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LIIKENNE 2016

Miljoona euroa

2016

2015

2014

2013

2012

Tavaraliikenne, tonnia

Liikevaihto

89,7

86,9

90,8

89

87,2

Yksiköity tavara

10 565 000

Investoinnit

64,6

18,8

15,6

13,3

15,9

Tuonti

5 019 000

Taseen loppusumma

553,8

575,6

592,6

593,7

600

Vienti

5 547 000

Tunnusluvut

2016

2015

2014

2013

2012

Liikevaihdon muutos %

3,2

-4,2

1,9

2,1

0,8

Rannikkoliikenne

Liikevaihto/henkilö,
1 000 euroa

621

574

560

525

482

Kokonaistavaraliikenne

Sijoitetun pääoman
tuotto %

2,9

Omavaraisuusaste %

58,1

Bulkkitavaraliikenne

829 000

Ulkomainen liikenne

11 394 000
227 000
11 621 000

Yksiköity tavara
2,8
54,9

4,2
72,2

3,6
68,8

3,2
65,5

Kontit, TEU

451 000

Rekat, perävaunut ja muut, kpl

528 000

Matkustajaliikenne
Linjaliikennematkustajia
Risteilymatkustajia

11 565 000
409 000

Talous
s. 26

Kasvua rakentamassa
Suomen matkustajaliikenteen pääsatamana olemme saaneet
nauttia laivamatkustamisen suosion kasvusta, joka on jatkunut
yhtäjaksoisesti jo noin 10 vuotta. Nykyisin yhä useammin laivaan
astumisen syy ei olekaan lomamatkustus. Varsinkin Tallinnan
ja Helsingin väliä kuljetaan työn perässä koko ajan enemmän ja
enemmän. Ja yhä useammin lomamatkaaja on Kauko-Idästä
lentokoneella Suomeen saapunut turisti. Näyttäisi siltä, että Itämeri on todettu kiinnostavaksi ja turvalliseksi matkailualueeksi.
Länsiterminaali 2:n rakentamisprojekti eteni vuonna 2016
erinomaisesti. Saamme uuden ja modernin terminaalin käyttöömme heti alkuvuodesta 2017. Kasvava kapasiteetti ja parantunut matkustusmukavuus tulevat tarpeeseen, ja niiden avulla luodaan edellytyksiä kasvun jatkumiselle. Sujuvasti toimivilla satamilla kaupungin keskustassa on suuri merkitys Helsingille ja sen
voimakkaasti kasvavalle matkailu-alalle.
Tavaraliikennepuolella viritettiin Vuosaaren satamaa vastaanottamaan 2017 alkavaa Metsä Groupin selluliikennettä ja muuta
kasvua. Entisen telakka-altaan täyttö lisäsi satama-aluetta lähes
5 hehtaarilla. Uusien liikenne- ja aluejärjestelyiden avulla tehostettiin tilankäyttöä ja selkeytettiin toimintaa. Vuosaaren toimijat
ovat suhtautuneet muutoksiin varsin hyvin väliaikaisjärjestelyiden
haasteista huolimatta.

Suomen laajan satamaverkon kehittämiseen on useita vuosia
kaivattu vauhtia. Yhtiömuotoon siirtyneet satamat ovat nyt lähteneet etsimään yhteistyötä. Näin teki myös Helsingin Satama, kun
se osti enemmistön Loviisan Satamasta. Roolit löytyivät erittäin
helposti: Helsingin satamanosat ovat suuryksikköliikenteen satamia ja Loviisan Satama taas tarjoaa palveluita irtolastina käsiteltävälle kappaletavara- ja bulk-liikenteelle. Uusi yhteistyö on otettu asiakkaiden, operaattorien ja päättäjien keskuudessa erittäin
hyvin vastaan. Helsingin Sataman mukanaolo on antanut vahvan
signaalin Loviisan Sataman kehittämisestä.
Meillä on takanamme erinomainen vuosi ja myös vuodesta
2017 näyttää tulevan erittäin hyvä. Kiitoksia asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilökunnallemme yhteisen päämäärän eteen tehdystä työstä. Otimme Forward together -sloganimme mukaisesti yhdessä aikamoisen harppauksen eteenpäin.

Kimmo Mäki
toimitusjohtaja

1
TOIMIALAKATSAUS

Merireitti Tallinnaan
yhä merkittävämpi

liikkumisvirtoja Helsingin Länsisataman
ja Tallinnan Vanhan sataman alueilla.
Myös Baltian reitin käyttö Suomen ulkomaankaupan väylänä kasvaa edelleen
ja ylitti 2016 neljän miljoonan tonnin rajan. Reitin kilpailukyvyn kehitys perustuu
vahvasti Helsingin ja Tallinnan väliseen
liikenteeseen, joka tarjoaa tehokkaan ja
kestävän kuljetusreitin sekä matkustajille
että tavaralle.

Helsingin tiivis rakenne haastaa
kumipyöräliikenteen

Satamien menestys kulkee käsi kädessä elinkeinoelämän kehityksen kanssa.
Vuosi sitten alkanut Suomen talouden hidas nousu on perustunut pääasiassa kulutuksen kasvuun, mutta myös investoinnit ja rakentaminen ovat lähteneet verkkaaseen kasvuun. Myös palveluvienti on
kehittynyt hyvin, joskaan sen vaikutus ei
juuri näy satamaliikenteessä. Luottamusindikaattorien nousu alkuvuonna 2017
ennustaa talouden entistä parempaa kehitystä ja esimerkiksi metsäteollisuuden
vientimäärien odotetaan kasvavan tulevina vuosina.
Merimatkailu on taloudellisesta tilanteesta huolimatta kasvanut jo pitkään.
Varustamoiden uudet investoinnit ovat
tehneet matkustamisesta yhä houkuttelevampaa lähellä asuville, mutta Itämeri koetaan kiinnostavana matkustusalueena myös kauempana. Aasialaiset ovat
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voimakkaimmin kasvava matkustajajoukko Itämerellä. Trendi tuo hyviä mahdollisuuksia koko alueen matkailuelinkeinolle.
Rahankäyttäjinä esimerkiksi japanilaiset
ja kiinalaiset ovat keskimääräistä Itämeren turistia avokätisempiä.

Älyliikenteestä uudenlaisia
ratkaisuja Tallinnan reitille
Matkustajaliikenteen kasvu keskittyy voimakkaasti Helsingin ja Tallinnan väliselle reitille. Vilkkaat laivayhteydet tekevät
mahdolliseksi kaksoiskaupungin: työvoiman liikkuvuuden, sosiaalisen yhdistymisen ja yhteisen talousalueen kehittymisen Suomenlahden molemmin puolin.
Matkustajavirtojen tuomiin haasteisiin
etsitään nyt uudenlaisia ratkaisuja mm.
älyliikennekokeilulla, joilla tavoitellaan
entistä parempaa matkustuskokemusta ja sujuvampia ihmisten ja tavaroiden

Helsinkiä kehitetään yhä tiiviimmäksi
kaupungiksi, mikä tuo mukanaan haasteita liikenteen toimivuudelle ja katuverkon
kapasiteetille. Samat haasteet koskevat myös Helsingin keskustassa sijaitsevia satamanosia. Asian tärkeys on tunnistettu hyvissä ajoin ja katuverkon riittävän
suorituskyvyn eteen tehdään jatkuvasti työtä. On silti mahdollista, että tulevien
vuosikymmenten aikana kumipyöräliikenne ei tule olemaan yhtä sujuvaa kuin tänä päivänä.

2
Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Satama luo sujuvat puitteet
vilkkaalle merimatkailulle ja on myös
Suomen ulkomaakaupan pääsatama.
Tavoitteena on olla Itämeren satamien
edelläkävijä ja halutuin yhteistyökumppani.
Helsingin Satama johtaa satamatoimintaa pitkäjänteisesti ja kehittää sitä aktiivisesti yhdessä varustamojen, ahtausja huolintaliikkeiden sekä muiden satamatoimijoiden kanssa. Helsingin Satama
tarjoaa satamatoiminnalle nykyaikaiset,
kilpailukykyiset ja toimivat puitteet. Satama myös tuottaa itse palveluita, jotka
täydentävät satamatoiminnan kokonaisuutta ja tuovat arvoa myös yhteistyökumppaneille.
Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

HELSINGIN SATAMA

Ulkomaankaupan ja
matkustajaliikenteen
pääsatama
Laaja liikenneverkosto
Helsingin Sataman säännöllinen linjaliikenneverkosto on Suomen laajin ja monipuolisin. Helsingistä on vilkkaat yhteydet
Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin satamiin. Kaikkiaan Helsingistä on noin 140
linjaliikenteen lähtöä viikossa.
Matkustaja-autolautat kuljettavat
paitsi matkustajia ajoneuvoineen, myös
tavararekkoja ja perävaunuja Tallinnaan,
Tukholmaan, Pietariin ja Travemündeen.
Linjaliikenteen lisäksi kesäisin Helsingissä vierailee myös runsaasti kansainvälisiä risteilijöitä.

Yhteistyö luo mahdollisuuksia
Satamaliikenteen hidas kasvu, satamien
yhtiöittäminen sekä 2000-luvulla tehdyt
satamainvestoinnit ovat lisänneet kilpailua Suomen satamien välillä. Satamayhtiöitä on yhdistynyt ja yhteistyötä on tehty aikaisempaa tiiviimmin.
Yhteistyö on avannut uusia ovia myös
Suomen satamaverkon kehittymiselle ja
satamien erikoistumiselle. Erilaisia tavaravirtoja on jatkossa mahdollista keskittää satamiin entistä sujuvammin lasti- ja
lastinkäsittelytyyppien mukaan, kun kukin satama pystyy keskittymään entistä
paremmin omiin vahvuuksiinsa.

Pietari
Tukholma

Tallinna

Grangemouth

Hull
Immingham
Bilbao
Ferrol
Santander

Riika

Århus

Teesport

Rouen

Klaipeda

Travemünde

Bremerhaven
Rostock
Felixstowe
Hampuri Lyypekki
Tilbury
Amsterdam
Szczecin
Sheerness
Rotterdam
Zeebrugge
Ghent Antwerpen

Ust-Luga

Gdynia
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HELSINGIN SATAMA

Vuosaaren
satama

Katajanokka
Eteläsatama
Länsisatama

Hernesaari

Kari Noroviita (vas.), Pekka Meronen, Kimmo Mäki, Timo Laitinen ja Jukka Kallio.

Länsisatama

Hernesaaren risteilylaiturit palvelevat
kansainvälisiä risteilyaluksia.

sijaitsee Suomen tärkeimmän logistisen
alueen ja pääkaupunkiseudun kuluttajaalueen sydämessä. Vuosaaren satama ja
sen ympärillä sijaitseva logistiikkakeskus
ovat yksi Euroopan moderneimmista logistiikka-alueista.
Yhteydet satamaan meritse, valtatietä
pitkin sekä rautateitse ovat ensiluokkaiset ja yhteydet Itämeren, Pohjanmeren
ja Atlantin satamiin ovat säännölliset ja
vilkkaat.

Eteläsatama ja

Loviisan Satama

Länsisatama on Suomen vilkkain matkustajasatama. Sen kautta kulkee tiheästi matkustaja-autolauttoja Tallinnaan sekä matkustaja-aluksia Pietariin. Lisäksi
Länsisatama ottaa vastaan kansainvälisiä risteilijöitä.

Hernesaari

Katajanokan satama
Matkustaja-autolauttoja ja pienempiä
kansainvälisiä risteilijöitä palvelevat matkustajasatamat sijaitsevat aivan Helsingin ydinkeskustassa.

Vuosaaren satama
Vuosaaren satama on Suomen johtava
suuryksikköliikenteeseen erikoistunut
tavarasatama, josta on myös säännölliset matkustaja-autolautta yhteydet Saksan Travemündeen. Vuosaaren satama
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Irtolasteihin ja metsäteollisuuden tuotteisiin erikoistunut Loviisan Satama on ollut
vuoden 2017 alusta Helsingin Sataman
tytäryhtiö.

Tuloksellisuus
Vastuullisuus
Yhteistyö

Arvomme

Organisaatio

Hallitus

Tuloksellisuus. Helsingin Satama sitoutuu toiminnallemme asetettuihin selkeisiin laadullisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Teemme oikeita asioita ja keskitymme olennaiseen. Mittaamme työssämme
onnistumista. Kehitämme ja uudistamme
toimintaamme parempien tuloksien saavuttamiseksi.

Helsingin Satamalla on kaksi liiketoimintayksikköä: Vuosaaren satama ja Matkustajasatamat. Liiketoimintaa tukevat
hallinto ja talous, tekniset palvelut sekä
markkinointi ja viestintä.

Helsingin Satama Oy:n hallitukseen
kuuluivat vuonna 2016 Pia Pakarinen
(puheenjohtaja), Seppo Kanerva (varapuheenjohtaja), Valtteri Aaltonen
(31.3.2016 alkaen), Dan Koivulaakso,
Matti Kyytsönen, Jyrki Lohi (31.3.2016
saakka), Jan Oker-Blom, Julia Ormio,
Antti Pankakoski ja Tuula Saxholm.
Hallituksen esittelijänä toimii Helsingin
Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki ja
sihteerinä Helsingin Sataman talousjohtaja Pekka Meronen. Hallitus kokoontui
vuoden 2016 aikana 12 kertaa.
Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja
päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ruosteenoja.

Vastuullisuus. Helsingin Satama toimii
vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja
yhteiskuntaa, ympäristöä kunnioittaen.
Otamme vastuun satamayhteisöstämme
edistääksemme asiakkaidemme menestystä. Turvallisuus on toimintamme perusta.
Yhteistyö. Toimimme yhdessä asiakkaidemme ja satamassa toimivien yritysten
kanssa saavuttaaksemme päämäärämme. Kehitämme työyhteisöämme kannustavaksi ja vuorovaikutteiseksi toistemme työtä arvostaen. Kehitämme yhteistyötämme ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

HELSINGIN SATAMA
TOIMITUSJOHTAJA
Kimmo Mäki
MATKUSTAJASATAMAT

VUOSAAREN
SATAMA

JOHTAJA
Kari Noroviita

JOHTAJA
Jukka Kallio

HALLINTO JA TALOUS
Talousjohtaja Pekka Meronen

Helsingin Sataman hallitus: Valtteri Aaltonen
(vas.), Pia Pakarinen, Antti Pankakoski, Matti
Kyytsönen, Julia Ormio, Seppo Kanerva ja Jan
Oker-Blom. Kuvasta puuttuvat Dan Koivulaakso ja Tuula Saxholm.

TEKNISET PALVELUT
Johtaja Timo Laitinen
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Kimmo Mäki
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Helsingin Satama
on hyvän arjen monipuolinen kumppani:
esimerkiksi valtaosa
pääkaupunkiseudulla
käytetyistä elitarvikkeista ja ulkomaisista vaatteista saapuu
maahan Vuosaaren
sataman kautta konteissa, rekoissa tai
perävaunuissa.

VASTUULLISUUS

Tuemme hyvinvointia
Helsingin Satama tekee toiminnallaan
mahdolliseksi vilkkaan laivamatkailun ja
ulkomaankaupan, jotka tukevat koko Helsingin seudun elinkeinoelämää ja suomalaisten hyvinvointia. Satama myös kantaa
vastuunsa ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta ja huomioi ne kaikessa
toiminnassaan.
Yhdessä asiakkaiden ja muiden kumppaniensa kanssa Helsingin Satama toteuttaa tuloksellista ja vastuullista satamatoimintaa ja on yksi Suomen kasvun
kivijaloista. Lähes kolmannes Suomen ulkomaankaupasta kulkee Helsingin Sataman kautta.
Merikuljetukset ovat kestävä tavaran kuljetusmuoto ja alusten ilmanpäästöt ovat Itämerellä selvästi pienentyneet
päästörajoitusten ansiosta. On vastuullista ja kestävää kuljettaa tavarat meritse
mahdollisimman lähelle niiden lopullista
määränpäätä. Vuosaaren sataman sijainti
Suomen logistiikan ja päivittäistavarakulutuksen keskuksessa tarjoaa toimivan ja
tehokkaan tavarareitin Suomen viennille
ja tuonnille.
Helsingin Sataman markkinaosuus
Manner-Suomen merisatamien matkustajaliikenteestä on 79 %. Helsingillä on
selkeä merellinen identiteettinsä ja pitkät merimatkailuperinteet, joita Helsingin Satama yhä vaalii. Matkailu on yksi
Helsingin voimakkaasti kasvavista toimialoista ja merimatkailulla on siinä vahva
jalansijansa. Se tarjoaa elämyksiä, kansainvälisiä tuulahduksia ja avaa reitin
maailmalle.

Ympäristövastuu toiminnan ytimessä
Itämeri on yksi maailman tiheimmin liikennöidyistä merialueista. Helsingin Satama omalta osaltaan vastaa satamatoiminnan ja merenkulun haitallisten ympäristövaikutusten minimoinnista.
Liikenteen volyymien kasvaessa Helsingin Satama pystyy käyttämään olemassa olevia resurssejaan entistä tehokkaammin. Suurempi tuottavuus näkyy
myös ympäristövaikutuksien suhteellisena vähenemisenä.

8

|| H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6

Helsingin kaikilla satamanosilla on
lain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa ja joita kaikkien
satama-alueella toimivien tulee noudattaa. Luvilla säädellään mm. melu- ja
päästötasoja sekä jätehuoltoa ja niissä
määritellään velvoitteet tarkkailla ja raportoida satamatoiminnan ympäristövaikutuksia. Helsingin Satamalla on lisäksi
sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja
OHSAS 18001 -vaatimukset.
Helsingin Satama pyrkii jatkuvasti tehostamaan energiankäyttöä mm. kiinteistöautomatiikan ja led-valaistuksen lisäämisellä. Vuonna 2016 rakennushankkeet nostivat energiankulutusta lähes
kuudella prosentilla edellisestä vuodesta. Kuitenkin nyt tehtävät investoinnit uudenaikaiseen tekniikkaan tulevat pitkällä tähtäimellä säästämään matkustajaa
tai yksikköä kohden tarvittavan energian
määrää.

Ympäristö sataman arjessa
Satamatoiminnan aiheuttaman melun
torjunta, ilmanpäästöjen rajoittaminen,
alusjätteiden vastaanotto, energiatehokas toiminta sekä erilaisiin kehityshankkeisiin liittyvän rakentamisen vesistövaikutusten rajoittaminen ja tarkkailu ovat
Helsingin Sataman keinoja pitää huolta
ympäristöstä. Ympäristövaikutusten minimointia tehdään tiiviissä yhteistyössä
Helsingin kaupungin, varustamojen, kuljetusliikkeiden ja muiden kumppanien
kanssa ja se on olennainen osa sekä keskustan matkustajasatamien että Vuosaaren sataman jokapäiväistä toimintaa.
Omat haasteensa asettaa satamanosien sijainti aivan maamme pääkaupungin keskustan ja asutuksen tuntumassa,
liikenteen vilkkaimmilla alueilla. Yksi
Helsingin Sataman tärkeimmistä tavoitteista onkin olla hyvä naapuri sekä lähialueiden asukkaille että yritystoiminnalle.

H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6 ||
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VASTUULLISUUS

MERILIIKENNE HELSINGISSÄ
Helsingin Satama on
sitoutunut ja aktiivinen
Itämerihaasteen
verkoston toimija.

1,8 M

11,6 M

Matkustaja-autolautat
Yli 11 miljoonaa matkustajaa vuosittain kulkee Helsingin ja Tallinnan sekä Helsingin ja Tukholman välillä. Nopea liikenne tarjoaa mahdollisuudet työhön sekä huviin: lomailuun, työmatkapendelöintiin sekä ystävien tapaamiseen. Vaikutus pääkaupunkiseudun turismiin on merkittävä. Aluksilla kulkee matkustajien lisäksi ajoneuvoa ja tavaraa, mikä on energiatehokasta.

Aktiivista alan kehittämistä
Helsingin Satama tekee ympäristöyhteistyötä paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Satama on mukana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä
Itämeren satamien ympäristöryhmässä,
Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaasteessa, Satamaliiton ympäristötyöryhmässä ja useissa Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun ympäristöfoorumeissa.
Osallistuminen merenkulku- ja logistiikka-alojen lukuisiin järjestöihin ja hankkeisiin sekä tiivis yhteistyö viranomaisten,
päättäjien ja vaikuttajien kanssa antaa

Helsingin Satamalle mahdollisuuden
osaltaan kehittää alaa ja vaikuttaa laajasti Suomen talouteen ja hyvinvointiin.

Yhdessä eteenpäin
Helsingin Satama menestyy, kun sen
asiakkaat menestyvät. Tuemme asiakkaitamme ottamalla vastuun satamanosiemme kokonaisuudesta ja yhteistyöstä.
Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita
ja mittaamme säännöllisesti heidän tyytyväisyyttään toimintaamme.
Vuonna 2016 asiakastyytyväisyyden
kokonaisarvosana ylsi skaalalla 4–10
nousujohteisesti tasan kahdeksaan.

HELSINGIN SATAMAN MARKKINAOSUUS

Matkustajaliikenne

21 %
MUUT

79 %
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Yksiköity
tavaraliikenne

26 %
74 %
MUUT

Viestintää hyvän
naapuruuden
puolesta
Avoin vuorovaikutus ja aktiivinen tiedottaminen sataman toiminnasta ja sen
vaikutuksista kuuluvat olennaisesti
Helsingin Sataman hyvään naapuruuteen. Jo vuonna 2011 Helsingin Satama
sai European Sea Ports Organisationilta
palkinnon parhaasta kaupunkiyhteistyöstä.
Vuonna 2016 Helsingin Satama järjesti asukkaiden ja asukasyhdistysten
kanssa yhteisiä tapaamisia, joissa
sataman toimintaa ja yhteisiä asioita
käsiteltiin eri näkökulmista. Helsingin
Satama myös järjesti ja oli mukana
toiminta-alueensa yleisötapahtumissa
ja otti vastaan opiskelija- ja muita ryhmiä tutustumaan satamatoimintaan.
Marraskuussa Helsingin Sataman
viestintä sai Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkalta Vuoden teko
2016 -huomionosoituksen poikkeuksellisen mallikkaasta asukkaiden viihtyvyyden ja hyvän arjen puolesta toimimisesta. Kiitosta saivat paitsi konkreettiset viestintätoimet, myös sataman
aito halu toimia vuorovaikutuksessa
kaupunkilaisten kanssa kaikilla lähialueillaan.

451 000 TEU
Konttialukset
Konteissa kuljetetaan lähes mitä tahansa tavaraa mantereelta toiselle. Yleensä tavara saapuu suurissa konttialuksissa Euroopan satamiin, joista niitä lähetetään edelleen pienemmillä feeder-aluksilla esimerkiksi Itämerelle. Konteissa Helsinkiin saapuu mm. elintarvikkeita,
kulutustavaroita ja investointitarvikkeita.

409 000

Kansainväliset risteilijät
Suuret risteilijät tuovat Itämerelle matkustajia joka puolelta maailmaa. Vuosittain Helsinkiin
saapuu runsaat 400 000 matkailijaa, jotka tuovat kaupunkiin kansainvälistä tunnelmaa. He
syövät ravintoloissa, käyvät museoissa, kiertoajeluilla ja ostoksilla. Risteilymatkustajat ja
-miehistö käyttivät vuonna 2014 arviolta yhteensä 28 miljoonaa euroa Helsingissä.

1 M TONNIA

Bulkkialukset
Aluksilla kuljetetaan myös irtolasteja ja bulk-tavaraa, kuten esim. kivihiiltä tai viljaa. Helsingin Sataman bulkkitavaraliikenne on lähinnä Helenin kivihiiltä.
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HELSINGIN SATAMAN VUOSI 2016

Länsisatamassa autoliikenteen lähtöselvitys siirrettiin
uudelle paikalleen ja
liikennejärjestelyt saatiin
toimimaan sujuvasti myös
kiireisimmän matkustussesongin ajan, keskellä
rakennustyömaata.

Helsingin Satama otti käyttöön hintakannustimen,
jolla kansainvälisiä risteilijöitä houkuteltiin jättämään
jätevettä satamaan. Tähänkin asti jätevettä on voinut
jättää ilman eri maksua,
mutta nyt sitä jättävä alus
sai lisäksi kiinteiden jätteiden maksusta tuntuvan
alennuksen. Tulokset olivat
toivottuja: lähes kaikilla risteilyalusten käynneillä jätevettä jätettiin Helsinkiin.

Konttiliikenteen kasvu
jatkui alkuvuodesta vahvana. Jo maaliskuussa
se oli noin 17 % kasvussa
TEU -määrissä mitattuna. Loppuvuotta kohden
vauhti hieman tasaantui.

Rakentajat pääsivät juhlimaan Länsiterminaali 2 harjakorkeutta. Rakentaminen
oli edennyt puoliväliin.

Uusi laivojen automaattinen kiinnitysjärjestelmä
vastaanotettiin ja testattiin Länsisatamassa.
Helsingin Satama sai
Vuosaaren satamassa
perusinfrastruktuurin
valmiiksi Metsä Groupin
uuden selluterminaalin
rakentamista varten.

1

2

3

4

5

6

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Helsingin Satama ja Metsä
Group allekirjoittivat sopimuksen Äänekosken biotuotetehtaan sellukuljetuksista Vuosaaren sataman kautta. Vuonna 2017 alkava selluliikenne
tulee lisäämään vientiä vuosittain lähes miljoonalla tonnilla.
Vuosaaren sataman ja Länsisataman uudet ympäristölupaehdot astuivat voimaan.
Ympäristölupien määräysten
noudattaminen on koko satamatoiminnan edellytys.

12

|| H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6

Helsingin Satama päätti
keskittää suurten kansainvälisten risteilyalusten palvelut Hernesaareen ja korvata
Melkin laiturin uudella
Hernesaareen rakennettavalla laiturilla. Uusi laituri
saadaan käyttöön 2019.

Loviisan kaupunki hyväksyi
Loviisan Sataman osakeenemmistön myynnin
Helsingin Satamalle.
Loviisan Satamasta tuli
Helsingin Sataman
tytäryhtiö 1.1.2017.

Helsingin Satama ja
Finnsteve sopivat uusista
ehdoista Vuosaaren sataman laiturien ja alueiden
käytössä. Ratkaisu tuo
lisää joustavuutta ja
tehokkuutta sataman
alueiden käyttöön ja
kehittämiseen.

Helsingin Satama järjesti
kaikille avoimen Satamahulinat-tapahtuman ja innosti
kilpailulla kaupunkilaisia
kehittämään Jätkäsaarta.

Vuosaaren satamassa vanhan telakka-altaan täyttö
saatiin valmiiksi. Alue otettiin konttidepo-käyttöön.

Matkustajaennätykset rikki!
Kaikkiaan 11,6 miljoonaa matkustajaa kulki Helsingin Sataman
kautta vuonna 2016.

7
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2016

2016

Kesän vilkkaimpana päivänä 25. heinäkuuta Helsingissä oli samanaikaisesti monta
suurta risteily-alusta: Regal
Princess, Costa Luminosa
ja Celebrity Eclipse. Ne toivat Helsinkiin yhteensä 9 685
matkustajaa.

Baltic Ports Organizationin
vuotuinen päätapahtuma järjestettiin Helsingissä ja sitä
isännöivät Helsingin Satama
ja HaminaKotkan satama.
Helsingin Satama sopi Tallinnan, Tukholman ja Turun
satamien kanssa yhteisistä
maasähkön tarjoamiseen liittyvistä periaatteista. Tavoitteena on pienentää alusten
paikallisia päästöjä satamassaoloaikana.

Helsingin Satama sai
Helsingin kaupunginosayhdistyksiltä Vuoden
teko 2016 -huomionosoituksen viestinnästään ja
poikkeuksellisen mallikkaasta asukkaiden viihtyvyyden ja hyvän arjen
puolesta toimimisesta.

H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6 ||
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MATKUSTAJALIIKENNE 2016

Ennätysvilkas
matkustusvuosi
Helsingin Sataman matkustajamäärät
ylsivät jälleen ennätyslukemiin, kuten
yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008 alkaen.
Vuonna 2016 Helsingin Sataman kautta
kulki kaikkiaan 11,6 miljoonaa matkustajaa. Itämeren vilkkain matkustajasatama
Helsinki on ollut vuodesta 2015, kun se
ohitti Tukholman.
Helsingin Sataman markkinaosuus
Manner-Suomen merisatamien matkustajaliikenteestä on 79 %.

Kiivainta kasvu Helsingin ja
Tallinnan välillä
Helsingin Sataman kautta kulki kaikkiaan
11,6 miljoonaa laivamatkustajaa, mikä on
3,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kiivainta kasvu oli Helsingin ja Tallinnan välillä, missä kulki 8,7 miljoonaa
matkustajaa, 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärän hyvää
kehitystä selittää osaltaan myös Itämerelle Helsinki-Tallinna reitille maaliskuussa palannut M/S Silja Europa.
Jo 3 merimatkustajaa 4:stä kulkee
Helsingin ja Tallinnan välillä. Reitin suosion kasvun arvioidaan jatkuvan lähes
nykyisellä vauhdilla myös tulevina vuosina. Erityisesti työmatkaliikenne on voimakkaassa kasvussa. Myös aasialaiset
lomamatkailijat ovat selvästi löytäneet
Tallinnan-laivat. Kiinalaisten arvioidaan
olevan nopeimmin kasvava matkustajajoukko Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä.
Helsingin Länsisatama ja Tallinnan
Satama ovat paitsi kilpailijoita, ennen
kaikkea toiminnallisesti toisiinsa liittyvä
satamapari, joka toimii yhdyssiltana
yhteisen yrittämisen ja työssäkäynnin
alueella. Toimintoja kehitetään hyvässä
yhteistyössä. Helsingin ja Tallinnan muodostama ”kaksoiskaupunki” on merkittävän kokoinen, yhtenäinen talousalue
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kaupallisine palveluineen, työ- ja opiskelupaikkoineen ja vapaa-ajanasuntoineen.
Tukholman ja Helsingin välillä kulki
2,3 miljoonaa matkailijaa, ja reitin suosio
oli edellisvuosien vakiintuneella tasolla.
Pietarin ja Helsingin välillä kulki 288 000
matkustajaa, mikä oli 11 % enemmän
kuin edellisenä vuonna, vaikka toinen
St. Peter Linen laivoista siirtyi loppuvuodesta pois reitiltä. Saksan reitillä kulki
142 000 matkustajaa, eli reitti oli 6,5 %
suositumpi kuin edellisenä vuonna.

Aasialaisten kiinnostus Itämeren
matkailua kohtaan kasvaa
Kansainvälisiä risteilymatkustajia kävi
Helsingissä koko risteilykauden aikana
409 000, noin 28 000 matkustajaa vähemmän kuin edellisenä kesänä. Aluskäyntejä oli 240 (-5,5 %). Muutos seuraa
Itämeren risteilyliikenteen kehitystä. Lähes 84 % (2,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna) Itämeren kansainvälisistä risteilymatkustajista poikkesi myös Helsingin Satamassa.
Yli 80 % risteilymatkustajista saapuu
Helsinkiin Länsisataman ja Hernesaaren
kautta. Eniten matkustajia saapui Saksasta, Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta.
Kuitenkin myös kansainvälisessä risteilyliikenteessä on havaittavissa, että aasialaisten matkailijoiden kiinnostus Itämerta kohtaan kasvaa koko ajan.

Ulkomaiset merimatkustajat käyttivät Suomessa
750 M euroa
Ulkomaiset laivamatkustajat ovat elintärkeitä Helsingille ja koko pääkaupungin turismille. Vuonna 2015 kaikkiaan
lähes 2,4 miljoonaa ulkomaalaista matkustajaa poistui Helsingin sataman
kautta, vaikka lukuun ei oteta mukaan
kansainvälisten risteilyalusten henkilökuntaa ja matkustajia. He käyttivät
Suomessa yhteensä noin 750 miljoonaa euroa.
Keskimäärin matkustajat käyttivät
Suomessa 350 euroa kukin. Kaksi kolmesta kävi ravintoloissa tai kahviloissa ja kolme neljästä teki ostoksia. Liikkumiseen Suomessa käytti rahaa joka
toinen.
Suurin matkustajaryhmä oli virolaiset, jotka edustivat kolmannesta kaikista ulkomaisista matkailijoista. Toiseksi
suurin yksittäinen ryhmä oli venäläiset,
sitten kiinalaiset, ruotsalaiset, japanilaiset ja saksalaiset. Kolmannes matkustajista oli Suomessa ensimmäistä
kertaa, kun taas virolaisista joka kuudes kävi Suomessa vähintään kerran
kuukaudessa.
Joka viides matkustaja oli työmatkalla, ja tuttava- tai sukulaisvierailulla oli yhtä moni. Virolaisista jopa 40 %
oli työmatkalla, saksalaisista taas suurin osa (70 %) lomaili. Lähes 40 % ruotsalaisista oli Suomessa käymässä perheen tai sukulaisten luona.
Lähde: TAK Rajatutkimus 2015
H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6 ||
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MATKUSTAJALIIKENNE 2016

LINJALIIKENTEEN ULKOMAISTEN
MATKUSTAJIEN SUOMESSA KÄYTTÄMÄ RAHA

KOKONAISMATKUSTAJALIIKENTEEN
JAKAUTUMINEN 2016

YHTEENSÄ YLI

MATKUSTAJIA YHTEENSÄ

750 M €

11,9 M

73 % Tallinna
20 % Tukholma

Ostokset

Majoitus

Ennakkokulut

Ravintolat

199 M € 158 M € 151 M € 107 M €
Liikkuminen

Muu

69 M €

27 M €

Kulttuuri

3%

Kansainvälinen
risteilyliikenne

2%

Pietari

1%

Travemünde

0%

Maarianhamina

0%

Muut

Huvittelu

25 M €

Länsiterminaali 2 syyskuussa 2016.

23 M €

Lähde: TAK Rajatutkimus 2015

KESKUSTAN MATKUSTAJASATAMAT 2016

HELSINGIN SATAMAN MATKUSTAJALIIKENNE 2015 – 2016

Matkustajia linjaliikenteessä

Linjaliikenne

11 382 000

2016
2015
Muutos- %
15/16
			

Matkustajia kansainvälisessä
risteilyliikenteessä

408 900

Ajoneuvoja

1 758 000

Laivakäyntejä

6 389

Keskustan matkustajasatamien
kautta kulki 1 758 000 ajoneuvoa –
henkilöautoja, busseja ja rekkoja.

Matkustajat
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2015

2 356 000

-1 %

8 735 000

8 403 000

4%

Pietari

288 000

259 000

11 %

Travemünde

142 000

133 000

7%

Maarianhamina

40 000

43 000

-7 %

Muut

20 000

18 000

10 %

11 565 000

11 212 000

3%

MATKUSTAJALIIKENNE 2012–2016

Aluskäynnit

2013

2 340 000

Tallinna

Yhteensä

RISTEILYLIIKENNE 2012–2016

2012

Tukholma

2016

Matkustajat

Milj. matkustajaa
12

8

4

0
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Ruotsi

2013
Viro

2014
Saksa

2015
Muut

2016

Investointeja nopeaan
reittiliikenteeseen
Samalla kun satamanosien läpi kulki ennätykselliset määrät matkustajia, Helsingin Satamassa suunniteltiin ja rakennettiin uutta, mutta myös ylläpidettiin ja
hoidettiin olemassa olevaa satamainfraa.
Matkustajaliiketoiminnan painopisteenä
oli Länsiterminaali 2 -projektin läpivienti
aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

Länsiterminaali 2 vastaa
kasvutarpeeseen
Helsingin Satama valmistautuu Tallinnan ja Helsingin välisen reitin kasvavaan
suosioon kehittämällä Länsisatamaa voimakkaasti. Aivan Jätkäsaaren kärkeen
on rakennettu uusi ja tehokas terminaalialue, jonne valmistuu helmikuussa 2017
uusi Länsiterminaali 2 erityisesti nopeaa
reittiliikennettä varten. Kehitysprojektiin
kuuluvat terminaalirakennuksen lisäksi
kaksi uutta laituripaikkaa maihinnoususiltoineen ja matkustajakäytävineen, kenttä- ja liikennejärjestelyjen mittavat muutokset sekä meriväylän parannustyöt.
Terminaalin rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan, vaikka olosuhteet keskellä vilkkaasti toimivaa satamaa tarjosivat runsaasti haasteita. Harjakorkeutta juhlittiin elokuussa. Rakentamisen

aikataulua pystyttiin jopa kirimään, jotta
Tallinkin etuajassa alkuvuodesta 2017 liikennöintinsä aloittavaa uutta alusta voitaisiin palvella mahdollisimman nopeasti
sille varatulta laivapaikalta uuden terminaalin vierestä.
Autoliikenteen lähtöselvitys siirrettiin
uudelle paikalleen toukokuussa ja liikennejärjestelyt saatiin toimimaan sujuvasti myös kiireisimmän matkustussesongin
ajan, keskellä rakennustyömaata.
Uusia laituripaikkoja palvelemaan
Helsingin Satama rakennuttaa kolme
uutta maihinnoususiltaa ja n. 350 metriä uutta matkustajakäytävää, joka yhdistyy saumattomasti jo olemassa oleviin
käytäviin. Kävelymatka laivoihin lyhentyy
merkittävästi aikaisemmasta.
Toiselle uudelle laituripaikalle asennettiin kesäkuussa automaattinen laivojen kiinnitys- eli automooring-järjestelmä. Laiturille asennetut tarraimet imaisevat laivan kyljen laiturin lepuuttajia
vasten alipaineen avulla. Automooring
nopeuttaa alusten kiinnitystä ja irrotusta.
Lähiympäristön asukkaiden kannalta
sen etuna on aluksesta peräisin olevan
melun ja ilmanpäästöjen pieneneminen.
Järjestelmä on ensimmäinen vilkkaassa

matkustajalauttakäytössä oleva Itämerellä.
Ajoneuvojen purkua laivasta nopeuttava yläramppi saatiin valmiiksi vuoden
loppuun mennessä.
Myös Tyynenmerenkadun jatkaminen
raitiovaunukiskoineen uudelle terminaalille saakka eteni aikataulussa. Länsisataman kokonaisuudesta muodostuu joustava ja monikäyttöinen.
Tiheän meriliikenteen aikatauluttamista helpottavat ja meriturvallisuutta parantavat meriväylän parannustyöt
edellyttivät mittavaa ruoppausta ja louhintaa. Pihlajasaaren ympäri kulkevan
kiertoväylän syventäminen saatiin lähes
valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Länsisataman ja Jätkäsaaren vesirakentamisen yhteydessä on mereen
päässyt todennäköisesti Länsimetron
työmaalta tuodun louheen mukana räjäytyksistä peräisin olevaa muoviroskaa.
Kesällä lähialueiden rannoilla havaittiin
muoviroskaa, joka todennäköisesti on peräisin mereen tehdyistä louhetäytöistä.
Kaupungin siivouspartiot lisäsivät välittömästi jo muutenkin säännöllistä roskien
keräämistä lähimerialueilta. Asian selvittäminen on kesken.
H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6 ||
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Länsiterminaali 2 -projektin
ympäristöä säästäviä ratkaisuja

Hintakannustimella lisää
jätevettä satamaan

Risteily-yhteistyötä kestävien
ratkaisujen puolesta

Helsingin Satama otti vuoden alusta
käyttöön uuden hintakannustimen, jolla
kansainvälisiä risteilijöitä houkuteltiin jättämään jätevettä satamaan. Jätevettä on
voinut jättää Helsingin Sataman kaikilla
laitureilla ilman erillistä maksua jo vuodesta 2008, muuta nyt jätevettä jättävä
alus sai myös kiinteiden jätteiden maksusta tuntuvan alennuksen.
Kannustin tuotti toivottua tulosta: kauden lopussa n. 90 % risteilijöiden aluskäynneistä jätettiin jätevettä Helsingin
Satamaan. Luvussa on 10 % kasvu edellisestä vuodesta. Hintakannustin on yksi
niistä toimenpiteistä, joilla Helsingin Satama osallistuu Itämerihaasteen.

Helsingin Satama ryhtyi yhdeksi kansainvälisen Green Cruise Port -EU-hankkeen
pääpartnereista. Kolmevuotinen hanke
alkoi keväällä 2016 ja sen tavoitteena on
innovoida kestäviä ratkaisuja Itämeren
risteilyturismille. Helsingin Satama järjesti marraskuussa hankkeen kansainvälisen workshopin Helsingissä.

Hernesaaressa investoidaan
uuteen risteilylaituriin
Länsisatamassa sijaitsevan Melkin laiturin alue tarvitaan asuntorakentamiseen
ja risteilylaiturin käyttö päättyy 2019.
Helsingin Satama teki lokakuussa päätöksen korvata Melkin laituri uudella Hernesaareen rakennettavalla laiturilla, sillä nykyinen asema yhtenä Itämeren parhaista risteilykohteista halutaan säilyttää.
Aluspalveluiden, matkamuistomyynnin
sekä matkustaja- ja miehistöpalvelujen
keskittäminen Hernesaareen tuo lisää tehokkuutta palveluihin.
Uusi laituri tulee nykyisten Hernesaaren laitureiden jatkeeksi ja lähinnä isojen
risteilyalusten käyttöön. Koska uudet risteilyalukset ovat yhä suurempia kooltaan,
uusi laituri suunnitellaan ottamaan vastaan jopa 360 m pitkiä aluksia. Rakentaminen alkaa vuoden 2017 aikana ja laituri otetaan käyttöön vuoden 2019 risteilykaudella.
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Katajanokan terminaalilla
tehostetaan tilankäyttöä
Katajanokalla aloitettiin syksyllä laivaterminaalin sisääntuloaulan perusteellinen remontti, jossa tiloja avarretaan ja
selkiytetään ja tilankäyttöä tehostetaan.
Keväällä 2017 valmistuvan työ parantaa
matkustajamukavuutta. Muutostöiden
jälkeen Viking Linen kaikille tiskeille jonotetaan yhteen suuntaan, matkustajilla
ja matkustajaryhmillä on hallissa nykyistä enemmän odotustilaa ja opastus on aiempaa selkeämpää.

Yhteisiä periaatteita maasähkön
tarjoamiseen
Helsingin Satama sopi syyskuussa Tallinnan, Tukholman ja Turun satamien kanssa maasähkön tarjoamiseen liittyvistä yhteisistä periaatteista. Tavoitteena on kehittää maasähkönyhteyksiä ja pienentää
merenkulkualan ympäristövaikutuksia.
Helsingin Satama toimittaa maasähköä Katajanokalla Viking Linen käyttöön
ja kokemukset ovat rohkaisevia. Maasähkön käyttö alusten laiturissa ollessa on
yksi mahdollisuus vähentää joitain meriliikenteen haitallisia vaikutuksia paikallisesti.
Kesällä tehdyn meluselvityksen mukaan maasähkön käyttö alentaa alukselta lähtevää melua noin 2-3 dB ja melun

AUTO

kapeakaistainen pienitaajuinen osuus on
selvästi vaimentunut. Myös Länsiterminaali 2 rakentamisen yhteydessä on varauduttu maasähkön tarjoamiseen.

Melua minimoitiin
Melu on yksi keskeisimmistä satamatoiminnan ympäristövaikutuksista, joita
Helsingin Satama pyrkii vähentämään.
Haasteita asettaa kaupunkirakenne, joka siirtyy koko ajan lähemmäs satamatoimintaa. Uudet meluselvitykset kaikista
satamanosista valmistuivat alkusyksystä ja niiden mukaan Helsingin Satama toimii vaadittujen rajojen sisällä kaikissa satamanosissa. Yksi alus siirrettiin toiselle
laituripaikalle lähialueiden melun vähentämiseksi.

Myös uusille laitureille rakennettiin
mahdollisuus jättää alusten jätevesiä suoraan kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

Automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä toisella laiturilla säästää
paitsi aikaa, myös vähentää alusten polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä.

Matkustajakäytävän katolle asennetut 156 aurinkopaneelia tulevat
tuottamaan ympäristöystävällistä
sähköä uuden matkustajaterminaalin led-valaistusta varten.

Uusille laitureille varattiin valmiudet tarjota varustamoille paikallista
melua ja ilmanpäästöjä vähentävää
maasähköä.

Satamassa on myös mahdollisuudet LNG:n eli nesteytetyn maakaasun tankkaamiseen. LNG-laivojen pakokaasupäästöt ja moottorien
melu ovat nykyistä laivakalustoa
vähäisempiä.

Automaation lisäämisellä parannetaan sataman ajoneuvoliikenteen
sujuvuutta ja vähennetään ruuhkautumista ja tyhjäkäyntiä.

Terminaalin hyvät julkisen liikenteen yhteydet vähentävät saattoym. liikenteen tarvetta.

Kenttävalaistus toteutetaan energiatehokkailla ledeillä.

Terminaalin lämmitys ja jäähdytys
hoidetaan Helen Oy:n kaukolämmöllä ja -jäähdytyksellä.

EU tukee
liikenteen
modernisointia
Länsisatamaa kehitetään osittain
EU:n rahoittamana: Länsiterminaaliprojekti on osa TWIN-PORT II-hanketta,
joka toteutetaan yhdessä Helsingin
Sataman, Tallinnan sataman ja Tallink
Groupin kanssa. Helsingin Sataman
kokonaisinvestointi tulee olemaan noin
64 miljoonaa euroa, johon Helsingin
Satama saa EU:n Verkkojen Eurooppa
(CEF) -rahoitusohjelmalta tukea 30 %.

H E L S I N G I N S ATA M A 2 0 1 6 ||
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Konteissa kuljetetaan lähes mitä
tahansa tavaraa
mantereelta toiselle. Esimerkiksi
Pauligin kahvipavut saapuvat Suomeen Vuosaaren
sataman kautta.

Tavaravirtojen vauhti kiihtyy
Helsingin Sataman tavaraliikenne kasvoi
vaikeasta taloudellisesta suhdanteesta ja
kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Helsingin Sataman kautta kulki 2016 tavaraa
kaikkiaan 11,6 miljoonaa tonnia, mikä oli
1,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kokonaistavaraliikenne kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Yksiköity liikenne kasvaa
Helsingin Sataman osuus Suomen yksiköidystä tavaraliikenteestä on 26 %
(1-11/2016). Suuryksiköissä, eli konteissa, rekoissa tai trailereissa liikkui tavaraa
Helsingin satamanosien kautta yhteensä
10,57 miljoonaa tonnia (+1,6 %).
Tuontia siitä oli 5,0 miljoonaa tonnia
(+3,8 %) ja vientiä 5,6 miljoonaa tonnia
(-0,3 %). Tuonti ja vienti ovat edelleen hyvin tasapainossa, mikä on erityisesti yksi
Vuosaaren sataman kilpailueduista.
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Kumipyöräliikenne. Sataman maantiekuljetusten kumipyöräliikenteen, eli rekkojen, perävaunujen ja vastaavien ajoneuvojen kuljettaman tavaran osuus
yksikköliikenteestä oli 63 %. Kumipyöräliikenteessä kulki kaikkiaan 528 000 ajoneuvoa (+2,5 %) ja yhteensä ne kuljettivat
6,7 miljoonaa tonnia (+1,3 %) tavaraa.
Tavaraliikenteen kasvoi lähinnä Vuosaaren satamassa, muissa satamanosissa se
oli edellisen vuoden tasolla.
Konttiliikenne. Myös Helsingin Sataman
konttiliikenne on vahvasti kasvu-uralla.
Sen osuus Helsingin Sataman yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 30 %. Kaikkiaan vuonna 2016 Helsingin kautta kuljetettiin kontteja 451 000 TEU-yksikköä
(+4,8 %) ja niissä kuljettiin 3,6 miljoonaa
tonnia (+5,3 %) tavaraa.

Henkilöautokuljetukset. Lisäksi Vuosaaren sataman kautta tuotiin lisäksi maahan 37 700 uutta autoa, missä on 22,6 %
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.
Bulkki-liikenne entisellä tasolla
Helsingin Sataman irtolastiliikenne muodostuu pääasiassa Helenin kivihiilestä.
Sen määrä oli noin miljoona tonnia.
Lisäksi Kantvikin sataman kautta kulki
300 000 tonnia irtolasteja. Helsingin Satama hallinnoi Kantvikin satamasta noin
5 hehtaarin aluetta, joka on vuokrattu satamaoperaattori Oy Kantvik Shipping
Ltd:lle.
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TAVARALIIKENNE 2016

TAVARALIIKENNE 2016

Kiivasta valmistautumista
mittavaan selluliikenteeseen
VUOSAAREN SATAMAN LIIKENNE
2016
Kontteja TEU

451 000

Trailereita ja rekkoja

201 000

Laivakäyntejä

2 036

Matkustajia

183 000

YKSIKÖITY TAVARALIIKENNE
2016, TOP 3

Helsingin Satama ja Metsä Group allekirjoittivat helmikuussa sopimuksen Äänekosken biotuotetehtaan sellukuljetuksista Vuosaaren sataman kautta. Sellukuljetukset alkavat rautateitse vuoden 2017
kolmannella neljänneksellä ja ne tulevat lisäämään Helsingin Satamaan vientimääriä lähes miljoonalla tonnilla vuodessa. Tavaraliikenteen painopisteenä
vuonna 2016 olivat ripeään tahtiin tehdyt
Vuosaaren sataman muutostyöt, joilla varauduttiin uuteen selluliikenteeseen.

Yksiköity liikenne muodostuu
tavararekoista, perävaunuista
ja konteista.

Milj. tonnia
Viro

3,74

Saksa

3,59

Alankomaat

1,11

TAVARALIIKENNE 2012–2016

Vuosaaren sataman
aluemuutosprojekti

TAVARALIIKENNE 2015–2016

Milj. matkustajaa
Tonnia

12

2016

2015

				

8

Yksiköity tavara

4
0
2012

2013

2014

2015

2016

Muutos- %
16/15

10 565 000

10 400 000

2%

Tuonti

5 019 000

4 837 000

4%

Vienti

5 547 000

5 563 000

0%

Bulkkitavaraliikenne

829 000

780 000

6%

Ulkomainen liikenne

11 394 000

11 179 000

2%

227 000

231 000

-9 %

11 621 000

11 410 000

2%

Yksiköity vienti

Yksiköity tuonti

Rannikkoliikenne

Bulkkiliikenne

Rannikkoliikenne

Kokonaistavaraliikenne

HELSINGIN SATAMAN MARKKINAOSUUDET 2012–2016
TEU (twenty-foot equivalent units)
= 20 jalan merikonttia vastaava
tilavuusmitta.

Markkinaosuus %

2012

2013

2014

2015

1-11/2016

80

60

40

20

Investointi Vuosaaren
autolautta-liikenteeseen

0
Yksiköity tuonti
tonnia
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Helsingin Satama teki Vuosaaren satamassa mittavia muutoksia alue-, kenttäja liikennejärjestelyihin. Joustoa tarvittiin
kaikilta satamassa toimivilta osapuolilta, kun alueita muokattiin optimaaliseen
käyttöön. Toukokuussa myös Helsingin
Satama ja Finnsteve sopivat uusista ehdoista laiturien ja alueiden käytössä.
Satamaan rakennettiin uutta infrastruktuuria: kaapelointeja, vesi- ja viemärilinjoja sekä porttien kulunhallintajärjestelmien muutoksia. Myös tieyhteyksiä
muutettiin ja suljetun satama-alueen rajaa siirrettiin. Metsä Group pääsi aloittamaan uuden selluterminaalinsa rakentamisen sovitusti kesäkuussa.
Vuonna 2015 aloitettu vanhan telakka-altaan täyttö saatiin päätökseen lokakuussa, jonka jälkeen se otettiin käyttöön
konttien depo-alueena, jolla varastoidaan, korjataan ja pestään tyhjiä kontteja. Täytössä pystyttiin hyötykäyttämään
energiateollisuuden ylijäämämassoja.
Uuden selluterminaalille vievän pistoraiteen suunnittelun Helsingin Satama
aloitti loppuvuodesta. Sellukuljetusten
myötä Vuosaaren sataman junaliikenne
tulee kasvamaan merkittävästi.
Kokonaisuudessaan Vuosaaren sataman aluemuutosprojekti valmistuu kesään 2017 mennessä.

Yksiköity vienti
tonnia

Kontit
TEU

Rekat ja trailerit
kpl

Matkustajat
henk.

otetaan käyttöön Vuosaaren satamassa
keväällä 2017.

Jatkuvaa ympäristötyötä
Helsingin Satama osallistuu pääkaupunkiseudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun
ja vuonna 2016 yksi ilmanlaadun mittausasema sijaitsi Vuosaaren satamassa. Tulosten mukaan pienhiukkasten sekä
typpi- ja rikkidioksidipitoisuuksien määrät
ilmassa pysyivät selvästi alle määrättyjen raja-arvojen.
Satamassa toimitaan aktiivisesti myös
energiankäytön tehostamiseksi. Vuosaaren sataman melumuurin seinämään
asennetut 72 aurinkopaneelia otettiin
käyttöön maaliskuussa. Niillä tuotettiin
loppuvuoden aikana reilut 13 100 kWh
energiaa, mikä vastaa kolmen rivitaloasunnon vuotuista kulutusta ja 3 417 kg
CO2-päästöjen vähenemää.

Meriväylää syvemmäksi
Vuosaaren satama valmistautuu aluskokojen jatkuvaan kasvuun. Satamaan johtavan meriväylän ja Vuosaaren sataman
vesiliikennealueen syventämisen hakemus jätettiin lokakuussa 2015 ja se odottaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston
käsittelyä. Hakemuksen mukaan väylää
syvennettäisiin 11 metrin kulkusyvyydestä 13 metriin.

Loviisan Satama tuo monipuolisuutta palveluihin
Elokuussa Loviisan kaupunki hyväksyi
Loviisan Sataman osake-enemmistön
myynnin Helsingin Satamalle. Metsäteollisuuteen ja irtolasteihin erikoistuneesta Loviisan satamasta tuli vuoden 2017
alussa Helsingin Sataman tytäryhtiö.
Yhdistyminen tuo uusia mahdollisuuksia palvella entistä paremmin asiakkaiden monipuolisia kuljetustarpeita. Vuosaaren satama säilyy suuryksikkösatamana, kun taas Loviisan sataman kautta
kulkee irtolastiliikennettä ja konventionaalisesti käsiteltävää yksikkötavaraa.

Sijainti veti Kuehne + Nagelin
Vuosaaren satamaan. Reilunkokoinen varastotila keskeltä satama-aluetta mahdollistaa konttien
nopean siirtämisen laivasta
varastoon, missä ne puretaan ja
lastataan tehokkaasti kuormaautoihin. Tavaravirtojen hyvät yhdistelymahdollisuudet tehostavat
asiakkaidemme toimitusketjuja.
– Matti Toivanen
Toimitusjohtaja, Kuehne + Nagel

Finnlinesin matkustaja-autolautta-liikennettä palvelevan maihinnousutornin
suunnittelu aloitettiin. Se valmistuu ja
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HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ

Toimintatapojen
muutoksilla
tehokkuutta työhön

Sataman sujuvuus on hyvästä yhteispelistä kiinni: tässä jugurtissa meillä on
kaikilla oma lusikka mukana. Esimerkiksi
Länsisataman uudistusprojektissa omalta
osastoltani Teknisistä Palveluista on ollut
eri tehtävissä jopa viisitoista henkilöä.
Tässäkin projektissa teimme paljon ns.
pohjatyötä. Se ei juuri asiakkaille näy,
mutta on oleellinen osa kokonaisuutta.

Työhyvinvointivalmennus oli todella
hieno juttu, iso kiitos Satamalle sen
järjestämisestä ja hyvästä valmennuksesta. Rasvaprosentti laski ja lihasmassa kasvoi! Kokonaisuutena valmennus
nosti työtehoja ja ohjasi osallistujia
terveempiin elämäntapoihin.
– Sasu Forsström
Työnjohtaja ja työvuorosuunnittelija

– Tapio Nilsson
Maa- ja vesirakenteiden etumies
ja työsuojeluvaltuutettu

Helsingin Satamassa tarjotaan palveluja
aluksille, varustamoille ja muille logistiikka-alan ammattilaisille, varmistetaan satamatoiminnan kestävä ja turvallinen sujuvuus, suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään satama-infraa sekä pidetään
huolta yhtiön taloudellisesta toimintakyvystä ja henkilöstön tarpeista. Tuloksen ja
kilpailukyvyn tekijöitä, eli Helsingin Sataman työntekijöitä oli vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 167.
Työnantajana Helsingin Satama on
vastuullinen: se pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Hyvä johtaminen ja esimiestyö,
oikeudenmukaisuus ja kannustava palkkaus sekä yhteistyö ja vuorovaikutus tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista.
Helsingin Satama on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja noudattaa sen henkilöstöpoliittisia linjauksia.
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Vakinaisen henkilökunnan määrä oli
vuoden 2016 lopussa 140. Henkilöstömäärä väheni vuoden aikana kymmenellä, eli lähes 7 %. Naisia oli 21 % ja miehiä
79 %. Vakituisen henkilökunnan keski-ikä
oli 49,9 vuotta.

Työtapaturmien määrä laski
edelleen
Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen
vähentämiseksi luotu työhyvinvoinnin tehostamisohjelma jatkui vuonna 2016.
Työtapaturmien määrän selkeä laskusuunta kertoo työturvallisten toimintatapojen entistä paremmasta ja systemaattisemmasta omaksumisesta ja samalla
työn tehokkuuden kasvusta.
Työtapaturmataajuus oli 25,6, kun
edellisenä vuonna se oli 40,2. Työtapaturmataajuudella tarkoitetaan vähintään
yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden

työtapaturmien lukumäärää miljoonaa
työtuntia kohden.

Talousosaamisen tasoa nostettiin
Vuoden mittaan keskityttiin henkilöstön
osaamisen kehittämiseen mm. talous-,
IT-, hankinta- ja turvallisuusasioissa.
Koko henkilökunta osallistui Helsingin
Sataman tarpeisiin räätälöityyn talouskoulutukseen. Lisäksi tarjottiin eri alojen
täydennyskoulutusta.
Kaikkiaan henkilöstö oli koulutuksessa 215 päivää ja siihen investoitiin 76 900
euroa.

Valmennuksella parempaan
vireeseen
Alkuvuonna järjestettiin laaja, puolen
vuoden pituinen työhyvinvointivalmennus, johon osallistui lähes 40 sataman
työntekijää. Valmennuksessa perehdyttiin

hyvinvoinnin eri osa-alueisiin: liikuntaan,
ruokavalioon ja terveellisiin elintapoihin.
Osallistujien palaute oli erittäin myönteistä: työtehojen kerrottiin nousseen selvästi.

Työilmapiiri kohdillaan
Sataman työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Vuosittaisella työilmapiirikyselyllä kartoitettiin yhtiön toiminnan suuntaa,
johtamiskulttuuria, vuorovaikutuskulttuuria, oppimisen edistämistä ja ilmapiiriä. Lisäksi kyseltiin vastaajien näkemystä omasta terveydentilasta ja työkyvystä
sekä henkilökohtaisesta panoksesta yhtiön toimintaan. Kaiken kaikkiaan tulokset
olivat varsin hyviä, keskimäärin neljää asteikolla 1–5.
Helsingin Sataman palveluksessa
myös viihdytään pitkään: keskimääräinen
työsuhteen pituus on 16,6 vuotta.

HELSINGIN SATAMAN HENKILÖSTÖ 31.12.2016
Vakituiset
Toimitusjohtaja
Matkustajasatamat

Määräaikaiset

Yhteensä

1

-

1

53

18

71

Vuosaaren satama

19

5

24

Hallinto ja talous

29

2

31

Tekniset palvelut

33

1

34

Markkinointi ja viestintä

5

1

6

140

27

167

Yhteensä
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Helsingin Sataman liiketoiminta kehittyi
hyvin sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä ja yhtiö ylsi toisena osakeyhtiövuotenaan tavoitteidensa mukaiseen taloudelliseen tulokseen. Yhtiön taloudellinen toimintakyky säilyi hyvänä.
Liikevaihto oli 89,7 miljoonaa euroa
(+ 3,2 % verrattuna edelliseen vuoteen),
liikevoitto 15,6 miljoonaa euroa (+ 5,7 %)
ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
4,4 miljoonaa euroa (+ 23,2 %).

Tulos tavoitteiden mukainen
Tilikauden tulos verojen jälkeen oli
3,1 miljoonaa euroa (+ 9,6 %). Osinkoa ei
jaettu vuonna 2016, vaan varat jätettiin
yhtiön toiminnan kehittämiseen.
Hyvään tuloksen sai aikaan pääasiassa liiketoiminnan positiivinen kehittyminen: tavaraliikenteen määrä ylsi 11,6 miljoonaan tonniin (+1,9 %) ja matkustajaliikenne 11,6 miljoonaan matkustajaan
(+3,1 %).

TALOUS

Taloudellinen
toimintakyky hyvä
Tuottavuus parani
Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi oli vuonna 2016 102,8. Vertailuvuotena
toimii yhtiön ensimmäinen osakeyhtiövuosi 2015, jolloin tuottavuusindeksi oli
100. Myös liikevaihto/henkilöstö on kehittynyt edellisestä vuodesta. Luku oli 529
(1000 €), kun se vertailuvuonna 2015 oli
513. Sataman tuottavuus kehittyi molemmilla mittareilla ennustettua paremmin.

Investoinnit tähtäävät uuteen
liiketoimintaan
Helsingin Satama investoi vahvasti vuonna 2017 alkavaan uuteen liiketoimintaan:
alkuvuonna Tallink-varustamon vastavalmistunut, entisiä isompi alus aloittaa liikennöintinsä uudessa Länsiterminaali 2
ja loppuvuonna alkavat Metsä Groupin
Äänekosken biotuotetehtaan kuljetukset.

Merkittävimmät investointikohteet
olivat Länsisataman uuden matkustajaterminaalin sekä siihen liittyvän satama-alueen rakentaminen. Vuosaaren satamassa tehtiin uuden selluliikenteen
edellyttämiä mittavia aluemuutoksia.
Kaikkiaan investointeja tehtiin
64,6 miljoonalla eurolla, mikä on lähes
46 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. EU-investointiavustuksia Helsingin Satama sai 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Myönteinen päätös
varainsiirtoverosta
Helsingin Satama sai korkeimmalta hallinto-oikeudelta kannaltaan myönteisen
päätöksen, jonka mukaan satamaliiketoiminnan yhtiöittämisessä siirtyneiden
omaisuuserien osalta varainsiirtoveroa ei
tullut maksaa.

LIIKEVAIHTO

INVESTOINNIT

Miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

89,7

86,9

90,8

89,0

87,2

64,6

18,8

15,6

13,3

15,9

* 2016 oli Helsingin Sataman toinen toimintavuosi osakeyhtiönä: luvut sitä edeltävältä ajalta eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Tilinpäätös 1.1.–31.12.2016
TULOSLASKELMA (M€)
Liikevaihto

TASE (M€)
90

Valmistus omaan käyttöön

1

Liiketoiminnan muut tuotot

0

Aineet, tarvikkeet,

- 13

varsinaisen toiminnan vuokrat
Palveluostot

-9

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

147

Aineelliset hyödykkeet

345

Sijoitukset

Henkilöstökulut

- 10

Vaihtuvat vastaavat

Poistot

0

-40

Pitkäaikaiset saamiset

0

Muut kulut

-4

Lyhytaikaiset saamiset

62

Liikevoitto

16

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
Tuloverot
Tilikauden voitto

0
- 11
4
-1
3

Rahoitusarvopaperit

0

Rahat ja pankkisaamiset

0

Yhteensä

554

VASTATTAVAA
Oma pääoma 		
Osakepääoma

100

SVOP

204

Edellisten tilikausien voitto/tappio

3

Tilikauden voitto

3

Poistoero

0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

118

Pääomalaina

98

Lyhytaikainen

28

Yhteensä

26
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