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Saaristoliikenteen hinnasto

1. Saaristohinnasto 

Ajoneuvot päätesatamasta välisatamaan tai päin vastoin.  
Hinta koskee meno/paluumatkaa tai jatkuyhteyttä saaristoyöpymistän jälkeen. 

Merkkien selitykset s. 6 

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2023 

 

15/4–30/9 2023 

 

Maksimikorkeus kattokuorman/kuorman 

kanssa 

X-SMALL 

t/r 

 

SMALL 

t/r 

 

MEDIUM 

t/r 

 

maksimi- 

korkeus  

2,1 m 

LARGE 

t/r 

 

korkeus yli 

2,1 m 

EKIPAGE M*) 

t/r 

 

maksimi-

korkeus  

2,1 m 

 

t/r 

EKIPAGE L*) 

t/r 

 

korkeus yli 

2,1 m 

X-LARGE N) 

(raskas 

hyötyliikenne) 

t/r 

 

maksimikorkeus 

4,2 m E
K

IP
A

G
E
 M

 –
 

E
K

IP
A

G
E
 L

 

POHJOINEN LINJA         

Osnäs <-> Brändö € 4 € 12 € 21 € 62 € 47 +33 € 89 € 33 

Osnäs <-> Brändö € 7 € 20 € 26 € 79 € 75 +33 € 127 € 33 

Hummelvik <-> Kumlinge, Brändö € 4 € 20 € 34 € 102 € 94 +33 € 161 € 33 

Hummelvik <-> Kumlinge, Brändö € 7 € 25 € 42 € 130 € 113 +33 € 202 € 33 

ETELÄINEN LINJA         

Långnäs <-> Överö € 4 € 12 € 21 € 62 € 47 +33 € 89 € 33 

Långnäs <-> Överö € 7 € 20 € 26 € 79 € 75 +33 € 127 € 33 

Långnäs <-> Sottunga, Kökar € 4 € 20 € 34 € 102 € 94 +33 € 161 € 33 

Långnäs <-> Sottunga, Kökar € 7 € 25 € 42 € 130 € 113 +33 € 202 € 33 

Galtby <-> Kökar, Sottunga, Överö € 4 € 20 € 34 € 102 € 94 +33 € 161 € 33 

Galtby <-> Kökar, Sottunga, Överö € 7 € 25 € 42 € 130 € 113 +33 € 202 € 33 

POIKITTAINEN LINJA         

Långnäs <-> Överö € 4 € 12 € 21 € 62 € 47 +33 € 89 € 33 

Långnäs <-> Överö € 7 € 20 € 26 € 79 € 75 +33 € 127 € 33 

Långnäs <-> Sottunga, Snäckö € 4 € 20 € 34 € 102 € 94 +33 € 161 € 33 

Långnäs <-> Sottunga, Snäckö € 7 € 25 € 42 € 130 € 113 +33 € 202 € 33 

FÖGLÖN LINJA         

Svinö <-> Degerby € 4 € 11 € 19 € 55 € 43 +33 € 79 € 33 

Svinö <-> Degerby € 7 € 18 € 24 € 70 € 67 +33 € 113 € 33 

Lisämaksu varatulle kautta-

kulkumatkalle päätesatamasta 

päätesatamaan saman vuorokauden 

aikana  

    
 

  

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2023 € 14 € 39 € 62 € 283 € 96  € 380 € 59/m 

15/4–30/9 2023 € 19 € 59 € 100 € 442 € 156  € 594 € 106/m 

 

*) Hintaluokkiin Ekipage M ja Ekipage L kuuluvilta ajoneuvoilta, joiden pituus on yli 14,5 m, veloitetaan kaksinkertainen maksu. 
N) Raskas hyötyliikenne tarkoittaa, että kuljetuksen/palvelun suorittaa yritys, jolla on rekisteröity Y-tunnus. 
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2. Kauttakulkuhinnasto 

Ajoneuvot päätesatamasta päätesatamaan (Manner-Ahvenanmaa–Suomi) ilman yöpymistä saaristossa. 

 
X-

SMALL 
SMALL MEDIUM LARGE EKIPAGE M*) EKIPAGE L*) X-LARGE N) 

Maksimikorkeus 

kattokuorman/ 

kuorman kanssa 
  

 
maksimikorkeus 

2,1 m 

 
korkeus yli  

2,1 m 

 

maksimikorkeus 

2,1 m 

 

korkeus yli  

2,1 m 

(raskas 

hyötyliikenne) 

 

maksimikorkeus 

4,2 m 

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2023 € 18 € 55 € 90 € 365 € 166 € 505 € 92/m 

15/4–30/9 2023 € 26 € 81 € 134 € 547 € 250 € 758 € 139/m 

3. Vuosikortin hinta 

Vuosikortin  

tyyppi 

Hinta € Mopo/ 

moottoripyörä/ 

mopoauto/ 

mönkijä 

Henkilöauto/pakettiauto/ 

asuntoauto/lava-auto/ 

kuorma-auto (maks. 12 t) 

Perävaunu  

maksimi-

korkeus  

2,1 m 

Perävaunu  

korkeus yli  

2,1 m 

Traktori  

ja perävaunu, 

maksimikorkeus 

4,2 m 

Punainen iso 176 € - Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Punainen pieni 55 € Kyllä - - - - 

Vihreä iso 176 € - Kyllä Kyllä +30 € Kyllä 

Vihreä pieni 55 € Kyllä - - - - 

Puna-

keltainen 

330 € Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Vihreä-

keltainen 

330 € Kyllä Kyllä Kyllä +30 € Kyllä 

 

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa ajoneuvo, jota vuosikortti koskee, jolloin veloitetaan 25 euron maksu/vaihto. 

Jos vuosikorttia ei ole liimattu ajoneuvoon oikealla tavalla, Ålandstrafikenilla on oikeus laskuttaa matkustajalta jälkikäteen lipun 

normaalihinta niiltä matkoilta, jotka on siihen asti varattu kyseisellä vuosikortilla. 

 

Vuosikortti postiennakolla Ahvenanmaalle ja Suomeen. Vuosikortti toimitetaan 1–2 työpäivän kuluessa lähimpään 

postitoimipisteeseen. Asiakas saa saapumisilmoituksen, kun vuosikortti on noudettavissa. Vastaanottaja maksaa vuosikortin hinnan 

sekä 7 euron postiennakkomaksun postitoimipisteessä.  

Kirjelähetyksenä vuosikortti toimitetaan kuluitta. Ahvenanmaalla ja Suomessa toimitusaika on noin 1–2 työpäivää. Ruotsiin ja 

muualle Pohjoismaihin toimitusaika on noin 3–4 työpäivää. Maakuntahallitus ei osta lunastettuja vuosikortteja takaisin tai korvaa 

kadotettuja vuosikortteja. Jos vuosikortti ei saavu perille, on otettava yhteyttä Ålandstrafikeniin todistuksen saamiseksi maksetusta 

vuosikortista sille ajalle, joka vaaditaan sen selvittämiseksi, minne vuosikortti on päätynyt. Kadonneesta kirjeestä ilmoitetaan 

Ahvenanmaan postille osoitteessa http://reklamation.alandpost.com. 

 

4. Tilaa vievät tavarat 

Traktorit, traktori-perävaunuyhdistelmät, kuorma-autot, 

rekat, linja-autot ja muut raskaat ajoneuvot varataan 

ainoastaan Ålandstrafikenin toimistossa paino-, korkeus-, 

pituus- ja leveysrajoitusten vuoksi. Aluksella käytettävästä 

ylimääräisestä tilasta veloitetaan erikseen.  

Tavaroille, joille ei ole tilaa lautan matkatavarahyllyllä 

(esim. kanootit, jäteastiat), varataan paikka 

Ålandstrafikenin toimistossa. Tavaroilta veloitetaan lipun 

hinta siitä tilasta, jonka ne vaativat autokannella. 

5. Alennukset 

Ennakkoon verkossa varatuille ja maksetuille lipuille 

myönnetään 20 %:n alennus normaalista saaristohinnasta.  

Ennakkoon maksetulle lipulle, joka koskee vihreällä merkittyjä 

lähtöjä 15/4–30/9, myönnetään 80 %:n alennus normaalista 

saaristohinnasta polkupyörän, polkupyörän + vaunun, 

moottoripyörän, henkilöauton, asuntoauton ja 

asuntovaunuyhdistelmän osalta. Föglön linjalla alennettu 

hinta maksetaan ennen edullista lähtöä Svinöstä. 

Sovitun polttoainekuljetuksen hinta on 50 % lipun hinnasta, 

jos polttoaineauto samalla toimittaa omaan lukuunsa muille 

asiakkaille kuin maakuntahallituksen lautoille. 

Ahvenanmaalaisilla yleishyödyllisillä ja voittoa 

tavoittelemattomilla yhdistyksillä on yleinen varausoikeus ja 

oikeus 80 %:n alennukseen kauttakulkuhinnasta. Koskee 

kaikkia ajoneuvotyyppejä viikoilla 1–23 ja 34–52 edellyttäen, 
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että yhdistyksen aktiiviset jäsenet käyttävät matkaa 

yhdistyksen toiminnan puitteissa. 

Ålandstrafikenin toimistossa varatulle ja ennakkoon 

maksetulle kauttakulkumatkalle myönnetään 20 %:n alennus 

kauttakulkuhinnasta. 

Vuosikortille, joka ostetaan aikaisintaan 1/9, myönnetään 50 

%:n alennus vuosikorttien normaalihinnoista. Alennuksia ei 

yhdistetä. 

6. Saaristohinnasto Osnäs-Hummelvik tai päin 

vastoin 

Voimassa ainoastaan, kun varaus tehdään Ålandstrafikenin 

toimistossa, ks. kevyiden ajoneuvojen varausehdot ja 

raskaiden ajoneuvojen varausehdot. 

7. Palvelumaksu 

Ennakkoon maksetut hinnat saaristoliikenteen lautta-alusten 

matkoista, jotka peruutetaan määrätyssä peruuttamisajassa, 

palautetaan 5 euron palvelumaksua lukuun ottamatta. 

8. Maksuvälineet  

Satamissa asiakas voi maksaa maksukortilla tai käteisellä 

(euroissa). Ålandstrafikenin toimistossa asiakas voi maksaa 

maksukortilla tai käteisellä (euroissa). Raskaiden ajoneuvojen 

varaukset laskutetaan. Raskaat ajoneuvot, joilla ei ole 

varausta, laskutetaan. Kuljettaja allekirjoittaa laskun alukseen 

ajettaessa.  

9. Ajoneuvot, joilta ei veloiteta maksua 

Maksutta kulkevat ajoneuvot ovat maakuntahallituksen 

sopima polttoainekuljetus, vuoroliikenteen linja-auto, 

hälytystehtävää suorittava ajoneuvo sekä saaristokuntien 

vapaaehtoisten palokuntien pelastusajoneuvot, kun ne ovat 

matkalla katsastukseen, huoltoon, korjaukseen ja 

koulutuksiin, joissa pelastusajoneuvoja tarvitaan.  

Infrastruktuuriosastolla on oikeus varata Ålandstrafikenin 

toimistossa paikka huoltoajoneuvoille ja matkustaa 

maksuttomasti saaristoliikenteen lautoilla sellaisia työmatkoja 

varten, jotka koskevat lauttaliikennettä (lautat ja/tai 

lauttarannat) ilman varausoikeuden hakemista. Voimassa 

matkoilla saaristoon, saaristosta ja saariston läpi. 

10. Kevyiden ajoneuvojen varauksen myöhäisestä 

peruuttamisesta veloitettava maksu (mukaan lukien 

saaristopaikka) 

Asiakkaat, joilla on vuosikortti tai ennakkoon maksettu lippu 

ja jotka peruuttavat varauksen myöhässä, maksavat 20 euroa 

verkossa, tai summa veloitetaan jälkikäteen (ei koske 

mopedia, polkupyörää ja polkupyörän vaunua). 

Asiakkailta, joiden olisi pitänyt maksaa lippu alukseen 

ajettaessa, veloitetaan 20 euroa ja lipun normaalihinta 

jälkikäteen, ks. 1 ja 2 kohta.  

11. Raskaiden ajoneuvojen varauksen myöhäisestä 

peruuttamisesta veloitettava maksu (mukaan lukien 

polttoainekuljetus) 

Asiakkailta, jotka peruuttavat varauksen liian myöhään, 

veloitetaan jälkikäteen 200 % lipun normaalihinnasta, ks. 1 ja 

2 kohta. 

Polttoaineen paluukuljetus Brändöstä voidaan peruuttaa 

ennen paluumatkaa Ålandstrafikenin toimistossa ilman 

maksua. 

 

12. Kevyiden ajoneuvojen no-show-maksu (mukaan 

lukien saaristopaikka) 

Asiakkailta, joilla on vuosikortti tai ennakkoon maksettu lippu 

ja jotka eivät käytä varattua matkaansa eivätkä ole myöskään 

peruuttaneet matkaa tai muuttaneet varausta ennen lähtöä, 

veloitetaan 40 euron no-show-maksu. 

Asiakkailta, joiden olisi pitänyt maksaa lippu alukseen 

ajettaessa, veloitetaan 40 euroa ja lipun normaalihinta 

jälkikäteen, ks. 1 ja 2 kohta.  

13. Raskaiden ajoneuvojen no-show-maksu 

(mukaan lukien polttoainekuljetus) 

Asiakkailta, jotka eivät käytä varattua matkaansa ja jotka eivät 

ole myöskään peruuttaneet matkaa tai muuttaneet varausta 

ennen lähtöä, veloitetaan 40 euron no-show-maksu sekä 200 

% lipun normaalihinnasta jälkikäteen, ks. 1 ja 2 kohta. 

 

14. Korotettu no-show-maksu 

tilausmatkojen/poikkeamisen yhteydessä 

Varatusta tai tilatusta tilausmatkasta/poikkeamisesta, jota ei 

käytetä, veloitetaan korotettu 80 euron no-show-maksu 

edellyttäen, että asiakkaan varaama/tilaama tilausmatka oli 

ainoa syy sen suorittamiselle. Varauksen tai tilauksen 

peruuttamisaika vastaa sitä aikaa, jona matka voidaan 

viimeistään varata/tilata, ks. kyseisen linjan aikataulu. 

 

15. Mitättömät kauttakulkuvaraukset, jotka on 

tehty verkossa useassa osassa 

Verkossa tehdyistä kauttakulkuvarauksista, jotka käytännössä 

tarkoittavat yhtä kauttakulkumatkaa (esim. osuudet on 

varattu eri varausnumeroilla) mutta joista ei ole maksettu 

kauttakulkuhintaa, veloitetaan jälkikäteen kauttakulkulisä 

päätesatamasta päätesatamaan saman vuorokauden aikana, 

ks. 1 ja 2 kohta. 

 

16. Maakuntahallituksen päätös maksuista  

Maakuntahallituksen päätöksen, joka koskee 

maakuntahallituksen yleiseen hallintoon kuuluvia 

palvelumaksuja (ÅFS 2020:47), mukaan lauttojen etuajo-

oikeutta ja varausoikeutta koskevan hakemuksen 

käsittelymaksu on 110 euroa hakemukselta. 
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17. Oikeus korvaukseen

Matkustajien oikeudesta saada korvausta lähtöjen 

peruuntumisesta säädetään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EY) nro 1177/2010 matkustajien 

oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EU) 

nro 2006/2004, 17-20 artiklat, muuttamisesta.  


