Projekt har gjort gästhamnar mera tillgängliga för sommarens gäster
Projektet Smart Marina ska förbättra servicen i småbåtshamnar runtom i Östersjön. Arbetet i Finland
leds av Yrkeshögskolan Novia, och redan nu kan man se konkreta resultat.
Mycket har hänt i den åboländska skärgården sedan projektet startade i februari 2018. I fem av de
finländska hamnar som deltar i Smart Marina kommer besökare redan i sommar att få ta del av
följande förbättringar som gjorts genom projektet:
Brännskär: En ny servicebyggnad med duschar och tvättmaskiner kommer att färdigställas innan
midsommaren. Nya avfallskärl installeras.
Kirjais bybutik och marina: En ny brygga med bojförtöjning har byggts framför butiken.
Korpoström: Huvudbryggan har reparerats och den innersta delen av bryggan bytts ut. Den nya
delen har försetts med gångbara båtbommar, och kommer innan sommaren att få eluttag och
vattenpost. Bommar för mindre båtar har installerats på den så kallade bränslebryggan.
Lillbacka gård: Den yttersta delen av huvudbryggan har bytts ut till en ny betongpontonbrygga som
förses med eluttag.
Stenskär: Den gamla bryggan på Birsskär där det endast varit möjligt att förtöja med ankare eller
sidoförtöjning har bytts ut mot en modern betongpontonbrygga. Den nya bryggan är försedd med
några bomplatser för mindre båtar, vid den yttre delen av bryggan förtöjer man i boj. Ön har inte
tidigare haft elförsörjning men nu har det dragits el till bryggan. Ett nytt utedass byggs bredvid det
gamla.
Yrkeshögskolan Novia jobbar för att tillsammans med företagarna utveckla servicen i hamnarna så
att de blir moderna, familjevänliga och attraktiva. Andra exempel på åtgärder som kan bli aktuella är
kameraövervakning, solceller, WiFi, moderna bokningssystem, handikappanpassningar samt
vattenreningssystem. Ett delmål inom projektet är att hamnarna också ska ha möjlighet att uppnå
kraven för att kunna tilldelas de internationella certifikaten Blue Flag eller Blue Star Marina.
Projektet Smart Marina omfattar 34 olika gästhamnar i södra Finland och Åland, Sverige och Estland.
I Finland deltar åtta gästhamnar och budgeten uppgår till 1.6 miljoner euro. Projektet finansieras av
Interreg Central Baltic och, för de finska hamnarnas del, även Egentliga Finlands förbund. Av den
totala projektbudgeten på 8,4 miljoner euro går 75 procent direkt till konkreta investeringar i
hamnarna.
Yrkeshögskolan Novia koordinerar arbetet i Finland. De övriga partnerna i projektet är Ålands
Utvecklings AB, Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm och
Dagö kommun. Förutom de ovannämnda hamnarna deltar också Baggö Marina,Farmors café på
Högsåra och gästhamnen i Barösund i projektet.
Mera Information
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Rasmus Karlsson, tel: +358503549119

EU-hankkeen avulla venesatamista helpommin ulottuville kesän vieraille

Smart Marina -hankkeella parannetaan Itämeren alueen venesatamien palveluita. Suomessa
hanketta johtaa ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia, ja konkreettisia tuloksia on jo
näkyvissä.
Suomessa kansainväliseen hankkeeseen osallistuu kahdeksan satamaa, joista viidessä voi jo
tänä kesänä nauttia seuraavista parannuksista:
Brännskär: Uusi palvelurakennus, jossa on suihku ja pesukone, valmistuu ennen juhannusta.
Uusia jätesäiliöitä asennettu.
Kirjaisten kyläkauppa ja venesatama: Kaupan eteen on rakennettu uusi laituri, jossa on
poijukiinnitysmahdollisuus.
Saaristokeskus Korpoström: Päälaituri ja osa pienemmästä laiturista on korjattu. Uusi
laituriosa on varustettu jalankulkupuomilla, ja siihen tulee ennen kesää sähköliitännät ja
vesihuolto. Pienempiä veneitä varten on myös asennettu puomia.
Lillbackan maatila: Laiturin uloin osa on korvattu uudella betoniponttonilaiturilla, joka on
varustettu sähköpistokkeilla.
Stenskär: Birsskärin vanha laituri on korvattu modernilla betoniponttonilaiturilla. Uusi laituri
on varustettu muutamilla puomeilla pienemmille veneille. Laituri on myös sähköistetty ja uusi
WC on rakennettu vanhan viereen.

Yrkeshögskolan Novian ja satamayrittäjien yhteisenä tavoitteena on kehittää satamista
moderneja, perheystävällisiä ja houkuttelevia. Laitureiden rakentamisen lisäksi selvitetään
mm. kameravalvonnan, aurinkokennojen, WiFin, modernien varausjärjestelmien ja
vedenpuhdistusjärjestelmien kehittämistä. Hankkeessa tavoitellaan myös sitä, että satamilla
olisi mahdollisuus saavuttaa kansainvälisiä Blue Flag tai Blue Star Marina -sertifikaatit.
Smart Marina –hankkeessa on mukana 34 eri satamaa Etelä-Suomesta, Ahvenanmaalta,
Ruotsista ja Virosta. Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic ja Suomen satamien osalta
myös Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 8,4 miljoonaa euroa, josta 75
prosenttia kohdistuu suoraan satamien konkreettisiin investointeihin.
Yrkeshögskolan Novia koordinoi työt Suomessa. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat
Ålands Utvecklings AB, Valdemarsvikin kunta, Östhammarin kunta, Skärgårdsstiftelsen
Stockholm ja Hiidenmaan kunta.
Edellä mainittujen satamien lisäksi hankkeeseen osallistuu Suomen puolella myös Baggö
Marina, Högsåran Farmors Café ja Barösundin satama.
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