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1. Johdanto

Liikenneyhteyksien ja satamaliikenteen kehittyminen on tärkeää Helsingin seudun
hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle. Helsingin Satama omalta osaltaan tukee tätä
kehitystä tarjoamalla asiakkailleen - varustamot, operaattorit, viejät, tuojat ja mat-
kustajat - toimivat ja riittävät puitteet hoitaa ulkomaankaupan kuljetuksia.

Helsingin satama ja Helsingin seutu ovat kehittyneet toistensa vuorovaikutuksessa,
minkä seurauksena seudun elinkeinotoiminta on keskimääräistä enemmän tuontiin
ja vientiin tai logistiikkaan painottuvaa. Helsingin sataman taloudellinen vaikutta-
vuus on 5% Helsingin BKT:sta ja työllistävä vaikutus on 7% Helsingin  työllisestä
työvoimasta.

Satama-alueisiin kohdistuu sataman kanssa vaihtoehtoisia maankäyttötarpeita,
minkä vuoksi Helsingin Satamalla varsinkin kaupungin keskustassa yhä vähemmän
tilaa käytettävissä satamatoimintoja varten. Matkustajaterminaalien sijainti Helsingin
keskustassa tai aivan keskustan tuntumassa on kuitenkin yksi kaupungin vetovoi-
matekijöistä. Helsingissä vierailevat laivamatkustajat saapuvat suoraan ydinkeskus-
tan palvelujen ja nähtävyyksien sydämeen ja matkalle lähdettäessä keskustan mat-
kustajaterminaalit ovat helposti saavutettavissa. Jotta varustamoille pystytään jat-
kossakin tarjoamaan edellytykset ylläpitää ja kehittää liikenneyhteyksiä sekä liike-
toimintaa on Helsingin Sataman varmistettava keskustaan jäävien satama-alueiden
mahdollisimman tehokas käyttö.

Helsingin satamanosien kehittämisohjelman avulla on tarkoitus määrittää, mitä lii-
kennettä kussakin satamanosassa hoidetaan ja mitä kehittämistoimenpiteitä sata-
manosiin on syytä tehdä. Ohjelman aikajänne on kaksiulotteinen. Ensisijaisesti teh-
dään tarkempi linjaus seuraavan 10 vuoden aikajänteelle, jonka lisäksi karkeam-
malla tasolla linjataan kehittämistoimenpiteet satamanosille vuoteen 2030 asti.

Matkustajasatamien lauttaliikenteen lisäksi ohjelmassa otetaan kantaa rahtiliiken-
teeseen sekä risteilyliikenteeseen. Näiden osalta haasteet ovat kuitenkin vähäi-
semmät, joten myös niiden painotus ohjelmassa jää pienemmäksi. Kehittämisoh-
jelmassa ei oteta kantaa liiketoiminnan eikä organisaation toiminnan kehittämiseen.

Satama-alueiden kehittämisen lisäksi myös sujuvat kulkuyhteydet satamaan ovat
tärkeä edellytys liikenteen hoitamiselle ja kehittymiselle. Elinvoimaiseen ja kustan-
nustehokkaaseen matkustajalauttaliikenteeseen liittyy myös henkilöauto ja rahtilii-
kennettä, jotka asettavat omat vaatimuksensa kulkuyhteyksille. Liikenneyhteyksien
kehittämisessä Helsingin Sataman tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin muiden viras-
tojen ja Liikenneviraston kanssa.

2. Ennuste markkinoiden ja kysynnän kehittymisestä

Helsingin Sataman tavaraliikennemäärien kehitys on perinteisesti ollut varsin yh-
denmukainen Suomen BKT:n kehityksen kanssa. Tämän lisäksi liikennemäärien
kehittymiseen vaikuttavat Suomen teollisuuden logistiset reittiratkaisut sekä vaihto-
ehtoisten kuljetusreittien kilpailukyky. 2000-luvun aikana Helsinki-Tallinna -reitin lii-
kennemäärät ovat kehittyneet erityisen suotuisasti. Reitin suosion odotetaan edel-
leen jatkuvan Baltian kuljetusreitin kehittymisen, Itä-Euroopan maiden talouskehi-
tyksen sekä vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin seurauksena.
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Helsingin sataman matkustajaliikennemäärien kasvu on menneinä vuosina perus-
tunut pitkälti varustamoiden kuljetus- ja risteilypalveluiden kehittymiseen. Viime
vuosina ns. tarvepohjainen matkustaminen, kuten työssä käyntiin, työmatkaan, lii-
ketoimintaan, hankintoihin tai sukulaisten luona vierailuun liittyvät matkustaminen,
on yleistynyt. Matkustajamäärät ovat kasvaneet suotuisasti etenkin Helsingin ja Tal-
linnan välisellä, mutta myös uudella Helsinki- Pietari -reitillä. Kasvun odotetaan jat-
kuvan myös tulevaisuudessa. Tarvepohjaisen, erityisesti työmatkoihin liittyvän
matkustamisen kasvaessa yleistyvät myös matkustajien henkilöautokuljetukset.
Helsingin Satama laati osana kehittämisohjelmaa ennusteen liikennemuotojen ke-
hittymisestä vuoteen 2030 saakka. Keskeisimmät ennusteet ovat liitteessä 1.

2.1 Matkustaja- ja autoliikenne

2.1.1 Tallinnan liikenne

Suomen ja Viron välinen autolauttaliikenne on kasvanut jatkuvasti vuodesta toi-
seen. Perusteina tähän ovat mm. Viron ja muiden Baltian maiden palvelujen kilpai-
lukykyinen hintataso Suomen hintoihin nähden, työvoiman liikkuminen, Suomen ja
Baltian maiden taloudellinen integroituminen, Baltian maiden EU-jäsenyys ja talo-
uskasvu ja maaliikenneyhteyksien parantuminen sekä autolauttaliikenteen säännöl-
lisyys ja kapasiteetin kasvu.
Uhkana autolauttaliikenteelle voi olla mm. Suomen ja Viron välillä (toistaiseksi)
merkittävä elintasoero, joka saattaa vaikuttaa työvoiman pysyvään siirtymiseen
Suomen puolelle. Toisaalta Suomessa palvelualoille kaivataan jatkuvasti lisätyö-
voimaa, johon Baltian maiden työvoimatarjonta saattaa vastata. Uhkana on myös
Viron ja muiden Baltian maiden taloudellinen kehitys ja elintason nousu, jolloin niis-
sä on tarjolla työpaikkoja erityisesti rakentamisen ja palvelujen parissa. Alkoholive-
rotuksen yhdenmukaistaminen EU:n alueella vaikuttaisi matkustajamäärän kehityk-
seen hidastavasti. Kasvun esteenä voi tulevaisuudessa olla myös riittämätön sata-
ma- ja maaliikenneväyläkapasiteetti.
Mahdollisuuksina voivat olla mm. Via Baltican käytön lisääntyminen, suunnitteilla
olevan Rail Baltican rakentaminen sekä Baltian maiden yleisen elintason nousu, jol-
la saattaa olla vaikutuksia matkailuun myös Suomen suuntaan. Myös Itä-Euroopan
maiden taloudellinen, teollinen ja teknologinen kehitys sekä kuljetusreitit ja logistiik-
karatkaisut vaikuttavat Baltian ja Suomen kautta kulkevaan liikenteeseen.
Erityisen merkittävää on ollut työmatkaliikenteen sekä henkilö- ja pakettiautojen
määrän lisääntyminen lauttaliikenteessä. Tämän ovat mahdollistaneet varustamoi-
den tarjoamat erinomaiset laivayhteydet, ja osaltaan siihen on vaikuttanut myös tar-
vepohjaiseen matkustamiseen liittyvä auton käyttö määränpäässä. Turvallisuuden
parantuminen erityisesti Baltiassa on mahdollistanut autoiluun perustuvan matkus-
tamisen lisääntymisen. Autolla matkustettaessa myös ostoksien kuljettaminen on
helppoa. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan vielä pitkään.

Tällä hetkellä Helsingin Sataman ja Tallinnan välissä kulkee vuodessa noin 7,3 mil-
joonaa matkustajaa ja noin 1 miljoona henkilöautoa. Sataman teettämän selvityk-
sen perusteella matkustajaliikenteen uskotaan kasvavan noin 8,3 miljoonaan mat-
kustajaan vuoteen 2022 mennessä. Henkilöautoliikenteen ennustetaan nousevan
noin 1,5 miljoonaan auton tasolle vuoteen 2022 mennessä.
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2.1.2 Tukholman liikenne

Helsingin Sataman Tukholman liikenne on ollut vakaata jo vuosikymmenien ajan.
Liikenne on ollut käytännössä kahden varustamon hallussa. Tukholman liikenne on
keskittynyt Katajanokalle (Viking Line) ja Eteläsatamaan (Tallink Silja).

Linjan tulevaisuudesta eli siitä onko reitille tulossa uusia kilpailijoita ja onko markki-
na riittävä kahdelle varustamolle, on keskusteltu pitkään. Tällä hetkellä näköpiirissä
ei ole merkittäviä muutoksia suuntaan eikä toiseen.

Tukholman reitin kysynnän oletetaan jatkuvan noin 2,5 miljoonassa matkustajassa
vuosittain vuoteen 2022 saakka. Myös henkilöautojen vuosittaisen määrän olete-
taan pysyvän noin 100 000 auton määrässä.

2.1.3 Pietarin liikenne

Helsingin ja Pietarin välille on yritetty saada toimivaa ja säännöllistä laivalinjaa aina
1980- luvun puolivälistä saakka. Keväällä 2010 aloittanut St. Peter Line on ainakin
toistaiseksi pystynyt vakiinnuttamaan toimintansa. Liikenne Helsingin ja Pietarin vä-
lillä alkoi huhtikuussa 2010 yhdellä laivalla Eteläsatamasta, ja elokuussa 2011 va-
rustamo aloitti toisella aluksella liikennöiden reittiä Pietari-Helsinki-Maarianhamina-
Tukholma-Tallinna-Pietari. Vuoden 2012 alussa varustamon koko liikenne siirtyi ny-
kyiselle paikalle Länsisatamaan.

St. Peter Linen matkustajamäärä on kasvanut tasaisesti. Osa kasvusta on johtunut
lisääntyneistä laivakäynneistä, mutta myös matkojen kysyntä on ollut kasvusuun-
taista. Toinen keskeinen syy volyymin kasvulle on ollut ehdollinen viisumivapaus,
joka koskee EU-maasta saapuvia matkustajia, jotka sekä saapuvat laivalla Pietariin
että poistuvat sieltä laivalla.

Jos keskustelussa ollut EU:n ja Venäjän välinen molemminpuolinen viisumivapaus
toteutuu, voi matkustajavolyymien kasvu kiihtyä huomattavasti nykyisestä.
Karkean arvion mukaan Pietarin laivayhteyttä käyttäisi vuonna 2022 yli miljoona
matkustajaa. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen ei uskota kasvavan merkittävästi.

2.1.4 Risteilyliikenne

Kansainvälisten risteilyalusten käyntimäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja vuon-
na 2012 kaikkiaan 265 alusta vieraili Helsingissä. Aluskäyntien lukumäärää tärke-
ämpi tekijä risteilyliikenteen alueellisen merkityksen kannalta on aluskoon suure-
neminen, minkä myötä matkustajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet selvästi ai-
empaa isommiksi. Tämän ansiosta risteilyliikenteen vaikutus alueen matkailuelin-
keinoon on kasvanut.

Nykyisin Helsingissä vierailee vuosittain lähes 0,4 miljoonaa kansainvälistä risteily-
matkustajaa. Risteilymatkustamisen uskotaan jatkavan myös tulevina vuosina koh-
tuullista kasvua, mutta Helsingin sataman markkinaosuuden ei uskota nousevan
Itämerellä merkittävästi johtuen mm. Suomen korkeista väylämaksuista. Risteilyva-
rustamot ovat myös ajoittain ilmaisseet kaipaavansa Helsingissä ohittamattomia
elämyksiä (ns. WOW-elämyksiä).

Alle 230 metriä pitkät risteilyalukset sijoitetaan Eteläsatamaan tai Katajanokalle, ja
sitä suuremmat alukset Hernesaaren tai Länsisatamaan. Jätkäsaaren rakentumisen
myötä Länsisataman risteilylaiturit poistuvat käytöstä, ja niitä korvaamaan on tarkoi-
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tus rakentaa uusi laituri Hernesaareen. Tämän seurauksena yli 230 metriä pitkille
aluksille, joiden suhteellinen osuus risteilyaluksista kasvaa jatkuvasti, soveltuvia lai-
turipaikkoja tulee olemaan vähemmän erityisesti sesonkiaikana. Se voi vaikuttaa
Helsingin markkinaosuuteen heikentävästi.

Risteilyliikenteen tuoma liikevaihto on kattanut viime vuosina liikenteestä aiheutu-
neet toimintakulut, mutta investointien rahoittaminen risteilyliikenteen tuotoilla ei ole
mahdollista nykyisen kaltaisella mallilla. Mikäli Helsingin Satama aikoo kehittää
vaihtomatkustajaliikennettä, tarvitaan tätä varten terminaalitilat. Tämän hetkisen
oletuksen mukaan Helsingin Satamaan ei lähitulevaisuudessa kohdistu erityistä ky-
syntää vaihtosatamapalveluita kohtaan. Kohtuullinen aluskäyntimäärä voidaan hoi-
taa väliaikaisratkaisuin, mutta vaihtomatkustajien määrän kasvaessa erityisen suu-
reksi, on terminaalin pääomittaminen ratkaistava.

2.2 Tavaraliikenne

Tavaraliikenteen eri reittien kehittymiseen vaikuttaa eri reittien kustannus- ja palve-
lutasojen kehittyminen. Varustamoilla ja palveluntarjoajilla on tähän suuri vaikutuk-
sensa, mutta myös kansainväliset säädökset ja rajoitukset, kuten 2015 voimaan tu-
leva rikkidirektiivi vaikuttavat tähän.

Rikkidirektiivin uskotaan nostavan Suomen satamien kautta kulkevien merikuljetus-
ten kustannuksia eri lähteiden perusteella 20 – 50 %. Tämän uskotaan parantavan
ainakin hetkellisesti maakuljetusreittien kilpailukykyä, joka tarkoittanee käytännössä
Baltian ja Ruotsin reittien suhteellisen osuuden kasvua suoran Keski-Eurooppaan
kulkevan reitin kustannuksella. Tällä olisi Helsingin Satamalle vaikutusta erityisesti
Viroon suuntautuvan tavaraliikenteen osalta, johon onkin odotettavissa mm. tästä
syystä kasvua.

2.2.1 Tallinnan liikenne

Tallinnan liikenteen tavaravirrat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti. Tavaralii-
kenteen kasvun perustana on ollut mm. Baltian maiden EU-jäsenyys ja talouskas-
vu, Viron ja Suomen taloudellisen integraation kehittyminen, Suomen ja Itä-
Euroopan välisen ulkomaankaupan nopea kasvu, Via Baltican kehittyminen sekä
Baltian ja Itä-Euroopan maiden kuljetusyritysten edulliset rahtihinnat. Edellä maini-
tut tekijät yhdessä ovat luoneet varustamoille mahdollisuuden kasvattaa kapasiteet-
tiaan. Kaikkein kilpailukykyisimmäksi ovat osoittautuneet nopeakulkuiset matkusta-
jalautat, joissa on mahdollisuus kuljettaa myös henkilöautoja ja rahtia. Konseptin
etuja ovat mm. nopeus, hyvä frekvenssi sekä kustannus- ja ympäristötehokkuus
verrattuna toimintamalliin, jossa rahti- ja tavaraliikenne kulkisi eri aluksilla tarjoten
saman palvelutason.

Tallinnan liikenteen kasvun uhkana on ainakin osittain sekä Helsingin että Tallinnan
satamien hallinnoimien alueiden ja niitä ympäröivien meri- ja maaväylien kapasitee-
tin riittävyys. Suosituimpina lähtö- ja saapumisaikoina nykyinen kapasiteetti on riit-
tämätön.

Vuonna 2011 Helsingin ja Tallinnan välinen rahtiliikenne oli 2,8 miljoonaa tonnia ja
liikennemäärien ennustetaan kasvavan mm. rikkidirektiivin vaikutuksesta yli 4 mil-
joonan tonnin tasolle vuoteen 2022 mennessä.
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2.2.2 Tukholman liikenne

Helsingin ja Tukholman välinen tavaraliikenne on pysynyt jo pitkään vakaana.
Vuonna 2011 linjalla kuljetettiin rahtia 0,6 miljoonaa tonnia, ja kehitysennusteen
mukaan liikenne jatkuu vakaana aina vuoteen 2022 saakka. Linjan aikataulut ovat
tietoisesti matkustajien tarpeisiin perustuvia, mikä selkeästi heikentää rahtiliiken-
teen kehitystä matkustaja-autolautoilla. Varustamot ovat myös panostaneet Turun
ja Tukholman linjan matkustaja-autolauttojen kapasiteettiin ja modernisointiin, mikä
riittäneet toistaiseksi rahtiliikenteen kysyntään.

2.2.3 Pietarin liikenne

Helsingin ja Pietarin välinen rahtiliikenne matkustaja-autolautoilla käynnistyi alku-
vuodesta 2012. Rahtiliikenteen määrät ovat pysyneet ponnisteluista huolimatta pie-
ninä, eikä reitille uskota merkittävää kasvua vuoteen 2022 mennessä. Syynä voi-
daan pitää linjan matkustajia suosivaa aikataulurakennetta sekä valtioiden välisen
maaliikenneyhteyden nopeutta ja sujuvuutta. Pietarissa on myös joitakin rahtiliiken-
teen rajoituksia matkustajasatamissa.

2.2.4 Muu tavaraliikenne

Valtaosa Helsingin sataman tavaraliikenteestä kulkee Vuosaaren satamasta, joka
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa sellaisten alusten liikennemääriä,
mitkä eivät kuljeta pääasiassa matkustajia. Vuosaaren satamassa on hyvät mahdol-
lisuudet harjoittaa rahtiliikennettä ja pääasiassa autoliikenteeseen perustuvaa mat-
kustajaliikennettä ropax-aluksilla (rampin kautta lastattavat pääasiassa rahtia mutta
myös matkustajia kuljettavat alukset), joissa laivalähdön matkustajamäärä on rajoi-
tettu 700 matkustajaan.

Helsingin sataman Vuosaaren yksikön tavaraliikenne kohdistuu pääasiassa Sak-
saan. Sen määrä oli vuonna 2011 3,9 miljoonaa tonnia. Muita merkittäviä kohde-
maita olivat Alankomaat (800 000 t), Puola (490 000 t), Belgia (450 000 t), Tanska
(400 000 t) ja Iso-Britannia (380 000 t).

Vuosaaren tavaraliikenteen uskotaan kasvavan maltillisesti tulevina vuosina ja mu-
kailevan Suomen BKT:n kehitystä. Vuonna 2011 Vuosaaren tavaraliikenne oli 7,5
miljoonaa tonnia ja vuonna 2022 sen uskotaan olevan noin 9,5 miljoonaa tonnia.

     2.3 Kysynnän ja kilpailukyvyn kehittyminen alustyyppien mukaan

2.3.1 Matkustajalauttaliikenne

Tallink Silja toi Helsingin ja Tallinnan linjalle ensimmäisenä varustamona uuden-
tyyppisen nopean teräsrunkoisen ja ympärivuotisesti liikennöivän shuttle-
matkustajalautan (nopea matkustajalautta), joka korvasi perinteiset pika-alukset
(alumiinirunkoiset katamaraanit, monohullit tai kantosiipialukset). Perinteisillä pika-
aluksilla liikennöitiin kausiluontoisesti jäävapaan kauden ajan ja alukset olivat tyypil-
lisesti sääherkkiä. Matkustaja- ja autokapasiteetti oli huomattavasti uusia aluksia
pienempi, eivätkä ne voineet kuljettaa rahtia. Näissä nopeissa matkustajalautoissa
aluksissa on kaksi erillistä autokantta ja ne soveltuvat autojen ja rahdin kuljetuk-
seen entisiä matkustaja-aluksia paremmin. Alusten kulkunopeus mahdollistaa Hel-
singin ja Tallinnan välisen matkan kulkemisen noin kahdessa tunnissa.
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Nopeat matkustajalautat soveltuvat lyhyille ja vilkkaasti liikennöidyille merimatkoille,
kuten Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Ne ovat luotettavia myös talvi-
kautena. Suuri päivittäisten lähtöjen määrä ja täsmälliset aikataulut pitävät palvelu-
tason erinomaisena. Alusten tilojen (matkustajat, ajoneuvot, rahti) monipuolisuus
tekee alustyypistä erittäin kilpailukykyisen ja mahdollistaa liikennöitävien lastien
kausivaihtelut. Alustyyppi mahdollistaa matkustajien, autojen ja rahdin kuljettamisen
samalla aluksella, mikä on ympäristöystävällisempi vaihtoehto useamman aluksen
käytölle.

Tämän alustyypin suurin haitta on se, että kasvaneet liikennemäärät aiheuttavat
ruuhkatilanteita satama-alueella ja sataman sisään- ja ulostuloväylillä.
Nopeiden matkustajalauttojen liikennöinnin uskotaan yleistyvän jatkossakin. Sen
käytön kannattavuus tosin perustuu matkustaja- ja autoliikenteeseen, joten liiken-
nemäärien kasvun sekä autokannen kapasiteetin täyttymisen seurauksena rahtilii-
kenteen kasvun Helsingin ja Tallinnan välillä uskotaan pääasiassa kohdistuvan
vuodesta 2015 lähtien Vuosaaresta kulkeville rahti- ja RoPax- aluksille.

2.3.2 Rorolauttaliikenne

Rorolauttaliikenteen (Roll on - Roll off) kilpailukyky Suomen ja Keski-Euroopan sa-
tamien välisessä tavaraliikenteessä on erinomainen ja tulee varmasti jatkossakin
säilymään hyvänä. Rikkidirektiivin vaikutus ja Baltian tie- ja rautatieverkon parane-
minen saattaa siirtää osan liikenteestä kulkemaan Baltian kautta.

Suomen ja Tallinnan sekä Suomen ja Ruotsin välisessä tavaraliikenteessä matkus-
tajalauttaliikenne tulee säilyttämään hyvän kilpailukykynsä rorolauttaliikenteeseen
verrattuna. Matkustaja- ja henkilöautoliikenteen kasvu etenkin Helsinki-Tallinna -
reitillä johtaa kapasiteetin täyttymiseen, joten 2010-luvun loppupuolella rahtiliiken-
teen kasvun uskotaan painottuvan roroliikenteeseen.

Roroliikenteen lisäksi voidaan luokitella myös ns. RoPax-alustyyppi (Roro Passen-
gers), joka pystyy kuljettamaan myös jonkin verran matkustajia. Sen toimintakon-
septi ei perustu matkustajaliikenteeseen, kuten matkustajalautoilla. Tämä alustyyppi
on yleisesti käytössä Suomen ja Keski-Euroopan välisessä liikenteessä. Sen käyttö
myös lyhyemmillä merireiteillä, kuten Suomen ja Tallinnan sekä Suomen ja Ruotsin
välillä on mahdollista tulevina vuosina, kun matkustajalauttojen kapasiteetti tulee
täyttymään.  Virossa Muugan satamassa ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä val-
miuksia aloittaa liikennettä RoPax-aluksilla.

2.3.3 Junalauttaliikenne

Junalauttaliikenteen yhtenä suurimpana ongelmana on vaunujen suuri nettopaino,
joka rasittaa huomattavasti aluksen lastikapasiteettia eli ansaintakykyä. Myös sa-
tamaan junalauttaa varten tehtävät investoinnit (mm. lastausrampit) ovat kalliita.
Junavaunujen lastaaminen aluksen eri kansille on hidasta hissiratkaisujen ollessa
ainoa vaihtoehto siirtää vaunuja kannelta toiselle, joka johtaa aluksen hitaaseen
kääntöaikaan satamassa. Suomessa ei tällä hetkellä ole näköpiirissä liikennettä, jo-
ka kulkisi kokonaisena junana satama-alueen ulkopuolisen kohteen ja sataman vä-
liä. Syynä lienee se, että lastivirrat hajaantuvat sataman jälkeen eri suuntiin. Juna-
lauttaliikenteen vaunut olisi järkevintä purkaa ja lastata satamassa, jolloin konseptin
hyödyt pienenevät.
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Junalauttaliikenteen kannalta realistisin reittivaihtoehto lienee Helsinki-Tallinna reit-
ti, jolloin junalla voitaisiin jatkaa suoraan Keski-Euroopan kohteisiin. Tällä hetkellä
ongelmana on kuitenkin eri raideleveys.

Junalauttaliikennettä ei nähdä tulevaisuuden ratkaisuna heikon kuljetus- ja ympäris-
tötehokkuuden vuoksi.

2.3.4 Konttilaivaliikenne

Konttilaivaliikenne on perinteisesti ollut deep sea -liikennettä valtamerten yli. Tällöin
konteissa on tuotu pääasiassa kulutustavaraa Kaukoidästä sekä viety Suomen
vientituotteita valtamerten taakse. Viime vuosina myös ns. short sea -liikenne, eli
Euroopan sisäinen konttiliikenne, on yleistynyt. Tämän uskotaan jatkavan maltillista
kasvuaan vuoteen 2022 saakka erityisesti Keski-Euroopan ja Suomen välisessä lii-
kenteessä, mutta lyhyemmillä merimatkoilla konttilaivaliikenteen kasvuun ei uskota.
Kokonaisuudessaan konttiliikenteen uskotaan jatkavan tasaista ja maltillista kasvu-
aan. Kasvu perustuu Helsingin Sataman vahvan aseman säilymiseen, Suomen ul-
komaankaupan kasvuun sekä tavaraliikenteen siirtymiseen yhä enemmän yksikkö-
liikenteeseen.

          3. Satamanosakohtainen tarkastelu

Helsingin Satamalla on neljä yleisessä käytössä olevaa satamanosaa. Näistä Vuo-
saaren satama sijaitsee Kehä III päässä erinomaisten kulkuyhteyksien päässä. Sa-
taman välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole asutusta, joten satama tarjoaa
erinomaiset edellytykset tavaraliikenteen kehittämiselle. Länsisatama, Eteläsatama
ja Katajanokan satama taas sijaitsevat keskustan läheisyydessä, missä myös asu-
tusta on lähistöllä.



9(17)

3.1 Katajanokan satama

Katajanokka on tällä hetkellä Tukholman ja Tallinnan matkustajalauttaliikenteen sa-
tama sekä risteilyalusten satama. Vuonna 2011 Katajanokan kautta matkusti 2,8
miljoonaa matkustajaa ja yksiköityä tavaraa 0,8 miljoonaa tonnia.

Meriväylän kulkusyvyys on 7,9 m ja risteilylaiturin osalta 9,3 m. Kustaanmiekan
salmi rajoittaa alusten pituuden 230 metriin. Väyläkapasiteetti on 4 laivaa tunnissa.
Lauttapaikkoja on kaksi, minkä lisäksi alueella on 600 m muuta laituria.
Katajanokan terminaalin kapasiteetti on 15 000 matkustajaa päivässä.
Kenttäkapasiteetti 5 800 kaistametriä on riittävä rahtiliikenteen kasvullekin.
Terminaalia käyttää päivittäin kolme matkustajalauttaa, joiden käynnit ajoittuvat
aamupäivään, iltapäivään, ja iltaan. Ajoneuvojen purkautuminen katuverkkoon
ruuhkauttaa vain hieman Sörnäisten rantatien liikennettä iltapäivän ruuhka-aikaan.
Sataman liikenne ei aiheuta kuormitusta katuverkolle klo 12-21 aikana
.
Sataman näkökulmasta katsottuna matkustajalauttojen lähtöaikojen optimoinnilla
Katajanokan aluslähtöjen määrää voitaisiin selvästi lisätä ja mahdollisesti jopa kak-
sinkertaistaa nykyisestään.
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 3.2 Eteläsatama

Eteläsatama on Tukholman matkustajalauttaliikenteen satama sekä Tallinnan pika-
alusliikenteen satama. Vuonna 2011 Eteläsataman kautta kulki 2,0 miljoonaa mat-
kustajaa ja 0,3 miljoonaa tonnia yksiköityä tavaraa.

Olympiasatamalla ja Katajanokan satamalla on yhteinen meriväylä. Väylän syvyys
on 7,3 m. Kustaanmiekan väylä rajoittaa alusten pituuden 230 metriin.
Lauttapaikkoja on kolme, minkä lisäksi alueella on pika-alusliikenteen laituri. Mat-
kustajaterminaaleja on kaksi, ja niiden kapasiteetti on 20 000 matkustajaa päivässä.
Kenttäkapasiteettia on 2 000 kaistametriä, joka mahdollistaisi nykyistä enemmän lii-
kennettä. Eteläsatamaan johtavan katuverkon kapasiteetti lähinnä kauppatorin lä-
heisyydessä on rahtiliikenteen näkökulmasta varsin haastava. Tukholman laiva
saapuu aamuisin ja lähtee myöhään iltapäivällä. Ajoneuvojen purkautuminen aihe-
uttaa lyhytaikaista ruuhkaa Kauppatorin tienoilla ja Sörnäisten rantatiellä.
Satamaliikenne ei ruuhkauta katuverkkoa lainkaan klo 12-21 välisenä aikana.

Sataman näkökulmasta katsottuna matkustajalauttojen lähtöaikojen optimoinnilla
Eteläsataman aluslähtöjen määrää voitaisiin selvästi lisätä ja mahdollisesti jopa
kaksinkertaistaa nykyisestään. Katuverkolle aiheutuvan ruuhkan takia lähtöjen mää-
rän kasvattaminen rahtia kuljettavien alusten osalta on kuitenkin syytä harkita tar-
koin.
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3.3 Länsisatama

Länsisatama on Tallinnan ja Pietarin matkustajalauttaliikenteen satama sekä ristei-
lyalusten satama (Hernesaari). Vuonna 2011 matkustajia oli 5,2 miljoonaa ja yksi-
köityä tavaraa 1,6 miljoonaa tonnia.

Meriväylän syvyys on 11 m ja Länsisataman kapasiteetti on kolme laivaa tunnissa.
Päivittäin satamassa käy 10 laivaa. Satamaliikenne aiheuttaa tiheästä laivakäynti-
määrästä johtuen kohtuullisen tasaista kuormitusta Mechelininkadulla ja Länsi-
väylällä. Länsilinkin kohdalla Mechelininkadun liikennemäärästä n.10 % on sata-
masta johtuvaa. Laivan purkaessa erityisesti Tyynenmerenkatu ja Mechelininkatu
ruuhkautuvat.

Länsiterminaalin kapasiteetti on noin 25 000 matkustajaa päivässä, joka on miltei
kokonaan käytössä ruuhkaisimpina päivinä. Kenttä- ja laiturialueissa tulee tapahtu-
maan muutoksia tulevien vuosien aikana, kun Jätkäsaaren aluetta rakennetaan
muuhun käyttöön.

Länsisataman uuden laajennusosan valmistuessa vuonna 2013 saadaan alueelle
uusia laituripaikkoja ja lisää tilaa. Länsisatama onkin paras satamanosa lisätä ka-
pasiteettia kasvavan matkustajalauttaliikenteen tarpeita tyydyttämään. Länsisata-
maan onkin suunnitteilla merkittäviä investointeja vuosien 2013-2016 välisenä aika-
na. Jotta Länsisataman mahdollisuudet saadaan hyödynnetyksi, on myös katuver-
kon läpäisykykyä syytä kehittää.
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3.4 Vuosaaren satama

Vuosaaren satama otettiin käyttöön marraskuussa 2008. Satama on tavaraliiken-
teen keskussatama. Vuosaaren sataman kautta kuljetettiin vuonna 2011 7,5 miljoo-
naa tonnia yksiköityä tavaraa ja 0,3 miljoonaa matkustajaa. Matkustajat kulkevat
RoPax-aluksilla.

Meriväylän syvyys on 11 m ja väylän kapasiteetti on 4 laivaa tunnissa.
Lauttapaikkoja on 17 ja muuta laituria on 1,5 km. Kenttäkapasiteetti on riittävä rahti-
liikenteen kehittämiselle. Maaliikenneyhteydet ovat hyvät.

Vuosaaren satama keskittyy edelleen tavaraliikenteeseen. Kapasiteetti on riittävä
tällä ja tulevallakin vuosikymmenellä yksiköidyn tavaraliikenteen hoitamiseen. Tule-
vien vuosien aikana meriväylää on tarkoitus syventää, jotta Itämerellä kulkevat yhä
suuremmat konttilaivat pääsevät jatkossakin Vuosaareen.

4. Satamanosien käyttö vuoteen 2022 saakka

Liikenneyhteyksien kehittäminen nähdään Helsingin seudun hyvinvoinnin ja elinkei-
noelämän kannalta tärkeäksi, joten Helsingin Satama pyrkii edistämään tätä kehi-
tystä tarjoamalla asiakkailleen mahdollisuuden kehittää liikenneyhteyksiä heidän
omista lähtökohdistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin Satama ei
suunnittele toimenpiteitä, jotka rajoittaisivat asiakkaiden toimintaedellytyksiä.

Matkustajalauttaliikenteen ennustetun kasvun myötä varsinkin keskustan läheisyy-
dessä olevien satamanosien käyttöaste tulee olemaan tulevina vuosina korkea.
Myös Länsisatamaan suunnitteilla olevat investoinnit tulee suorittaa, jotta Helsingin
Sataman kapasiteetti tulee olemaan riittävällä tasolla vuoteen 2030 saakka.

Helsingin Satama tarvitsee tulevaisuudessa kaikki nykyiset satama-alueet käyt-
töönsä. Tärkeintä on kuitenkin kapasiteetin riittävyys, ja joidenkin satama-alueiden

käytön tehostaminen onkin mahdollista tuomalla niille myös muuta toimintaa huo-
mioiden sen, että Helsingin Satamalle jää vastaava kapasiteetti käyttöön, ja että
alueen käyttö mahdollistaa sujuvan satamatoiminnan. Esimerkiksi Eteläsataman ja
Katajanokan sataman alueiden hyödyntämistä voidaan parantaa. Helsingin Satama
tulee aktiivisesti osallistumaan alueidensa kehittämistä koskevaan työhön.
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4.1 Katajanokka

Katajanokan matkustajasataman näkökulmasta matkustajalauttojen lähtöjen mää-
rää voitaisiin saapumisten ja lähtöjen aikataulutusta optimoimalla lisätä merkittäväs-
ti, jopa lähes kaksinkertaistaa nykyisestään. Katajanokan satamanosan sijainnista
ja katuverkon läpäisykyvystä johtuen satamaliikenteestä aiheutuvaa ruuhkaa katu-
verkolle on kuitenkin syytä välttää varsinkin ruuhka-aikoina.

Katajanokan satamanosan lähtöjen määrää kasvatetaan nykyisestään, mikäli asi-
akkailla on siihen tarvetta. Tämä koskee varsinkin jakson alkuosaa (vuoteen 2018
saakka), kun Länsisataman uusi kapasiteetti ei ole käytettävissä. Suunnittelukau-
della pyritään siihen, että aikataulutuksen ja muiden toimenpiteiden avulla katuver-
kon kuormitusta etenkin rahtiliikenteen osalta vältetään aamu- ja iltaruuhkien ai-
kaan.

Katajanokka palvelee myös kesäaikaista kansainvälistä risteilyliikennettä alle 230 m
risteilyalusten osalta.

4.2 Eteläsatama

Eteläsatamaa käytetään jatkossa pääasiassa matkustajalautta- sekä pika-
alusliikenteeseen, jonka lisäksi se palvelee myös risteilyliikennettä. Eteläsatama on
tulevaisuudessakin välttämätön alue matkustajaliikenteen harjoittamiselle ja sen
käyttö matkustajasatamana on turvattava.

Eteläsataman alueella ja ympäristössä on mahdollista toteuttaa Kauppatorin alueen
kehittämistoimia mm. Kirjava satama kilpailun pohjalta, ja siten luoda mahdollisuuk-
sia myös muulle toiminnalle, mikäli satamatoiminta sen mahdollistaa. Eteläsata-
massa ei ole tarkoituksena lisätä rahtia kuljettavien aluskäyntien määrää nykyises-
tä, koska katuverkon ruuhkautumista kauppatorin ympäristössä pyritään välttä-
mään.

4.3 Länsisatama

Matkustajalauttaliikenteen osalta Länsisatama on Helsingin satamanosista paras
vaihtoehto kapasiteetin lisäämiselle ja liikennemäärien kasvattamiselle. Länsisata-
ma palvelee suunnittelujakson aikana pääasiassa Tallinnan matkustajalauttaliiken-
nettä, Pietarin liikennettä sekä säännöllistä Itämeren risteilyliikennettä.

Länsisataman liikenne koostuu matkustaja-, henkilöauto ja rahtiliikenteestä. Kasvun
odotetaan jatkuvan matkustaja- ja henkilöautoliikenteen osalta merkittävästi. Vuon-
na 2011 Länsisataman kautta kulki noin 5,2 miljoonaa matkustajaa ja noin 800 000
henkilöautoa. Vuonna 2022 Länsisataman kautta ennustetaan kulkevan 7 miljoonaa
matkustajaa ja 1,2 miljoonaa henkilöautoa. Myös linja-autoliikenteen uskotaan kas-
vavan nykyisestä noin 18 000 linja-auton tasosta noin 25 000 linja-auton tasolle.
Autoliikenteen lisäksi kasvava matkustajamäärä lisää saattoliikenteen määrää.

Rahtiliikenteen uskotaan jatkavan Länsisatamassa kasvuaan vielä muutaman vuo-
den. Länsisataman matkustajalauttojen autokansikapasiteetin täyttyessä Tallinnan
rahtiliikenteen kasvun uskotaan painottuvan Vuosaari – Muuga ja Vuosaari – Van-
hasatama reiteille. Vuonna 2011 Länsisataman kautta kulki noin 160 000 rahtiyk-
sikköä ja vuoden 2012 aikana määrän ennustetaan olevan noin 190 000 rahtiyksik-
köä. Vuonna 2022 rahtiliikenteen yksikkömäärän ennustetaan olevan noin 240 000
rahtiyksikköä.
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Länsisataman osalta kehittämissuunnitelmaa viedään eteenpäin hankesuunnitel-
man muodossa, joka pohjautuu Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymään Jät-
käsaaren osayleiskaavaan (2006) ja tulevaan Länsisataman asemakaavaan. Hel-
singin Satama aikoo kasvattaa Länsisataman kapasiteettia lähinnä matkustajalaut-
taliikenteen osalta, ja Länsisatamaan tullaankin toteuttamaan uusi terminaali laitu-
reineen ja pysäköinti- sekä kenttäalueineen. Matkustajasatama vaatii myös nykyistä
toimivammat maaliikenneyhteydet kaupunkirakenteeseen ja sieltä eteenpäin. Meri-
väylän parantaminen on niin ikään välttämätöntä riittävän liikennetiheyden saavut-
tamiseksi.

Kun Länsisatamaan suunnitteilla olevat investoinnit on toteutettu, Länsisataman
kapasiteetti kaksinkertaistuu ollen 10 miljoonaa matkustajaa ja noin 300 000 rah-
tiyksikköä.

Sataman kehittäminen tapahtuu satamatoiminnan jatkuessa keskeytyksettä ja rin-
nan Länsisataman asunto- ja toimistorakentamisen kanssa.

Länsisataman alueen kehittämisen lisäksi on välttämätöntä, että Helsingin Satama
tekee yhteistyötä muiden Helsingin kaupungin virastojen kanssa katu- ja liikenne-
verkon läpäisykyvyn kehittämiseksi. Nykyinen verkosto ei suunnittelujakson aikana
tule olemaan riittävä Länsisataman liikennemäärien kasvun läpäisemiseksi. Katu- ja
liikenneverkko ei jatkossa tule olemaan pelkästään Länsisataman ja Helsingin sekä
pääkaupunkiseudun välinen reitti, vaan yksi Suomen ja Viron välisen liikenteen
pääväylistä.

Kansainvälisen risteilyliikenteen osalta Helsingin Satama osallistuu Hernesaaren
kehittämiseen.

4.4 Vuosaaren satama

Vuosaaren satamaa kehitetään tavaraliikennettä ja pääasiassa tavaraliikennettä
kuljettavien alusten satamana. Automatkustamiseen pohjautuvaa matkustajaliiken-
nettä ja matkustajasatamapalveluita pyritään kehittämään yhteistyössä varustamoi-
den kanssa. Suunnittelukaudella (vuoteen 2030 saakka) Vuosaareen ei kuitenkaan
ole tarkoitus toteuttaa uusia investointeja matkustajaterminaaliin.

Helsingin Satama tulee tekemään yhteistyötä varustamoiden kanssa lisätäkseen
Vuosaari-Muuga -välisen reitin yhteyksiä. Toimenpiteet eivät ensisijaisesti perustu
liikennerajoituksiin tai erilaiseen hinnoitteluun eri satamanosissa, vaan lähtökohtana
on löytää ratkaisuja jotka parantavat Vuosaari-Muuga -yhteyden toimintaedellytyk-
siä.

Konttialusten koon kasvaessa Itämerellä, on Vuosaaren sataman kulkuväylää syytä
syventää. Tämä toimenpide mahdollistaisi lisäksi tehokkaamman energiahuollon,
mikäli Helsingin Energia rakentaa Vuosaaren sataman yhteyteen uuden uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan voimalaitoksen. Mikäli voimalaitos rakennetaan, myös
Vuosaaren sataman yhteyteen rakennetaan uusia laituri-, kuljetin-, kenttä- ja varas-
tointiratkaisuja.

Helsingin Satama tekee jatkossa aktiivista yhteistyötä operaattorien ja asiakkaitten-
sa kanssa, jotta Vuosaaren asema Suomen ulkomaankaupan pääsatama vahvis-
tuu. Tämä yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi alueiden kehittämiseen liittyviä toi-
menpiteitä, satamarakentamista sekä myös muita investointeja.
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Itäisen saariston asemakaavaa laadittaessa on huomioitava Vuosaaren sataman
tulevat tarpeet satamatoiminnan kehittämiseksi.

5. Toiminnallinen kehittäminen

Edellä on käsitelty Helsingin sataman tavara- ja matkustajaliikenteen todennäköistä
kehitystä vuoteen 2030 saakka sekä Helsingin Sataman linjauksia miten satamaa
kehitetään liikenteen hoitamiseksi ja millä alueilla liikennettä olisi tarkoituksenmu-
kaisinta hoitaa.

Esitettyjen linjausten lisäksi on teknologisia ja palvelutasoon liittyviä mahdollisuuk-
sia, joilla liikenteen hoitaminen sujuisi taloudellisemmin, tehokkaammin ja ympäris-
töystävällisemmin.

Helsingin Sataman strategisena tavoitteena on hyödyntää automaatiota niissä toi-
minnoissa, joissa automaatiolla saavutetaan hyötyä asiakkaille ja toimintojen opera-
tiivisesta vastuussa oleviin. Toteutettavat automaatioratkaisut voivat liittyä esim.
kuljetusasiakirjojen käsittelyyn, odotusalueiden hallinnointiin keskusta-alueiden ul-
kopuolella, porttitoimintoihin, alusten kiinnitykseen ja irrotukseen sekä matkalippu-
jen hallinnointiin.

Satamaympäristöstään vastuussa olevana Helsingin Satama edistää ympäristövas-
tuullisuutta satamatoiminnoissa. Helsingin matkustajasatamat sijaitsevat keskus-
tassa, missä on huomioitava kaupungin muut toiminnot ja minimoitava sataman häi-
riötekijät. Tällä saralla on viime vuosikymmenien aikana otettu suuria edistysaskelia
ja asiaan tullaan panostamaan myös jatkossa. Alusten melutasoon tullaan kiinnit-
tämään huomiota ja haittojen vähentämiseksi käytetään mm. maasähköratkaisua ja
meluntorjuntaan soveltuvia rakenteita. Lisäksi kehitetään innovatiivisia polttoaine-
ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kehittämistoimenpiteitä tullaan tekemään aktiivisesti myös varustamoiden kanssa,
jolloin voidaan vaikuttaa mm. liikenteestä ja aluksista aiheutuvien haittojen syntyyn
tehokkaasti.
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Liite 1. Toteumat ja ennusteet oleellisimpien liikenteiden osalta

Helsinki-Tallinna, tavaraliikenteen kehitys
2012-2030

Helsinki-Tallinna, matkustajaliikenteen kehitys
2012-2030

Helsinki-Tukholma, kuorma-auto- ja perävaunu-
liikenteen kehitys 2012-2030
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Helsinki-Tukholma, matkustajaliikenteen kehitys
2012-2030

Helsinki-Pietari, matkustajaliikenteen kehitys
2012-2030



Helsingin Sataman kehittämisohjelma 2022

13.11.2012 Kimmo Mäki



Helsingin sataman vaikuttavuus 2012

• Helsingin sataman arvonlisäys on 1,45 Mrd €
• 5 % Helsingin BKT:sta
• 3 % Helsingin seudun BKT:sta (14 kuntaa)
• 1 % Suomen BKT:sta

75 % liittyy tavaraliikenteeseen ja 25% matkustajaliikenteeseen

• Helsingin sataman työllistävä vaikutus
Kokonaistyöllisyys 24 000 henkilöä, välitön työllisyys 12 500 henkilöä
• 8 % Helsingin työllisestä työvoimasta
• 3 % Helsingin seudun työllisestä työvoimasta
• 1 % Suomen työllisestä työvoimasta

54 % liittyy tavaraliikenteeseen ja 43 % matkustajaliikenteeseen

Helsingin sataman ulkomaiset matkustajat jättivät
rahaa 320 milj.€; risteilymatkustajat 28 milj.€



Helsingin Sataman kehittämisohjelma 2022
• Tavoitteena

• Määrittää kasvuennuste tuleville liikennemäärille, sekä arvioida asiakkaiden tulevat tarpeet
• Määrittää satamanosien mahdollisuudet kehittää läpäisykykyä. Tarkastelu koskee terminaaleja,

kenttätilaa, paikoituskapasiteettia, laivapaikkoja, meriväylää sekä maaliikenneyhteyksiä
(yhteistyössä KSV:n kanssa)

• Tehdä suunnitelma ja ehdotus, missä liikennettä hoidetaan ja miten sitä kehitetään siten, ettei
kasvua tarvitsisi rajoittaa ja kaikille varustamoille tarjottaisiin yhtenäiset edellytykset kehittää
liiketoimintaa

1. Tarkempi suunnitelma 10 vuoden aikajänteestä
2. Karkean tason suunnitelma 2022 – 2030

• Määrittää karkeantason investointisuunnitelma 10 vuoden jaksolle (Länsisataman kehittäminen)
• Määrittää suuntaviivat ja reunaehdot, joiden puitteissa varustamot voivat kehittää omaa

toimintaansa
• Aikataulu

• Sataman sisäinen selvitystyö joulukuu 2011 – maaliskuu 2012
• Alustavat tulokset kaupungin johdon kanssa 16.3 sekä jatkotoimenpiteistä sopiminen
• Alustavat tulokset johtokunnalle 27.3
• Keskustelu varustamoiden kanssa 5.4
• Yhteinen tilaisuus KSV:n johtoryhmän kanssa 11.4 ja 19.9
• Ohjelman hyväksyntä johtokunnassa 29.10



Kehittämisohjelma 2022:
Tallinnan liikenteen kasvuennuste

Matkustajaliikenne Autoliikenne Rahtiliikenne



Länsisataman ajoneuvoliikenne suhteessa Länsilinkin (LL), Länsiväylän
(LV) ja Mechelininkadun (MK) kokonaisliikennemääriin
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Länsiterminaalin, Länsilinkin ja Porkkalankadun liikenne syksyllä 2011

Länsilinkki, Porkkalankatu ja Jätkäsaarenlaituri = KSV:n laskennat

L4 = Länsiterminaalin liikenne aluspäiväkirjasta 12.10.2011
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Vaihtoehtoisia kehittämismalleja
1. Tavaraliikenteen eriyttäminen rajoituksilla

• Länsisataman kehittäminen matkustaja- ja autosatamaksi ja tavaraliikenteen siirtäminen Vuosaareen, ei
merkittävää vaikutusta Länsisataman investointeihin.

• Helsingin Sataman arvio vaikutuksista: heikentäisi Helsinki - Tallinna liikenneyhteyksiä, nostaisi rahti- ja
matkustuskustannuksia 20 - 30 % ja vähentäisi matkustamista 10 - 20 %.

• Elinkeinoelämän, varustamoiden, matkustajien, Helsingin Sataman  ja kaupungin näkökulmasta huono vaihtoehto.

2. Vuosaaren sataman muuttaminen matkustajaliikenteen satamaksi
• Vähentäisi Vuosaaren sataman tavaraliikennekapasiteettia 20 - 30 % ja maksaisi laajuudesta riippuen 100 - 300

M€. Nykyiset maankäyttösopimukset eivät myöskään mahdollista ratkaisua.

• Terminaalin kapasiteetti riittäisi ainoastaan osalle liikennettä, eli tavaraliikenne ei siirtyisi kokonaan Vuosaareen.
Vaatisi hyvät houkuttimet liikenteen siirtämiselle Vuosaareen.

• Voimassaolevat sopimukset estävät vaihtoehdon. Eli ei realistinen vaihtoehto.

3. Ei merkittävää muutosta nykykäytäntöön
• Länsisataman uusi terminaali olisi rakennettava, mutta liikenneyhteyksiin ei tarvitsisi investoida.

• Ruuhka Länsilinkissä pahenisi liikennemäärien kasvun myötä (tällä hetkellä noin kymmenesosa satamaliikenteen
aiheuttamaa). Kaupunkilaisten kritiikki nostaisi paineita siirtyä myöhemmin muihin vaihtoehtoihin.

4. Matkustajasatamien ja maaliikenneyhteyksien kehittäminen
• Länsisatamaan rakennettaisiin tarvittavat terminaali- ja pysäköintiratkaisut sekä muut tarvittavat infraratkaisut

• Länsisatamaan rakennettaisiin toimiva kulkuyhteys osana laajempaa liikenneratkaisua (4a) tai vaihtoehtoisesti
koskien pelkästään Länsisatamaa (4b). Pelkästään Länsisatamaa koskevassa ratkaisussa järjestely koskisi noin
10 % Länsilinkin liikennettä.

• Helsingin Sataman näkökulmasta 4a olisi ensisijainen toive, mutta myös 4b toteuttamisedellytyksiä
voidaan selvittää.  Vaihtoehdot 1 – 3 eivät ole realistisia tai ovat huonoja.



Oleellisimmat linjaukset

• Matkustajalauttaliikenteen toimintaedellytykset varmistetaan

• Tulevina vuosina kehittämisen pääpaino kohdistuu Länsisataman
matkustajalauttaliikenteeseen

• Ennen Länsisataman kehittämistyön valmistumista myös Katajanokan sataman
käyttöastetta lisätään

• Eteläsatamaa (Olympiasatama) käytetään jatkossa pääasiassa matkustajapainotteisessa
linjaliikenteessä, kuten pika-alus ja matkustajalauttaliikenteessä, mutta myös
risteilyliikenteessä.

• Eteläsatama (Olympiasatama) on tulevaisuudessakin tarpeellinen alue Helsingin
Satamalle, eli vastaava kapasiteetti tarvitaan jatkossakin. Alueella on kuitenkin mahdollista
toteuttaa toimenpiteitä, kuten kansiratkaisu, jolla luodaan mahdollisuus myös muulle
toiminnalle alueella.



Oleellisimmat linjaukset

• Helsingin ja Tallinnan välisen tavaraliikenteen osalta Vuosaaren sataman roolia pyritään
vahvistamaan

• Risteilyliikenteen osalta Helsingin Satama osallistuu Hernesaaren kehittämiseen.

• Sataman saavutettavuutta kehitettävä (pääpaino Länsisatamassa ja Katajanokalla)

• Katuverkon kehittäminen, muut infraratkaisut, Pre-gate ratkaisut

• Vuosaaren satamaa kehitetään tavaraliikennesatamana. Tämä edellyttää järkeviä
kaavaratkaisuja, meriväylän kehittämistä, alueiden käytön kehittämistä sekä muita
mahdollisia investointeja.

• Helsingin Satama kannustaa ympäristöystävällisiin kuljetusratkaisuihin, erityisesti
keskustassa sijaitsevissa satamanosissa.



Helsingin satamanosien roolit vuoteen 2022 saakka

Vuosaaren satama:

• Tavaraliikenteen pääsatama
• Saksan Ropax liikenne
• Tavaraliikenteen kasvu 7,5 8,5 Mt
• Matkustajaliikenteen kasvu 0,3 0,5
M matkustajaa



Helsingin satamanosien roolit vuoteen 2022 saakka

Katajanokan satama:

• Matkustajalautat ja risteílyalukset
• Tallinnan ja Tukholman liikenteet
• Matkustajaliikenteen kasvu 2.9 3,4
M matkustajaa

• Tavaraliikenteen kasvu 0,8 1,0 Mt

Eteläsatama:

• Matkustajalautat (Tukholma)
• Pika-alukset (Tallinna)
• Alle 230 m risteilyalukset
• Matkustajaliikenteen kasvu 1,6

1,8 M matkustajaa
• Tavaraliikenteeseen ei kasvua



Helsingin satamanosien roolit vuoteen 2022 saakka

Länsisatama ja Hernesaari:

• Matkustajalautat (Tallinna)
• Matkustajalautat (Pietari)
• Yli 230 m risteilyalukset
• Matkustajaliikenteen kasvu 5,5
6,4 M matkustajaa
• Tavaraliikenteen kasvu 1,6 2,3 Mt
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• Matkustajalautat (Tukholma)
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• Alle 230 m risteilyalukset
• Matkustajaliikenteen kasvu 1,6
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Länsisataman kehittäminen 2010-luvulla

• Laajennusalue 5 hehtaaria

• 2 – 3 uutta laivapaikkaa

• Uusi terminaali

• Pysäköintiratkaisu

• Julkisten liikenneyhteyksien
kehittäminen

• Satamaan johtavan katuverkon
parantaminen

• Meriväylän parantaminen

• Terminaalin muut palvelut
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