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Etuajo-oikeutta ja varausoikeutta koskevat ehdot

1. Mitä näissä ehdoissa määrätään? 

Näissä ehdoissa määrätään edellytykset etuajo-

oikeuden saamiseksi tietyille Föglön linjan lähdöille 

(jäljempänä etuajo-oikeus) tai oikeudesta poiketa 

saaristoliikenteen ehdoissa olevasta kiellosta, joka 

koskee kauttakulkumatkojen varaamista (jäljempänä 

varausoikeus).  

 

2. Mihin tarkoituksiin etuajo-oikeus 

myönnetään? 

Koska Föglön linjalle ei voida tehdä varauksia, voi olla 

perusteltuja syitä myöntää yksittäisille 

matkustajille/ajoneuvoille etuajo-oikeus paikan 

saamiseksi aluksella erityisillä lähdöillä. 

Työmatkaliikenne voi olla tällainen perusteltu syy. 

 

3. Mihin tarkoituksiin varausoikeus 

myönnetään? 
Tietyissä tapauksissa voi olla perusteltuja syitä myöntää 

oikeus varata paikka yksittäisille ajoneuvoille 

päätesatamasta päätesatamaan (päätesatamat ovat 

Hummelvik, Långnäs, Svinö, Osnäs ja Galtby) huolimatta 

tällaisten matkojen varausrajoituksista, jotka 

saaristoliikenteen ehtojen mukaan koskevat osin 

raskaille ajoneuvoille ja osin kevyille ajoneuvoille 

tehtäviä varauksia. Lisäksi voi olla perusteltuja syitä 

myöntää tällaisille matkoille poikkeus 

kauttakulkuhinnasta.  

 
Perusteltuja syitä varausoikeudelle voi olla esimerkiksi 

se, että saaristossa toimintaansa harjoittavalla yrityksellä 

on yksittäisissä tilanteissa, kuten sääolosuhteiden vuoksi 

tapahtuneissa peruutuksissa ja teknisissä ongelmissa, 

tarve varata kauttakulku silloin, kun Suomeen 

liikennöivät vaihtoehtoiset kaupalliset alukset ovat 

telakalla. Perusteltu syy voi myös olla esimerkiksi se, että 

varusteet tai tavarat, joita tarvitaan nopeasti yleisiä tai 

inhimillisiä etuja varten, muutoin viivästyisivät.  

Varausoikeus myönnettiin esimerkiksi eräille 

metsäkoneille Alfrida-myrskyn yhteydessä ja eräitä 

rehukuljetuksia varten kuivana kesänä vuonna 2018. 

 

4. Etuajo-oikeutta ja varausoikeutta koskeva 

hakemus ja päätös 

Etuajo-oikeutta tai varausoikeutta koskeva hakemus 

jätetään Ahvenanmaan maakuntahallitukselle (lähetä 

hakemus sähköpostilla osoitteeseen 

registrator@regeringen.ax). 

Hakemuksen pitää sisältää perustelu siitä, miksi hakija 

tarvitsee etuajo-oikeuden tai varausoikeuden. 

Hakemuksessa on myös mainittava yksityiskohtaiset 

tiedot siitä, mitä viikonpäiviä, lähtöaikoja ja reittejä 

hakemus koskee sekä tiedot ajoneuvon tyypistä, 

ajoneuvon rekisterinumerosta, kuorma-autojen ja 

rekkojen pituudesta, leveystä ja painosta sekä 

yhteystiedot ja Y-tunnus. 

Päätöksen etuajo-oikeutta ja varausoikeutta koskevan 

hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee 

Ahvenanmaan maakuntahallitus.  

Etuajo-oikeutta ja varausoikeutta koskevan hakemuksen 

käsittelymaksu käy ilmi maakuntahallituksen 

päätöksestä, joka koskee maakuntahallituksen yleiseen 

hallintoon kuuluvia palvelumaksuja (ÅFS 2020:47). 

 

5. Ahvenanmaalaisten yleishyödyllisten ja 

voittoa tavoittelemattomien yhdistysten 

yleinen varausoikeus 

Ahvenanmaalaisilla yleishyödyllisillä ja voittoa 

tavoittelemattomilla yhdistyksillä on yleinen 

varausoikeus ja oikeus saada alennusta kaikista 

ajoneuvotyypeistä viikoilla 1–23 ja 34–52 edellyttäen, 

että yhdistyksen aktiiviset jäsenet käyttävät matkaa 

yhdistyksen toiminnan puitteissa. Vain yhdistyksen 

nimetyllä vastuuhenkilöllä on oikeus varata ja peruuttaa 

tällaisia matkoja. Varaus tehdään sähköpostitse, 

puhelimitse tai käymällä Ålandstrafikenin toimistossa 

sen normaaleina aukioloaikoina. 

Yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä 

ovat sellaiset yhdistykset, jotka verotuksessa katsotaan 

yleishyödyllisiksi. Yleishyödyllisenä ja voittoa 

tavoittelemattomana yhdistyksenä ei kuitenkaan 

koskaan pidetä etujärjestöä tai ammattiyhdistystä. 

 

6. Oikeuden aikataulujen muutoksiin  

Ahvenanmaan maakuntahallitus ei vastaa aikatauluissa 

mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja pidättää itsellään 

oikeuden muutoksiin.  

 

Hankalat sääolot, tekniset viat lautoilla tai muut 

erityistilanteet tai Force Majeure tyyppiset tilanteet 

aiheuttaa muutoksia aikatauluihin tai vuorojen 

peruuntumisen. Sairaskuljetukset saavat aina etusijan ja 

saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. 

 

7. Oikeus korvaukseen 

Matkustajien oikeudesta korvaukseen peruutettujen 

lähtöjen yhteydessä, katso Saaristoliikenteen hinnasto. 

 

 


