alusten omistus erottaa 
kilpailutettavasta toiminnasta lukuun ottamatta pienimmillä aluksilla 
hoidettavaa yhteysalusliikennettä. Silloin kilpailijoiden ei tarvitse sitoa 
pääomaa aluksiin  ja  kasvattaa sitä kautta toiminnan taloudellisia riskejä. 
Teoriassa toinen vaihtoehto  on  tehdä erittäin pitkät sopimukset, jolloin 
kalusto saadaan sopimusaikana pääosin kuoletettua. Liikennetarpeet voivat 
muuttua niin paljon ajan kuluessa, että  10- 20  vuoden sopimukset eivät ole 
mielekkäitä. 

Kilpailutettavat liikennekokonaisuudet  on  muodostettava siten, että ne 
yhtäältä muodostavat liikenteen hoidon kannalta järkeviä kokonaisuuksia  ja 

 toisaalta ovat tarpeeksi pieniä, jotta esim. eri pienvarustamojen  tai 
 henkilökunnan muodostamien yhtiöiden resurssit riittävät niiden 

tarjoamiseen. 

Kaikkea liikennettä ei kannata kilpailuttaa yhtä aikaa. Kun liikenne 
kilpailutetaan useammassa aallossa, ei yhden tarjouskierroksen häviäminen 
vielä merkitse lopullista "kuolemaa" tarjoajalle. 

Sopimusjaksojen  tulee olla riittävän pitkiä, jotta liikenteen hoitajilla  on 
 intressiä kehittää toimintansa tehokkuutta. Toisaalta niiden tulee olla riittävän 

lyhyitä, että liikennetarpeissa tapahtuvat muutokset voidaan ottaa 
toiminnassa joustavasti huomioon. Sopiva sopimusaika voisi olla  2 -5  vuotta. 
Liikkeelle voidaan lähteä lyhyemmillä sopimusajoilla  ja  pidentää niitä 
toiminnan vakiintuessa. 
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Tarjouspyynnöissä  on maäriteltävä  yksiselitteisesti haluttu palvelutaso  ja 
 aikataulujen periaatteet. Tarjoajille  on  annettava mandollisimman vapaat 

kadet  sen  suhteen, miten liikenne varsinaisesti hoidetaan. 
Turvallisuusvaatimukset, kaluston kunnossapidon taso ym.  on mäariteltävä 
tad ouspyynnöissä  tarkasti. 

Sopimukset kannattaa tehdä kiinteähintaisina. Ne voidaan tehdä joko  brutto- 
tai nettoperiaatteella. Nettoperiaatteella  tehtävissä sopimuksissa liikennöitsijä 
saa pitää mandolliset lipputulot. Nettoperiaatetta suositaan silloin, kun  se on 

 mandollista. Liikennöitsijällä  on  taloudellinen intressi parantaa palvelutasoa.  

Jos  sopimukset ovat useavuotisia, niihin voidaan liittää hinnantarkis-
tusmekanismi yleisen kustannustason suurten muutosten varalle. 

Jos/kun kilpailuttamiseen mennaän,  on  toimintaa nykyisin hoitavalle 
organisaatiolle  ja  henkilökunnalle annettava reilu mandollisuus osallistua  ja 

 pärjätä kilpailussa.  Se  merkitsee riittävää valmistautumisaikaa kilpailukyvyn 
parantamiseksi, avustamista mandollisten henkilökuntayhtiöiden  tai 

 osuuskuntien perustamisessa jne. 

Suurimmat ongelmat kilpailuttamisessa tulevat todennäköisesti olemaan 
yhtäältä riittävän tarjonnan synnyttäminen  ja  toisaalta nykyisin liikennettä 
hoitavan organisaation kilpailukyky avoimessa kilpailutilanteessa  ja  siitä 
mandollisesti aiheutuvat henkilökunnan vähentämistarpeet. Molempiin  on 

 mandollista vaikuttaa liikenteen tilaajaorganisaation aktiivisin toimenpitein. 

Kaikkiin liikenteen hoitovaihtoehtoihin  on  mandollista sisällyttää ku-
pailuelementtejä. Luontevimmin kilpailuttaminen sopii vaihtoehtoon  4. 
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7.  SUOSITUKSET  

7.1.  Lyhyet suuriliikenteiset Lautta-alusyhteydet 

Ryhmään kuuluvat yhteydet, Parainen - Nauvo  ja  Nauvo - Korppoo, 
hoidetaan maantielosseina. 

Alkuvaiheessa losseja voidaan ajaa kanden hengen miehistöllä. Myöhemmin 
kannattaa tutkia, tullaanko ainakin osalla losseista toimeen yhden hengen 
miehistöllä.  Jos  Parainen-Nauvo-välillä siirrytään kolmen hengen miehistöstä 
kanden hengen miehistöön  ja  mitään muita muutoksia ei liikenteessä tehdä, 

 on  kustannussaastö palkkakustannuksissa  n. 2  milj.  markkaa vuodessa.  Jos 
 kaikkia lossiyhteyksiksi muutettavien yhteyksien losseja hoidetaan muiden 

lossien tapaan (yhden henkilön miehistö  ja lossien  työehtosopimukset), 
paikkakustannussaastö  on n. 6  milj.  markkaa vuodessa. 

Nykyisin  on  losseja,  joilla  on  suurempi liikennemäärä kuin kummallakaan 
kyseisistä yhteyksistä. Lauttaväli Nauvo-Korppoo  on  lyhempi  kuin pisimmät 
nykyiset lossiyhteydet. Parainen-Nauvo-väli ei juuri ole pisimpiä nykyisiä 
lossivälejä pitempi. Kaikkia nykyisiä losseja hoidetaan yhden hengen 
miehistöllä. Parainen-Nauvo-välillä kulkee kohtalaisen  vilkas  väylä, jolloin 
turvallisuustekijöillä voidaan perustella kanden hengen miehistöä. 

Kun yhteydet muutetaan lossiyhteyksiksi, niiden organisatorinen asema tulisi 
olla samanlainen kuin muilla maantielosseilla. Yhteydet jäävät tielaitoksen 
hoitoon  ja  siirretään "lossiyksikköön".  

7.2.  Muut Lautta -alukset 

Muut lautta -alusyhteydet jäävät merilainsäädännön alaisuuteen. 

Menlainsäädännön  alaiset yhteydet siirretään merenkulkulaitoksen 
hoidettavaksi varustamotoiminnan osalta. 

Siirrettävillä lauttayhteyksillä  käytettävät lautta-alukset pysyvät tielaitoksen 
omistuksessa. 

Siirron ehdoksi  on  syytä asettaa, että siirrettävien yhteyksien kustannukset, 
erityisesti henkilökuntakustannukset, eivät saa siirron johdosta ainakaan 
nousta. 

Siirrettävien  yhteyksien nykyisen henkilökunnan osalta  on  kaksi vaihtoehtoa: 
- 	varustamotoiminnan osalta tielaitokselta merenkulkulaitokselle 
siirrettävien lauttojen miehistölle annetaan mandollisuus siirtyä vanhoina 
työntekijöinä merenkulkulaitoksen palvelukseen siten, että noudatettava 
työsopimus  on  merenkulkulaitoksen  työehtosopimus. 
- 	yhteyksien operointi kilpailutetaan siten, että kilpailuun voivat osallistua 
merenkulkulaitoksen  tuottaja-yksikkö, nykyisen henkilökunnan mandollisesti 
muodostama yhtiö, jonka perustamista avustetaan,  ja  yksityiset varustamot 
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Jälkimmäinen vaihtoehto  on  suositeltavin. Silloin ei tule tielaitoksen  ja 
merenkulkulaitoksen  erilaisten työehtosopimusten aiheuttamia ongelmia. 
Yhteydet  on  syytä koota yhdeksi kilpailutettavaksi kokonaisuudeksi.  

Jos  ensimmäinen vaihtoehto (henkilöstön siirto) valitaan,  on aikatauluihin 
 syytä tehdä pienehköjä muutoksia siten, että ne "istuvat" meren-

kulkulaitoksen vuorottelukäytäntoon. Lähinnä  on  kyse keskipäivän  vä-
häliikenteisten vuorojen harventamisesta 2 - 3  tunnin  aikana. Myös yöajan 
päivystyksen  (stand by) maksuperusteet MIKL:n  sopimuksessa  on  joko 
neuvoteltava uudelta pohjalta  tai  päivystys  on  hoidettava nykyisestä 
poikkeavalla tavalla. Laskelmat henkilökuntakustannuksista  ja  tarvittavat 
neuvottelut  on  syytä hoitaa ennen siirtoa. 

Maksujen suhteen pyritään noudattamaan yhteysalusten maksukäytäntöä. 
Maksut eivät kata kuin murto-osan liikenteen kustannuksista ts niiden suora 
taloudellinen merkitys  on  pieni. Vaikutus  on  lähinnä psykologinen, "turha" 
liikenne pysyy kurissa.  

7.3.  Yhteysalusliikenne  

7.3.1  Organisaatio 

Saaristomeren merenkulkupiirissä muodostetaan yhteysalusliikenteelle 
tilaajaltuottaja-asetelma. Yksi henkilö, joka saa tarvittavan avun muulta piirin 
organisaatioita, toimii tilaajana. Muu yhteysalusliikenteen organisaatio toimii 
tuottaja-organisaationa. 

Tilaajan tehtäviin kuuluvat: 
- 	neuvotella saariston kuntien  ja  muiden intressiryhmien kanssa 
yhteysalusliikenteen palvelutasoon, toimintapenaatteisiin ym.  liittyvät  asiat 
- 	määritellä liikenteen palvelutaso  ja  suunnitella yhteistyössä tuottaja- 
organisaation kanssa liikenteen aikataulut 
- 	tehdä sopimukset liikenteen hoidosta merenkulkulaitoksen 
yhteysalusliikenteen tuottajayksikön  ja  muiden liikennettä hoitavien 
organisaatioiden/yhtiöiden kanssa 
- 	vastata uusien alusten hankinnasta  ja  olemassa olevien alusten 
tehokkaasta käytöstä 

Tilaajalla  on budjettivastuu yhteysalusliikenteen  sekä käyttö- että  in-
vestointimäärärahoista.  Ainakin muutosvaiheessa tilaajana voisi toimia piirin 
päällikkö. 

Tuottaja-yksikköön tulee yhteysalusliikenteen muu henkilökunta.  Se 
 organisoidaan varustamotyyppisesti. Yksikön tehtävänä  on  hoitaa tilaajan 

määrittelemä liikenne mandollisimman kustannustehokkaasti. Yksikkö voi 
myydä palveluitaan myös muille kunhan  se  ei vaaranna yhteysalusliikenteen 
hoitoa. Tuottaja-yksikkö toimii nettobudjetointipenaatteella. 

Tuottaja-yksikössä selvennetään organisaatiota siten, että yksikön päällikkö 
 on  yksikön "toimitusjohtaja". Kullekin alukselle nimetään vastuunalainen 

päällikkö, joka vastaa aluksen operoinnista. Aluksen päälliköllä  on 
kokonaisvastuu  aluksen toiminnasta  ja  taloudesta. Yksikkö ostaa 
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taloushallintoon liittyvat  palvelut piirilta. Taloushallinto tuottaa myös 
aluksille tarvittavat taloushallinnon tukipalvelut käypää korvausta vastaan. 

Itse yhteysalukset siirretaän piirin "aluspankkiin", joka perii tuottajayksiköltä 
 tai  muilta alusten käyttäjiltä käypaa vuokraa. Käyttäjien kanssa tehdään 

vuokrasopimukset, joissa määritellään myös huollon  ja kunnossapidon 
minirnitaso.  

7.3.2 Kilpailuttaminen  

Tavoitteena  on lyhyehkön siirtymaajan  kuluessa kilpailuttaa kaikkien 
yhteysalusten liikenne. Yhteysalusliikenteen reiteistä muodostetaan 
toiminnallisesti järkeviä kokonaisuuksia, joiden operointi kilpailutetaan. 
Sopimusaika voi olla esim. kolme vuotta. Kilpailuttaminen toteutetaan 
useammassa  (3 -  5)  aallossa. Kilpailuun osallistujat voivat käyttää 
"aluspankin" kilpailutettaville reiteille nimettyjä aluksia  tai  omia aluksiaan. 

Tehtävät sopimukset ovat luonteeltaan kokonaishintaurakoita. Kun 
sopimukset ovat useampivuotisia, hintaan voidaan tehdä yleisen kus-
tannustason muutoksista johtuvia tarkistuksia. 

Kilpailuun voivat osallistua: 
- 	merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen  tuottaja-yksikkö 
- 	henkilökunnan mandollisesti perustamat yhtiöt  tai osuuskunnat 
- 	yksityiset varustamot 
- 	Ahvenanmaan maakuntahallitus 

Kilpailuttamisen  järjestää yhteysalusliikenteen "tilaaja". 

Yhteysalusten  henkilökuntaa rohkaistaan  ja avustetaan  perustamaan yhtiöitä, 
jotka osallistuvat kilpailuun liikenteen hoidosta. 

Kilpailuttamisen  toteutuksen aikataulua voidaan säädellä jonkin verran  sen 
 mukaan, miten tuottaja-yksikkö  on parjännyt  kilpailussa  tai  henkilökunnan 

yhtiöitä  on  saatu perustettua. 

Tielaitokselia merenkulkulaitokselle  siirtyvät yhteydet kannattaa kilpailuttaa 
heti siirtymävaiheessa.  

7.3.3 Yhtiöittäminen  

Kun piirin organisaatiossa selkeasti eriytetään tuottaja-yksikkö,  se on 
 mandollista myös yhtiöittää haluttaessa. Yhtiöittämisen etuna  on,  että silloin 

 on  pakko eriyttää tuottaja-yksikön toiminnot  ja  kustannukset muusta piirin 
toiminnasta  ja  käyttää käypiä hintoja palveluja ostettaessa  tai  myytäessä. 
Kilpailutilanteessa kilpailun tasapuolisuus  ja sen  uskottavuus voidaan 
helpommin varmistaa. 

Tuottaja-yksikön kilpailukyvylle kilpailutilanteessa yhtiöittäminen voi olla 
merkittävä asia,  jos  se  voi tehdä uudet työehtosopimukset. 
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Yhtiöittäminen  ei sinällaän vähenna työmaaraä  tai  toimintoja verrattuna 
tilanteeseen, jossa sama toiminta  on  piirin tuottaja-yksikössa. Vaikutus tulee 
oikein hoidettuna motivaation  ja  joustavuuden kautta. 

Yhtiöittämistä  kannattaa vakavasti harkita. Liikenteen hoidon  kustan-
nustehokkuuden  kannalta tärkeimmat  asiat  ovat kuitenkin organisaation 
selkeytys  ja  mandollisimman nopea kilpailuttaminen.  

7.3.4  Liikenteen rahoituksesta 

Tielaitokselle  jäävät nykyiset lautta-alusyhteydet, jotka muutetaan  los-
siyhteyksiksi,  rahoitetaan tielaitoksen budjetin kautta kuten muutkin 
lossiyhteydet. 

Yhteisalusliikennettä  varten budjetoidaan merenkulkulaitoksen budjetissa 
määrärahat, jotka ovat liikenteen "tilaajan" käytössä  ja  vastuulla. 

Tilaaja neuvottelee yhdessä saanstokuntien kanssa liikenteen palvelutason 
sellaiseksi, että  se  voidaan hoitaa maärarahojen puitteissa. 

Olisi erittäin hyvä palvelutasovaatimusten "itseohjautuvuuden" kannalta, että 
 kunnat  osallistuvat jollain, vaikka pienellä, prosenttiosuudella liikenteen 

kustannuksiin.  

7.3.5  Saaristokunnat 

Ehdotetut yhteysalusliikenteen hoitotavat  antavat hyvät lähtökohdat kehittää 
saaristokuntien alueella pienvarustamotoimintaa  ja  muuta yritystoimintaa. 

Mikäli ehdotettujen järjestelyjen mukainen alusten operointi  ja  yritystoiminta 
tapahtuu pääosin saaristokunnissa  ja  saariston asukkaiden toimesta, jäävät 
liikenteen tulot kuntiin.  Jos saaristokuntiin  syntyy uusia pienyrityksiä, lisää 
tämä myös alihankintojen tarvetta. Uusilla yrityksilla  on  mandollisuus myydä 
palveluksiaan myös muille asiakkaille kuin edellä kasitellylle tilaajalle. Muu 
liiketoiminta virkistää omalta osaltaan kunnan elinkeinoelämää. Alusten 
huollosta, kunnostuksesta, polttoainehuollosta  ja  muusta vastaavasta voidaan 
tehdä nykyistä enemmän saaristokunnissa, mikä myös piristää kuntien elin-
keinotoimintaa. 

Yhteysalusten  mandollisuudet palvella saaristoon suuntautuvaa matkailua 
ovat nykyistä huomattavasti suuremmat,  jos  tiedotustoimintaa lisätään  ja 

 tehdään tarvittavia muutoksia aikatauluihin  ja  reitteihin. Tällä hetkellä 
yhteysalusten käyttöaste  on  varsin  alhainen, joten kapasiteettiongelmia ei 
juuri synny. 

Saaristoliikenteen  taloudellinen  ja  järkevä hoito tulisi olla kuntien erityisessä 
intressissä  ja  kaikki liikenteen tarjoamat mandollisuudet tulisi käyttää 
tehokkaasti hyväksi. Kuntien kannattaa aktiivisesti tukea  ja  kehittää 
yhteysalusliikenteen ympärille syntyvää yritystoimintaa. 
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Uusia vhteysalusreittejä ? 

UUSIA YHTEYSALUSREITTEJÄ?  

1. Työn taustaa 

Saaristomeren merenkulkupiiri antoi tammikuussa  1998  Turun yliopiston Merenkulkualan 
koulutuskeskukselle toimeksiannon tiettyjen Saaristomeren yhteysalusliikenteen reittien 
uudelleenarvioimiseksi. Toimeksiannon tavoitteena oli saada aikaan uusia reittialueita, joiden 
kustannukset olisivat nykyisiä pienemmät, mutta joiden palvelutaso ei silti olisi heikompi. 

Yhteysalusliikenteen  järjestämisen perusperiaatteena  on  turvata saaristossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden kulkuyhteydet mantereelle.  Saari  stolaki mäarittelee  liikenteen järjestämisen 
peruslähtökohdat. Liikenne  on  järjestettävä sellaisista saarista, joissa  on  ympärivuotista asutusta. 
Näin  ollen  saaren kesäasutus ei ole riittävä peruste säännöllisen liikenteen ylläpitämiseksi. Saarten 
asukaslukutietoina  on  tässä työssä käytetty väestörekisterikeskuksesta saatuja tietoja, jotka kuvaavat 
tilannetta  1.1.1997.  Näitä täydentävät kunnilta saadut tiedot, jotka  on  kerätty kesällä  1997. 

On  ollut huomattavissa, että joillakin reittialueilla matkustajamäarät alusten ajotunteihin nähden ovat 
huomattavasti aihaisempia kuin toisilla. Tästä esimerkkinä:  

FINNÖ  Korppoon  reitti 	2 649 ajotuntia 	3 626  matkustajaa 
KAITA Velkuan  reitti 	2 555 ajotuntia 	11 773  matkustajaa 
KIVIMO Rymättylän  reitti  2 267 ajotuntia 	12 118  matkustajaa 
(vuosi  1997)  

Aihaisten matkustajamäärien reittialueiden palvelutarjonta  on  yleiseen tasoon suhteutettuna runsasta 
 ja  käyttäjämääräänsä  nähden kallista. Reittialueiden pituus  ja  asukkaiden määrät toki aina poikkeavat 

toisistaan, mutta tämä ei silti ole riittävä peruste epätaloudelJiselle toiminnalle. Reittialueiden 
uudelleenjärjestelyillä tällaisia epäkohtia pyritään vähentämään  ja  rakentamaan reitistö, joka  on 

 tehokas sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Aikatauluehdotuksissa  on  käytetty apuna nykyisiä 
talviaikatauluja  ja  niissä olevia eri saarten välisiä ajoaikoja. Täysin kattavia viikkoaikatauluja ei tässä 
ole pyritty rakentamaan, vaan tarkoituksena  on  ollut lähinnä katsoa minkälaiset aikataulut ylipäätään 
ovat mandollisia  ja  miten muutokset vaikuttaisivat saarten palvelutasoon.  

2. Kohdealueet  

Tässä työssä  on  toimeksiannon mukaisesti keskitytty Houtskarin, Korppoon  ja  Nauvon  alueella 
liikennöitäville reiteille. Tällä hetkellä näillä alueilla liikennöidään viidellä eri reittialueella, jotka ovat: 
Houtskarin reitti, Korppoon reitti, Nauvon pohjoinen reitti, Nauvon eteläinen reitti  ja  Utön reitti. 
Näiden reittien alueelle  on  pyritty rakentamaan erilaisia reittiehdotuksia edellä mainitut näkökohdat 
huomioiden. 
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3.  Houtskarin reittialue  

Houtskarin reittialue  sijoittuu lähes kokonaisuudessaan Houtskarin kunnan alueelle  ja sen länsiosaan. 
Houtskarin lisaksi  reittiin kuuluu myös Ahvenanmaan Torsholma. Ympärivuotisia asukkaita 
reittialueen saarilla  on 25.  Vuonna  1997  käyttäjiä reitillä oli  5 224.  

Liikennöinti  on  tälla hetkella  järjestetty siten, että saarilta  on  päivittäin (lauantaita lukuunottamatta) 
yhteys Houtskarin keskustaan  ja  takaisin. Tilauksesta alus Iiikennöi useamminkin. Matka Själöstä 
Houtskariin kestää keskimäärin kaksi tuntia. Työ-  tai  koulumatkoja  ei yhteysaluksella ole mandollista 
päivittäin tehdä, koska reitti  on  niin pitkä  ja  eri viikonpäivinä liikennöidään eri aikataululla. 

Ensi syksynä saarilla ollaan uudessa tilanteessa sikäli, että muutama koululainen aloittaa 
koulunkäyntinsä kunnan keskuksessa.  Täten  tarvetta tulee olemaan uudella aikataululla ajettavalle 
liikentelle. Onkin ollut harkinnassa, että henkilöliikennettä alettaisiin hoitaa venekuljetuksilla siten, 
että koululaisten päivittäiset koulumatkat olisivat mandollisia. Venekuljetukset ovat yhteysaluksiin 
nähden edullisia, joustavia  ja  nopeita  ja  parantavat myös paikallisen kuljetusyrittäjän toimeentuloa. 
Kelirikkoaikana kuljetus  tai  opetus tulisi järjestää muulla tavoin. 

Mikäli venekuljetukset toteutuvat, voitaisiin yhteysalus  BASTÖ Houtskarin  reitiltä poistaa. 
Raskaammat kuljetukset voitaisiin hoitaa esimerkiksi siten, että Iniön lisäreittiä liikennöivä alus 
liikennöisi Houtskarin länsiosan reitin kerran  tai  kaksi viikossa. Tähän kuluva aika vähentäisi tietysti 
Inioläisten hyvää palvelutasoa jonkin verran, mutta ei merkittävästi. Aluksen aikataulu tällaisina 
"Houtskarin päivinä" voisi olla seuraavanlainen: 

Själö  
, vr'r.7s.e 

5.50 
4rJS?r,:I rza  I  

19.50  
Kvarnholm  x x  
Åselholm  6.20 18.20  
Kolko  7.00 17.45  
Jumo  8.30 17.15  
Aseihoim  9.20 16.35  
Kvarnholm  x x  
Själö  9.50 16.05  
Torsholma  10.30  -^  10.50 15.05  -  15.25  
Nåtö  11.30 14.25  
Södö  11.45 14.10  
Applo  12.00 14.00  
Lempnäs  12.15 13.45  
Sördö  12.30 13.30  
Roslax  13.00 13.00  
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Ta11  tavoin liikennoityna varhaisen aamun liikenne Själön suunasta  Kolkon  kautta Jumoon  on  kuten 
nykyisessa aikataulussa tiistaina  ja  keskiviikkona. Eroavuudet nykyiseen aikatauluun ovat  kello  8.30 

 eteenpäin. Nykyisessä aikataulussa  on pivän  aikana kaksi kuijetusta Åselholmin suunnasta Jumoon 
 ja  takaisin, tssä yksi. Lähtö Jumosta iltapäivällä Kolkoon  on  tällä hetkellä  kello  15.30,  tässä 

aikataulussa  kello  17. 15. 
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4.  Korppoon  ja Nauvon reittiahteet 

Korppoon  kunnan alueella liikennöidään tällä hetkellä kandella aluksella, Finnöllä  ja Bergöllä. Finnön 
kuijetuskapasiteetti  on 36  matkustajaa  ja  2  autoa  ja Bergön  60  matkustajaa  ja  2  autoa.  Finnö 

 liikennöi kunnan lnsipuolisilla saarilla  ja  käy myös Houtskarin Berghamnissa.  Bergö  liikennöi 
 Norrskatan  ympäristössä. Kunnan länsipuolella liikennöitävällä Korppoon reittialueella käyttäjiä  on 

 vuositasolla kaikista reiteistä vähiten, vuonna  1997  käyttäjiä oli  3 626.  Asukkaita reittialueen saarilla 
 on 40.  Kunnan pohjoisosassa liikennöitävällä reittialueella  sen  sijaan käyttäjiä oli  10 337  (asukkaita 

reittialueen saarilla  55).  Reitin suuri käyttäjämäärä johtuu osittain siitä, että nykyisellä aikataululla 
liikennöitäessä päivittäinen työssä  ja  koulussa käynti  on  mandollista  ja käyttäjämaärät  ovat siksi 
korkeat 

Seuraavana esitettävässä ehdotuksessa  on  ajatuksena  se,  että yhdellä aluksella hoidettaisiin  koko 
yhteysalusliikenne  mukaan lukien myös Houtskarin  Berghamn.  Liikenteen hoitamiseen tällä tavalla 
sopinee paremmin yhteysalus  Bergö,  jonka kuijetuskapasiteetti  on  suurempi. Näin voidaan varmistaa 
kapasiteetin riittävyys myös kesä.aikana, jolloin matkustajamäärät ovat suurempia. 

, 	 ,.nJ 	rn.r'.c.;o 'ara<.rsv.r,'.rraoza7',AwavA.  

Berghamn  5.45 18.25  
Kittuis  6.30 17.45  
Finnö  6.55 17.05  
Verkan  7.10 16.50  

Storpensar  8.00 16.00  
Lilipensar  8.15 15.45  
Havtrask  8.30 15.20  

Avensar  9.00 15.00  
Maskinnamo  x x  
Jarvsaar  x x  
Lavarn  10.00 14.00  

Innamo  10.40 13.20  
Seili  11.20 12.40  
Nauvo  11.50 12.10 

t 
 ,4csc_a,.w<a'a,,,,'n4 
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Tällä tavoin liikennöitynä tulisivat sekä nykyiset Korppoon reittialueiden saaret että Nauvon 
pohjoisen reittialueiden saaret yhteiseen reittiin. Tässä maliissa ongelmaksi muodostuu palvelutaso, 
joka joidenkin saarten kohdalla laskisi nykyisestä melkoisesti. Reitin alku/loppupään palvelutaso 
säilyisi kutakuinkin ennallaan, tosin illan kuljetus Berghamniin tapahtuisi noin tuntia myöhemmin. 
Aikataulu sopii myös Lilipensorin maitokuijetusten hoitamiseen. Eniten muuttuisi  Norrskatan 

 ympärillä sijaitsevien saarten palvelutaso. Näiltä saarilta käydään yhteysaluksella tällä hetkellä sekä 
töissä että koulussa pääsaarella, eikä tämä onnistuisi tällä aikataululla. Ymmärrettävästi tällainen 
muutos herättäisi suurta vastustusta saaren asukkaissa. 

Edellä kuvatun reitin lisäksi Nauvon pohjoisten saarten henkilöliikennettä tulisi täydentää 
venekuljetuksilla. Tämän avulla voitaisiin palvelutaso pitää yhtä hyvänä kuin nykyisin  ja  ratkaisu olisi 
nykyistä halvempi. Aikataulut tulisi rakentaa siten, että ne sopivat asiointiin  ja  koululaisten 
päivittäisiin kuljetuksiin kuten yhteysaluksen aikataulut tällä hetkellä. Raskaamman liikenteen 
tarpeisiin riittänee hyvin yhteysaluksen päivittäinen liikennöinti. 
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5. Nauvon  eteläinen  reittialue  ja  Utön  reittialue 

Nauvon  eteläinen reittialue liikennöidäan pääosin Nauvon pääsaarten etelapuolisilla saarilla. Reittiin 
kuuluvat myös Nauvon kirkonkylä  ja  Scum  saari. Liikennöitävä reitti  on  melko pitkä, ulottuen 
etelässä aina  Borstön  saarelle saakka. Yhteensä reitissä  on  saaria  13.  Reittialueen  saarilla asuu  69 

 henkilöä. Suurimmat asukasluvut ovat pohjoisimmissa saarissa, eteläisissä saarissa asuu ainoastaan 
muutama  asukas  vakituisesti. Vuonna  1997  reitillä oli käyttäjiä  5 206.  

Utön reittialue liikennöidään Pärnäisista Utööseen käyden matkalla viidessä muussa saaressa. Matka 
Pärnaisista Utöseen kestää noin neljä tuntia. Reittialueen saarilla vuonna  1997  asui  101  henkilöä. 
Reittiä käytti vuonna  1997  yhteensä  13 492  matkustajaa. Utön reittiä liikennöi  Ms  Aspo, joka 
kuluttaa suuren kokonsa vuoksi enemmän polttoainetta kuin pienemmät yhteysalukset, mutta 
kykenee liikennöimään Utöseen lähes kaikissa olosuhteissa. Alus kuluttaa  119,88  litraa polttoainetta 
tunnissa. Vastaavasti esimerkiksi Jurmo  II  kuluttaa  65,79  lIt.  Maksimi matkustajamää.rät näillä 
aluksilla ovat kutakuinkin samat: Aspo  190,  Jurmo II 160  +  9  autoa. Tosin Jurmo  H  ei sovi Utön 
liikennealueille kaikissa sääolosuhteissa. 

Nauvon  eteläpuolella liikennöidään myös yksityisellä venekalustolla  nk. poikittaisteittiä ja Nötö-
Borstö-reittiä. Poikittaiseitin piiriin kuuluu  18  saarta, myös saaria, jossa yhteysaluksetkin 
liikennöivät. Alus liikennoi maanataista perjantaihin melko tiheään tahtiin. Pysähdyspaikkoja 
Nauvossa ovat Pärnainen,  Mattnäs, Kirjainen ja Kaldinge.  Vuonna  1996  poikittaisreitillä  matkusti  2 
446  matkustajaa.  Nötö-Borstö-reitti liikennöi yksinomaan eteläisillä saarilla  ja  kuljetti vuonna  1996 

 matkustajia  595.  

Nauvon  osalle ajatellut uudistukset koskevat kaikkia neljää edellä mainittua reittiä. 
>  Ajatuksena  on  lyhentää Utön reittialuetta siten, että Nauvon  Berghamn  ei kuuluisi enää  sen 

 reittiin lainkaan, vaan saaren liikenne järjestettäisiin muulla tavoin. 
> Nauvon  eteläisten saarten asukasluku  on  liian pieni  (8  asukasta) hoidettavaksi nykyisten 

yhteysalusten kokoisella aluksella. Ajatuksena  on,  että näillä saarilla ei enää kävisi yhteysalus, 
vaan venekuljetuksella hoidettaisiin asukkaiden yhteys  Nötön  saarelle, josta  he  voivat edelleen 
matkata Aspöllä Nauvoon  ja  takaisin. 
Eteläisillä  saarilla aikaisemmin liikennöineelle yhteysalukselle esitetään kolme eri 
reittivaihtoehtoa. Yhtenä vaihtoehtona esitetään aikataulu, jossa nykyiseen eteläiseen reittiin  on 

 yhdistetty  Berghamn.  Toisessa vaihtoehdossa reittiä muutettaisiin siten, että alus hoitaisi sekä 
Berghamnin liikenteen että Nauvon eteläpuolella sijaitsevien saarten liikennttä. Alus liikkuisi 
enemmän alueella, joka nyt hoidetaan venekuljetuksin. Kolmantena vaihtoehtona esitetään, että 

 ko.  alus ei enää liikennöisi Nauvon pohjoispuolella ollenkaan (kirkonkylä, Seili,  Prostvik)  vaan 
 sen reittialueena  olisi pelkästään Nauvon etelapuoliset saaret. Näin menetellen venekuljetukset 

voitaisiin jopa kokonaisuudessaan korvata yhteysaluksella. 
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Malli  1  
Kun Utön  reittialueesta  poistetaan  Berghamn,  alus ajaisi suoraan  Pärnaisista Nötöseen.  Reitti  lyhenisi 

 arviolta noin puolella  tunnilla.  Berghamnin  liikenteen hoitamiseen  on  olemassa eri vaihtoehtoja, joista 
luultavasti löytyy jokin sopiva. Seuraavassa  aikatauluesimerkissä  on  Berghamn  liitetty nykyiseen 

 Nauvon  eteläiseen  reittialueeseen. 

mv' 

Pärnas  8.45  Nauvo  7.00  
Nötö  x  Seili  7.25  
Aspo  x  Nauvo  I  Prostvik  8.00  
Jurmo  x  Pensar  x  
Utö  12.30  Kirjais  9.05  
____________ ________________ Gullkrona  9.25  

Stenskär  9.45  _____________ 
____________ 

__________________  
________________  (Grötö  x)  

Brannskär  x  ___________ 
___________ 

________________ 
________________  Berghamn  10.45  

____________ ________________ Kopparholm  x  
Lökholm  11.45  __________ 

____________ 
_____________ 
________________  Sandholm  x  

Trunsö  x  ___________ _______________ 
___________ ________________  Borstö  13.20  

r,sy/W,.,. ,S,. ',S4SYrSJA waS,r,r 	 2V,S/Å/W,/VfAt>S4VZO2 S/V,4VC fA 2C')  

Alla  olevassa taulukossa esitetään  kustannussäästö,  joka  ehdotetuilla  muutoksilla voitaisiin saada 
aikaan.  Vuorojen  määrät perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin  aikatauluihin.  

ASPÖ ______________________  
Vuoroja yhteen suuntaan viikossa  10  
Ajoaikasäästö  viikossa  ('/2  tuntia  /  vuoro)  5  tuntia  
Aspön  tuntihinta  (sis.  polttoaineen)  1988  mk 
Säästö viikossa  (5 *1988) 9 940  mk 
Säästö vuodessa  (51*9940)  506 940  mk  

FISKÖ  _____________________  
Vuoroja yhteen suuntaan viikossa  12  
Ajoaikalisäys  viikossa  ('/2  tuntia! vuoro)  6  tuntia  
Fiskön  kustannukset tunnissa  (sis.  pääomakulut)  711  mk 
Lisäkustannuksia viikossa  (6* 711) 4 266  mk 
Lisäkustannuksia vuodessa  (51*4266)  217 566  

Kokonaissäästö  vuodessa  289 374  markkaa  
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Hum 	olm 	
Grötö  

By 	i4tenskar 

•.  Berghamn 

_ 	 [Bot  

Utön reitti -ehdotus 	 Knivskär 

Nauvon etelälnen  reitti  -ehdo  
Nykyinen Utön reitti 

Nykyinen  Nauvon etelainen  reitti  

jKopparho1m 
öto  

Aspo 	. 

Traskholm 	 - 

	

2dö 	

>Lökhom 

	

' 	'idhoIm 

Tnmso  
Borsto 

Nauvon  eteläinen reitti poikkeaa  nykyisesta  paitsi  Berghamnin  osalta, myös siten, että  Knivskär 
 ohitetaan kokonaan Saarella ei ole vakituisia asukkaita, joten tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.  
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Ajoaika Borstöseen  lisääntyisi näillä muutoksilla arviolta noin  35  minuuttia. Nykyisestä Nauvon 
eteläisestä reitistä ei tämä ehdotus juurikaan poikkea. 

Berghamnin  palvelutaso tällä tavalla päivittäin liikennöitynä heikentyisi jonkin verran. Berghamnista 
olisi yhteys Nauvoon myöhään illalla  ja  takaisin alus lähtisi varhain aamulla. Asiointi olisi nain 
hankalaa. Nykyisin saarelta pääsee yhteysaluksella viikonloppuisin aamulla Nauvoon  ja  illan suussa 
takaisin. Berghamniin liikennöidä.än lisäksi venekalustolla. 

Malli  2  

Tässä mallissa  on  oletuksena,  että Utön reitti ajetaan kuten edellä  on  kuvattu, ilman Berghamnia. 
Lisäksi Nauvon eteläisimpien saarten liikenne Nötöseen  on  ajateltu hoidettavan venekalustolla siten, 
että  se  niveltyy  hyvin Utön reitin aikatauluun. Yhteysaluksen  on  ajateltu voivan keskittyä Nauvon 
eteläpuolella olevien saarten liikenteen hoitamiseen. Seuraavassa aikatauluesimerkissä yhteysalukselle 

 on  rakennettu aikataulu käyttäen apuna viime kesäistä  MIS  Cherin aikataulua. Yhteysaluksella 
liikennöinti  on  hitaampaa, eikä aikataulua ehkä voi näin suoraa soveltaa. Mukaan  on  otettu saaret, 
joissa alus aikataulun mukaan käy. Ajatuksena oli rakentaa aikataulu siten, että venekuljetuksista 
voitaisiin luopua kokonaan. 

NAUVON  ETELAINEN ___________  Ilman Innamoa ___________  

Nauvo  7.00 16.30 21.00  
Seili  7.25  _______________  20.35  
Prostvik  8.00 15.30 19.30 -420.00 
Pensar  8.30  ______________  19.00  
Gullkrona  8.50  ______________  18.40  
Stenskär  9.00  ______________  18.30  
Grötö  9.10  ______________  18.20  
Brä.nnskär  9.20 ______________  18.10  
Kirjais  9.35 13.55 17.55  
Ytterholm  x  ______________  x  
Rockerholm  x  ______________  x  
Berghamn  10.20  _____________  17.10  
Hummelholm  x  ______________  x  
Ängso  x  _____________  x  
Lånholm  x  _____________  X  

Krok  x  ______________  x  
Pärnas  11.30 12.00 16.00  
Innamo  12.10  _____________  15.20  
Seili  13.00  -^  13.30  ______________  14.30  
Nauvo  14.00  _____________  14.00  
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7,-' 	 -  Utön reitti -ehdotus 
•. 	«.r'  • 	 ____ Nauvon kiertoreitti  -ehdotus  

fl 	 ..  Nykyinen  Nötö-Borstö  -reitti 
...... Nykyinen Nauvon eteläinen teitti 

Nykyinen poikittaisreitti  
Björkö 	 a  

a 

a  . • ,• _ 

Tähän reittiin  on  otettu mukaan myös Innamon saari Nauvon pohjoispuolella. Tätä mallia voisikin 
nimittää vaikkapa Nauvon kiertoreitiksi. Mikäli  Norrskatan  ympäristön liikennettä alettaisiin hoitaa 
uudella tavalla, esim. kuten raportin alkupuolella  on  esitetty, helpottaisi Innamon liittäminen muuhun 
reitistöön aikataulujen rakentamista. Innamon mukaanotto tähän pidentää reittiä kylläkin aika tavalla. 
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Ilman Innamoa ajettuna reitin päatepiste olisi Pärnainen. Reitti lyhenisi nain aikataulullisesti 
paremmaksi. 

Mikali yhteysaluksella  korvattaisiin kokonaisuudessaan nykyiset venekuljetukset laskisi palvelutaso 
saarilla aika tavalla. Cherihän ajaa saariin melko tiheällä aikataululla, esimerkiksi Pensarissa käydään 
tiistaista torstaihin peräti kolmesti  ja Berghamnissakin  kandesti. Saarten asukkaat vastustaisivat 
muutosta. 

Malli  3  

Mikäli yhteysalus voisi kokonaisuudessaan keskittyä Nauvon eteläpuolisiin saariin, voitaisiin 
palvelutasoa edellisistä hieman nostaa.  (Utö ja eteläiset  saaret kuten mallissa  2)  Tämä tarkoittaisi sitä, 
että Seilin saari, kirkonkylä  ja  Pro  stvik  eivät tähän reittiin kuuluisi. Tässä tapauksessa muiden saarten 
vuorotiheyttä voitaisiin parantaa vastaamaan paremmin nykyistä palvelutasoa. Mallissa vuorotiheys 

 on  jo  hyvä  ja  alkaa muistuttaa saarten nykyistä palvelutasoa. Seuraavassa aikatauluesimerkki tästä 
mallista:  

p 	r'e.r ya,sn's.ts'*  a'  ?./'aZ Ya,.W/  a,.  a'a.,S,a 	4 ,S r,ra'r/a,s/aqa'a,a¼rwa'ar.l ca7.cera,o,-.c,a,a,a.av.wrazsyaxa 

NAUVON  ETELAINEN 
Käldinge 

__________ __________ 
13.45 

__________ 
13.45  

Pensar  
______________  

7.00 13.00 -+13.30 14.00  
Gulikrona  7.20 12.40 14.20  
Stenskär  7.30 12.30 14.30  
Grötö  7.40 12.20 14.40  
Brännskär  7.50 12.10 14.50  
Kirjais  8.05 11.55 15.05  
Ytterholm  x x x  
Rockerhoim  x x x  
Berghanm  8.50 11.10 15.50  
Hummeihoim  x x x  
Ängso  x x x  
Lånholm  x x x  
Krok  x x 16.00  
Pärnas  10.00 10.00  ______________  

r,t,r,Åen7aerra"ar..eyj 
17.00  Pensar 
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7.  YHTEEN  VETO 

Palvelujen tuottamisessa pätevät hyvin pitkälti samat lainalaisuudet kuin muunlaistenkin 
hyödykkeiden tuottamisessa. Kysynnän  ja  tarjonnan  on  oltava kutakuinkin tasapaino ssa, että toiminta 
olisi taloudellisesti mielekästä, Yhteiskunnan tuottamissa palveluissa taloudellisuus ei ole siinä määrin 
ohjaava tekijä kuin yksityisellä  sektorilla,  monikaan yhteiskunnan tuottama palvelu ei taloudellisesti 
ylläpida itseään. Taloudellisen  laman  myötä myös yhteiskunnan toiminnan taloudellisuuteen alettiin 
kiinnittää tarkempaa huomiota. Säästökohteita etsittiin  ja  myös löydettiin kaikilta sektoreilta. 
Säästötoimet herättävät yleensä sekä vastustusta että kannatusta. Ihmisten negatiivinen 
suhtautuminen säästöihin tulee esille silloin kun palvelun heikennys kohdistuu niihin palveluihin, joita 
itse käyttää. Muuten yhteisten varojen säästäminen koetaan hyvänä asiana. Säästää saa, kunhan  se  ei 
kohdistu omaan perheeseen. 

Saariston asukkaat ovat liikennepalvelujen saannin suhteen erikoisasemassa,  sillä saaristolaki 
 velvoittaa valtion järjestämään saariston asukkaille tarpeelliset kuljetuspalvelut. Valtion tulisi  lain 

 mukaan tarjota saariston vakituiselle väestölle asumisen, toimeentulon  ja  välttämättömän asioinnin 
kannalta tarpeelliset liikennepalvelut. Tällaisen  lain  käytäntöön soveltaminen ei ole helppoa, eikä  lain 

 tulkitseminen yksiselitteistä. Saarten asukkailla  on  kaikilla omat liikkumistarpeensa  ja  palvelujen 
rakentaminen  on  aina näiden tarpeiden kompromissi. Lisäksi  on  otettava huomioon taloudelliset 
näkökohdat  ja  pyrittävä yhteensovittamaan ne käytännön kanssa. Tiivistetysti sanoen liikenteen 
järjestäminen  on tasapainoilua lain,  käyttäjien  ja  taloudellisten seikkojen keskellä. Kuljetuspalvelujen 
tuottajan toimintaa haittaa  se,  ettei tarpeellisten kuljetuspalvelujen tasoa ole määritetty lailla  tai 

 asetuksella. 

Tässä työssä  on  pyritty ottamaan huomioon kaikki edellä mainitut seikat. Syy, miksi tällaista työtä 
lähdettiin tekemään, löytyy taloudellisista tekijöistä. Joidenkin ieittien kohdalla  on  ollut nähtävissä, 
että käyttäjämäärä  on  palvelun tasoon nähden ollut alhainen eikä palvelutason ylläpito nykyisellään 
ole näin  ollen  perusteltua. Palvelujen tuottamiselle  on  etsitty uusia ratkaisuja ilman, että palvelutaso 
alenee. 

Tehdyissä ehdotuksissa yhteysalukset liikennöivät pääsääntöisesti kaikkiin niihin saariin, joissa  on 
 vakituista asutusta. Poikkeuksena tästä  on Nauvon  eteläisin saaristo, jossa asukasmäärä  on  niin 

alhainen, että  sen  katsottiin joissakin ehdotuksissa voitavan hoitaa yksinomaan venekuljetuksin. 
Muiden saarten kohdalla yhteysaluksen säännöllisellä liikennöinnillä pyrittiin säilyttämään 
mandollisuus myös raskaampien kuljetusten suorittamiselle kyseisiin saariin. Joidenkin reittien 
kohdalla ehdotettiin venekuljetuksia täydentämään varsinaista yhteysalusliikennettä. Venekuljetukset 
ovat yhteysaluksiin nähden huomattavasti edullisempia  ja  ovat kuljetuskapasiteetiltaan monessa 
tapauksessa riittäviä henkilöliikenteen hoitamiseen. 

Houtskarin  reitti:  
Houtskarin reittialueen  liikenteen hoitamiselle  on  esitetty malli, jossa päivittäinen henkilöliikenne 
ehdotetaan hoidettavaksi venekuljetuksin. Aikataulun tulisi olla sellainen, että päivittäiset työ-  ja 
koulumatkat  olisivat mandollisia. Raskaan liikenteen tarpeita palvelisi Iniön lisäreitillä liikennöivä 
alus, jonka reitti ulotettaisiin muutamana päivänä viikossa aina Houtskarin pääsaarelle asti. Näin 
saataisiin Houtskarin alueella hoidettua myös raskaammat kuljetukset. 
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Korppoonia Nauvon  reitti: 
Korppoon  ja Nauvon reitteja  koskevassa ehotuksessa reitit  on  yhdistetty yhdeksi reitiksi. Reitin 
liikennöinti kerran päivässä molempiin suuntiin  on aikataulullisesti  järkevä, eikä esimerkiksi 
Houtskarin Berghanmin osalta poikkeaisi nykyisestä merkittävästi. Palvelutaso Nauvon 
pohjoispuolisilla saarilla tosin laskisi melkoisesti  ja  siksi ehdotuksena onkin, että liikennettä 
täydennettäisiin venekuljetuksilla näihin saariin. Näin palvelutaso säilyisi ennallaan, mutta ratkaisu 
olisi nykyistä taloudellisempi. 

Nauvon  eteläinen reitti  ja  Utön reitti: 
Utön reitille  on  ehdotettu nykyiseen verrattuna  vain  yhtä muutosta.  Berghamn  on  jätetty  sen  reitin 
ulkopuolelle  ja  alus ajaisi suoraan Pärnaisista Nötöseen. Tämä siksi, että AspO  on 
käyttökustannuksiltaan  kalliimpi kuin pienet yhteysalukset  ja Berghamnin  liikenne voitaisiin 
suhteellisen helposti hoitaa muulla tavoin. 

Nauvon  eteläisen reittialueen osalle  on  työssä esitetty kolme eri ehdotusta. Yhdessä  on  nykyistä 
reittiä muutettu ainoastaan siten, että reittiin  on  yhdistetty  Berghamn ja Knivskär  on  jätetty pois. 
Kandessa muussa ehdotuksessa Nauvon eteläinen reitti  on  sijoitettu välittömästi Nauvon 
eteläpuolella sijaitseville saarille, joiden liikenne tällä hetkellä hoidetaan venekuljetuksin. 
Eteläisimpien saarten liikenne  on  ajateltu hoidettavan venekuljetuksin, koska saarilla asuu ainoastaan 

 8  henkilöä vakituisesti. Toisessa mallissa esitetään ns. Nauvon kiertoreitti  ja  toisessa mallissa alus 
liikennöi keskitetysti yksinomaan pääsaaren eteläpuolisilla saarilla. Varsinkin viimeksi mainitussa 
vaihtoehdossa voitaisiin nykyisestä venekuljetuksesta luopua. 

Kuten edellä  on  esitetty, vaihtoehtoisia liikenteen hoitotapoja  on  löydettävissä ilman, että palvelutaso 
huononisi. Liikennettä voitaisiin enemmän hoitaa siten, että venekuljetuksilla täydennettäisiin 
yhteysalusliikennettä,  jota liikennöitäisiin  harvemmin kuin nykyään. Yhteysalusten liikennöinti 
muodostaisi rungon, joka tekisi mandolliseksi myös raskaammat kuljetukset saanille. 
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8.  SAMMANDRAG  

Samma lagbundenheter gäller i lika hög  grad  för produktionen av tjänster som i andra typer av 
nyttigheter. Tillgången och efterfrågan skall vara i någorlunda balans med varandra thr att 
verksamheten skall vara ekonomiskt motiverad.  I  tjänster erbjudna av samhället  är  lönsamheten inte 
lika avgörande som i privata sektorn, det  är  inte många samhällstjänster som  är  ekonomiskt 
livsdugliga. Depressionen medförde också att ekonomiskt tänkande blev mer omfattande i  de 

 gemensamt finansierade tjänster. Inbesparingar söktes och hittades också i alla sektorer. 
Sparåtgärder framkallar vanligen både motstånd och understöd. Negativa inställningar  till 

 sparåtgärder stiger fram när det gäller besparingar inom  de  tjänster  man  själv använder. Annars 
upplevs sparande av gemensamma tillgångar som ett förmånligt ärende.  Nog  passar det att spara  så 
lange  som det inte drabbar  den  egna familjen. 

När det gäller trafiktjänster har skärgårdsborna  en  särställning, eftersom skärgårdslagen förpliktar 
staten att sörja  for  nödvändiga trafiktjänster  for  människor bosatta i skärgården. Enligt lagen borde 
staten erbjuda nödvändig trafikservice  till  skärgårdens invånare när det gäller boende, försörjning och 
nödvändig skötsel av angelägenheter. Att verkställa  en  sådan  lag är  inte lätt, och dess tolkning  är  inte 
entydig. Öarnas invånare har alla sina individuella rörelsebehov och organiseringen av  service är 

 alltid  en  kompromiss mellan dessa behov. Dessutom skall ekonomiska synpunkter tas i beaktande 
och lämpas efter praktiska fordringar. Att ordna trafiken betyder kort sagt balansenng mellan lagens 
fordringar, användare av  service  och ekonomiska fakta. Serviceförsötjaren störs av det, att nivån  på 
den  nödvändiga trafikservicen inte har blivit preciserad i  lag  eller förordningar. 

Detta verk forsöker att ta alla ovannämnda faktorerna i beaktande. Det som motiverar ett sådant här 
verk  är  ekonomiska skäl. Beträffande vissa rutter kan  man  konstatera, att antalet användare har varit 
lågt i förhållande  till  servicenivån och att  under  sådana omständigheter  är  upprätthållande av 
servicenivån som  den nu är  inte motiverat.  Man  har försökt att hitta nya lösningar för 
serviceproduktionen utan att dess nivå skall sänkas.  

I de  gjorda foreslagen trafikerar förbindelsebåtarna i huvudregel  till  alla öar med  en permanent 
bosattning. I  det här förhållandet  är  Nagus  sydligaste skärgård ett undantag  for  att invånarna där  är 
så f  att det har föreslagits att servicen kan skötas enbart med hjälp av båttransport.  I  förhållande  till 

 andra öar var syftet med förbindelsebåtarnas regelbundna trafikering att försöka bevara möjligheten 
att utföra  transport  av tyngre typ  till  ifrågavarande öar. Med avseende  på  vissa rutter föreslogs det 
att båttransporter skulle komplettera  den  huvudsakliga förbindelsebåttrafiken. Båttransport  är 

 betydligt förmånligare  än  trafik med förbindelsebåtar, och i många  fall  räcker  den till  att ta  hand  om 
persontrafiken. 

Houtskärsrutten:  
Det har föreslagits  en  modell för skötseln av Houtskär ruttområde, där det föreslås att  den  dagliga 
persontrafiken sköts med hjälp av båttrafiken. Tidtabellen borde möjliggöra dagliga arbets- och 
skolresor. Tungtrafikens behov skulle skötas med ett fartyg som trafikerar  på Iniös  tilläggsrutt, och 
vars rutt skulle utsträckas ända  till Houtskärs  huvudö några gånger i veckan.  På  detta sätt kunde  man 

 sköta även tyngre  transporter  inom Houtskär området. 
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Korpo  och Nagu rutter:  
I forsiaget  som galler Korpo och Nagu rutter har dessa förenats  till en  rutt. Med tanke  på  tidtabellen 

 är  trafikering  på  denna rutt  en  gång om dagen i båda riktningar fornuftig och skulle inte avvika 
väsentligt från det nuvarande,  till  exempel när det gäller Houtskärs Berghamn. Visserligen skulle 
servicenivån i förhållande  till de  öar som ligger norr om Nagu sjunka betydligt och därfbr har det 
föreslagits, att trafiken  till  dessa öar skulle kompletteras med båttransport.  På  detta sätt skulle 
servicenivån bibehållas  men  lösningen skulle vara forrnånligare  än den  nuvarande. 

Nagus  södra rutt och Utörutten: 
Med avseende  på UtOrutten  innehåller fbrslaget bara  en forä.ndring.  Berghamn har lämnats helt 
utanför rutten och fartyget skulle trafikera direkt från Pthnäs  till  Nötö. Detta därför, att  Aspo  har 
dyrare driftskostnader  än de  små forbindelsebåtarna, och trafiken  till  Bergholm  kunde rätt  så  enkelt 
skötas  på  ett annat sätt. 

Tre olika forslag har presenterats  for Nagus  södra ruttområde.  I  det första har  den  nuvarande rutten 
förändrats enbart  på så  sätt, att Berghamn har inkluderats och Knivskär har utelä.mnats.  I de  två 
andra förslagen har Nagus södra rutt placerats  till de  öar som ligger omedelbart söder om Nagu och 
där trafiken  nu  sköts med hjälp av båttransport. Trafiken  till de  sydligaste öarna  är  tänkt att skötas 
genom båttransport, eftersom  de permanent  bosatta invånarna  på  dessa öar bara  är  åtta  till  antalet. 

 Den  ena modellen omfattar  den så  kallade Nagu kringgångsrutten, och i  den  andra modellen 
trafikerar fartyget koncentrerat enbart  till  öarna söder om Nagu.  I  synnerhet i det sistnämnda 
alternativet kunde  man  lämna bort  de  nuvarande båttransporterna helt och hållet. 

Som presenterats ovanfOr, finns det alternativ  till  skötseln av trafiken utan att servicenivån skulle 
försämras. Trafiken kunde organiseras mera  på så  sätt att båttransporter skulle komplettera 
fOrbindelsebåttrafiken, som skulle utnyttjas mera sällan  än  nuförtiden. Trafikering av förbindelsebåtar 
skulle vara  en  grund som möjliggjorde även tyngre  transporter till  öarna. 
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1.  TIIVISTELMÄ 

Yhteysalusliikenne  on  saaristolakiin  (494/81)  perustuvaa valtion ylläpitämää saaristoliikennetta. 
Toiminta-alueena  on  Turunmaan saaristo, joka käsittää  Kustavin ja Dragsfjärdin välisen 
saaristoalueen. Yhteysalusliikenteestä  huolehtii Merenkulkulaitos. Ahvenanmaan saaristo- 
liikenteen hoitaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Yhteysalusliikenne turvaa saaristossa asuvan 
väestön liikenneyhteydet saaresta mantereelle. Suurimpiin saariin johtavien yleisten teiden osana 

 on  lisäksi Tielaitoksen yllapitämää lauttaliikennettä. Liikennepaikkoja saaristossa  on 110  ja  niiden 
määrä  on  säilynyt pitkään ennallaan. 

Yhteysalusliikenne  palvelee tällä hetkellä ensisijaisesti noin  1 040:tä  vakituisesti saaristossa asuvaa 
henkilöä  ja  reitit  on  suurelta osin suunniteltu heidän kuljetustarpeitaan silmällä pitäen. Vuonna 

 1975  vastaava väkimäärä oli noin  1 580  ja  1992  noin  1 200. On  ennustettavissa,  että vakituisten 
asukkaiden määrä edelleen vähenee. Vuositasolla matkustajia  on  noin  200 000  ja  ajoneuvoja 

 65000.  Vuodesta  1987  matkustajien määrä  on  lisääntynyt noin  100  % :lla  ja  ajoneuvojen määrä 
noin  350  %:lla.  Matkustajamäärät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistuneet 
vaikka saaristossa vakituisesti asuvien henkilöiden määrä ei vastaavasti ole lisääntynyt. Kasvu  on 

 perustunut ennenkaikkea kapasiteetin  ja  markkinoinnin lisääntymiseen.  On  ennustettavissa,  että 
saman suuntainen kehitys jatkuu lähitulevaisuudessakin. 

Liikenneministeriön päätöksen mukaisesti saaristossa vakituisesti asuvalle henkilölle yhteys- 
aluksella matkustaminen  on  ilmaista. Vuonna  1996  yhteysalusliikenteestä  aiheutuneet menot ilman 
pääomakustannuksia olivat  33 360 000  markkaa  ja  tulot  2 740 000  markkaa. Nettomenot 
pääomakustannukset huomioiden olivat tuolloin  44 374 000  markkaa. Vuonna  1987  menot ilman 
pääomakustannuksia olivat  30 581 108  markkaa (indeksikorjattu)  ja  tulot  457 080  markkaa. 
Nettomenojen lisäys ilman pääomakustannuksia vuodesta  1987 on  näin  ollen  ainoastaan  1,6  %. 

Yhteysalusliikenteen  palvelujen piirissä asuva väestö  on  iäkkäämpää  verrattuna  koko  maan 
ikärakenteeseen  ja lisääntymisikäistä  väestöä  on  suhteellisen vähän. Tästä johtuen alueen 
vakimäärän ennustetaan laskevan vuoteen  2010  mentäessä. Väkimäärän ennallaan pysyminen 
edellyttää muuttoliikkeen  tai  syntyvyyden selvää lisääntymistä nykyisestä. Positiivinen muuttoliike 
puolestaan edellyttää toimeentulomandollisuuksien lisääntymistä alueella. Tällä hetkellä 
muuttoliike saaristokuntiin ei ole merkittävää.  Sen  sijaan saariston käyttö vapaa-ajan alueena  on 

 merkittävästi lisääntynyt. 

Yhteysalusliikenteen  piirissä olevien kuntien elinkeinorakenteet vaihtelevat huomattavasti. Saarilla 
asuva väestö saa monessa tapauksessa toimeentulonsa useista eri lähteistä, jotka usein perustuvat 
yrittäjyyteen. Tyypillisiä yhdistelmiä ovat esimerkiksi jokin julkinen toimi yhdistettynä 
kalastukseen tai/ja matkailuun. Maataloudella  ja  etenkin erikoisviljelyllä  on  saarilla yhä paikoin 
suuri merkitys. Elinkeinojen moninaisuus asettaa erityisvaatimuksensa yhteysalusliikenteen 
hoidolle. Etätyö ei vielä näytä saavuttaneen  kovin  suurta sijaa saariston elinkeinona, vaikka 
saaristoa maaseudun tavoin pidetään alueena, jonne etätyö hyvin sopisi. Etätyö  ja 
matkailuelinkeinot näyttäisivätkin  selvimmin olevan niitä toimeentulolähteitä jotka tulevaisuudessa 
lisääntyvät. Näiden elinkeinojen lisääntymistä edistetään  mm.  kansallisin  ja EU:  n 

 aluekehitysvaroin. Saaristoalueet  kuuluvat eniten aluekehitysrahoitusta saaviin alueisiin. 

Saarten vakituisten asukkaiden lisäksi yhteysaluksia käyttävät myös vapaa-ajan matkailijat, jotka 
ovat nykyään vuositasolla suurin yhteysalusliikenteen käyttäjaryhmä. Näiden maksavien 
matkustajien määrä painottuu kesäkaudelle, minkä vuoksi yhteysalusliikenteen matkustajamäärissä 
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on  voimakas  kausivaihtelu. Kausivaihtelu  on  viime vuosina  entisestaän  kasvanut. Heinäkuun 
 matkustajamä.arä talvikuukausiin  verrattuna  (1996) on  noin kolminkertainen. Vapaa-ajan 

matkailijat ovat tuoneet saaristoon uusia  elinkeinomandollisuuksia.  

Vapaa-ajan matkailijoiden osuus alusten käyttäjistä  on  kasvanut  koko  ajan. Voidaan ennustaa, että 
heidän määränsä tulevaisuudessakin lisääntyy.  Loma-asuntojen määrän ennustetaan lisääntyvän 

 koko  maassa  ja  saaristokunnissakin  voidaan ennustaa näin käyvän. Lähes kaikissa Turunmaan 
saariston kunnissa  on  kaavoitustyö  meneillään  ja loma-asuntoja  on  kaavoitettu  merkittävässä 
määrin lisää.  Kunnat  ovat  kaavoitusmenettelyssään  eri vaiheissa, mutta keskimäärin voidaan 
ajatella, että uusien  loma-asuntojen vaikutus  matkustajamääriin  näkyy vasta vuoden  2000  jälkeen. 
Uusista  loma-asunnoista aiheutuu yleensä kesäaikaan ajoittuvan  henkilöliikenteen  lisäksi 
rakennusvaiheessa myös raskaampaa liikennettä. 

Ajoneuvojen kuljettaminen  yhteysaluksilla  on  jatkuvasti lisääntynyt  kuljetuskapasiteetin 
 kehittymisen myötä. Ajoneuvojen kuljettaminen aloitettiin vuonna  1975  ja  vuonna  1996 
 ajoneuvoja kuljetettiin noin  63 000.  Määrän ohella myös ajoneuvojen koot  ja  yksikköpainot  ovat 

kasvaneet huomattavasti.  Tielaitos  ennustaa liikenteen kasvavan vuoteen  2010  mentäessä noin  3 1 
 %:lla.  Autokannan ennustetaan vastaavana aikana lisääntyvän  35  %:lla.  

Ottaen huomioon aluepoliittiset näkökohdat, nykyisen kehityssuunnan,  Tielaitoksen  ennusteet  ja 
 maankäytön tulevaisuudennäkymät voidaan ennustaa, että matkustajien  ja  ajoneuvojen 

 kuijettaminen yhteysaluksilla  tulee lisääntymään. Arvion mukaan vuonna  2010  yhteysaluksilla 
 matkustaa noin  350 000  matkustajaa. Tämän arvion mukaan matkustajamäärä lisääntyisi  75  %:lla. 

 Ajoneuvojen kuljetusmäärät lisääntyvät arviolta noin  50  %,  eli noin  98  000:een ajoneuvoon 
 vuodessa.  
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2.  SAMMANDRAG  

Förbindelsefartygstrafiken 	är  skärgårdstrafik,som  upprätthålls av staten  på  basen av 
skärgårdslagen  (494/81).  Verksamhetsområdet  är  Åbolands  skärgård, dvs skärgårdsområdet 
mellan Gustavs och Dragsijärd. Sjöfartsverket handhar fbrbindelsefartygstraflken. Ålands 
landskapsstyrelse sköter skärgårdstraflken  på  Åland. Förbindelsefartygstrafiken tryggar 
skärgårdsbefolkningens kommunikationer från öar  till  fastlandet. Längs  de  allmänna vägarna som 
leder  till de  största öarna finns dessutom farjtraflk, som upprätthålls av Vägverket. Det finns  110 

 trafikplatser i skärgården och antalet har länge varit oförändrat. 

Förbindelsefartygen betjänar  nu  i första  hand ca 1040  bofasta skärgårdsbor och rutterna har  till 
 stor  del  planerats enligt deras transportbehov. År  1975  var dessa skärgårdsbor  1580  och  år 1992 

ca 1200.  Enligt prognoserna kommer  de  bofasta skärgårdsbornas antal att sjunka ytterligare. Det 
årliga passagerarantalet  är ca 200 000  och antalet fordon  är ca 65 000. Sedan år 1987  har antalet 
passagerare stigit  ca 100  %  och antalet fordon  ca 350  %.  Under de  senaste tio åren har 
passagerarantalet mer  än  fördubblats även om  de  bofasta skärgårdsbornas antal inte stigit i 
motsvarande  grad.  Ökningen har framför allt berott  på  ökad kapacitet och marknadsföring.  Man 

 kan anta att utvecklingen går i samma riktning även  under den  närmaste framtiden. 

Enligt Traflkministeriets beslut reser  den  bofasta skärgårdsbefolkningen  gratis på 
 f'Orbindelsefartygen.  År  1996  var £örbindelsefartygstraflkens utgifter, utan kapitalutgifter,  33360 

000 mark  och inkomsterna  2 740 000 mark.  Nettoutgifterna, med beaktande av kapitalutgifterna, 
var  då 44 374 000 mark.  År  1987  var utgifterna, med beaktande av kapitalutgifterna,  30 581 108 
mark  (indexjusterat)  och inkomsterna  457 080 mark.  Utan kapitalkostnader har nettoutgifterna 
således stigit endast  1,6  %  sedan år 1987.  

Befolkningen som betjänas av förbindelsefartygen  är  äldre  än  åldersstrukturen i landet i övrigt och 
personer i fertil ålder finns det relativt lite. Därför räknar  man  med att skärgårdens folkmängd 
kommer att minska  till år 2010. Om  folkmängden skall hållas  på  nuvarande nivå bör inflyttningen 
och nativiteten öka.  En  positiv inflyttning kräver igen att utkomstmöjligheterna bör förbättras.  I 

 detta  nu är  inflyttningen  till  skärgårdskommunerna ringa. Däremot har användningen av 
skärgården för fritidsaktiviteter ökat i betydande  grad.  

Näringsstrukturen i kommunerna inom thrbindelsefartygens trafikområde varierar mycket. 
Befolkningen  på  öarna fr i många  fall sin  utkomst  på  ett flertal olika sätt som baserar sig  på 

 f'oretagarverksamhet.  Typiska kombinationer  är  t.ex  en  offentlig tjänst kombinerad med fiske 
och/eller turism. Lantbruket och skärskilt specialodling har fortfarande ställvis stor betydelse  på 

 öarna. Näringarnas mångfald ställer sina speciella krav  på  hur forbindelsefartygstrafiken sköts. 
Distansarbetet har inte ännu fatt något större fotfaste som näring i skärgården, där det skulle 
lämpa sig väl. Distansarbete och turistnäringarna verkar tydligast vara  de  utkomstkällor som 
ökar i framtiden.  Man  stöder utvecklingen av dessa näringar bl.a med 
regionutvecklingsfinansiering både nationellt och  via  EU. Skärgården hör  till de  områden som får 
mest regionutvecklingsstöd. 

Förutom öarnas fasta befolkning använder också fritidsresenärerna fOrbindelsefartygen. Dessa  är 
på  årsbasis  den  största gruppen som använder förbindelsefartygen. Dessa betalande resenärer 
koncentreras  till  sommarperioden. Förbindelsefartygens passagerarantal varierar därför kraftigt 
beroende av årstiden. Säsongvariationerna har  de  senaste åren ökat ytterligare. Passagerarantalet i 
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juli  är  tre gånger högre  än under  vintermånaderna  (1996).  Fritidsresenärerna har hämtat nya 
utkomstmöjligheter  till  skärgården. 
Fritidsresenärernas andel av fartygspassagerarna har ökat hela tiden.  Man  kan anta att deras antal 
ökar också i framtiden. Antalet fritidsbostäder antas öka i hela landet. Det samma torde gälla 
även skärgårdskommunerna.  I  nästan alla kommuner i Åboland pågår planeringsarbete och ett 
betydande antal fritidsbostäder har planerats  till.  Kommunerna  är  i olika stadier av 
planeringsfbrfarandet,  men man  kan utgå ifrån att  de  nya fritidsbostäderna inverkar  på 

 passagerarantalen forst efter  år 2000. De  nya fritidsbostäderna fbranleder, forutom ökad 
persontrafik  under  sommarmånaderna, även ökad tung trafik  under  byggnadsskedet. 

Fordonstransporterna  på forbindelsefartygen  har ökat kontinuerligt  då transportkapasiteten  har 
vuxit. Transporten av fordon inleddes  år 1975  och  år 1996  transporterades  ca 63 000  fordon. 
Förutom fordonens antal har också fordonens storlek och vikt ökat betydligt. Enligt Vägverkets 
prognos kommer trafiken att öka  ca 31 % till år 2010.  Bilparken väntas öka  ca 35 % under 

 samma tid. 

Med beaktande av regionpolitiska aspekter,  den  nuvarande utvecklingstrenden, Vägverkets 
prognoser och markanvändningens framtidsvyer kan  man  förutspå att transporten av passagerare 
och fordon  på forbindelsefartygen  kommer att växa. Enligt beräkningarna reser  ca 350 000 

 passagerare med forbindelsefartygen  år 2010.  Passagerarantalet skulle  då  öka  75 %. Man 
 beräknar att antalet fordon som transporteras ökar  ca 50 %,  dvs  ca 98 000  fordon i året. 
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3. ENNUSTEEN TAVOITTEET 

Liikenneministeriö  on  uudistamassa liikennesektorin ennusteiden laatimismenettelyä. Tavoitteena 
 on  kaikille liikennemuodoille soveltuvan ennustejärjestelmän kehittäminen  ja  liikennemuotojen 

yhteistyön järjestäminen. Liikenneministeriö onkin käynnistänyt laajan koiniivuotisen  projektin, 
 jonka tarkoituksena  on  käynnistää ennustejärjestelmien kehittämistyö. 

Osana valtakunnallista liikenne-ennustetta Saaristomeren merenkulkupiiri  on  teettänyt liikenne- 
ennusteen hallinnoimastaan saariston yhteysalusliikenteestä. Ennuste  on  laadittu vuotta  2010 

 ajatellen. Ennusteen tavoitteena  on  antaa tietoa saariston tulevaisuudennäkymistä  ja 
kehityssuunnasta  liikenteen näkökulmasta. Ennusteen tulee antaa tietoa,  jota  voidaan käyttää 
tulevaisuuuden liikennesuunnitelmien, kuten kustannusten, investointien  ja reittisuunnitelmien 
apuvälineenä.  

Ennusteen laadinnassa  on  pyritty ottamaan huomioon  mm.  alueen elinkeinorakenteeseen liittyviä 
seikkoja, väestönkehitys, maan-  ja  vesialueen käyttö, palvelujen tarjonta,  haja-alueasutuksen tuet 

 sekä nykyinen liikennekehitys. Lainsäädännössä  ja aluepolitiikassa  mandollisesti tulevaisuudessa 
tapahtuvia muutoksia ei ole voitu ennakoida.  

4. ENNUSTEEN MENETELMÄT, LÄHTEET  JA 
 PERUSOLETTAMUKSET  

Tämän ennusteen tekemisessä  on  pääasiallisena aineistona erilaiset haastattelut, joita tekijä  on 
 tehnyt saaristossa. Näkemyksiä  on  tarpeen mukaan kysytty myös erilaisilta viranomaisilta. 

Laajojen liikenteestä tehtyjen ennusteteorioiden soveltaminen saaristoon osottautui vaikeaksi. 
Saaristo poikkeaa väestörakenteeltaan, elinkeinorakenteeltaan  ja elinympäristöna  niin suuresti 
muusta yhteiskunnasta, että pienipiirteinen asioiden tarkastelukulma tuntui sopivimmalta. 

Erilaiset kirjalliset lähteet  ja  erityisesti tilastot ovat haastattelujen ohella olleet tärkeä tiedonlähde. 
Työssä käytetty väestöä koskeva uusin tilasto  on Väestörekisterikeskuksen  vuoden  1997 

 tammikuun tilasto. Kyseisessä tilastossa väestöstä  on  koottu tiedot kylittäin, eivätkä kylä  ja  saari 
aina vastaa toisiaan. Tämä oli kuitenkin ainoa tilasto, jossa väestöä koskevaa tietoa oli saatavilla 

 koko  kuntaa pienempänä aluejakona. Tilastojen tietoja  on täydennetty  kunnista saaduilla 
asukasluvuilla. Mikäli saaren asukasluku  on  peräisin kunnasta,  se  käy ilmi tekstistä.  On  myös 
muistettava, että saariston asukasmäärä vaihtelee kausittain. Vakituisten asukkaiden lisäksi saarilla 
asuu väestöä, joka asuu saaristossa keväästä syksyyn  ja muuttavaa sydäntalveksi esimerkisi 
kuntakeskukseen. 

Yhteysalusliikenne  on  valtion varoin ylläpidettävää liikennettä, eivätkä liikenteestä saatavat tulot 
kata siitä aiheutuneita kustannuksia, joskin ero kustannusvastaavuudessa  on  pienentynyt 
merkittävästi  1980-luvun puolivälin jälkeen. Näin  ollen  liikenteen ylläpito ei perustu taloudellisiin 
arvoihin vaan muihin, esimerkiksi aluepoliittisiin näkökohtiin. Liikenteen kannattavuus ei  täten  ole 
liikennettä ohjaava tekijä kuten usein muun liikenteen kohdalla  on.  

Kun yhteysalusliikenteestä  on  kysymys, ei voi olla korostamatta  sen  tärkeyttä saariston asukkaille 
 ja  heidän jokapäiväiselle elämälleen. Liikenteen merkitys  on  hyvin ratkaiseva saarten asutuksen 

olemassaololle. Ennusteen tekemiselle tämä aiheuttaa omat ongelmansa. Näitä asioita pohtiessa 
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mieleen tulee aika ajoin usein esitetty kompakysymys: "Kumpi oli  ensin -  muna vai  kana? 
 Asetelmat liittyvät sikäli yhteen, että monen saaren kohdalla voi ennustaa, että asutus tulee 

saarella säilymään, mikäli  yhteysalusliikenne jatkossakin toimii nykyisellä tasolla. Mikä  on  ennuste 
silloin  jos vuorotiheys  saarelta  I  saarelle parantuu siten, että päivittäinen työssäkäynti esimerkisi 
kunnan keskuksessa tulee mandolliseksi?  On  helppo ennustaa, että saaren asukasluku 
todennäköisesti kasvaisi. Vastaavista tapauksista  on  olemassa käytännön esimerkkejä. 

Tässä työssä  on  pitäydytty olettamuksissa  siinä, että liikenneyhteydet säilyvät nykyisellä tasolla. 
Lähitulevaisuudessa ei ole suunnitteilla merkittäviä reittimuutoksia  tai  investointeja kaluston 
kapasiteetin lisäamiseksi. Yleisesti ottaen ei ole realistista olettaa, että yhteydet voisivat 
tulevaisuudessakaan kaikkiin saariin olla yhtä hyvät. Tällainen tilanne kyseisellä,  pinta-alaltaan 
laajalla alueella tuskin tulee toteutumaan. 

Yhteysalusliikenteen  suunnittelussa oli pitkään periaatteena  se,  että liikennettä suunnitellaan 
saarten vakituisten asukkaiden tarpeiden pohjalta.  90-luvulla myös matkailun  ja  kesäasutuksen 
tarpeita alettiin huomioida entistä enemmän (Ohman  1995:115).  Vakituisen asutuksen  ja  muiden 
matkustajien tarpeet eivät useinkaan ole ristiriitaisia,  sillä  matkailijat lisäävät monissa tapauksissa 
saarten asukkaiden toimeentuloa  (TS 25.8.197).  Myös esimerkiksi Rengastie, joka  on  suunnattu 
erityisesti matkailijoiden tarpeisiin, koetaan myös sekä Houtskarin että Iniön kunnissa tärkeänä 
yhteytenä. muutenkin  ja  yhteyden toivottaisiin toimivan myös talvikautena. Tässä työssä onkin 
pyritty tarkastelemaan liikenteen molempia käyttäjäryhmiä, sekä matkailijoita että vakituisia 
asukkaita.  

5. YHTEYSALUSLIIKENTEESTÄ  YLEISESTI 

Valtiollinen yhteysalusliikenne Turunmaan saaristossa alkoi tammikuussa  1920.  Vuoteen  1950 
 saakka  valtio  hoiti ainoastaan talviajan liikenneyhteyksiä. Maantieverkon laajentuessa suurimmille 

saarille tuli yksitysestä laivaliikenteestä kannattamatonta  ja  näin saaristokuntien reuna-alueiden 
liikenneyhteydet huononivat ratkaisevasti. Tällöin katsottiin tarpeelliseksi aloittaa valtiollinen 
ympärivuotinen liikenneyhteyksien hoitaminen. Ympärivuotisen liikennöinnin alkuvaiheissa 
liikennettä hoitivat  mm.  Tielaitos,  Posti-  ja  telelaitos sekä Merenkulkuhallitus. Vuodesta  1968 

 saaristoliikenne  on  ollut keskitettynä Turun luotsipiirille, sittemmin Saaristomeren 
Merenkulkupiirille. (Öhman  1995:113-115)  

Tällä hetkellä Saaristomerellä liikennöidään ympärivuotisesti 12:lla eri reittialueella  ja 
kesäkaudella liikennöidään  lisäksi Suurta saaristoreittiä  ja Rengastietä.  Pääasiallisesti reitit 
liikennöidään kandeksan eri kunnan alueella, jotka ovat Dragsijärd, Parainen, Nauvo, Korppoo, 
Houtskari, Iniö, Velkua  ja  Rymättylä. 

Liikennettä hoidetaan kesäaikana 14:llä aluksella, joista  3 on  yhteysalusliikenteeseen vuokrattuja 
 aluksia. Alusten koot vaihtelevat  36:n  matkustajan aluksista  200:n  matkustajan aluksiin. Näiden 

lisäksi liikennettä täydennetään tarvittaessa yksityisellä venekalustolla. Kahta vuokrattua alusta 
lukuunottamatta kaikki alukset voivat kuljettaa myös autoja. Alusten autojenkuljetuskapasiteetti 
vaihtelee 2:sta 52:een. 
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5.1  LIIKENTEEN KEHITYS 

Vuosittaiset matkustajamäärät ovat pääsääntöisesti kasvaneet jatkuvasti (Katso kuvio  1.1.). 
 Erityisesti  80-luvun loppupuolelta lähtien matkustajamäärän lisääntyminen  on  ollut voimakasta. 

Vuonna  1985  matkustajia oli yhteensä. noin  89 000  ja  vuonna  1996  noin  195000.  Myös 
ajoneuvojen kuljetusmäärät ovat kasvaneet, Vuonna  1985  kuljetettiin noin  13 000  ajoneuvoa  ja 

 vuonna  1996  noin  62 000.  

Yhteysalusten kuLjetukset  

250000  .•----'•---.--•••-_______ _________ 

 200000 

1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995  
vuosi 

Kuvio  5.1.1.  Yhteysalusten  kuljetukset vuosina  1985-1996.  
Lähde: Saaristomeren merenkulkupiiri. 

Yhteysalusten  kuljetusten voimakkaaseen kasvuun  on  suurelta osin vaikuttanut liikenteen jatkuva 
kehittäminen. Liikenteeseen  on  asetettu uusia  ja  parempia aluksia, mikä  on  mandollistanut 
palvelun parantumisen esimerkiksi aikataulullisesti. Vuorotiheys  on  monin paikoin lisääntynyt 
merkittävästi. Kaikkien reittien varrelle  on  rakennettu lisäksi uusia laitureita  ja  väyliä  ja  näin 
liikenteen piiriin  on  saatu uusia alueita. (Öhman  1995:113-115).  

Yhteysalusliikenteen  käyttäjiltä perittävät maksut perustuvat Liikenneministeriön päätökseen. 
Henkilökuljetusmaksut  on  porrastettu  matkan  pituuden mukaan. Kappaletavarasta perittävät 
maksut  on  porrastettu tavaran painon mukaan  ja ajoneuvoista  perittävä maksu ajoneuvon koon 
mukaan. Yhteysaluksilla saavat matkustaa maksutta reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi 
asuva henkilö  ja  hänen omistamansa ajoneuvo. Myös saaristossa palvelutehtävää suorittavat 
henkilöt  ja ajoneuvot  saavat matkustaa ilmaiseksi. 

Taulukossa  1.2. on  esitettynä yhteysalusliikentessä matkustaneiden maksavien  ja  maksutta 
matkustaneiden määrän kehittyminen vuodesta  1985  vuoteen  1996.  Taulukko havainnollistaa 
kuinka voimakkaasti erityisesti maksavien eli saariston ulkopuolella asuvien henkilöiden määrä  on 

 lisääntynyt. Vuonna  1994  maksavien  matkustajien määrä "ohitti" ilmaiseksi matkustavien määrän 
 ja  ryhmien ero näyttäisi kasvavan  koko  ajan. Maksavat matkustajat ovat muodostuneet vähitellen 
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vuositasolla tarkasteltuna suurimmaksi yhteysalusten käyttäjäryhmäksi. Reiteittäin ryhmien erot 
vaihtelevat huomattavasti (naista myöhemmin reittikohtaisissa osioissa). Kehitys kertoo osittain 
siitä, että matkailijat ovat "löytäneet" yhteysalukset. Maksavia asiakkaita ovat tietysti myös 
saariston  loma-asukkaat, mutta  loma-asuntojen määrässä ei ole viime vuosina tapahtunut sellaista 
lisääntymistä, mikä selittäisi edellä mainitun kehityksen. 

Yhtenä syynä maksavien  ja  ilmaiseksi matkustavien määrien muuttumiseen  on  matkustajien 
luettelointijarjestelmän uudistaminen vuoden  1994  alusta. Nyt luetteloinnin hoitaa  on  elektroninen 
laitteisto, joka mandollistaa tarkan asiakasmäärien rekisteröinnin. 

Maksavien  asiakkaiden määrän jatkuva lisääntyminen  90-luvun alusta  on  ajankohtana 
mielenkiintoinen sikäli, että  se  ajoittuu samoihin aikoihin kuin maamme taloudellinen  lama.  Monen 
kohdalla  lama  konkretisoitui työttömyytenä  ja  näin  ollen  vapaa-ajan lisääntymisenä. Voi hyvin 
kuvitella, että henkilöllä, jolla esimerkiksi  on  loma-asunto saaristossa,  on  työttömäksi jäätyään 
paremmat mandollisuudet oleskella  loma-asunnossaan. Osittain samoista lähtökohdista voidaan 
ajatella myös matkailun lisääntymistä saaristossa. Edellä mainittuja seikkoja tärkeämpänä pitäisin 
kuitenkin liikennettä hoitavan kaluston  ja  yhteyksien parantumista. 

Matkustajamirãn  kehitys  1985  -  1996 
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Kuvio  5.1.2,  Yhteysalusliikenteen  matkustajamäärän kehitys  1985-1 996.  
Lähde: Saaristomeren merenkulkupiiri. 

Myös maksavien  ja  ilmaisten ajoneuvojen märien kehitys  on  samansuuntainen (Kuvio  1.3.). 
 Nykyisessä tilanteessa ilmaiseksi kuljetettavien ajoneuvojen määrä  on  kuitenkin vielä suurempi 

kuin maksavien ajoneuvojen. Ryhmien välinen ero  on  supistunut vuoden  1994  jälkeen  ja  voidaan 
ennustaa, että maksavien ajoneuvojen määrä  on  ilmaiseksi kuijetettavia suurempi vuonna  1998. 

 Ajoneuvojen määrän voimakas lisääntyminen  90-luvun puolivälin paikkeilla selittyy luultavasti 
suurelta osin kanden uuden lautta-aluksen  Auran  (Hiittinen)  ja  Auroran (Iniö) liikennöinnin 
aloittamisella. Lautat pystyvät kuljettamaan  52  henkilöautoa kerralla, mikä  on  ollut huomattava 
kapasiteetin lisäys näillä vilkasliikenteisillä reiteillä. Näissä tapauksissa kapasiteetin lisääntyminen 

 ja  näin liikenteen sujuvoituminen itsessään lienee toiminut liikennettä lisäävästi. Ajoneuvojen 
määrän lisääntymisen lisäksi myös ajoneuvojen yksikköpainot ovat huomattavasti kasvaneet. 
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Ajoneuvojen määrän kehitys  1985  -  1996 
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Kuvio  5.1.3.  Yhteysalusliikenteessä kuijetettujen  ajoneuvojen määrän kehitys  1985-1996.  
Lähde: Saarislorneren inerenkulkupiiri. 
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5.2  KAUSIVAIHTELUT 

Yhteysalusten matkustajamäarissä  on  voimakasta kausivaihtelua (Katso kuvio  1.4.).  Vilkkain 
 sesonki ajoittuu yleisimpaan lomakuukauteen, heinäkuuhun. Kuviosta  on  paateltävissä,  että viime 

vuosina tapahtunut maksavien matkustajien määrän lisääntyminen ajoittuu kesäkauteen, koska 
talviajan matkustajamäärissä ei suurta muutosta ole nähtävissä. Tmä tarkoittaa sitä, että 
maksavien asiakkaiden lisääntymisen myötä liikennemäärien kausivaihtelutkin ovat kasvaneet 
jatkuvasti. Viime vuosina heinäkuun huippulukemat keskimääräisiin talviajan liikennemääriin 
verrattuna ovat olleet noin kolminkertaiset. Mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena aiheutuu tästä 
tulevaisuutta ajatellen omat ongelmansa esimerkiksi liikennetarpeiden  ja  alusten kapasiteetin 
yhteensovittamiselle. Karkeasti ajatellen talviajan liikenteen hoitamiseen riittävä alus voi 
kesäsesonkina olla liian pieni. Liikenteen suunnittelussa voidaan joutua entistä enemmän 
kiinnittämään huomiota juuri kausivaihteluihin. 

Yhteysalusliikenteen  matkustajat  kuukausittaln  1994  -  1997 

Kuvio  5.2.1.  Yhteysalusliikenteen  matkustajat kuukausittain  1994-1997.  
Lähde: Saaristomeren merenkulkupliri 
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6. REITTIALUEIDEN  KUVAUKSET  JA  ENNUSTEET  

6.1  HIITTISTEN REITTIALUE 

Hiittisten reittialueella liikennöidäan runkoreittia  ja lisäreittiä. Runkoreitti  hoitaa yhteyttä Rosala-
Hiittisistä Kasnäsiin. Lisäreitti liikennöi muiden asuttujen saarten  ja  mantereen välillä. Lisäreitti 
käy reitillään yhdessätoista saaressa. Aluksen liikennöintialue  on  suuri  ja  etäisyydet pitkiä. Tämän 
vuoksi esimerkiksi saarilla asuvat koululaiset eivät voi käyttää koulumatkoillaan yhteysalusta, 
vaan heidän kuljetuksensa  on  järjestetty kunnan toimesta taksiveneellä. 

Hiittisten runkoreitillä  oli vuonna  1996  käyttäjiä  56 558,  joista maksutta matkustavia asiakkaita 
 55  %. Hiittisten lisäreitin  matkustajamäärä oli vastaavasti  14 947,  joista ilmaiseksi matkusti  37  %. 

Dragsijärdin  kunnassa  on  asukkaita yhteensä  3760.  Kunnan väestömaärä  on  vähentynyt sekä  1980 
 että  90-luvuilla. Tilastokeskuksen tekemän ennusteen mukaan kunnan väestöennuste  on 
 seuraavanlainen (muuttoliikkeen sisältävä laskelma):  

	

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  

	

Dragsfjärd  3611 	3565 	3522 	3179 	2710  
Lähde: Tilastokeskus 

Ennusteen mukaan väkiluvun väheneminen jatkuisi edelleen  ja  väkiluku olisi vuonna  2010  noin 
 3200.  

Saarten tilanne poikkeaa edellisestä sikäli, että niiden asukasmäära  on 80-  ja  90-  luvuilla ollut 
kasvusuunnassa (Hokka  1992:5).  Saarilla asuu vakituisesti tällä hetkellä noin  400  asukasta. 
Näyttää siltä, että  60-  ja  70  lukujen voimakas väestön väheneminen  on  pysähtynyt. Saarille  on 

 muuttanut  mm.  entisten saarelaisten lapsia sekä "uudisasukkaita". Tällainen kehitys  on  ollut 
huomattavissa selvimmin Hiittisissä  ja Rosalassa,  mutta myös Högsårassa, Vänössa  ja 
Tunnhamnissa.  

Vuoden  1997  tammikuun tilaston mukaan reittialueen saarten väkiluku  on  esitettynä oheisessa 
taulukossa. Tiedot ovat kylittäisiä tietoja, mutta tässä tapauksessa kylä vastaa melko hyvin yhtä 
saarta. 

Helsingholm  (kunnan antama tieto)  4  
Tunnhamn  4  
Bolax  4  
Holma  8  
Vänoxa  17  
Biskopsö  19  
Vänö  20  
Högsåra  56  
Orö  22  
Rosala-Hiittinen  (sis.  myös Ängesön)  225  
Yhteensä  379  
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Kunnan väestön ikärakenne  on  seuraavanlainen: 

ikäryhmä 	koko 	kunta reittialueen saaret lisäreittialueen 	koko  maa  (1995) 
(1997) 	(1997) 	 saaret  

0-14 	14% 	16% 	 14% 	 19% 
15-64 	61% 	58% 	 55% 	 67%  
y1i65 	25% 	26% 	 31% 	 14% 

Koko  maan väestön ikärakenteeseen verrattuna saarten väestö  on  iäkkäämpää. Lisäreittiin 
 kuuluvien saarten asukkaiden ikärakenne poikkeaa  jo  huomattavasti  koko  maan keskiarvosta: yli 

 65-vuotiaiden  osuus  on  peräti  31  %.  

Kunnan asukkaista  40  %  saa toimeentulonsa teollisuudesta. Dragsijärd onkin selvitykseen 
kuuluvista kunnista ainoa selvästi teollisuuskunta  (koko  maassa  28  %). Perustuotannosta 

 toimeentulonsa saa  9  %  ja  vastaavasti palveluista  45  %.  

Saarten elinkeinorakenne poikkeaa  koko  kuntaa kuvaavista luvuista. Saarilla ei ole teollisuutta 
kuten mantereella. Kalastus  ja  siihen liittyvä jalostus  on  yksittäisistä elinkeinoista tärkein. 
Kaikenkaikkiaan noin  150  ihmistä saa niistä toimeentulonsa Dragstjärdin saaristossa. Kunnan 
alueella  on n. 25  kalanviljelylaitosta.  

Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntäa luvat kalankasvatustoimintaan. Sieltä saatujen tietojen 
mukaan kalankasvatutoiminnan harjoittamista ei lähitulevaisuudessa ole tarvetta rajoittaa 
nykyisestä. Sensijaan tuotantotaloudellisista syistä kalankasvatuksen tulevaisuudennäkymät eivät 
ole  kovin  hyvät. Kalanviljelyn kansainvälistä kilpailukykyä ajatellen valuuttakurssien kehitys  on 

 viimeisen kanden vuoden aikana ollut epäsuotuisa  ja  suomalaisten kirjolohiviejien 
hintakilpailukyky vientimarkkinoilla  on  heikentynyt.  Oman  lisänsä tähän kehitykseen  on  tuonut 

 EU,  johon liittymisen myötä kotimaista tuotantoa ei enää voida suojella tuonnilta kansallisilla 
kiintiöillä. Lohikalojen tuonti onkin kasvanut nopeasti  ja  hintataso  on  laskenut. (Kalankasvatuksen 
ympäristönsuojeluohjelma  1996:3 2)  

Kunnan edustajan mukaan saaristossa  on  noin  20  etätyötä  tekevää yritystä. Alueella toimii  mm. 
 kielenkääntäjiä, suunnittelu-  ja insinööritoimistoja, varauskeskuksia  tms.  

6.1.1  Reittialueen  saaret 

Rosala-Hiittisissä  asuu yhteensä  225  asukasta. Saarissa  on  melko hyvä palvelutaso: ala-aste, 
kauppoja, asiamiesposteja, motelli jne. Saarilla  on  varsin  paljon erilaista turismiin liittyvää 
toimintaa, miii. vierasvenesatama  ja  useampia mökkikyliä. Saarten asukkaat saavat elinkeinonsa 
useista eri lähteistä, ovat usein ns. "monitoimi-ihmisiä". Turismi, kalastus, kalanviljely  ja valtio 

 ovat tärkeitä saarelaisten työllistäjiä. Saaressa asuu  mm. 5  yhteysalusten  työntekijää. Hyvistä 
liikenneyhteyksistä huolimatta saarelta käydään melko vähän töissä saaren ulkopuolella. Hiittisten 

 ja Kasnäsin  välillä liikennöivän lautta-aluksen ansiosta Hiittisten liikenneyhteydet toimivat hyvin. 
Lautta pystyy myös kuljettamaan raskasta liikennettä  ja  linja-autoja. 

Orössä  sijaitsee varuskunta, jonka henkilökunnan määrä vaihtelee jatkuvasti. Kuntalaisia saarella 
asuu  22,  jotka ovat töissä varuskunnassa. Varuskunta hoitaa omat henkilö-  ja tavarankuije- 
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tuksensa  omilla aluksillaan  ja yhteysalus  palvelee lähinnä ns. kuntalaisia. Puolustuslaitos ei 
mielellään palvele kuljetuksillaan muita kuin varuskuntalaisia, minkä vuoksi yhteysalusta tavitaan. 

Vänössä  asuu vakituisesti  20  asukasta. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan saarella  on 4 
 alle  1 5 -vuotiasta. Lapset käyvät koulua Taalintehtaalla. Saaren elinkeinoja ovat  mm.  kalastus, 

lampaidenhoito, matkailu. Saarella  on  myös saaristomatka-mökkivuokraustoimisto  ja  muuta 
etätyötä. 

Tunnhamnissa  asuu vakituisesti  4  henkilöä  (1  perhe), jotka kaikki ovat työikäisiä.  Osa  heistä käy 
töissä vaihtelevasti saaren ulkopuolella (rakentajia). 

Högsårassa  on  vakituisia asukkaita  56.  Saarella  on  kauppa, motelli, kahviloita  ja 
väylänhoitotukikohta.  Saaressa asuukin  3  väylänhoitchenkilöstöön  kuuluvaa työntekijää. Saarelta 

 on  jonkin verran työssäkäyntiä saaren ulkopuolella.  alle  15  vuotiaita saaren väestöstä  on 13 %. 
Högsåran  ja  mantereen välille  on  suunnitteilla lauttayhteys. 

Helsingholmissa  asuu vakituisesti  4  asukasta, jotka kaikki ovat työikäisiä. Elinkeinona  on 
vierasvenesatama  ja kalanviljely.  

Holman  saarella asuu  8  vakituista asukasta, joista kaikki  alle  65  vuotiaita. Asukkaat ovat töissä 
saarella, ns. monitoimi-ihmisiä. 

Ängesön  saarella asuu kunnasta saatujen tietojen mukaan vakituisesti  4  asukasta, yksi  3  
sukupolven perhe. 

Vänoxan  saarella asuu vakituisesti  17  asukasta. Saarella  on mm. lomakylä. Bolaxin  saarella asuu 
vakituisesti  4  asukasta. 

Biskopsössä  (mukaanlukien lähisaaret Träskönja  Djupön)  asuu vakituisesti  19  henkeä, joista  3 on 
 alle  15 -vuotiaita. 

Dragsfjärdin  saaristossa  on  lisäksi muutamia saaria, joilla  on  vakituista asutusta  ja  joissa 
yhteysalus ei silti käy. Tällaisia ovat  Storlandet  (2 as.),  Söderön  (2 as.),  Granholm  (2 as.)  ja 
Sommarön  (7 as.) 

6.1.2 Loma-asutus  

Kesämökkejä.  kunnan alueella  on  tällä hetkellä noin  2000.  Läntiseen saaristoon (Kasnäsistä 
länteen)  on kaavoitettu  paljon uusia  loma-asuntotontteja.  Kaava mandollistaa mökkien määrän 
kolminkertaistumisen. Tonttien kysynnässa  on  havaittu  jo  selvää lisääntymistä  lama-aikaan 
verrattuna.  

On  huomattavissa suuntaus, että monet rakentavat  loma-asunnoistaan talviasuttavia, minkä 
johdosta "mökkiläiset" liikkuvat alueella ympäri vuoden. Tähän liittyen yhtenä 
tulevaisuudenkuvana voi myös nähdä  sen,  että eläkeikäiset  loma-asukkaat muuttavat saarille 
vakituisiksi asukkaiksi. 
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6.1.3  Ennuste reittialuelle 

Dragsfjärdin  saarten asukasluku  on 80-  ja  90-luvuilla kasvanut, poiketen näin kunnan yleisestä 
väestönkehityksestä. Kunnasta saatujen tietojen mukaan kehitys jatkuu samansuuntaisena 
tulevaisuudessakin.  Mm.  matkailun lisääntyminen  ja etätyön  mandollisuudet ovat olleet niitä 
elinkeinoja jotka ovat parantaneet saaristossa elämisen edellytyksiä. 

Että kehitys voisi jatkua samansuuntaisena täytyisi elinkeinotoimintojen edelleen kehittyä. 
Erityisesti lisäreitin alueen saarilla asuva väestö  on  suhteellisen iäkästä  ja  ilman heitä korvaavaa 
saarillemuuttoa asukasmäärät tulevat vähentymään vuoteen  2010  mentäessä. Lisääntymisikaista 
väestöä saarilla  on  kuitenkin tällä hetkellä niin vähän. 

Yhtenä saarten ympärivuotista väkilukua kasvattavana väestöryhmänä voidaan nähdä 
kesäasukkaat, jotka esimerkiksi eläkeikään päästyään haluavat muuttaa vakituisiksi asukkaiksi 

 loma-asuntoihinsa,  joista monet ovat talvi-asuttavia. Esimerkiksi Bolaxin  ja Vänoxan  saarten 
väkiluvun kunta ennustaa kasvavan tulevaisuudessa juuri tällä tavoin.  

Oman  uhkakuvansa  asiaan tuo kalankasvatustoiminnan kannattavuuden epäsuotuisa kehitys viime 
vuosina. Dragsfärdin saaristossa kalankasvatuksella  ja  siihen liittyvillä elinkeinoilla  on 

 toimeentulon lähteenä suuri merkitys.  Jos  suomalainen  kala  häviää hintakilpailussa tuontikalalle  ja 
 vienti ei kannata, ei elinkeinon jatkumiselle ole tulevaisuudessa takeita. 

Hiittinen-Rosala poikkeaa lisäreitin saarista sikäli, että  sen  asukkaat eivät ole niin riippuvaisia 
saaren omista työpaikoista, koska hyvä liikenneyhteys mantereelle mandollistaa päivittäisen 
työssäkäynnin mantereella.  

6.2  PARAISTEN REITTIALUE 

Paraisten reittialueen alus liikennöi Paraisten kunnan alueella neljään saareen: Björkholm, Heisala, 
 Kuggö, Granholm ja Ramsholm. Nauvon  alueella alus käy Pensarissa  ja Aspholmissa.  Reitin 

alku/päätepiste  on  Granvikissä.  Aluksen vuorotiheys  on  varsin  suuri. Reitillä oli vuonna  1996 
 matkustajia  10 305,  joista maksutta matkusti  58  %.  

Saarten asukasluvut ovat seuraavanlaiset: 
Björkholm  2  
Granholm •  2  *  
Kuggö  8  * 
Heisala •  20  * 
Pensar + Aspholm (+Peno)  27  
yhteensä  59  

• Väkilukutieto haastateltavalta 
* Väestörekisterikeskuksen  tilastossa yhteisluku  30  (kuuluvat samaan kylään) 

Reittialueen  saarten väkiluku (Paraisilla  32)  edustaa niin pientä osaa  koko  Paraisten noin  12 000 
 asukkaasta, ettei tässä yhteydessä liene aiheellista kertoa  koko  kuntaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Mainittakoon kuitenkin, että Tilastokeskus ennustaa Paraisten väkiluvun pysyvän lähes ennallaan 
vuoteen  2010  mentäessä. 
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6.2.1 Reittialueen  saaret  

Björkholmin  saarella asuu vakituisesti  2  asukasta. Heidän elinkeinonaan  on  lomamökkien 
 vuokraus.  Granholmissa  asuu vakituisesti  I  pariskunta.  Ramsholmissa  ei ole vakituista asutusta, 

mutta talviasuttavia  loma-asuntoja jonkin verran. Saarta viljellään Nauvosta käsin. 

Heisafassa  asuu ympänvuotisesti  20  henkilöä. Saarella harjoitetaan karjanhoitoa, 
kasvihuoneviljelyä, omenanviljelyä  ja  kalastusta. Saarella  on  myös  5  vuokramökkiä  ja  muita 
lomamökkejä. Heisalasta ei ole työssäkäyntiä saaren ulkopuolella. Heisalassa asuu suhteellisen 
nuorta väkeä.  Kuggön  saarella asuu kaksi nuorempaa perhettä  ja  kaksi eläkeikäistä. Saarelaisten 
elinkeinona  on mm.  kalastus. Yksi  asukas  on  töissä yhteysaluksella.  

6.2.2 Loma-asutus 

Paraisten saariston osayleiskaava  on  vahvistettu  80-luvulla. Siihen kaavoitetut  loma-asuntopaikat 
 alkavat olla  jo  rakennetut, joten lähivuosina uusien  loma-asuntojen rakentaminen lienee 

vähäisempää. Poikkeusluvalla rakentaminen saattaa silti onnistua  ja  kaavasta onkin poikkeuslupia 
hyväksytty jonkin verran. Kaavaa pitäisi uudistaa piakkoin. Uuden kaavan valmistelu-  ja 
hyväksyntätyohön  menee usein pankin vuotta, joten uuden kaavan vaikutukset näkyvät 
aikaisintaan vasta tämän selvityksen tarkasteluj akson loppupuolella.  

6.2.3  Ennuste  reittialueelle  

Paraisten reittialueella olevista saarista monen voidaan olettaa olevan elinvoimainen myös vuonna 
 2010.  Suurimrnilla  saarilla Pensarissa, Heisalassa  ja Kuggössä.  asuu verrattain paljon asukkaita  ja 
 niissä  on  vireää elinkeinotoimintaa. Saarilla asuu myös lapsiperheitä. Näiden saarten osalta 

liikennöintitarvetta tulee olemaan tulevaisuudessakin. 

Pienempien saarten (kuten  Granholm ja Aspholm),  joissa asuu  vain  muutama henkilö, tulevaisuus 
 on  aina epävarmempaa. Björkolmin saaren mökkienvuokraustoiminta  on  siinämäärin  mittavaa että 

toiminta jatkunee sielä vielä pitkään  ja  aiheuttaa omalta osaltaan liikennettä etenkin kesäaikana.  

Loma-asuntojen määrän ei voida ennustaa lisääntyvän kovinkaan paljoa lähivuosina. Nykyiseen 
kaavaan merkityt  loma-asuntopaikat  on  jo  lähes rakennetut  ja  kaava kaipaa uudistamista. Uuden 
kaavan mandollistama lisarakentaminen vaikuttanee liikennemääriin vasta lähempänä vuotta  2010. 

6.3  NAUVON ETELÄLNEN REITTIALUE 

Nauvon etelainen reittialue  liikennöi kokonaisuudessaan Nauvon kunnan alueella. Reitin 
alku/päätepaikka  on  Nauvon  kirkonkylässä. Reitti käsittää  13  saarta Nauvon etelapuolelta sekä 
Seilin saaren kirkonkylän pohjoispuolella. Vuonna  1996  reitillä oli  3 418  matkustajaa, joista  42  % 

 oli maksutta matkustavia. 

Nauvon  kunnassa  on  asukkaita  1447,  joista reittialueen saarilla asuu  69.  Saarten asukkaat 
jakautuvat Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan seuraavasti: 
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Grötö  I  
Kopparhoim  I  
Lökholm  1  
Sandholm  1  
Trunsö  2  
Borstö  2  
Seili  3  
Gulikrona  3  
Brännskar  5  
Stenskär  10  
Nötö  + Träskholm  13  
Pensar + Peno (+ AsDholm  27  
yhteensä 	 69  

Vestörekisterikeskuksen  tilastojen mukaan Nauvon ikärakenne  on  seuraavanlainen: 

Nauvo 	koko  maa  (1995)  
allel5v. 	18% 	 19% 
15-64 	63% 	 67%  
yli65v. 	20% 	 14%  
Lähde: Väestörekisterikeskus  

Koko  maan ikärakenteeseen verrattuna väestö  on  iäkkäämpaä.  

Tilastokeskus ennustaa Nauvon väkiluvun kasvavan vuoteen  2010  noin sadalla hengellä 
(muuttoliikkeen sisältävä laskelma).  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Nauvo 	1496 	1503 	1511 	1599 	1655  
Lähde: Tilastokeskus 

Kunnan asukkaista  28  %  saa toimeentulonsa primäänelinkeinoista,  17  %  jalostuksesta  ja  55  % 
 palveluista.  

6.3.1  Reittialueen  saaret 

Pensarin  kylässä, johon kuuluu myös  Penon  saari asuu väestörekisterikeskuksen tilastojen 
mukaan  27  henkilöä. Näistä  4 on  alle  15  vuotiaita  ja  6  yli  65  vuotiaita. Saarella asuvien elinkeinoja 
ovat  mm.  maanviljely  ja  kalastus. 

Gullkronan  saarella asuu ympärivuotisesti  3  henkilöä.  Saari on  "vakiinnuttanut" asemansa 
suo sittuna vierasvenesatamana  ja  saarella  on  matkailijoille hyvät palvelut. 

Stenskärin  saarella asuu  10  henkilöä. Saarella asuu kolme kouluika.istä  ja  myös eläkeikäisiä. 
Myös Stenskärissä  on  matkailutoimintaa:  mm.  vierasvenesatama  ja  mökkikylä.  Kalastus  on  myös 
yksi saarelaisten elinkeinoista. 
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Brännskärissä  asuu ymparivuotisesti yksi perhe,  5  henkilöä. Saaren elinkeinona  on mm.  kalastus 
 ja  karjanhoito.  Grötön  saarella  on väestörekisterikeskuksen  tilaston mukaan  1  asukas. 

Nötön  kylään kuuluu  Nötön  saaren lisäksi  mm. Träskholmin  saari. Tammikuuta  1997  kuvaavan 
kylätilaston mukaan  Nötön  kylässä asui tuolloin  13  henkilöä. Kunnasta saatujen tietojen mukaan 
tänä kesänä  Nötön  saarella  on  asunut ainoastaan yksi perhe. Asuvatko  he sielä  tulevaisuudessa  tai 

 ensi talvena näyttää epävarmalta. Viime vuoden aikana saarelta  on  muuttanut pois useita 
henkilöitä. Väestökadon syy löytyy tulehtuneista henkilösuhteista.  

Borstön  saarella asuu  2 eläkeikaistä. Lökholmissa  asuu yksi  75-vuotias  asukas ympärivuotisesti. 

Knivskärissä, Kopparholmissa, Sandholmissa  ja  Trunsössä  ei ole kunnasta saatujen tietojen 
mukaan asukkaita ympärivuotisesti. Väestörekisterikeskus ilmoittaa Kopparholmin  ja  Sandholmin 
asukasluvuksi  1  ja Trunsön  2. 

6.3.2 Loma-asutus 

Tällä hetkellä Nauvossa  on  noin  2000  loma-asuntoa ympäri kuntaa. Nauvon eteläisen reitin 
matkustajista onkin lähes  60 % maksavia  asiakkaita, eli lähinnä matkailijoita  ja loma-asukkaita. 
Nauvon eteläosan  ranta-osayleiskaava  on  vahvistettu vuonna  91.  Kaavan mukaan Nauvon 
eteläisessä osassa  on  noin  500 mökkitonttia  ja  uusia rakentamattomia mökkitontteja  on 
kaavoitettu 348.  Suurimmat  loma-asuntomäärät,  löytyvät alueen suurimmasta saaresta Nötöstä. 
Kunnan edustajan mukaan heti kaavan vahvistamisen jälkeen tonttien kysyntä kasvoi hetkellisesti, 
mutta nyt kysyntä  on  hieman vähäisempää. Maanomistajien myyntihalukkuus säätelee 
viimekädessä mökkien rakentamisen.  

6.3.3  Ennuste  reittialueelle 

Nauvon  eteläiseen reittialueeseen kuuluva alue voidaan tulevaisuutta ajateltaessa jakaa kahteen 
erilaiseen alueeseen, pohjoseen  ja  eteläiseen. Pohjoisen  ja  eteläisen alueen  raja  kulkee Nauvon 
Berghamnin  ja Knivskärin  välillä. 

Eteläisillä.  saarilla  (Nötö, Borstö, Lökholm, Knivskär, Kopparholm,  Sandholm, Trunsö) asuu tällä 
hetkellä ymparivuotisesti ainoastaan  8  henkilöä, jotka kaikki ovat melko iäkkäitä.  Osa  saarten 
asukkaista asuu lisäksi saarella  vain  kesäkauden.  On  hyvin todennäköistä, että vuonna  2010 

 kukaan heistä ei näillä saarilla enää asu.  On  myös todennäköistä, että heitä korvaavaa 
ympärivuotista asutusta saarille ei tule. Näyttäisi siis siltä, että reitin eteläisimmässä osassa vuonna 

 2010 liikennetarvetta  olisi lähinnä vaan kesäkautena  ja  käyttäjät näin  ollen loma-asukkaita  tai ns. 
kevätlintuj a.  

Reitin pohjoisosien saarilla (Seili, Pensar, Asphoim, Peno, Gullkrona,  Stenskär, Brännskär, 
Nauvon Berghamn)  asukkaita  on  jo  enemmän. Saaret sijaitsevat suhteellisen lähellä Kirkonkylää, 
mikä helpottaa asioiden hoitoa  ja  näin asumista saarilla. Merkittävää  on  myös  se,  että alueen 
asukkaiden ikärakenne  on  melko nuorekas  ja  alueella asuu myös kouluikäisiä lapsia. Päivittäinen 
koulunkäynti ei nykyisten liikennöintiaikataulujen mukaan ole mandollista vaan lapset asuvat 
viikot Nauvossa. Esimerkiksi Gulikronassa  ja Stenskärissä  matkailuun liittyvä toiminta  on 

 elinvoimaista, mikä tuo oman tarpeellisen lisänsä saarten elinkeinotoimintaan. Reitin pohjoisosien 
saarilla liikennetarve tullee vakituisten asukkaiden osalta säilymään vähintään ennallaan. 
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Loma-asutuksen mä.ärä tullee jonkinverran lisääntymään reittialueella. Kaikille nyt liikennöitäville 
saarille  on  kaavoitettu  lukuisa määrä uusia rakennusoikeuksia.  Se  miten paljon niistä rakennetaan 

 ja  minkälaisella aikataululla  on  hyvin vaikea ennustaa.  

6.4  MUU LIIKENNE  NAUVOSSA 

Merenkulkupiiri  on  ostanut yhteysalusliikennettä täydentämään kaksi venekalustolla hoidettavaa 
reittiä. Reitit liikennöidään Nauvon pääsaaren eteläpuolella. Liikennettä hoitavat yksityiset 
yrittäjät. 

Nauvon poikittaisreitin asemapaikkana  on  Pärnainen  ja  reittiä liikennöidään maanantaista 
perjantaihin. Reitin piiriin kuuluu  18  saarta, joista eteläisin  on  Nötö.  Vuonna  1996  tällä reitillä 
matkusti  2 446  matkustajaa, joista ilmaiseksi matkustavia oli  95  %.  

Nötö-Borstö  -reittiin kuuluu  Nötön  saaren läheisyydessä sijaitsevia saaria.  Nötön  saarella oli vielä 
jonkin aikaa sitten kauppa  ja  reitti turvasi lähisaarten asukkaiden asiointimandollisuuden  sinne. 

 Vuonna  1996  Nötö-Borstö  reitillä oli matkustajia  595.  Näistä maksavia matkustajia oli  50  %. 
 Vuosien  1995  ja  1996  välillä matkustajamäarä väheni noin 200:lla matkustajalla. Tällä hetkellä 

kauppaa ei ole, joten  on  hyvin todennäköistä että matkustajamaärä vähenee edelleen. 

Reitteihin kuuluvat vakituisesti asutut saaret asukaslukuineen ovat seuraavat: 

Poikittaisreitti 
Tveskiftsholm  2  
Lånholm  2*  
Rockeiholm  2*  
Trunsö  2  
Hummelholm  3  * 
Ängso  3*  
Ytterholm  3  *  
Brännskär  5  
Nauvon  Berghamn  11  
Nötö  (+Träskholm)  13  
Pensar (+Peno)  27  
yhteensä  73  

*  tieto saatu kunnasta  

Nötö-Borslö  -reitti  
Lökholm  I  
Sandholm  
Byskär  2*  
Nötö  + Träskholm  13  
yhteensä  17  
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6.5  KORPPOON REITTIALUE 

Korppoon reittialueen  alus liikennöi sekä Korppoon että Houtskarin kunnan alueella. Reittiin 
kuuluu Korppoon alueella  Norrskata, Liilpensor, Finnö  sekä Kälö,  Brunskär ja Österskär. 

 Kolmeen viimeksi mainittuun liikennöidään ainoastaan  pari  kertaa viikossa. Muille saarille 
liikennöidään useasti päivässä. Houtskarin kunnan alueella liikennöidaän Berghamniin, 
Storpensoriin  ja Kittuisiin. Reittialueen  saarilla, Norrskataa lukuunottamatta asuu yhteensä  40 

 henkilöä. Reitin matkustajista vuonna  1996  oli  65  %  maksutta matkustavia, eli saariston 
asukkaita. Kaikenkaikkiaan vuonna  1996  reitillä matkusti  3 480  matkustajaa. 

Saarittaiset asukasluvut  ovat seuraavat:  

Brunskär  1  
Österskär  3  
Storpensor  5  
Lillpensor  8  
Finnö  8  
Houtskarin  Berghamn  15  
yhteensä  40  

Kokonaisuudessaan Korppoon kunnassa asui  31.1.1997  yhteensä  1071  henkilöä. Kunnan 
asukkaiden ikärakenne  on  seuraava: 

Korppoo 	koko  maa  (1995)  
alleISv. 	20% 	 19% 
15-64 	61% 	 67%  
yli65v. 	19% 	 14%  
Lande: Väestörekisterikeskus  

Kunnan asukkaista  19  %  saa toimeentulonsa maataloudesta,  5  %  jalostuksesta,  76  %  palveluista 
 ja  5  %  muista elinkeinoista. Palveluelinkeinot ovat siis ylivoimaisesti tärkein toimeentulolähde. 

Tilastokeskus ennustaa Korppoon väkuluvun kehittyvän seuraavalla tavalla (muuttoliikkeen 
sisältävä laskelma):  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Korppoo  1067 	1063 	1059 	1033 	992  
Lähde: Tilastokeskus 

Ennusteen mukaan väkiluku laskisi hieman nykyisestä vuoteen  2010  mentäessä.  Kovin 
 merkittävästä väkiluvun laskusta ei kuitenkaan ole kysymys. 
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6.5.1 Reittialueen  saaret  

Lilipensorin  saarella asuu vakituisesti  8  henkilöä, joista  2 on  kouluikäistä.  Saarella  on mm. 
 mökkikyliä,  mutta myös maanviljelyä  ja  karjanhoitoa.  

Finnön  kylässä, johon kuuluu myös  Käldersön  saari asuu  8  henkilöä, joista yksi  on  alle  14 
 vuotias. Kylän ikärakenne  on  suhteellisen nuorekas  ja  voi hyvinkin olla mandollista että 

asukasluku pysyy nykyisellään vuoteen  2010  asti. Saarelaisten elinkeinona  on mm.  merityö. 

Kälön  saarella ei ole ympärivuotisia asukkaita. Muutama henkilö asuu saarella kesäkauden. 
Brunskärissä  asuu Väestörekisterikeskuksen mukaan  I  asukas.  Saarella  on  vierasvenesatama. 
Osterskärissä  asuu kolme yli  55  vuotiasta henkilöä. 

Storpensarin  saarella asuu väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan  5  henkilöä, jotka kaikki 
ovat yli  55 -vuotiaita. Saarella  on  perunanviljelyä,  joka "hoidetaan" Houtskarin pääsaarelta käsin. 

Houtskarin Berghamnin  saarella asuu  15  henkilöä ympärivuotisesti. Heistä kaksi  on  kouluikäistä. 
 Saaren asukkailla  on  kaksi kalanviljelylaitosta, jotka ovat juuri saaneet toimintaansa lisälupia. 

Kalanjalostustoimintaa  on  suunnitteilla. Saarella  on  myös mökkikyliä.  Osa  saaren asukkaista käy 
päivittäin töissä pääsaarella. Yhteysaluksella  on  töissä yksi henkilö. Eläkeikäisiä asukkaista  on 5. 

 Berghamnin  asukasluku  on  lisääntynyt voimakkaasti  70-luvun jälkeen.  70-luvun alussa saarella oli 
ainoastaan  3  vakituista asukasta.  

6.5.2  Ennuste  reittialueelle 

Korppoon reittialueella  suurimman osan saarista voidaan olettaa olevan elinvoimaisia  ja 
ympärivuotisesti  asuttuja myös vuonna  2010.  Näin voidaan ennustaa ainakin Lillpensorin, 
Storpensorin, Käldersö/Finnön  ja Houtskarin Berghamnin  kohdalla. Saarista  on  suhteellisen lyhyet 
etäisyydet pääsaarelle  ja  toimivat liikenneyhteydet. Esimerkiksi Houtskarin Berghamnista  on 

 mandollista käydä päivittäisesti työssä  tai  koulussa esimerkiksi Houtskarin pääsaarella. Saarilla, 
Storpensor poislukien, asuu myös ikärakenteeltaan melko nuorta väkeä. 

Österskärissä  ja Brunskärissä  voidaan myös olettaa olevan ympärivuotista asutusta vuonna  2010, 
 vaikkakin niiden nykyiset asukkaat tuolloin  jo  ovat melko iäkkäitä. Saaret sijaitsevat melko 

kaukana palveluista, joten ne eivät ehkä houkuttele muuttajia. Houtskarin kunnassa tosin nähtiin, 
että potentiaalisia vakituisesti saarille muuttajia ovat eläkeläiset. Näkemys  on  sikäli perusteltu, että 
heidän kohdallaan toimeentulo ei muodostu ongelmaksi.  

Loma-asutuksesta aiheutuvan liikenteen osalta pätee tällä reitillä samat ennusteet kuin muuallakin 
saaristossa.  Loma-asuntojen määrä kasvanee hiljalleen näilläkin saarilla. Suurempia 
lomakylähankkeita  tai  vastaavia ei tälle alueelle tiedetty suunniteltavan. 
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6.6  UTÖN  REITTIALUE  

Utön reittialue liikennöi Pärnaisista Utöseen. Alus käy reitillään lisäksi viidessä muussa saaressa: 
Nauvon Berghamnissa  ja Nötössä, Korppoon Aspössä ja Jurmossa. Kesäkautena  reittiä 
laajennetaan Turkuun  ja Kökariin.  Reitin liikennöintialue  on  suuri  ja  saarten etäisyydet pitkiä. 
Reitin alueen saarilla asuu  85  asukasta, joista  62  Utössä.  Vuonna  1996  Utön reitillä oli 
matkustajia  11 729.  Maksutta heistä matkusti  78  %.  Kesäasukkaiden  ja  matkailijoiden osuus tällä 
reitillä  on  siis  varsin  pieni. 

Reittialueen  saarten asukasluvut ovat seuraavat: 

Nauvon  Berghamn  11  
Nötö (sis. Träskholmin  saaren)  13  
Aspo  9  
Jurmo  6  
Utö  62  
yhteensä  101 

6.6.1 Reittialueen  saaret 

Berghanmin  kylässä asuu väestörekisterikeskuksen mukaan  11.  Elinkeinona saarella  on mm. 
 karjatalous. Merenkulkupiirin  palveluksessa  on  kaksi henkilöä.  Nötössä  asuu tilaston mukaan  13 
 asukasta. Kunnasta saadun tiedon mukaan saarella asuu ainoastaan yksi henkilö.  

Aspön  saarella asuu  9  vakituista asukasta. Asukkaiden ikärakenne  on  varsin  nuorekas  ja  yksi 
asukkaista  on  alle  15  vuotias. Merenkulkupiirin palveluksessa  on  kaksi henkilöä.  Jurmossa  asuu  6  
asukasta. Elinkeinona saarella  on mm.  kalastus  ja vuokramökit. 

Utössä  asuu väestörekisterikeskuksen mukaan  62  henkilöä. Saarella toimii varuskunta. Suurin  osa 
 saarella asuvista  on  työikäisiä  ja alle  15 -vuotiaita  on 22. 

6.6.2  Ennuste reittialueelle 

Utön reitin varrella asuu suhteellisen paljon asukkaita. Tulevaisuudessa asutus näillä saarilla tulee 
todennäköisesti säilymään. Utön varuskunnan olemassaolo suurine asukasmäärineen ylläpitää 
liikennöintitarvetta. Aspössä  ja Jurmossa  asuu myös ihmisiä, joiden voidaan ennustaa asuvan 
saarella myös vuonna  2010.  Rakentamisen voidaan olettaa jopa lisääntyvän,  sillä  sekä  Utö, Jurmo 
ja Aspö  ovat hiljattain saaneet verkkosähkön. Saarille onkin myönnetty hiljattain uusia  loma- 
asuntojen rakennuslupia. Reittiin kuuluvan  Nötön  saaren tulevaisuutta vakituisen asutuksen osalta 

 on  vaikea ennustaa. Kesäasutuksen voidaan sieläkin ennustaa jonkin verran lisääntyvän. 
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6.7  NORRSKATA  - NAU  VON  POHJOITiEN REITTIALUE  

Norrskata-Nauvon  pohjoinen reittialue liikennöi sekä Nauvon että Korppoon kunnan alueella. 
Nauvon kunnan alueella reitti kulkee Seilin  ja Innamon saariin  sekä Korppoossa Norrskataan, 
Ahvensaareen, Maskinnamoon  ja Järvsoriin. Reittialueen  saarilla asuu  50  asukasta  (+Norrskata 

 143).  Reitin käyttäjistä  39  %  on  maksutta matkustavia asiakkaita. 

Saarittaiset asukasluvut  ovat seuraavat: 

Seili  3  
Innamo  9  
Maskinnamo  (kunnasta saatu tieto)  10  
Järvsor  10  
Ahvensaari  23  
yhteensä  55 

6.7.1  Reittialueen  saaret 

Seilin  saarella asuu väestörekisterikeskuksen mukaan  3  henkilöä. (Kunnasta saadun tiedon 
mukaan  4-5  perhettä) Lapsia saarella ei asu. Saarella toimii aktiivisesti Saaristomeren 
tutkimuslaitos, mistä aiheutuu jatkuvia liikennetarpeita.  Saari on  myös historiallisesti kiinnostava 
matkailukohde. Seilin saari kuuluu kokonaisuudessaan  Natura suojeluohjelmaan,  joten  loma- 
asutusta  tai  vastaavaa toimintaa saarelle ei  tulla  rakentamaan. 

Innamon  saarella asuu  9  henkilöä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan heistä kaksi  on  yli 
 65-vuotiaita  ja  muut yli  20  vuotiaita. Saarelaisten elinkeinoja ovat maanviljelys  ja  karjanhoito. 

Saarella asuu myös yksi merenkulkupiirin työntekijöistä. Yksityiskohtana mainittakoon, että 
saarelle myönnettiin viime vuonna  6  uutta  loma-asunnon rakennuslupaa, mikä osaltaan lisännee 
lhiaikana saaren kesäajan liikennettä.  

Norrskata  on  reittialueen solmupiste  sikäli, että saarelle  on  maantie/lossiyhteys Korppoon 
Galtbystä.  Saarelle kuljetettavat matkustajat pääsevät näin  ollen  jatkamaan Korppoon pääsaarelle 
lautalla. Norrskatassa  on  asukkaita  143.  Väestörekisterikeskuksen  tilastoista laskettuna saaren 
asukkaista  10  %  on  alle  15  vuotiaita,  56  %  15-64-vuotiaita  ja  34  %  yli  65 -vuotiaita. 
Vanhusväestön osuus  on  siis melkoisen suuri. Saarella toimii ala-aste, jossa oppilaita tänä 
lukukautena  on 9.  Heistä ainoastaan kaksi  on  saaren asukkaita, muut tulevat yhteysaluksella 
lähisaarilta. Saaren asukkaiden pääelinkeino  on  maanviljelys. Saarella asuu myös jonkin verran 
yrittäjiä (kauppa, kesäravintola, mökkikylia  3).  Lossiyhteys  mandollistaa myös työssäkäynnin 
pääsaarella. 

Ahvensaarella  asuu tällä hetkellä  23  asukasta, joista  9 on  yli  65 -vuotiaita. Asukkaista jotkut ovat 
töissä merillä (yksi yhteysaluksella)  ja osa  harjoittaa maataloutta. Kunnassa tehtyjen laskelmien 
mukaan saarella olisi yläasteikäisiä oppilaita vuoteen  2015  asti.  Täten  voidaan hyvin ajatella, että 
saari  on  elinvoimainen myös vuonna  2010.  

Maskinnamon  saarella asuu  10  vakituista asukasta. Elinkeinoina saarella  on mm.  kalastus  ja 
puutarhaviljely.  Saarelta käydään töissä myös pääsaarella. Yläasteikäisiä oppilaita saarella 
ennustetaan olevan vuoteen  2011  asti. 
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Järvsorissa  on  vakituisia asukkaita  lo.  Kalastus  ja  maanviljely ovat saarelai  sten  elinkeinoja. 
Saarelta kaydäan myös töissä pääsaarella. Yläasteikäisiä oppilaita saarella  on  kunnan laskelmien 
mukaan vuoteen  2008  asti.  

6.7.2 Loma-asutus  

Norrskatan-Nauvon reittialueella  on  loma-asutusta  jo  olemassa melko paljon (poikkeuksena Seili). 
Tästä kertoo myös reitillä matkustavien maksavien asiakkaiden suuri määrä. Korppoon kunta 
aloittaa Pohjois-Korppoon kaavan tekemisen ehkä noifl vuoden päästä. Kunnan pohjoisosiin  on  jo 

 rakennettu melko paljon, mutta koska pohjoisosiin saa rakentaa tiheämmin, tullee uudessa 
kaavassa olemaan rakentamattomia kesämökkitontteja useita satoja. Tällä hetkellä Korppoon 
kunnassa myönnetään vuosittain noin  90  loma-asunnon rakenuslupaa, joten  on  todennäköistä, että 
näistä  osa  sijoittuu myös kunnan pohjoisosiin.  

6.7.3  Ennuste reittialueelle  

Norrskatan-Nauvon reittialueen  saarten tulevaisuus näyttää valoisalta. Saarilla asuu melko paljon 
asukkaita  ja  myös nuorta väkeä. Työ-  ja koulumatkat  saarelta käsin sujuvat yhteysaluksen ansiosta 
hyvin. Ainakin Ahvensaaresta, Järvsorista  ja Maskinnamosta  on  mandollista käydä päivittäin 
töissä saaren ulkopuolella, mikä edesauttaa saarella asuvien toimeentuloa. Että saarten asutuksen 
määrä säilyisi ennallaan, täytyisi niiden silti myös pystyä houkuttelemaan uutta asutusta vähenevän 
vanhusväestön tilalle. Tämä luonnollisesti edellyttää myös toimeentulomandollisuuksien 
olemassaoloa. Uusista toimeentulomandollisuuksista ainakaan etätyö ei ole vielä näille saarille 
levinnyt. Melko varmana voidaan siitä huolimatta pitää sitä, että kaikilla reittialueen saarilla  on 

 vakituista asutusta myös vuonna  2010. 

Loma-asutuksen voidaan ennustaa kasvavan jonkin verran vuoteen  2010  mentäessä. Tämä 
tarkoittaa siis lähinnä kesäajan liikenteen lisääntymistä.  Loma-asutuksesta aiheutuva liikenne tullee 
tulevaisuudessa ajoittumaan pitemmälle ajanjaksolle kuin ainoastaan kesä-elokuuhun.  Monet 

 rakentavat nykyisin  loma-asunnostaan talviasuttavan, ns. "kakkosasunnon".  

6.8  HOUTSKARIN REITTLALUE 

Houtskarin reittialueen  alus liikennöi lähes kokonaisuudessaan Houtskann kunnan alueella, mutta 
käy kolmena päivänä viikossa myös Torsholmassa Ahvenanmaan maakunnassa. Reittiin kuuluu 
yhteensä yhdeksän saarta Houtskarin länsiosista, jotka ovat Själö,  Härklot, Nåtö, Sövdö, 
Bockholm, Äpplö, Lempnäs ja Sördö.  Edellä mainituilla saarilla asuu ympärivuotisesti  25  
asukasta. Alus pysähtyy Houtskarissa sekä Roslaxissa että Näsbyssä. Saarten asukasmäärät ovat 
seuraavanlaiset: 
Sördö 	 2  
Södö 	 2*  
Lempnäs 	 3  
Äpplö 	 4*  
Själö 	 7*  
Nåtö 	 7*  
yhteensä 	 25 	*  tieto kunnasta  
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Reitillä matkusti vuonna  1996  yhteensa  4 827  matkustajaa, joista  24  %  oli maksutta matkustavia 
asiakkaita. Houtskarin  ja  Utön reiteillä saariston ulkopuolisten asukkaiden osuus matkustajista 
onkin suurimmillaan  (76  %  ja  78  %). 

Houtskarin  kunnassa asui tammikuussa  1997  yhteensä  710  asukasta. Kunnan ikärakenne  on 
 seuraavanlainen: 

Houtskari 	koko  maa  (1995)  
alleI5v. 	15% 	 19% 
15-64 	60% 	 67%  
yli65v. 	25% 	 14%  
Lähde: Väestörekisterikeskus  

Koko  maan ikärakenteeseen verrattuna kunnan ikärakenne  on  iäkkäampää,  mikä  on  saaristolle 
tyypillinen ilmiö. Selvistykseen kuuluvista kunnista Houtskarissa  on  yli  65 -vuotiaiden  osuus 
kaikkein suurin. Väestöstä  30  %  saa toimeentulonsa perustuotannosta,  17  %  jalostuksesta  ja  53  % 

 palveluista  (1995).  Perustuotannon  osuus elinkeinoista  on  Houtskarissa  varsin  korkea. 

Tilastokeskus ennustaa Houtskarin väkiluvun laskevan muutamalla kymmenellä vuoteen  2010 
 mennessä.  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Houtskari 	703 	700 	696 	677 	641  
Lähde: Tilastokeskus  

6.8.1 Reittialueen  saaret  

Själön  saarella asuu vakituisesti  7  henkilöä, myös yksi lapsiperhe. Saarella harjoitetaan  mm. 
 erikoisviljelyä  ja  kalastusta. Saarella asuu yksi yhteysaluksen työntekijä.  Härklotin  saarella  on 

 ainoastaan kesäasutusta. 

Nåtön  saarella asuu  7  henkilöä, joista yksi  on  koululainen. Erikoisviljely  ja  kalastus ovat saaren 
elinkeinoja niin ikään. Saarelle  on  suunnitteilla matkailuun liittyvää toimintaa. 

Södön  saarella asuu  2  vakituista eläkeikäistä asukasta.  Bockhoknissa  on  ainoastaan kesäasutusta. 

Äppiössä  asuu  4  vakituista asukasta. Saarella toimii myös  40:n  hengen leirikeskus, joka  on  kesällä 
vilkkaassa käytössä. Saaren peltoja viljellään Mossalasta käsin. 

Väestörekisterikeskuksen  tilastojen mukaan  Torsholman  kylässä asuu  81  henkilöä. 

Lempnäsissä  on  kolme vakituista asukasta, jotka kaikki ovat yli  50-vuotiaita.  Sördössä  on  yksi 
vakituinen  asukas. 
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6.8.2 Loma-asutus 

Houtskarin  kunnan alueella  on  tallä hetkella  vapaa-ajan asuntoja noin  800.  Kunnassa  on  juuri 
saatu valmiiksi uusi yleiskaava. Kaavaa ei ole vielä vahvistettu Lounais-Suomen 
Ympäristökeskuksessa. Uuteen kaavaan  on kaavoitettu  erityisesti uusia mökkitontteja. 
Reittialueelle  loma-asuntotontteja  on kaavoitettu  noin  150. Houtskarissakin  nähtiin  loma- 
asuntojen ympärivuotisen käytön lisääntyvän. 

Matkailuun liittyvää toimintaa, esimerkiksi mökkikyliä, ei Houtskarissa tämän reittialueen saarilla 
ole. Kunnan edustajan mukaan tällaisen toiminnan lisääntymiseen olisi  hyvat  mandollisuudet. 
Torsholmassa ei myöskään suuremmalti ole matkailuun liittyvää toimintaa. Torsholmasta  on  tosin 
maantieyhteys Brändöseen, jossa  on  lukuisia mökkikyliä  ja  hotelli. Brändöseen voi matkustaa 
myös autolautalla Kustavista, mikä lienee useimmille mantereelta Brändöseen matkustaville 
ensisijainen reitti.  

6.8.3  Ennuste reittialueelle 

Houtskarin reittialueeseen  kuuluvilla saarilla asuu Houtskarin pääsaarta  ja Torsholmaa 
 lukuunottamatta ympärivuotisesti ainoastaan  24  asukasta jakaantuen kuudelle eri saarelle. 

Asukasluvultaan suurimmat ovat Själö  ja Nåtö,  joissa asuu myös lapsiperheita. Näillä saarilla 
elinkeinona  on mm. erikoisviljely,  mikä vahvistaa toimeentuloa saarella. Näiden saarten 
ympärivuotinen asutus todennäköisesti säilyy myös tulevaisuudessa. Pienempien, muutaman 
asukkaan saarten ympärivuotinen asutus vuonna  2010 on  jo epätodennäköisempaa.  Monella 
saarella asuvat ihmiset ovat iäkkäitä, eikä voida varmuudella sanoa asuvatko  he  tuolloin enää 
saaressa  tai  onko saarille muuttanut uusia asukkaita. Toimeentulo, ainakin työikäisillä, lienee 
muuttamisen kynnyskysymys näilläkin saarilla. Kunnassa nähtiin kylläkin eläkeläiset yhtenä saarille 
potentiaalisena muuttajaryhmänä.  

Loma-asutuksen määrä tullee jonkin verran lisääntymään. Uuden kaavan vahvistuminen 
vauhdittanee rakentamista. Matkailuyrityksiä tällä reittialueella ei juurikaan ole, joten 
mandollisuuksia tällaisen toiminnan aloittamiseen olisi. Nåtön saarelle onkin suunnitteilla 
jonkinlaista matkailutoimintaa.  

6.9  INLÖN RUNKO-  JA LISÄREITTI 

Inion  kunnan asukkaita palvelevat kaksi eri reittiä. Iniön runkoreitti liikennöi  Kustavin Laupusista 
Iniön Jumoon  useita vuoroja päivittäin. Iniön kunta tuli vasta vuonna  1995 ympärivuotisesti 

 tieyhteyden piiriin kun lautta-alus  Aurora  otettiin käyttöön. Reitillä oli vuonna  1996  käyttäjiä  42 
805.  Reitin käyttäjistä  38 %  matkusti maksutta. Iniön lisäreitin alus liikennöi 10:lle Iniön kuntaan 
kuuluvalle saarelle  (Kolko, Aseihoim, Kvarnholm, Sjalö, Perkala, Lammholm,  Salmis, Ytterstö, 
Jumo  ja  Iniö)  ja  käy myös kerran viikossa  Kustavin Parattulassa.  Reitillä vuonna  1996  oli käyttajiä 

 5166,  joista  50 %  oli maksutta matkustavia. Kunnassa liikennöi lossit sekä Jumon  ja Iniön  välillä 
että Iniön  ja Keistiön  välillä. 
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Saarittaiset asukasluvut  ovat seuraavanlaiset 
Lammnholm (kunnan antama tieto 	1  
Ytterstö  2*  
Perkala  3 *  
Kolko  12*  
Aseihoim + Kvarnholm  25  
Keistiö  42  
Jumo  51  
Iniö  111  
yhteensä  247  

*  kunnasta saatu tieto 

Iniön  kunnassa asui tammikuussa  1997  yhteensä  249  henkeä. Kunnan ikärakenne  on  tyypillinen 
saaristokunnan ikärakenne,  lasten  osuus  on  suhteellisen pieni  ja  vanhusväestön osuus suuri. 

Iniö 	 koko  maa  (1995) 
allel5v. 	12% 	 19% 
15-64 	66% 	 67%  
yli6Sv. 	22% 	 14%  
Lähde: Väestörekisterikeskus 

Tilastokeskuksen väestoennusteen mukaan Iniön kunnan väkiluku laskisi vuonna  2010  alle 
 kandensadan (muuttoliikkeen sisältävä laskelma). Ennusteen mukainen väkiluvun lasku olisi  jo 

 melko suuri näin pienelle kunnalle. Laskelmien taustalla vaikuttanee voimakkaasti juuri väestön 
"vanha" ikärakenne.  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Iniö 	231 	228 	225 	198 	165  
Lähde: Tilastokeskus 

Iniön elinkeinorakenne  on  seuraavanlainen  (1993)  (Lähde; Tilastokeskus); 

Perustuotanto 	45  %  
Jalostus 	 9  %  
Palvelut 	 45  % 

Perustuotannon  osuus elinkeinoista  on  selvitykseen kuuluvista kunnista kaikkein suurin. Iniössä 
toimiikin  mm.  kaksi kalanviljelylaitosta, joissa  on  ympärivuotisesti  töissä keskimäärin  10  henkeä. 
Myös matkailuun liittyvä toiminta  on  Iniössä  melko mittavaa. Kunnan alueella  on  noin  80 

 vuokramökkiä. Etätyöntekijöitä  on  muutama. Vuonna  1993  noin  20  % Iniöläisistä  kävi töissä 
kunnan ulkopuolella.  

6.9.1  Reittialueiden  saaret 

Iniö  on  kunnan pääsaari, jossa sijaitsee suurin  osa  kunnan tärkeimmistä palveluista kuten koulu, 
kunnanvirasto, terveydenhoitopalvelut, posti, pankki  ja  kauppa. Iniön saarella asuu 
väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan  (Norrby  +  Söderby)  111  asukasta. Saarella  on  myös 
vierassatama. Jumon  saarella asuu  51  henkilöä. Saarella  on mm.  vuokramökkejä.  Sekä Iniön että 
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Jumon  saarilla asuu yksi yhteysalusten työntekijä.  Keistiön  saarella  on mm.  kauppa, vierassatama 
 ja  noin  25 vuokramökkiä.  Saarella asuu  42  henkilöä, joista kaksi työskentelee yhteysaluksella.  

Kolkon  saarella asuu  12  ihmistä, joista  2 on  alle  15  vuotiasta. Toinen heistä käy yhteysaluksella 
ala-astetta kirkonkylässä. Saarelta  on  myös päivittäistä työssäkäyntiliikennettä saaren 
ulkopuolella. Palveluja saarella ei ole. Yhden perheen elinkeinona  on lihakarjan  pito.  Kolkon ja 
Jumon  välille  on  kaavailtu lossia. Kunnanjohtajan mukaan hanke kaatui yksityistielakiin  ja 

 tarkoituksena  on  aloittaa neuvottelut asiasta uudelleen. Tielaitoksen edustajan mukaan uusien 
lossiyhteyksien rakentaminen lähivuosina  on  epätodennäköistä. 

Perkalan  saarella asuu kolme asukasta  ja  Lammholmissa  yksi eläkeikäinen. Salmisissa  ei ole 
ympärivuotista asutusta.  Ytterstössä  asuu  2  työikäistä ympärivuotisesti. Toinen heistä  on 
kalastajaja  toinen  on  töissä yhteysaluksella. 

Åsefhomin  saarella asuu  20  henkilöä. Aseiholmin saarella  on yläasteikäisiä  lapsia, jotka käyvät 
kouluaan Turussa. Saarella harjoitetaan  mm. kasvihuoneviljelyä.  Saarella asuu neljä yhteysalusten 
työntekijää, muuta saaren ulkopuoleista työssäkäyntiä ei ole.  Kvarnholmissa  asuu  5  henkilöä, 
joista yksi työskentelee yhteysaluksella. Själön  saaren vakituiset  7  asukasta asuvat kaikki saaren 
Houtskarinpuoleisessa osassa.  

6.9.2 Loma-asutus 

Iniön  kunnan alueella  on  tällä hetkellä noin  450  loma-asuntoa. Kunnassa  on  saatu valmiiksi uusi 
yleiskaava, joka mandollistaisi mökkimäärän kasvamisen 1500:aan. Kaavaa ei ole vielä 
vahvistettu. Kesämökkien kysyntää  on  ollut  ja odotuksena  onkin, että kaavan vahvistamisen 
jälkeen kesämökkien rakentaminen tulee lisääntymään, riippuen maanomistajien 
myyntihalukkuudesta.  

6.9.3  Ennuste reittialuelle 

Iniön  kunta  on  tässä selvityksessä sikäli erityisasemassa, että  se on  ainoa kunta, joka  on 
 kokonaisuudessaan riippuvainen yhteysalusliikenteestä, koska yhteysalus vastaa myös kunnan 

yhteydestä mantereelle. Näin  ollen  kunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat välittömästi myös 
liikennemääriin. 

Kunnan väkimäärän voidaan olettaa laskevan vuoteen  2010  mentäessä, mikäli kuntaan muutto ei 
huomattavassa määrin lisäänny. Väestön ikärakenteesta johtuen väestön määrä tulee vähentymään 
luonnollista tietä.  Täten  myös maksutta matkustavien matkustajien määrään  on  odotettavissa 
jonkinverran laskua. Asukasluvun väheneminen vaikuttaa enemmän juuri lisäreitin liikenteeseen, 
koska  sen  matkustajista puolet  on  saariston asukkaita  ja  vaikutus kohdistuisi näin  ollen  erityisesti 
talviaikaan. 

Lisäreitin liikennöintialueeseen  kuuluvat  Kolko ja Åselholm  ovat saaria, joilla ympärivuotinen 
asutus todennäköisesti säilyy. Epävarmempia ovat reittiin kuuluvat eteläisemmät saaret. Niissä 
asuva väestö  on  muutamaa poikkeusta lukuunottamatta  jo eläkeiässä,  joten saarten asuttuna 
säilyminen edellyttäisi uusien asukkaiden muuttoa saarelle. Haluaako joku saarelle muuttaa  on 

 vaikeasti ennustettavissa. Tällaisessa tilanteessa ovat Perkala  ja Lammnholm. Ytterstön  kaksi 
asukasta ovat vielä työikäisiä. 
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Loma-asutuksesta  ja  matkailusta aiheutuvalla liikenteellä  on  Iniönkin yhteysaluksilla  merkittävä 
osuus. Erityisesti kesäaikaan liikennöitävä Saariston rengastie vaikuttaa runkoreitin liikennettä 
lisäävästi. Rengastietä  on  mandollisuus kulkea nyt toista kesää  ja  matkustajien määrä  on  kesällä 

 1997  ollut lähes kaksinkertainen edelliseen kesään verrattuna  (TS 25.8.997).  Oletettavissa  on,  että 
matkustajamaärät tulevat lisääntymään vielä jonkin aikaa kunhan tieto reitistä paremmin leviää. 
Varsinais-Suomen matkailuyhdistyksestä kerrottiin, että reittiä kohtaan  on  ollut huomattavaa 
kiinnostusta. 

Iniön  kuntaan  on  odotettavissa lisää mökkirakentamista kun uusi kaava saadaan vahvistettua. 
kaava mandollistaisi mökkimaärän lisääntymisen 450:stä 1500:aan. Vuonna  2010  uuden kaavan 
mandollistamaa rakentamista  on  todennäköisesti  jo  jonkinverran tapahtunut. Vuokramökkien 
määrä tulee myös lisääntymään,  sillä  esimerkiksi Keistiössä olevaan mökkikylään  on  kaavoitettu 

 laajennusta.  

6.10  VELKUAN  REITTI  

Velkuan reittialueella  liikennöivä alus liikennöi pääasiassa Velkuan kunnan alueella. Aluksen 
liikennöintialueeseen kuuluu lähinnä neljä saarta: Salavainen + Räissiluoto, Lailuoto, Talosmen  ja 
Munnimaa.  Alus vastaa näiden saarten asukkaiden yhteydestä kunnan keskukseen Teersaloon  ja 

 kuljettaa lisäksi saarten lapset ala-asteelle Palvan saarelle. Teersalosta  on  silta -  ja tieyhteys 
 mantereelle. Joka toinen päivä liikennöidään maitovuoro Rymättylän Haapalaan. Tänä 

kesäkautena alus liikennöi myös Teersalosta Taivassalon Hakkeenpaahän, mikä  on  lähinnä 
suunniteltu matkailijoiden palvelemiseen. Reittialueen saarilla  on  pienet etäisyydet, mikä 
mandollistaa tiheän vuoroyhteyden. Reitillä oli käyttäjiä vuonna  1996  yhteensä  9 218,  joista  60  % 

 oli maksutta matkustavia. 

Velkuan  kunnan asukasluku  on 236  henkeä  (1.7.1997).  Kunnan alueella  on  noin neljäsataa saarta, 
joista ympärivuotista asutusta  on  seitsemällä (yhteensä  113  henkeä). Kanden suurimman asutun 
saaren Palvan  ja Velkuanmaan  yhteyksistä vastaavat paikallistielossit. Lisäksi alueella liikennöi 
tilauksesta Meritiekunta Mainingin ylläpitämä alus Maininki. 

Saarilla asuva väestö jakautuu saarille seuraavanlaisesti: 

Salavainen+Räissiluoto 	35  
Lailuoto  3  
Talosmeri  5  
Munnimaa  3  
yhteensä  46  

Kunnan elinkeinorakenne  on  seuraavanlainen: 
Maa-  ja  metsätalous, karjanhoito 	30  %  
Palvelut 	 50  %  
Jalostus, teollisuus 	 20  % 

Perustuotannon  osuus kunnan elinkeinoista  on  suuri (vrt,  koko  maa  7  %)  Kunnassa toimii noin  15 
 maatilaa. Kalastus  on  merkittävä sivuelinkeino. Kunnan suurimpia yksityisiä työnantajia ovat 

Länsi-Rannikon  kala  Oy  ja Velkuan  metalli Oy, joiden molempien toimipiste sijatsee Teersalossa. 
Teersalossa sijaitsevat myös  mm.  palvelukeskus, kirjasto, terveyskeskus, kauppa, päiväkoti  ja 
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posti. Palvan saaressa sijaitsevat kirkko, ala-aste  (30  oppilasta)  ja kunnantoimisto.  Muilla saarilla 
ei palvelutarjontaa ole. 

Maanteitse Velkualta  on  Naantalin kautta matkaa Turkuun  43 km. Velkualta käydäänkin  melko 
paljon töissä kunnan ulkopuolella. Selvitykseen kuuluvista kunnista Velkuan pendelöintiluku 
(=kunnan ulkopuolella työssäkäyvien %-luku) onkin kaikkein suurin  35,6 (1993)  (Suomen 
tilastollinen vuosikirja  1996).  

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Velkuan väkiluku kasvaa muutamalla kymmenellä vuoteen  
2010  mentäessä. Kunnan oman ennusteen mukaan vkiluku vuonna  2010  olisi  352.  Myös 
Varsinais-Suomen liitto ennustaa väkiluvun olevan tuolloin  350.  Näinkin positiivisten 
väestöennusteiden yksinkertaisin syy lienee  se,  että Velkua sijaitsee Turun talousalueen 
työssäkäyntialueella. Vetovoimainen asuinympäristö voi hyvinkin houkutella kuntaan uusia 
asukkaita, vaikkei asukkailla olisikaan mandollisuutta työskennellä asuinkunnassaan.  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Velkua 	242 	244 	247 	256 	273  
Lähde: Tilastokeskus 

Uudessa yleiskaavassa  on kaavoitettu  noin  90  uutta vakituisen asutuksen tonttia saarille. Näistä 
tosin melko suuri  osa  sijoittuu Palvan  ja Velkuanmaan  saarille, joiden liikennyhteyksiä hoitaa lossi. 
Myös muilla saarilla  on  runsaasti mandollisuuksia  haja-asutusluonteiselle omakotirakentamiselle. 

 Muista selvitykseen kuuluvista kunnista poiketen Velkualla  on  tehty periaatepäätös siitä, että 
kunta ei myönnä rakennuslupaa vakituista asutusta varteen sellaisiin saariin, joissa ei ennestään 
tällaista asutusta ole. Ypärivuotinen asutus pyritään siis ohjaamaan  jo asutuille  saarille. 

Kunnan ikärakenne näkyy oheisesta taulukosta.  

1997 	 kunnan ennuste  2000 
0-14 	22% 	 16% 
15-64 	61,4% 	66% 
65- 	16,5% 	 18% 

6.10.1  Reittialuen  saaret 

Saarista suurin  on  Salavainen,  jossa tällä hetkellä asuu  35  henkeä  (12  taloutta). Saarella  on 3 
 lypsykarjaa pitävää maatilaa, joita isännöivät nuoret isännät. Kalastus  on  myös yksi saaren 

elinkeinoista. Saarella asuu myös yksi merenkulkupiirin työntekijä. Saarella  on  myös 
kuivakukka/matkailutila, joka pyrkii kehittämään matkailua. Saarella asuu myös kaksi vanhempaa 
henkilöä, jotka asuvat kesäkauden saarella  ja  talvet palvelukeskus Kummelissa Teersalossa. 
Saarelta käydään töissä Teersalossa, Lemussa, Askaisilla  ja  Turussa. Koululaisia saarella asuu  3.  

Salavaisten  saari näyttäisi olevan elinvoimainen myös vuonna  2010.  Kunnan oman ennusteen 
mukaan vuonna  2010  saaren väkiluku olisi peräti  50-60  asukasta. Tähän tarjoaa mandollisuuden 

 mm.  vielä rakentamattomat  haja-asutusluonteiselle omakotirakentamiselle  varatut alueet. 
Luonnollisesti alueen vetovoimaisuuteen vaikuttaa suuresti  se,  miten hyvin liikenneyhteydet 
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toimivat.  Tallä  hetkellä toimivat liikenneyhteydet mandollistavat  mm.  työssäkäynnin Salavaisista 
 esimerkiksi naapurikuntiin. 

Talosmeren  saarella asuu tällä hetkellä  5  asukasta, joista  2 on  lasta.  Kalastus  on  perheen 
pääelinkeino. Uudessa yleiskaavassa saareen  on  varattu alue puutarhakylaa varten, mikä tarkoittaa 
mandollisuutta siirtolapuutarha -tyyppisen yhteisön rakentamiseen.  Sen  sijaan muunlaisten  loma- 
asuntojen määrä ei kaavan mukaan juurikaan kasvaisi. 

Lailuodossa  asuu  3  asukasta, joista  2 on  työikäisiä.  Saarelta käydään töissä Palvan saarella. 
Lapsia saarella ei ole. Uusi yleiskaava mandollistaa muutaman uuden ympärivuotiseen asumiseen 
tarkoitetun omakotitalon rakentamisen sekä noin  12  loma-asunnon rakentamisen saarelle. 

Munnimaassa  asuu kalastajaperhe, jolla  on  yksi kouluikäinen lapsi. Saaressa  on  muutama  loma- 
asunto  ja  vielä paljon rakentamatonta rantaa. Uusi yleiskaava mandollistaa noin  12  uutta  lo ma- 
asuntoa Munnimaahan.  

6.10.2 Loma-asutus 

Velkuan  kunnan alueella  on  tällä hetkellä noin  400  kesämökkiä  ja  kesäasukkaita noin  1500. 
 Vuonna  1996  Velkuan  reitin matkustajista  40  %  oli maksavia asiakkaita, suurelta osin juuri 

mökkiläisiä. 

Uuteen yleiskaavaan uusia mökkitontteja  on  kaavoitettu  noin  600.  Kartalta laskien Velkuan 
reittialueelle näistä sijoittuu noin  140.  Kunnanjohtaja Kivimäen mukaan kysyntää mökkitonteista 

 on  jatkuvasti  ja  oletettavaa onkin, että kaavan vahvistumisen jälkeen  loma-asuntojen rakentaminen 
vilkastuu. Uusien mökkitonttien määrä saarittain  on  seuraavanlainen (laskettu yleiskaavakartalta): 

Salavainen  118 
Munnimaa  12  
Lailuoto  7  
Talosmeri  3  
yhteensä noin  140  

Erityisesti Salavaisissa  on  paljon käyttämätöntä kapasiteettia  loma-asutukseen.  Se,  miten 
halukkaita maanomistajat ovat maitaan tähän tarkoitukseen myymään, ratkaisee luonnollisesti 
viimekädessä uuden rakentamisen määrän. Hallinnolliset puitteet tähän ovat olemassa.  

6.10.3  Ennuste reittialueelle 

Vakituisista asukkaiden liikennetarve Velkuan reittialueella näyttäisi säilyvän tulevaisuudessa 
vähintään nykyisellään. Salavaisten osalta  ko. liikennetarpeen  odotetaan jopa kasvavan. Myös 
pienemmissa reittialueen saarissa säilynee vakituinen asutus suurinpiirtein ennallaan. Saarten 
etäisyys mantereestalpalveluista  on  ajallisesti niin pieni, että työssakäynti  ja  muu asiointi ei ole 
ongelmallista, mikäli vuorotiheys säilyy ennallaan. 

Kesaasutuksen  määrän voidaan odottaa lisääntyvän jonkin verran Velkuan reittialueella. Erityisesti 
Munnimaassa  ja Salavaisilla loma-asutusten  määrän lisääntymiseen olisi mandollisuus. Toteutuva 
rakentaminen riippuu yksinomaan maanomistajien myyntihalukkuudesta  ja  heidän 
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mielenliikkeitaan  ja elämantilanteitaan  on  hyvin vaikea ennustaa. Tällä hetkella esimerkiksi 
Salavaisilla ei kunnanjohtaja Kivimäen mukaan myyntihalukkuutta juurikaan ole. Vaikka 
myyntihalukkuutta löytyisikin, ei vuoteen  2010  mennessä luonnollisestikaan kaikkia kaavaan 
merkittyja tontteja ehditä rakentaa.  

'p 
'I 

6.11  RYMÄTTYLÄN REITTIALUE 

Rymättylän reittialueeseen  kuuluu lähinnä Rymättylän kuntaan kuuluvia saaria, mutta alus käy 
kaksi kertaa viikossa myös Houtskarin Mossalassa  ja Korppoon Ahvensaaressa. Rymättylän 

 kuntaan kuuluvia saaria reittiin kuuluu  5  (Ruotsalainen, Korvenmaa, Pakinainen, Ampuminmaa, 
Samsaari  ja Tammisluoto).  Kolmessa viimeksi mainitussa saaressa alus poikkeaa tarvittaessa. 
Rymättylän reittialueella matkustavista  39  %  oli maksutta matkustavia. Kaikenkaikkiaan 
matkustajia oli  10 478.  Rymättylän  kunnassa asuu  1917  asukasta, joista saarilla asuu  65.  Asukkaat 
jakautuvat saarille seuraavasti: 

Tammisluoto  2  
Vähä-Maisaari  3  
Ampumimaa  6*  
Korvenmaa  6  
Samsaari  6*  
Pakinainen  18  
Ruotsalainen  24  
yhteensä  65  

*  tieto saatu kunnasta  
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Kunnan elinkeinorakenne  on  seuraavanlainen 
toimiala  1980 1996  
maatalous  43  %  26  %  
jalostus  25  %  23  %  
palvelut  30  %  46  %  
muut  2% 5%  
Lähde: Rymättylän kunta 

Ryhmään maatalous lasketaan yleisen käytännön mukaan myös kalastus. Parempi toimialan 
nimitys olisikin alkutuotanto. Rymättylän kunnassa kalastuksella  ja  siihen liittyvillä elinkeinoilla 
onkin ollut  ja  on  edelleen suuri merkitys. Maanviljely  on  erikoistunut varhaisperunan  ja 
avomaakurkun  tuotantoon. Suurimmat yksityiset työnantajat Rymättylässa ovat  mm.  Oy  Terhi 

 Ab,  Bistro-Tuote Oy, Rymättylän vihannes Oy  ja Bauckman  Oy. Näistä mikään ei sijaitse 
yhteysaluksen liikennöintialueeseen kuuluvilla saanila. 

Rymattylan  työllisestä työvoimasta noin  26  %  käy töissä kunnan ulkopuolella. Esimerkiksi Turun 
talousalueen työpaikat ovat hyvin saavutettavissa,  sillä  kunnan keskustasta etäisyys Turkuun  on 
vain 32  kilometriä. Kunnasta saatujen tietojen mukaan saarilta käydään hyvin vähän työssä saaren 
ulkopuolella. 

Tilastokeskuksen laatiman vestöennusteen mukaan Rymättylän kunnan asukasluku vuonna  2010 
 olisi hienokseltaan kasvanut nykyisestä (muuttoliikkeen sisältävä laskelma). Suurta väkimäärän 

nousua kunnalle ei ennusteta.  

1998 	1999 	2000 	2010 	2030  
Rymättylä 	1912 	1910 	1909 	1932 	1925  
Lähde: Tilastokeskus 

Väestörekisterikeskuksen  tilastojen mukaan kunnan ikärakenne  on  esitettynä seuraavassa 
taulukossa: 

Rymättyla 	koko  maa  (1995)  
al!eI5v. 	19% 	 19% 
15-64 	 62% 	- 	67%  
yli65v. 	 19% 	 14%  
Lähde: Väestörekisterikeskus  

6.11.1  Reittialueen  saaret 

Pakinaisten  saarella asuu vakituisesti  16  henkilöä. Saaren pääelinkeino  on  kalastus.  Alle  15 
 vuotiaita asukkaita saarella ei ole. 

Ruotsalaisten saarella asuu vakituisesti  23  asukasta. Saaren pääelinkeinona  on  niin ikään kalastus 
 ja kalanjalostus.  Saarella  on  investoitu nykyaikaisten kalanjalostuslaitteiden hankkimiseen  ja 
 elinkeino saarella näyttää tulevaisuutta ajatellen hyvältä. Saarella  on  myös lypsykarjaa. Yksi 
 asukas  työskentelee yhteysaluksella. Saarella  on 5  lasta,  joiden koulukuljetukset hoituvat 

yhteysaluksella. 



Yhteysalusliilcenteen  liikenne-ennuste vuoteen  2010 33  

Korvenmaan saarella vakituisia asukkaita  on 6.  Asukkaat ovat keski-ikäisiä  ja  sitä vanhempia. 
Saarella asuu yksi yläasteikäinen nuori. Kalastus  on  näidenkin saarelaisten peruselinkeino. 

Samsaarella  asuu vakituisesti  6  henkeä. Yksi asukkaista toimii postinkuijettajana  ja  yksi 
pitopalveluyrittajäna. Tammisluodossa  asuu  2  asukasta, joiden elinkeino  on  kalastus. Samsaareen 

 ja Tammisluotoon liikennöidaan  tarvittaessa aikataulun mukaan. 

Ampuminmaalla  on 6  vakituista asukasta. Saarella asuu yksi kalastajaperhe  ja  kaksi eläkelaistä. 
Myöskin Ampuminmaalle liikennöidään tarpeen mukaan. 

Vähä-Maisaaressa  asuu vakituisesti yksi perhe, jonka päaelinkeino  on kalankasvatus. 
Kalankasvatustoimintaa  jatkaa perheen poika, joten asutus säilynee tulevaisuudessakin, mikäli 
elinkeino säilyy kannattavana. Saareen ei ole säännöllistä yhteyttä.  

6.11.2 Loma-asutus 

Tällä hetkellä Rymättylässa  on kesämökkejä  noin  2000.  Kunnalla  on  läntiseen saaristoon  (mm. 
Pakinainen  ja  Korvenmaa) vahvistettu osayleiskaava, johon uusia mökkitontteja  on suuniteltu 

 paljon. Kunnan pohjoisosan osayleiskaava  on  vahvistettavana ympäristökeskuksessa  ja eteläosan 
 kaava ehdotusvaiheessa. 

Pakinaisten  ja  Korvenmaan yhteenlaskettu uusien mökkitonttien määrä kaavassa  on  noin  100. 
 Maanomistajien myyntihalukkuus ratkaisee lopullisen rakentamisen. Pakinaisiin, Naantalin 

kaupungin maille suunnitellaan  loma-puutarhakylaa,  joka omalta osaltaan kasvattaa 
kausiasukkaiden määrää saarella. Tämän tyyppisissä hankkeissa alueiden myyntilvuokraus ei tuota 
ongelmia, vaan yleensä  jo  suunnitteluvaiheessa  on  selvää, että alue luovutetaan 
lomalvirkistyskayttoön. 
Rymättylän reittialueella  vuonna  1996  oli  62 %  matkustajista maksavia asiakkaita, mikä kertoo 

 loma-asukkaiden suuresta määrästä eikä  loma-asutuksesta johtuvan liikenteen määrässä ei ole 
odotettavissa vahentymista. Rymättylän reittialueen saarilla ei juurikaan ole matkailuun liittyvää 
toimintaa. Rymättylän kunnasa olevat lomakylat  ja venesatamat  sijaitsevat alueilla jonne  on 
maantie/lauttayhteys. Houtskann Mossalassa,  jonne liikennöidaän kandesti viikossa  on 
lomakylätoimintaa.  Tähän liittyen voisi ajatella, että Rymättylän reittialueen saarilla  on  vielä 
matkailutoiminnan lisäämiseen paljonkin mandollisuuksia. Näillä nakymin ei saariin kuitenkaan ole 
suunnitteilla kyseistä toimintaa.  

6.11.3  Ennuste  reittialueelle  

Tilastokeskus ennustaa Rymättylän kunnan väkimäärän hienokseltaan nousevan vuoteen  2010 
 mentäessä. Reittialueen saarten osalta ei vastaavaa kehitystä ole näköpiirissä. Ei ole ollut 

havaittavissa että saaret erityisesti houkuttelisivat uusia asukkaita. Tämanhetkisten saarilla asuvien 
ihmisten toimeentulo  on  pitkälti riippuvainen primaärielinkeinoista, pääasiassa kalastuksesta, eikä 
tämä toiminta luultavasti tulevaisuudessa erityisemmin lisäänny. Parhaimmalta tulevaisuus näyttää 
niillä yrittäjillä, jotka kalastamisen lisäksi jatkokäsittelevät kalat ennen myyntiä. 

Reittialueen  kaksi asukasluvultaan suurinta saarta Pakinainen  ja  Ruotsalainen ovat saaria, joilla 
voidaan ennustaa asukkaita olevan myös vuonna  2010.  Miten paljon asukkaita  on,  ei ole 
välttämättä ennustettavissa. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan esimerkiksi Pakinaisten 
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kylän asukkaista  83  %  on  yli  40  vuotiaita  ja  38  %  yli  65  vuotiaita.  Saari  siis tarvitsee uusia 
asukkaita säilyttääkseen nykyisen asukaslukunsa. Työssäkäynti saaren ulkopuolella  on  monissa 
ammateissa mandotonta, joten toimeentulo olisi hankittava saarella työskennellen. Ryrnättylän 
saaristossa hyödyntämattomiä elinkeinoja voisivat olla erilaiset etätyöt  ja  matkailu. 

Korvenmaa  ja Samsaari  ovat saaria, joiden vakituisen asutuksen olemassaolo vuonna  2010 on 
 melko epävarmaa. Asukkaita  on  niin vähän, että tilanteet herkästi muuttuvat. Asukasmäärän 

lisääntyminen ilman uusia elinkeinoja  on  epätodennäköistä. 

Kesäasutuksesta  aiheutuva liikenne todennäköisesti lisääntyy jonkinverran lähitulevaisuudessa. 
Uusia mökkitontteja  on  kaavoitettu reittialueen  saarille paljon (esim. Korvenmaa  ja Pakinainen 

 noin  100  uutta)  ja  luultavasti niistä joitain lähitulevaisuudessa myydäänkin. Näin  ollen  voi ajatella, 
että mikäli vakituisten asukkaiden määrä jonkinverran laskisi, korvaa muiden matkustajien määrän 
lisääntyminen tämän siten, ettei matkustajien kokonaismäärä laske. 



Yhteysalusliikenteen  liikenne-ennuste vuoteen  2010 35 

6.12 RENGASTIE JA  SUURI  SAARISTOREITTI 

Rengastie  -reittiä liikennöidään Houtskarin Mossalalasta Iniön Daleniin. Reitin nimitys tulee siitä, 
että reitti mandollistaa matkustamisen esimerkisi Turusta  ensin maanteitse Houtskariin, rengastietä 
Iniöön ja  siitä edelleen mantereelle. Näin ajettuna reitti sisältää useita lossiosuuksia  ja  kaksi 
yhteysalusmatkaa. Reittiä  on liikennöity  kahtena kesänä, mutta  sen  ympärivuotisen liikennöinnin 
aloittaminen  on  harkinnassa. Reitillä oli vuonna  1996  matkustajia  5 144,  joista maksavia 
matkustajia oli  77 %.  Vuoden  1997  kesällä matkustajia oli peräti noin  9 000. Matkustajamäärassa 
on  näin  ollen  tapahtunut merkittävä lisäys. 

Suurta saaristoreiuia liikennöidään kesäaikana Uusikaupunki-Hanko -välillä. Reitin ajo yhteen 
suuntaan kestää  12  tuntia  ja  reitti ajetaan vuoropäivinä eri suuntiin. Reittiä  on liikennöity  vuodesta 

 1995.  Myös Suuren saaristoreitin matkustajamäärät ovat joka vuosi kasvaneet. Vuonna  1996 
 matkustajia oli  5251. 

6.12.1  Ennusteet reiteille 

Reittien kasvaneen suosion perusteella voidaan ennustaa, että myös tulevaisuudessa niiden 
matkustajamaärät kasvavat. Reittejä  on liikennöity  vasta muutamia vuosia, joten tieto niistä 
levinnee jatkuvasti laajemmalle  ja  tuo näin uusia matkustajia. Myös reittien markkinointia  on 

 tehostettu. 
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7.  TIELIIKENTEEN ENNUSTE  

Tielaitos  on  julkaissut liikenne-  ja autokantaennusteen  vuosille  1995-2020.  Sen  mukaan tieliikenne 
kasvaa  koko  maassa ennustejaksolla  41  prosentilla  ja  henkilöliikenne  35  prosentilla  (Ks.  kuvat) 

 Turun tiepiirin liikenteen kasvuksi ennustetaan  36  %.  Tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan 
selvasti enemmän kuin henkilöliikenteen, eli noin  80  prosenttia (kuorma-autoliikenne  70  %  ja 
pakettiautoliikenne  90  %). 

Perusennusteen  mukaan autokanta kasvaa  47  ja henkilöautokanta  42  prosentilla vuosina  1995-
2020.  Kasvu  on  nopeaa kuluvan vuosikymmenen lopun ajan, koska liikennemenojen oletetaan 
lisääntyvän tuolloin muuta kulutusta nopeammin. (Kokkarinen  1995: 19-2 1).  

Ennusteet perustuvat käsitykseen, jonka mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa vaihdellen  2-
3,5  %:  n  vuosivauhtia. Väestön ennustetaan kasvavan ennustejaksolla  2  %,  kotitalouksien määrän 
kasvavan  14  %  ja  lisäksi  mm.  vanhojen ikäryhmien osuuden ennustetaan kasvavan. Ennuste  on 

 laadittu yksinomaan tieliikennettä ajatellen, mutta sitä voidaan hyvinkin ajatella suuntaa-antavana 
ennusteena myös yhteysalusliikenteeseen. Etenkin autokannan kasvavasta ennusteesta voidaan 
päätellä että tulevaisuudessa ajoneuvojen kuljetus yhteysaluksilla tulee lisääntymään. Myös mikäli 

 raskas  liikenne lisääntyy ennustetulla tavalla, voi  sillä  olla joitain vaikutuksia myös 
yhteysalusliikenteeseen. 

Ennusteen mukaan  loma-asuntojen määrän arvioidaan lisääntyvän noin  8000  kappaleen 
vuosivauhdilla. Nykytilanteessa suurin  osa loma-asunnoista sijaitsee Lounais-  ja  Etelä-Suomessa 
mutta  1980-luvulla alkaneen suuntauksen, jossa Pohjois-  ja  Keski-Suomen osuus  loma-asunnoista 
lisääntyy, ennustetaan jatkuvan. Myös matkailun ennustetaan lisääntyvän  ja saaristomeri  mainitaan 
yhtenä Suomen vetovoimaisimpina matkailualueena.  Loma-asuntojen  ja  matkailun merkitys 
liikennettä lisäävinä tekijöinä, erityisesti saaristossa, nähdään merkittäviksi. (Kokkarinen  1995:23, 
147)  
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cuva  60:  Henkilöautokannan  ja koko  autokannan kehitys vuosina  1975  -  1994  ja 
 ennuste vuosile  1995  -  2020  
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Kuva  61:  Henki!öautoliikenteen  ja koko lIIkenteen  kehitys vuosina  1975- 1994  ja 
 ennuste vuosille  1995  -  2020  (yleiset tiet, kadut  ja yksityistiet)  

Lähde:  Tie-  ja autokantaennuste. 
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8.  ALUEELLISET TUKITOIMENPITEET  

Työministeriö,  kauppa-  ja  teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö, opetusministeriö, maa -ja 
 metsätalousministeriö  ja  niiden alaiset alueviranomaiset, Euroopan sosiaalirahasto sekä 

maakuntien liitot toteuttavat  ja  rahoittavat erilaisia alueellisesti suunnattuja kehittämishankkeita. 
 Suomi on  jaettu sekä kansallisiin että EU:n tukialueisiin. Tuen määrä riippuu kunnan 

sijoittumisesta näille alueille. 

Saaristokunnat  kuuluvat lähes poikkeuksetta erilaisia tukia saaviin alueisiin (kansallinen  1-tukialue, 
 EU:  n  tavoite  5b  -alue). Tässä selvityksessä esille tulleista kunnista ainoastaan Parainen ei kuulu 

mihinkään tukialueeseen. Rymättyla kuuluu EU:n  5b tavoitealueeseen  muttei kansallisiin 
tukialueisiin. (Yrityksen perustamisopas:  124-127)  

Tavoite Sb ohjelma  on maaseutualueiden  kehittämiseen suunnattu ohjelma, jonka pääpaino  on 
toimenpiteissä,  joilla helpotetaan maaseudun sopeutumista elinkeinoelämän rakenteellisiin 
muutoksiin. Pyrkimyksenä  on  edistää maaseudun väestön toimeentulomandollisuuksia 
kotiseudullaan  mm.  pienimuotoisen yrittäjyyden  ja ammationharjoittamisen,  erityisesti etätyön 
avulla. Tavoite  5b  -alueet saavat rahoitusta myös valtakunnallisista, työttömiin kohdistuvasta 
tavoite  3  -ohjelmasta  ja työttömyysuhan alaisiin  kohdistuvasta tavoite  4-ohjelmasta. (Maaseudun 
kehittämisohjelma  5b)  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön yrityspalvelun piiri-  ja paikallistoimistot  edistävät pienten  ja 
 keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä myöntämällä avustusta investointi-  ja kehittämis

-hankkeisiin. Yritystukea myönnetään tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille, matkailu- 
yrityksille sekä yrityspalveluyrityksille. Saariston elinkeinotoiminnalla  on  erilaisten tukimuotojen 
perusteella  varsin  hyvät mandollisuudet saada tukea toiminnalleen. Perinteiseen maatalouteen 
liittyvän toiminnan tukemiseen avustuksia ei ole suunnattu, vaan kyseessä  on  nimenomaan muiden 
elinkeinomuotojen tukitoimista. Saaristossa matkailu  on  yksi niistä toimialoista, joita nämä 
avustukset  on  suunnattu tukemaan. 
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9.  SAARISTON  VÄESTÖENNUSTE  

Varsinais-Suomen liitto teki Merenkulkualan koulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä tätä 
ennustetta varten  yhteysalusliikenteen  piirissä  asuvasta  väestöstä ennusteen vuoteen  2020  saakka. 
Ennusteen  pohjatietona  on  käytetty tammikuun  1997  tilannetta kuvaavaa Väestö

-rekisterikeskuksen kylittäistä ikärakennetilastoa. Ennusteessa  ei ole huomioitu muuttoliikkeen 
vaikutusta väkilukuun. Ennusteen laskemisessa  on  käytetty Varsinais-Suomen  keskimääräisiä 

 hedelmällisyys-  ja  kuolleisuuslukuja. 

Ennuste tehtiin siten, että kylien rajat  ja  yhteysalusliikenteen  reitit piirrettiin samalle  karttapohjalle. 
 Kartan  perusteella valittiin ne kylät, joiden väestöä  yhteysalusliikenne  palvelee. Saaristo jaettiin 

kahteen osaan, pohjoiseen  ja  eteläiseen, joihin ennuste tehtiin erikseen. Edellä mainittu  aluejako 
 sekä kylien  ja  reittien sijoittuminen alueelle  on  nähtävissä liitteessä  2  ja  ennusteen tulokset 

esitetään  liitteissä  3  ja  4. 

Ennusteessa  käytetty kyseisen  saaristoalueen kokonaisväkiluku  vuoden  1997  tammikuussa oli 
 1590.  Lukuun sisältyy myös joidenkin reittien  päätepisteessä  sijaitsevan kylän väestö  ja  siksi luku 
 on  varsinaista saarilla asuvan väestön lukumäärää suurempi. Vuoden  2010 väkiluvuksi 
 ennustetaan  1 462,  eli väkiluvun ennustetaan laskevan  112 hengellä (7 %).  Pohjoisen saariston 

väkiluku laskee ennusteen mukaan  6,6 %:lla  ja  eteläisen  7,9 %:lla.  Eteläisen osan väestön 
väheneminen  on  siis suhteellisesti  heiman  nopeampaa kuin pohjoisosassa. Sama kehityssuunta 
näyttää jatkuvan myös vuoden  2010  jälkeen. 

Suomen  kokonaisväkiluvusta  tehdyn ennusteen mukaan maamme väkiluvun ennustetaan kasvavan 
hiukan vuoteen  2015  mennessä. Tämän jälkeen väkiluvun ennustetaan kääntyvän pysyvään 
laskuun, mikäli syntyvyys  ja/tai maahanmuutto  eivät nouse merkittävästi  nykyisiltä tasoiltaan. 

 (Kehityssuunta  2010 (1995):23). Koko  maan väkiluvun kehitykseen nähden saariston väkiluvun 
kehitys näyttäisi näin  ollen  olevan tulevaisuudessa eri  suuntainen.  Tämä  on  saaristossa asuvan 
väestön ikärakenteen huomioon ottaen ymmärrettävä ilmiö.  Kaiken  kaikkiaankaan 
väestökehityksen  ei ennusteta olevan alueellisesti tasapainoinen vaan suurten aluekeskusten 
väkiluvun ennustetaan kasvavan  ja  maaseudun vähenevän. Tämän selittää pitkälti 
elinkeinorakenteen muutos.  

Väestöennusteet  tukevat  päätelmää,  että saariston väkiluku säilyy nykyisellään  vain  jos  alueelle 
muuttaa uutta väestöä. Tämä puolestaan edellyttää työ-  ja  toimeentulomandollisuuksien 

 lisääntymistä.  
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LHTE  3:  Ikärakenteen kehitysennuste saaristossa 
POHJOINEN SAARISTO 

Väestö kolmiryhmitys (abs) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  938 930 925 921 918 893 869 812  
ikä  
0-14 130 127 126 130 129 123 112 96 
15-64 568 579 588 592 601 600 584 495 
65- 240 224 211 199 188 170 173 221  

Väestö kolmiryhmitys (%) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  100,0 %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  
ikä  
0-14 13,9% 13,7% 13,6% 14,1% 14,1% 13,8% 12,9% 11,8% 
15 - 64 60,6 % 62,3 % 63,6 %  64,3 %  65,5 %  67,2 %  67,2 %  61,0 %  
65- 25,6% 24,1 %  22,8% 21,6% 20,5% 19,0 %  19,9% 27,2%  

ETELÄINEN SAARISTO 

Väestö kolmiryhmitys (abs) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  652 644 638 633 629 612 593 542  
ikä  
0 - 14 102 96 99 98 96 79 56 38 
15-64 390 400 401 406 412 412 414 362 
65- 160 148 138 129 121 121 123 142  

Väestö kolmiryhmitys (%) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  100,0 %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  
ikä  
0 - 14 15,6 % 14,9 % 15,5 % 15,5 % 15,3 % 12,9 % 9,4 % 7,0 % 
15 - 64 59,8 % 62,1 % 62,9 % 64,1 % 65,5 % 67,3 % 69,8 % 66,8 % 
65 -  24,5 %  23,0 %  21,6 %  20,4 %  19,2 %  19,8 %  20,7 %  26,2 %  

YHTEENSÄ 

Väestö kolmiryhmitys (abs) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  1590 1574 1563 1554 1547 1505 1462 1354  
ikä  
0-14 232 223 225 228 225 202 168 134 
15-64 958 979 969 998 1013 1012 998 857 
65 -  400 372 349 328 309 291 296 363  

Väestö kolmiryhmitys (%) 
Vuosi  1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020  
yhteensä  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  
ikä  
0-14 14,6% 14,2% 14,4% 14,7% 14,5% 13,4% 11,5% 9,9% 
15 - 64 60,3 %  62,2 %  63,3 %  64,2 %  65,5 %  67,2 %  68,3 %  63,3 %  
65 -  25,2 %  23,6 %  22,3 %  21,1 %  20,0 %  19,3 %  20,2 %  26,8 %  

Lähde: Varsinais-Suomen liitto 
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LIITE  4:  Saariston vaestöennusteen tulosyhteenveto 

POHJOINEN SAARISTO  

Tulosyhteen  veto  
Vuosi 
Väkiluku  31.12 
Vuosimuutos (abs) 
Vuosimuutos (%) 

 Syntyneet  (abs)  

Syntyneet  (o/oo)  
Kuolleet  (abs)  
Kuolleet  (o/oo)  
Syntyneiden  enemmyys 
Muuttovoitto (abs)  

1996 	1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020 
938 	930 925 921 918 893 869 812 

-8 -5 -4 -3 -1 -3 -5 
-0,86 %  -0,54 %  -0,43 %  -0,33 %  -0,11  %  -0,35 %  -0,62 %  

8 8 8 8 9 7 4 
8,60 8,65 8,69 8,71 10,08 8,06 4,93 

16 13 12 11 10 10 9 
17,20 14,05 13,03 11,98 11,20 11,51 11,08 

-8 -5 -4 -3 -1 -3 -5 
0 0 0 0 0 0 0 

ETELAINEN  SAARISTO  

Tulosyhteenveto  
Vuosi 
Väkiluku  31.12 
Vuosimuutos (abs) 
Vuosimuutos (%) 

 Syntyneet  (abs)  

Syntyneet  (o/oo)  
Kuolleet  (abs)  
Kuolleet  (o/oo)  
Syntyneiden  enemmyys 
Muuttovoitto (abs)  

YHTEENSÄ  

Tulosyhteenveto  
Vuosi 
Väkiluku  31.12 
Vuosimuutos (abs) 
Vuosimuutos (%) 

 Syntyneet  (abs)  

Syntyneet  (0/00)  

Kuolleet  (abs)  
Kuolleet  (o/oo)  
Syntyneiden  enemmyys 
Muuttovoitto (abs)  

1996 	1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020 
652 	644 638 633 629 612 593 542 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -4 
-1,24% -0,94% -0,79% -0,64% -0,49% -0,34% -0,74% 

4 4 4 4 4 3 2 
6,21 6,27 6,32 6,36 6,54 5,06 3,69 

12 10 9 8 7 5 6 
18,63 15,67 14,22 12,72 11,44 8,43 11,07 

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -4 
0 0 0 0 0 0 0 

1996 	1997 1998 1999 2000 2005 2010 2020 
1590 	1574 1563 1554 1547 1505 1462 1354 

-16 -11 -9 -7 -4 -5 -9 
-1,02 %  -0,70 %  -0,58 %  -0,45 %  -0,27 %  -0,34 %  -0,66 %  

12 12 12 12 13 10 6 
7,62 7,68 7,72 7,76 8,64 6,84 4,43 
28 23 21 19 17 15 15 

1779 14,72 13,51 12,28 11,30 10,26 1108 
-16 -11 -9 -7 -4 -5 -9 
0 0 0 0 0 0 0  

Lähde: Varsinais-Suomen liitto 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

