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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 Itä-
meri on todettu kiinnostavaksi ja turvalliseksi matkailualueeksi.  

Länsiterminaali 2:n rakentamisprojekti eteni vuonna 2016 
erinomaisesti. Saamme uuden ja modernin terminaalin käyt-
töömme heti alkuvuodesta 2017. Kasvava kapasiteetti ja parantu-
nut matkustusmukavuus tulevat tarpeeseen, ja niiden avulla luo-
daan edellytyksiä kasvun jatkumiselle. Sujuvasti toimivilla sata-
milla kaupungin keskustassa on suuri merkitys Helsingille ja sen 
voimakkaasti kasvavalle matkailu-alalle. 

Tavaraliikennepuolella viritettiin Vuosaaren satamaa vastaan-
ottamaan 2017 alkavaa Metsä Groupin selluliikennettä ja muuta 
kasvua. Entisen telakka-altaan täyttö lisäsi satama-aluetta lähes 
5 hehtaarilla. Uusien liikenne- ja aluejärjestelyiden avulla tehos-
tettiin 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 lähte-
neet etsimään yhteistyötä. Näin teki myös Helsingin Satama, kun 
se osti enemmistön Loviisan Satamasta. Roolit löytyivät erittäin 
helposti: Helsingin satamanosat ovat suuryksikköliikenteen sata-
mia ja Loviisan Satama taas tarjoaa palveluita irtolastina käsitel-
tävälle kappaletavara- ja bulk-liikenteelle. Uusi yhteistyö on otet-
tu 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, yh-
teistyökumppaneillemme ja henkilökunnallemme yhteisen pää-
määrän eteen tehdystä työstä. Otimme Forward together -sloga-
nimme mukaisesti yhdessä aikamoisen harppauksen eteenpäin.  

Kimmo Mäki
toimitusjohtaja

Kasvua rakentamassa

TALOUS

Miljoona euroa  2016  2015  2014  2013  2012

Liikevaihto   89,7 86,9 90,8 89 87,2

Investoinnit 64,6 18,8 15,6 13,3 15,9

Taseen loppusumma 553,8 575,6 592,6 593,7 600

Tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012

Liikevaihdon muutos % 3,2 -4,2 1,9 2,1 0,8

Liikevaihto/henkilö,  621 574 560 525 482 
1 000 euroa

Sijoitetun pääoman  2,9 2,8 4,2 3,6 3,2
tuotto %

Omavaraisuusaste % 58,1 54,9 72,2 68,8 65,5

LIIKENNE 2016

Tavaraliikenne, tonnia 

Yksiköity tavara 10 565 000 

 Tuonti 5 019 000 

 Vienti 5 547 000 

Bulkkitavaraliikenne 829 000 

Ulkomainen liikenne 11 394 000

Rannikkoliikenne 227 000

Kokonaistavaraliikenne 11 621 000 

Yksiköity tavara 

Kontit, TEU 451 000 

Rekat, perävaunut ja muut, kpl 528 000 

Matkustajaliikenne 

Linjaliikennematkustajia 11 565 000 

Risteilymatkustajia 409 000 
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Satamien menestys kulkee käsi kädes-
sä elinkeinoelämän kehityksen kanssa. 
Vuosi sitten alkanut Suomen talouden hi-
das nousu on perustunut pääasiassa ku-
lutuksen kasvuun, mutta myös investoin-
nit ja rakentaminen ovat lähteneet verk-
kaaseen kasvuun. Myös palveluvienti on 
kehittynyt hyvin, joskaan sen vaikutus ei 
juuri näy satamaliikenteessä. Luottamus- 
indikaattorien nousu alkuvuonna 2017 
ennustaa talouden entistä parempaa ke-
hitystä ja esimerkiksi metsäteollisuuden 
vientimäärien odotetaan kasvavan tulevi-
na vuosina. 

Merimatkailu on taloudellisesta tilan-
teesta huolimatta kasvanut jo pitkään. 
Varustamoiden uudet investoinnit ovat 
tehneet matkustamisesta yhä houkutte-
levampaa lähellä asuville, mutta Itäme-
ri koetaan kiinnostavana matkustusalu-
eena myös kauempana.  Aasialaiset ovat 

Ulkomaankaupan ja 
matkustajaliikenteen 
pääsatama

Merireitti Tallinnaan 
yhä merkittävämpi

TOIMIALAKATSAUS HELSINGIN SATAMA

Helsingin Satama palvelee Helsingin seu-
dun ja koko maan elinkeinoelämää ja hy-
vinvointia. Satama luo sujuvat puitteet 
vilkkaalle merimatkailulle ja on myös 
Suomen ulkomaakaupan pääsatama. 
Tavoitteena on olla Itämeren satamien 
edelläkävijä ja halutuin yhteistyökump-
pani.

Helsingin Satama johtaa satamatoi-
mintaa pitkäjänteisesti ja kehittää sitä ak-
tiivisesti yhdessä varustamojen, ahtaus- 
ja huolintaliikkeiden sekä muiden sata-
matoimijoiden kanssa. Helsingin Satama 
tarjoaa satamatoiminnalle nykyaikaiset, 
kilpailukykyiset ja toimivat puitteet. Sa-
tama myös tuottaa itse palveluita, jotka 
täydentävät satamatoiminnan kokonai-
suutta ja tuovat arvoa myös yhteistyö-
kumppaneille. 

Helsingin Satama Oy on Helsingin kau-
pungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Laaja liikenneverkosto
Helsingin Sataman säännöllinen linjalii-
kenneverkosto on Suomen laajin ja moni-
puolisin. Helsingistä on vilkkaat yhteydet 
Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin sata-
miin. 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 Helsin-
gissä vierailee myös runsaasti kansainvä-
lisiä risteilijöitä. 

voimakkaimmin kasvava matkustajajouk-
ko Itämerellä. Trendi tuo hyviä mahdolli-
suuksia koko alueen matkailuelinkeinolle. 
Rahankäyttäjinä esimerkiksi japanilaiset 
ja kiinalaiset ovat keskimääräistä Itäme-
ren turistia avokätisempiä.

Älyliikenteestä uudenlaisia 
ratkaisuja Tallinnan reitille
Matkustajaliikenteen kasvu keskittyy voi-
makkaasti Helsingin ja Tallinnan välisel-
le reitille. Vilkkaat laivayhteydet tekevät 
mahdolliseksi kaksoiskaupungin: työvoi-
man liikkuvuuden, sosiaalisen yhdistymi-
sen ja yhteisen talousalueen kehittymi-
sen Suomenlahden molemmin puolin. 

Matkustajavirtojen tuomiin haasteisiin 
etsitään nyt uudenlaisia ratkaisuja mm. 
älyliikennekokeilulla, joilla tavoitellaan 
entistä parempaa matkustuskokemus-
ta ja sujuvampia ihmisten ja tavaroiden 

liikkumisvirtoja Helsingin Länsisataman 
ja Tallinnan Vanhan sataman alueilla. 

Myös Baltian reitin käyttö Suomen ul-
komaankaupan väylänä kasvaa edelleen 
ja ylitti 2016 neljän miljoonan tonnin ra-
jan. 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
Helsinkiä kehitetään yhä tiiviimmäksi 
kaupungiksi, mikä tuo mukanaan haastei-
ta liikenteen toimivuudelle ja katuverkon 
kapasiteetille. Samat haasteet koske-
vat myös Helsingin keskustassa sijaitse-
via satamanosia. Asian tärkeys on tunnis-
tettu hyvissä ajoin ja katuverkon riittävän 
suorituskyvyn eteen tehdään jatkuvas-
ti työtä. On silti mahdollista, että tulevien 
vuosikymmenten aikana kumipyöräliiken-
ne ei tule olemaan yhtä sujuvaa kuin tä-
nä päivänä. 

Yhteistyö luo mahdollisuuksia
Satamaliikenteen hidas kasvu, satamien 
yhtiöittäminen sekä 2000-luvulla tehdyt 
satamainvestoinnit ovat lisänneet kilpai-
lua Suomen satamien välillä. Satamayh-
tiöitä on yhdistynyt ja yhteistyötä on teh-
ty aikaisempaa tiiviimmin. 

Yhteistyö on avannut uusia ovia myös 
Suomen satamaverkon kehittymiselle ja 
satamien erikoistumiselle. Erilaisia tava-
ravirtoja on jatkossa mahdollista keskit-
tää satamiin entistä sujuvammin lasti- ja 
lastinkäsittelytyyppien mukaan, kun ku-
kin satama pystyy keskittymään entistä 
paremmin omiin vahvuuksiinsa.
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Länsisatama
Hernesaari

Eteläsatama

Katajanokka

Vuosaaren
satama

HELSINGIN SATAMA

Organisaatio
Helsingin Satamalla on kaksi liiketoimin-
tayksikköä: Vuosaaren satama ja Mat-
kustajasatamat. Liiketoimintaa tukevat 
hallinto ja talous, tekniset palvelut sekä 
markkinointi ja viestintä.

Länsisatama
Länsisatama on Suomen vilkkain mat-
kustajasatama. Sen kautta kulkee tiheäs-
ti matkustaja-autolauttoja Tallinnaan se-
kä matkustaja-aluksia Pietariin. Lisäksi 
Länsisatama ottaa vastaan kansainväli-
siä risteilijöitä.

Hernesaari
Hernesaaren risteilylaiturit palvelevat 
kansainvälisiä risteilyaluksia. 

Eteläsatama ja 
Katajanokan satama 
Matkustaja-autolauttoja ja pienempiä 
kansainvälisiä risteilijöitä palvelevat mat-
kustajasatamat sijaitsevat aivan Helsin-
gin ydinkeskustassa.

Vuosaaren satama
Vuosaaren satama on Suomen johtava  
suuryksikköliikenteeseen erikoistunut 
tavarasatama, josta on myös säännölli-
set matkustaja-autolautta yhteydet Sak-
san Travemündeen. Vuosaaren satama 

sijaitsee Suomen tärkeimmän logistisen 
alueen ja pääkaupunkiseudun kuluttaja- 
alueen sydämessä. Vuosaaren satama ja 
sen ympärillä sijaitseva logistiikkakeskus 
ovat yksi Euroopan moderneimmista lo-
gistiikka-alueista. 

Yhteydet satamaan meritse, valtatietä  
pitkin sekä rautateitse ovat ensiluokkai-
set ja yhteydet Itämeren, Pohjanmeren 
ja Atlantin satamiin ovat säännölliset ja 
vilkkaat.

Loviisan Satama 
Irtolasteihin ja metsäteollisuuden tuottei-
siin erikoistunut Loviisan Satama on ollut 
vuoden 2017 alusta Helsingin Sataman 
tytäryhtiö.

HELSINGIN SATAMA

TOIMITUSJOHTAJA
Kimmo Mäki

MATKUSTAJA-
SATAMAT

JOHTAJA 
Kari Noroviita

VUOSAAREN 
SATAMA

JOHTAJA 
Jukka Kallio

HALLINTO JA TALOUS
Talousjohtaja Pekka Meronen

TEKNISET PALVELUT
Johtaja Timo Laitinen

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Kimmo Mäki

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

Arvomme
Tuloksellisuus. Helsingin Satama sitou-
tuu toiminnallemme asetettuihin selkei-
siin laadullisiin ja taloudellisiin tavoittei-
siin. Teemme oikeita asioita ja keskitym-
me olennaiseen. Mittaamme työssämme 
onnistumista. Kehitämme ja uudistamme 
toimintaamme parempien tuloksien saa-
vuttamiseksi.

Vastuullisuus. Helsingin Satama toimii  
vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja 
yhteiskuntaa, ympäristöä kunnioittaen. 
Otamme vastuun satamayhteisöstämme  
edistääksemme asiakkaidemme menes-
tystä. Turvallisuus on toimintamme pe-
rusta.

Yhteistyö. Toimimme yhdessä asiakkai- 
demme ja satamassa toimivien yritysten 
kanssa saavuttaaksemme päämääräm-
me. Kehitämme työyhteisöämme kan-
nustavaksi ja vuorovaikutteiseksi tois-
temme työtä arvostaen. Kehitämme yh- 
teistyötämme ulkopuolisten sidosryhmi-
en kanssa.

Tuloksellisuus
Vastuullisuus
Yhteistyö

Hallitus
Helsingin Satama Oy:n hallitukseen 
kuuluivat vuonna 2016 Pia Pakarinen 
(puheenjohtaja), Seppo Kanerva (va-
rapuheenjohtaja), 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 talousjoh-
taja Pekka Meronen. Hallitus kokoontui 
vuoden 2016 aikana 12 kertaa.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintar-
kastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Heikki Ruosteenoja.

Kari Noroviita (vas.), Pekka Meronen, Kimmo Mäki, Timo Laitinen ja Jukka Kallio.
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Helsingin Satama tekee toiminnallaan 
mahdolliseksi vilkkaan laivamatkailun ja 
ulkomaankaupan, jotka tukevat koko Hel-
singin seudun elinkeinoelämää ja suoma-
laisten hyvinvointia. Satama myös kantaa 
vastuunsa ympäristöstä ja ympäröiväs-
tä yhteiskunnasta ja huomioi ne kaikessa 
toiminnassaan. 

Yhdessä asiakkaiden ja muiden kump-
paniensa kanssa Helsingin Satama to-
teuttaa tuloksellista ja vastuullista sata-
matoimintaa ja on yksi Suomen kasvun 
kivijaloista. Lähes kolmannes Suomen ul-
komaankaupasta kulkee Helsingin Sata-
man kautta.

Merikuljetukset ovat kestävä tava-
ran kuljetusmuoto ja alusten ilmanpääs-
töt ovat Itämerellä selvästi pienentyneet 
päästörajoitusten ansiosta. On vastuul-
lista ja kestävää kuljettaa tavarat meritse 
mahdollisimman lähelle niiden lopullista 
määränpäätä. Vuosaaren sataman sijainti 
Suomen logistiikan ja päivittäistavaraku-
lutuksen keskuksessa tarjoaa toimivan ja 
tehokkaan tavarareitin Suomen viennille 
ja tuonnille.

Helsingin Sataman markkinaosuus 
Manner-Suomen merisatamien matkus-
tajaliikenteestä on 79 %. Helsingillä on 
selkeä merellinen identiteettinsä ja pit-
kät merimatkailuperinteet, joita Helsin-
gin Satama yhä vaalii. Matkailu on yksi 
Helsingin voimakkaasti kasvavista toimi-
aloista ja merimatkailulla on siinä vahva 
jalansijansa. Se tarjoaa elämyksiä, kan-
sainvälisiä tuulahduksia ja avaa reitin 
maailmalle. 

Ympäristövastuu toiminnan ytimessä
Itämeri on yksi maailman tiheimmin lii-
kennöidyistä merialueista. Helsingin Sa-
tama omalta osaltaan vastaa satamatoi-
minnan ja merenkulun haitallisten ympä-
ristövaikutusten minimoinnista. 

Liikenteen volyymien kasvaessa Hel-
singin Satama pystyy käyttämään ole-
massa olevia resurssejaan entistä tehok-
kaammin. Suurempi tuottavuus näkyy 
myös ympäristövaikutuksien suhteellise-
na vähenemisenä.

Helsingin kaikilla satamanosilla on 
lain mukaiset ympäristöluvat, jotka oh-
jaavat satamatoimintaa ja joita kaikkien 
satama-alueella toimivien tulee nou-
dattaa. Luvilla säädellään mm. melu- ja 
päästötasoja sekä jätehuoltoa ja niissä 
määritellään velvoitteet tarkkailla ja ra-
portoida satamatoiminnan ympäristövai-
kutuksia. Helsingin Satamalla on lisäksi 
sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyt-
tää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja 
OHSAS 18001 -vaatimukset. 

Helsingin Satama pyrkii jatkuvasti te-
hostamaan energiankäyttöä mm. kiin-
teistöautomatiikan ja led-valaistuksen li-
säämisellä. Vuonna 2016 rakennushank-
keet nostivat energiankulutusta lähes 
kuudella prosentilla edellisestä vuodes-
ta. Kuitenkin nyt tehtävät investoinnit uu-
denaikaiseen tekniikkaan tulevat pitkäl-
lä tähtäimellä säästämään matkustajaa 
tai yksikköä kohden tarvittavan energian 
määrää.

Ympäristö sataman arjessa
Satamatoiminnan aiheuttaman melun 
torjunta, ilmanpäästöjen rajoittaminen, 
alusjätteiden vastaanotto, energiateho-
kas toiminta sekä erilaisiin kehityshank-
keisiin liittyvän rakentamisen vesistövai-
kutusten rajoittaminen ja tarkkailu ovat 
Helsingin Sataman keinoja pitää huolta 
ympäristöstä. Ympäristövaikutusten mi-
nimointia tehdään tiiviissä yhteistyössä 
Helsingin kaupungin, varustamojen, kul-
jetusliikkeiden ja muiden kumppanien 
kanssa ja se on olennainen osa sekä kes-
kustan matkustajasatamien että Vuosaa-
ren sataman jokapäiväistä toimintaa.

Omat haasteensa asettaa sataman- 
osien sijainti aivan maamme pääkaupun-
gin keskustan ja asutuksen tuntumassa, 
liikenteen vilkkaimmilla alueilla. Yksi  
Helsingin Sataman tärkeimmistä tavoit-
teista onkin olla hyvä naapuri sekä lähi-
alueiden asukkaille että yritystoiminnalle.

Tuemme hyvinvointia

VASTUULLISUUS

Helsingin Satama  
on hyvän arjen moni-
puolinen kumppani: 
esimerkiksi valtaosa 
pääkaupunkiseudulla 
käytetyistä elitarvik-
keista ja ulkomaisis-
ta vaatteista saapuu 
maahan Vuosaaren 
sataman kautta kon-
teissa, rekoissa tai  
perävaunuissa.

3
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Viestintää hyvän 
naapuruuden 
puolesta
Avoin vuorovaikutus ja aktiivinen tiedot- 
taminen sataman toiminnasta ja sen 
vaikutuksista kuuluvat olennaisesti  
Helsingin Sataman hyvään naapuruu-
teen. Jo vuonna 2011 Helsingin Satama  
sai European Sea Ports Organisationilta  
palkinnon parhaasta kaupunkiyhteis-
työstä. 

Vuonna 2016 Helsingin Satama jär-
jesti 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 ryh-
miä tutustumaan satamatoimintaan.

Marraskuussa Helsingin Sataman 
viestintä sai Helsingin kaupunginosa- 
yhdistykset ry Helkalta Vuoden teko 
2016 -huomionosoituksen poikkeuksel-
lisen mallikkaasta asukkaiden viihty-
vyyden ja hyvän arjen puolesta toimi-
misesta. Kiitosta saivat paitsi konkreet-
tiset viestintätoimet, myös sataman 
aito halu toimia vuorovaikutuksessa 
kaupunkilaisten kanssa kaikilla lähi-
alueillaan. 

VASTUULLISUUS

Helsingin Satama on 
sitoutunut ja aktiivinen 
Itämerihaasteen 
verkoston toimija.

Aktiivista alan kehittämistä
Helsingin Satama tekee ympäristöyhteis-
työtä paitsi paikallisesti, myös kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. Satama on mu-
kana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä 
Itämeren satamien ympäristöryhmässä, 
Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-
haasteessa, Satamaliiton ympäristötyö-
ryhmässä ja useissa Helsingin kaupun-
gin ja pääkaupunkiseudun ympäristöfoo-
rumeissa.

Osallistuminen merenkulku- ja logis-
tiikka-alojen lukuisiin järjestöihin ja hank-
keisiin sekä tiivis yhteistyö viranomaisten, 
päättäjien ja vaikuttajien kanssa antaa 

Helsingin Satamalle mahdollisuuden 
osaltaan kehittää alaa ja vaikuttaa laa- 
jasti Suomen talouteen ja hyvinvointiin. 

Yhdessä eteenpäin
Helsingin Satama menestyy, kun sen  
asiakkaat menestyvät. Tuemme asiakkai-
tamme ottamalla vastuun satamanosi- 
emme kokonaisuudesta ja yhteistyöstä. 
Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita  
ja mittaamme säännöllisesti heidän tyy-
tyväisyyttään toimintaamme. 

Vuonna 2016 asiakastyytyväisyyden 
kokonaisarvosana ylsi skaalalla 4–10 
nousujohteisesti tasan kahdeksaan.

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.

409 000

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

1,8 M 11,6 M

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

451 000 TEU

Bulkkialukset
Aluksilla kuljetetaan myös irtolasteja ja bulk-tavaraa, kuten esim. kivihiiltä tai viljaa. Helsin-
gin Sataman bulkkitavaraliikenne on lähinnä Helenin kivihiiltä.

1 M TONNIA

HELSINGIN SATAMAN MARKKINAOSUUS

Matkustaja-
liikenne

21 %
MUUT

79 % 74 %
MUUT

26 %

Yksiköity 
tavaraliikenne

MERILIIKENNE HELSINGISSÄ
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Helsingin Satama ja Metsä 
Group allekirjoittivat sopimuk-
sen Äänekosken biotuoteteh-
taan sellukuljetuksista Vuo-
saaren sataman kautta. Vuon-
na 2017 alkava selluliikenne 
tulee lisäämään vientiä vuosit-
tain lähes miljoonalla tonnilla.

Vuosaaren sataman ja Län-
sisataman uudet ympäristö-
lupaehdot astuivat voimaan. 
Ympäristölupien määräysten 
noudattaminen on koko sata-
matoiminnan edellytys. 

Konttiliikenteen kasvu 
jatkui alkuvuodesta vah-
vana. Jo maaliskuussa 
se oli noin 17 % kasvussa 
TEU -määrissä mitattu-
na. Loppuvuotta kohden 
vauhti hieman tasaantui.

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

Länsisatamassa autoliiken-
teen lähtöselvitys siirrettiin 

uudelle paikalleen ja 
liikennejärjestelyt saatiin 

toimimaan sujuvasti myös 
kiireisimmän matkustusse-

songin ajan, keskellä 
rakennustyömaata.

Uusi laivojen automaat-
tinen kiinnitysjärjestelmä  

vastaanotettiin ja tes-
tattiin Länsisatamassa. 

Helsingin Satama sai  
Vuosaaren satamassa  
perusinfrastruktuurin  

valmiiksi Metsä Groupin  
uuden selluterminaalin  

rakentamista varten.

Helsingin Satama otti käyt-
töön hintakannustimen,  
jolla kansainvälisiä risteili-
jöitä houkuteltiin jättämään 
jätevettä satamaan. Tähän-
kin asti jätevettä on voinut 
jättää ilman eri maksua, 
mutta nyt sitä jättävä alus 
sai lisäksi kiinteiden jättei- 
den maksusta tuntuvan 
alennuksen. Tulokset olivat 
toivottuja: lähes kaikilla ris-
teilyalusten käynneillä jäte-
vettä jätettiin Helsinkiin.

Kesän vilkkaimpana päivä-
nä 25. heinäkuuta Helsingis-
sä oli samanaikaisesti monta 
suurta risteily-alusta: Regal 
Princess, Costa Luminosa 
ja Celebrity Eclipse. Ne toi-
vat Helsinkiin yhteensä 9 685 
matkustajaa.

Rakentajat pääsivät juhli-
maan Länsiterminaali 2 har-

jakorkeutta. Rakentaminen 
oli edennyt puoliväliin. 

Loviisan kaupunki hyväksyi 
Loviisan Sataman osake- 

enemmistön myynnin 
Helsingin Satamalle.  

Loviisan Satamasta tuli 
Helsingin Sataman 
tytäryhtiö 1.1.2017.

Helsingin Satama järjesti 
kaikille avoimen Satama- 

hulinat-tapahtuman ja innosti 
kilpailulla kaupunkilaisia 

kehittämään Jätkäsaarta.

Baltic Ports Organizationin 
vuotuinen päätapahtuma jär-
jestettiin Helsingissä ja sitä 
isännöivät Helsingin Satama 
ja HaminaKotkan satama.

Helsingin Satama sopi Tal-
linnan, Tukholman ja Turun 
satamien kanssa yhteisistä 
maasähkön tarjoamiseen liit-
tyvistä periaatteista. Tavoit-
teena on pienentää alusten 
paikallisia päästöjä satamas-
saoloaikana.

Helsingin Satama päätti 
keskittää suurten kansainvä-

listen risteilyalusten palve-
lut Hernesaareen ja korvata 

Melkin laiturin uudella 
Hernesaareen rakennetta-
valla laiturilla. Uusi laituri 

saadaan käyttöön 2019.

Vuosaaren satamassa van-
han telakka-altaan täyttö 

saatiin valmiiksi. Alue otet-
tiin konttidepo-käyttöön.

Helsingin Satama sai 
Helsingin kaupunginosa- 
yhdistyksiltä Vuoden  
teko 2016 -huomionosoi-
tuksen viestinnästään ja 
poikkeuksellisen mallik-
kaasta asukkaiden viih-
tyvyyden ja hyvän arjen 
puolesta toimimisesta. 

Matkustaja-
ennätykset rikki! 

Kaikkiaan 11,6 miljoo-
naa matkustajaa kul-
ki Helsingin Sataman 
kautta vuonna 2016. 

12
2016

6
2016

115 104 93 82 71
20162016 20162016 20162016 20162016 20162016

HELSINGIN SATAMAN VUOSI 20164
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Ulkomaiset meri-
matkustajat käyt-
tivät Suomessa 
750 M euroa
 
Ulkomaiset laivamatkustajat ovat elin-
tärkeitä Helsingille ja koko pääkaupun-
gin turismille. Vuonna 2015 kaikkiaan 
lähes 2,4 miljoonaa ulkomaalaista mat-
kustajaa poistui Helsingin sataman 
kautta, vaikka lukuun ei oteta mukaan 
kansainvälisten risteilyalusten henki-
lökuntaa ja matkustajia. He käyttivät 
Suomessa yhteensä noin 750 miljoo-
naa euroa. 

Keskimäärin matkustajat käyttivät 
Suomessa 350 euroa kukin. Kaksi kol-
mesta kävi ravintoloissa tai kahvilois-
sa ja kolme neljästä teki ostoksia. Liik-
kumiseen Suomessa käytti rahaa joka 
toinen.

Suurin matkustajaryhmä oli virolai-
set, jotka edustivat kolmannesta kaikis-
ta ulkomaisista matkailijoista. Toiseksi 
suurin yksittäinen ryhmä oli venäläiset, 
sitten kiinalaiset, ruotsalaiset, japani-
laiset ja saksalaiset. Kolmannes mat-
kustajista oli Suomessa ensimmäistä 
kertaa, kun taas virolaisista joka kuu-
des kävi Suomessa vähintään kerran 
kuukaudessa. 

Joka viides matkustaja oli työmat-
kalla, ja tuttava- tai sukulaisvierailul-
la oli yhtä moni. Virolaisista jopa 40 % 
oli työmatkalla, saksalaisista taas suu-
rin osa (70 %) lomaili. Lähes 40 % ruot-
salaisista oli Suomessa käymässä per-
heen tai sukulaisten luona. 

Lähde: TAK Rajatutkimus 2015

Helsingin Sataman matkustajamäärät  
ylsivät jälleen ennätyslukemiin, kuten  
yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008 alkaen. 
Vuonna 2016 Helsingin Sataman kautta 
kulki kaikkiaan 11,6 miljoonaa matkusta-
jaa. Itämeren vilkkain matkustajasatama 
Helsinki on ollut vuodesta 2015, kun se 
ohitti Tukholman. 

Helsingin Sataman markkinaosuus 
Manner-Suomen merisatamien matkus-
tajaliikenteestä 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 Tallin- 
nan välillä, missä kulki 8,7 miljoonaa 
matkustajaa, 4 % enemmän kuin edelli-
senä vuonna. Matkustajamäärän hyvää  
kehitystä selittää osaltaan myös Itäme-
relle Helsinki-Tallinna reitille maalis-
kuussa palannut M/S Silja Europa.

Jo 3 merimatkustajaa 4:stä kulkee 
Helsingin ja Tallinnan välillä. Reitin suo-
sion kasvun arvioidaan jatkuvan lähes  
nykyisellä vauhdilla myös tulevina vuo-
sina. Erityisesti työmatkaliikenne on voi-
makkaassa kasvussa. Myös aasialaiset 
lomamatkailijat ovat selvästi löytäneet 
Tallinnan-laivat. Kiinalaisten arvioidaan 
olevan nopeimmin kasvava matkustaja-
joukko Helsingin ja Tallinnan välisellä rei-
tillä.

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 muo-
dostama ”kaksoiskaupunki” on merkit-
tävän kokoinen, yhtenäinen talousalue 

kaupallisine palveluineen, työ- ja opiske-
lupaikkoineen 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 loppuvuo-
desta 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 vä-
hemmän kuin edellisenä kesänä. Alus-
käyntejä oli 240 (-5,5 %). Muutos seuraa 
Itämeren risteilyliikenteen kehitystä. Lä-
hes 84 % (2,5 % vähemmän kuin edellise-
nä vuonna) Itämeren kansainvälisistä ris-
teilymatkustajista poikkesi myös Helsin-
gin Satamassa.

Yli 80 % risteilymatkustajista saapuu 
Helsinkiin Länsisataman ja Hernesaaren 
kautta. Eniten matkustajia saapui Sak-
sasta, Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta. 
Kuitenkin myös kansainvälisessä ristei-
lyliikenteessä on havaittavissa, että aa-
sialaisten matkailijoiden kiinnostus Itä-
merta kohtaan kasvaa koko ajan.

Ennätysvilkas 
matkustusvuosi

MATKUSTAJALIIKENNE 2016 5
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Keskustan matkustajasatamien 
kautta kulki 1 758 000 ajoneuvoa – 
henkilöautoja, busseja ja rekkoja.

MATKUSTAJALIIKENNE 2012–2016
Milj. matkustajaa

2012            2013           2014           2015           2016
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RISTEILYLIIKENNE 2012–2016
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LINJALIIKENTEEN ULKOMAISTEN 
MATKUSTAJIEN SUOMESSA KÄYTTÄMÄ RAHA

YHTEENSÄ YLI

750 M €
199 M €

Ostokset

69 M €
Liikkuminen

151 M € 107 M €158 M €
Ennakkokulut RavintolatMajoitus

23 M €25 M €27 M €
HuvitteluKulttuuriMuu

73 % Tallinna 
20 % Tukholma

2 % Pietari
1 % Travemünde

0 % Maarianhamina

0 % Muut

3 % Kansainvälinen  
 risteilyliikenne

11,9 M
MATKUSTAJIA YHTEENSÄ

HELSINGIN SATAMAN MATKUSTAJALIIKENNE 2015 – 2016

Linjaliikenne 2016 2015       Muutos- %  

   15/16 

Tukholma 2 340 000 2 356 000 -1 %  

Tallinna 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 % 

Yhteensä 11 565 000 11 212 000 3 % 

KESKUSTAN MATKUSTAJASATAMAT 2016

Matkustajia linjaliikenteessä 11 382 000

Matkustajia kansainvälisessä 
risteilyliikenteessä  408 900

Ajoneuvoja 1 758 000

Laivakäyntejä 6 389

Lähde: TAK Rajatutkimus 2015

MATKUSTAJALIIKENNE 2016 

Investointeja nopeaan 
reittiliikenteeseen

MATKUSTAJALIIKENNE 2016 

Samalla kun satamanosien läpi kulki en-
nätykselliset määrät matkustajia, Hel-
singin Satamassa suunniteltiin ja raken-
nettiin 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 Tallin-
nan ja Helsingin välisen reitin kasvavaan 
suosioon kehittämällä Länsisatamaa voi-
makkaasti. Aivan Jätkäsaaren kärkeen 
on rakennettu uusi ja tehokas terminaali-
alue, jonne valmistuu helmikuussa 2017 
uusi Länsiterminaali 2 erityisesti nopeaa 
reittiliikennettä varten. Kehitysprojektiin 
kuuluvat terminaalirakennuksen lisäksi 
kaksi uutta laituripaikkaa maihinnoususil-
toineen ja matkustajakäytävineen, kent-
tä- ja liikennejärjestelyjen mittavat muu-
tokset sekä meriväylän parannustyöt. 

Terminaalin rakentaminen eteni suun-
nitelmien mukaan, vaikka olosuhteet kes-
kellä vilkkaasti toimivaa satamaa tarjo-
sivat runsaasti haasteita. Harjakorkeut-
ta juhlittiin elokuussa. Rakentamisen 

aikataulua pystyttiin jopa kirimään, jotta 
Tallinkin etuajassa alkuvuodesta 2017 lii-
kennöintinsä aloittavaa uutta alusta voi-
taisiin palvella mahdollisimman nopeasti 
sille varatulta laivapaikalta uuden termi-
naalin vierestä. 

Autoliikenteen lähtöselvitys siirrettiin 
uudelle paikalleen toukokuussa ja liiken-
nejärjestelyt saatiin toimimaan sujuvas-
ti myös kiireisimmän matkustussesongin 
ajan, keskellä rakennustyömaata.

Uusia laituripaikkoja palvelemaan 
Helsingin Satama rakennuttaa kolme 
uutta maihinnoususiltaa ja n. 350 met-
riä uutta matkustajakäytävää, joka yhdis-
tyy saumattomasti jo olemassa oleviin 
käytäviin. Kävelymatka laivoihin lyhentyy 
merkittävästi aikaisemmasta.

Toiselle uudelle laituripaikalle asen-
nettiin kesäkuussa automaattinen laivo-
jen kiinnitys- eli automooring-järjestel-
mä. Laiturille asennetut tarraimet imai-
sevat 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 Itäme-
rellä. 

Ajoneuvojen purkua laivasta nopeut-
tava yläramppi saatiin valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä. 

Myös Tyynenmerenkadun jatkaminen 
raitiovaunukiskoineen uudelle terminaa-
lille saakka eteni aikataulussa. Länsisa-
taman kokonaisuudesta muodostuu jous-
tava ja monikäyttöinen. 

Tiheän meriliikenteen aikataulutta-
mista helpottavat ja meriturvallisuut-
ta parantavat meriväylän parannustyöt 
edellyttivät mittavaa ruoppausta ja lou-
hintaa. Pihlajasaaren ympäri kulkevan 
kiertoväylän syventäminen saatiin lähes 
valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 

Länsisataman ja Jätkäsaaren vesi-
rakentamisen yhteydessä on mereen 
päässyt todennäköisesti Länsimetron 
työmaalta tuodun louheen mukana rä-
jäytyksistä peräisin olevaa muoviroskaa. 
Kesällä lähialueiden rannoilla havaittiin 
muoviroskaa, joka todennäköisesti on pe-
räisin mereen tehdyistä louhetäytöistä. 
Kaupungin siivouspartiot lisäsivät välittö-
mästi jo muutenkin säännöllistä roskien 
keräämistä lähimerialueilta. Asian selvit-
täminen on kesken.

Länsiterminaali 2 syyskuussa 2016.
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Länsiterminaali 2 -projektin 
ympäristöä säästäviä ratkaisuja

Myös uusille laitureille rakennettiin 
mahdollisuus jättää alusten jäteve-
siä suoraan kunnalliseen jätevesi-
järjestelmään.

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

Kenttävalaistus toteutetaan ener-
giatehokkailla ledeillä. 

Terminaalin hyvät julkisen liiken-
teen yhteydet vähentävät saatto- 
ym. liikenteen tarvetta.

Automaation lisäämisellä paranne-
taan sataman ajoneuvoliikenteen 
sujuvuutta ja vähennetään ruuhkau-
tumista ja tyhjäkäyntiä.

Satamassa on myös mahdollisuu-
det LNG:n eli nesteytetyn maa-
kaasun tankkaamiseen. LNG-laivo-
jen pakokaasupäästöt ja moottorien 
melu ovat nykyistä laivakalustoa 
vähäisempiä.

Uusille laitureille varattiin valmiu-
det tarjota varustamoille paikallista 
melua ja ilmanpäästöjä vähentävää 
maasähköä. 

Matkustajakäytävän katolle asen-
netut 156 aurinkopaneelia tulevat 
tuottamaan ympäristöystävällistä 
sähköä uuden matkustajaterminaa-
lin led-valaistusta varten.  

Automaattinen laivojen kiinnitysjär-
jestelmä toisella laiturilla säästää 
paitsi aikaa, myös vähentää alus-
ten polttoaineenkulutusta ja pako-
kaasupäästöjä. 

AUTO

MATKUSTAJALIIKENNE 2016 

Hintakannustimella lisää 
jätevettä satamaan 
Helsingin Satama otti vuoden alusta 
käyttöön uuden hintakannustimen, jolla 
kansainvälisiä risteilijöitä houkuteltiin jät-
tämään jätevettä satamaan. Jätevettä on 
voinut jättää Helsingin Sataman kaikilla 
laitureilla ilman erillistä maksua jo vuo-
desta 2008, muuta nyt jätevettä jättävä 
alus sai myös kiinteiden jätteiden mak-
susta tuntuvan alennuksen. 

Kannustin tuotti toivottua tulosta: kau-
den lopussa n. 90 % risteilijöiden alus-
käynneistä jätettiin jätevettä Helsingin 
Satamaan. Luvussa on 10 % kasvu edel-
lisestä vuodesta. Hintakannustin on yksi 
niistä toimenpiteistä, joilla Helsingin Sa-
tama osallistuu Itämerihaasteen.  

Hernesaaressa investoidaan 
uuteen risteilylaituriin 
Länsisatamassa sijaitsevan Melkin laitu-
rin alue tarvitaan asuntorakentamiseen 
ja risteilylaiturin käyttö päättyy 2019. 
Helsingin Satama teki lokakuussa pää-
töksen korvata Melkin laituri uudella Her-
nesaareen rakennettavalla laiturilla, sil-
lä nykyinen asema yhtenä Itämeren par-
haista risteilykohteista halutaan säilyttää. 
Aluspalveluiden, matkamuistomyynnin 
sekä matkustaja- ja miehistöpalvelujen 
keskittäminen Hernesaareen tuo lisää te-
hokkuutta palveluihin.  

Uusi laituri tulee nykyisten Hernesaa-
ren laitureiden jatkeeksi ja lähinnä isojen 
risteilyalusten käyttöön. Koska uudet ris-
teilyalukset ovat yhä suurempia kooltaan, 
uusi laituri suunnitellaan ottamaan vas-
taan jopa 360 m pitkiä aluksia. Rakenta-
minen alkaa vuoden 2017 aikana ja laitu-
ri otetaan käyttöön vuoden 2019 risteily-
kaudella.

Risteily-yhteistyötä kestävien 
ratkaisujen puolesta
Helsingin Satama ryhtyi yhdeksi kansain-
välisen Green Cruise Port -EU-hankkeen 
pääpartnereista. Kolmevuotinen hanke 
alkoi keväällä 2016 ja sen tavoitteena on 
innovoida kestäviä ratkaisuja Itämeren 
risteilyturismille. Helsingin Satama jär-
jesti marraskuussa hankkeen kansainvä-
lisen workshopin Helsingissä. 

Katajanokan terminaalilla 
tehostetaan tilankäyttöä
Katajanokalla aloitettiin syksyllä laiva-
terminaalin sisääntuloaulan perusteel-
linen remontti, jossa tiloja avarretaan ja 
selkiytetään ja tilankäyttöä tehostetaan. 
Keväällä 2017 valmistuvan työ parantaa 
matkustajamukavuutta. Muutostöiden 
jälkeen Viking Linen kaikille tiskeille jo-
notetaan yhteen suuntaan, matkustajilla 
ja matkustajaryhmillä on hallissa nykyis-
tä enemmän odotustilaa ja opastus on ai-
empaa selkeämpää.

Yhteisiä periaatteita maasähkön 
tarjoamiseen 
Helsingin Satama sopi syyskuussa Tallin-
nan, Tukholman ja Turun satamien kans-
sa maasähkön tarjoamiseen liittyvistä yh-
teisistä periaatteista. Tavoitteena on ke-
hittää maasähkönyhteyksiä ja pienentää 
merenkulkualan ympäristövaikutuksia. 

Helsingin Satama toimittaa maasäh-
köä Katajanokalla Viking Linen käyttöön 
ja kokemukset ovat rohkaisevia. Maasäh-
kön käyttö alusten laiturissa ollessa on 
yksi mahdollisuus vähentää joitain meri-
liikenteen haitallisia vaikutuksia paikal-
lisesti. 

Kesällä tehdyn meluselvityksen mu-
kaan maasähkön käyttö alentaa aluksel-
ta lähtevää melua noin 2-3 dB ja melun 

kapeakaistainen pienitaajuinen osuus on 
selvästi vaimentunut. Myös Länsitermi-
naali 2 rakentamisen yhteydessä on va-
rauduttu maasähkön tarjoamiseen.

Melua minimoitiin
Melu on yksi keskeisimmistä satamatoi-
minnan ympäristövaikutuksista, joita  
Helsingin Satama pyrkii vähentämään. 
Haasteita asettaa kaupunkirakenne, jo-
ka siirtyy koko ajan lähemmäs satama-
toimintaa. Uudet meluselvitykset kaikista 
satamanosista valmistuivat alkusyksys-
tä ja niiden mukaan Helsingin Satama toi-
mii vaadittujen rajojen sisällä kaikissa sa-
tamanosissa. Yksi alus siirrettiin toiselle 
laituripaikalle lähialueiden melun vähen-
tämiseksi.

EU tukee 
liikenteen 
modernisointia
Länsisatamaa kehitetään osittain  
EU:n rahoittamana: Länsiterminaali- 
projekti 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 %.
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Helsingin Sataman tavaraliikenne kasvoi 
vaikeasta taloudellisesta suhdanteesta ja 
kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Hel-
singin Sataman kautta kulki 2016 tavaraa 
kaikkiaan 11,6 miljoonaa tonnia, mikä oli 
1,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kokonaistavaraliikenne kasvoi jo kolmat-
ta vuotta peräkkäin. 

Yksiköity liikenne kasvaa 
Helsingin Sataman osuus Suomen yksi-
köidystä tavaraliikenteestä on 26 %  
(1-11/2016). Suuryksiköissä, eli konteis-
sa, 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 hy-
vin tasapainossa, mikä on erityisesti yksi 
Vuosaaren sataman kilpailueduista. 

Kumipyöräliikenne. Sataman maantie-
kuljetusten kumipyöräliikenteen, eli rek-
kojen, perävaunujen ja vastaavien ajo-
neuvojen kuljettaman tavaran osuus 
yksikköliikenteestä oli 63 %. Kumipyörä-
liikenteessä kulki kaikkiaan 528 000 ajo-
neuvoa (+2,5 %) ja yhteensä ne kuljettivat 
6,7 miljoonaa tonnia (+1,3 %) tavaraa. 
Tavaraliikenteen kasvoi lähinnä Vuosaa-
ren satamassa, muissa satamanosissa se 
oli edellisen vuoden tasolla.

Konttiliikenne. Myös Helsingin Sataman 
konttiliikenne on vahvasti kasvu-uralla. 
Sen osuus Helsingin Sataman yksiköi- 
dystä tavaraliikenteestä oli 30 %. Kaik-
kiaan vuonna 2016 Helsingin kautta kul-
jetettiin kontteja 451 000 TEU-yksikköä  
(+4,8 %) ja niissä kuljettiin 3,6 miljoonaa 
tonnia (+5,3 %) tavaraa.

Henkilöautokuljetukset. Lisäksi Vuosaa-
ren sataman kautta tuotiin lisäksi maa-
han 37 700 uutta autoa, missä on 22,6 % 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Bulkki-liikenne entisellä tasolla
Helsingin Sataman irtolastiliikenne muo-
dostuu pääasiassa Helenin kivihiilestä. 
Sen määrä oli noin miljoona tonnia. 

Lisäksi Kantvikin sataman kautta kulki 
300 000 tonnia irtolasteja. Helsingin Sa-
tama hallinnoi Kantvikin satamasta noin 
5 hehtaarin aluetta, joka on vuokrattu sa-
tamaoperaattori Oy Kantvik Shipping  
Ltd:lle.

Tavaravirtojen vauhti kiihtyy

Konteissa kulje-
tetaan lähes mitä 
tahansa tavaraa 
mantereelta toi-
selle. Esimerkiksi 
Pauligin kahvipa-
vut saapuvat Suo-
meen Vuosaaren 
sataman kautta.

TAVARALIIKENNE 2016 6
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Helsingin Satama ja Metsä Group allekir-
joittivat helmikuussa sopimuksen Ääne-
kosken biotuotetehtaan sellukuljetuksis-
ta Vuosaaren sataman kautta. Sellukul-
jetukset alkavat rautateitse vuoden 2017 
kolmannella neljänneksellä ja ne tule-
vat lisäämään Helsingin Satamaan vien-
timääriä lähes miljoonalla tonnilla vuo-
dessa. Tavaraliikenteen painopisteenä 
vuonna 2016 olivat ripeään tahtiin tehdyt 
Vuosaaren sataman muutostyöt, joilla va-
rauduttiin uuteen selluliikenteeseen. 

Vuosaaren sataman 
aluemuutosprojekti
Helsingin Satama teki Vuosaaren sata-
massa mittavia muutoksia alue-, kenttä- 
ja liikennejärjestelyihin. Joustoa tarvittiin 
kaikilta satamassa toimivilta osapuolil-
ta, kun alueita muokattiin optimaaliseen 
käyttöön. Toukokuussa myös Helsingin 
Satama ja Finnsteve sopivat uusista eh-
doista laiturien ja alueiden käytössä.

Satamaan rakennettiin uutta infra-
struktuuria: kaapelointeja, vesi- ja viemä-
rilinjoja sekä porttien kulunhallintajär-
jestelmien muutoksia. Myös tieyhteyksiä 
muutettiin ja suljetun satama-alueen ra-
jaa siirrettiin. Metsä Group pääsi aloitta-
maan uuden selluterminaalinsa rakenta-
misen sovitusti kesäkuussa. 

Vuonna 2015 aloitettu vanhan telak-
ka-altaan täyttö saatiin päätökseen loka-
kuussa, jonka jälkeen se otettiin käyttöön 
konttien depo-alueena, jolla varastoi-
daan, korjataan ja pestään tyhjiä kontte-
ja. Täytössä pystyttiin hyötykäyttämään 
energiateollisuuden ylijäämämassoja.

Uuden selluterminaalille vievän pis-
toraiteen suunnittelun Helsingin Satama 
aloitti loppuvuodesta. Sellukuljetusten 
myötä Vuosaaren sataman junaliikenne 
tulee kasvamaan merkittävästi. 

Kokonaisuudessaan Vuosaaren sata-
man aluemuutosprojekti valmistuu ke-
sään 2017 mennessä.

Investointi Vuosaaren 
autolautta-liikenteeseen
Finnlinesin matkustaja-autolautta-lii-
kennettä palvelevan maihinnousutornin 
suunnittelu aloitettiin. Se valmistuu ja 

Kiivasta valmistautumista 
mittavaan selluliikenteeseen

TAVARALIIKENNE 2016 TAVARALIIKENNE 2016 

Sijainti veti Kuehne + Nagelin 
Vuosaaren satamaan. Reilunko-
koinen varastotila keskeltä sata-
ma-aluetta mahdollistaa konttien 
nopean siirtämisen laivasta 
varastoon, missä ne puretaan ja 
lastataan tehokkaasti kuorma- 
autoihin. Tavaravirtojen hyvät yh-
distelymahdollisuudet tehostavat 
asiakkaidemme toimitusketjuja.

– Matti Toivanen 
Toimitusjohtaja, Kuehne + Nagel

TAVARALIIKENNE 2012–2016
Milj. matkustajaa

2012       2013        2014        2015        2016
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Yksiköity vienti Yksiköity tuonti

Bulkkiliikenne Rannikkoliikenne

otetaan käyttöön Vuosaaren satamassa 
keväällä 2017.

Jatkuvaa ympäristötyötä
Helsingin Satama osallistuu pääkaupun-
kiseudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun 
ja vuonna 2016 yksi ilmanlaadun mit-
tausasema sijaitsi Vuosaaren satamas-
sa. Tulosten mukaan pienhiukkasten sekä 
typpi- ja rikkidioksidipitoisuuksien määrät 
ilmassa pysyivät selvästi alle määrätty-
jen raja-arvojen.

Satamassa toimitaan aktiivisesti myös 
energiankäytön tehostamiseksi. Vuosaa-
ren sataman melumuurin seinämään 
asennetut 72 aurinkopaneelia otettiin 
käyttöön maaliskuussa. Niillä tuotettiin 
loppuvuoden aikana reilut 13 100 kWh 
energiaa, mikä vastaa kolmen rivitalo-
asunnon vuotuista kulutusta ja 3 417 kg 
CO2-päästöjen vähenemää.

Meriväylää syvemmäksi
Vuosaaren satama valmistautuu alusko-
kojen jatkuvaan kasvuun. Satamaan joh-
tavan meriväylän ja Vuosaaren sataman 
vesiliikennealueen syventämisen hake-
mus jätettiin lokakuussa 2015 ja se odot-
taa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
käsittelyä. Hakemuksen mukaan väylää 
syvennettäisiin 11 metrin kulkusyvyydes-
tä 13 metriin. 

Loviisan Satama tuo monipuoli-
suutta palveluihin
Elokuussa Loviisan kaupunki hyväksyi 
Loviisan Sataman osake-enemmistön 
myynnin Helsingin Satamalle. Metsäte-
ollisuuteen ja irtolasteihin erikoistunees-
ta Loviisan satamasta tuli vuoden 2017 
alussa Helsingin Sataman tytäryhtiö.  
 Yhdistyminen tuo uusia mahdollisuuk-
sia palvella entistä paremmin asiakkai-
den monipuolisia kuljetustarpeita. Vuo-
saaren satama säilyy suuryksikkösata-
mana, kun taas Loviisan sataman kautta 
kulkee irtolastiliikennettä ja konventio-
naalisesti käsiteltävää yksikkötavaraa.

VUOSAAREN SATAMAN LIIKENNE 
2016

Kontteja TEU 451 000

Trailereita ja rekkoja  201 000

Laivakäyntejä 2 036

Matkustajia 183 000

YKSIKÖITY TAVARALIIKENNE 
2016, TOP 3

Viro 3,74

Saksa  3,59

Alankomaat 1,11

Milj. tonnia

Yksiköity liikenne muodostuu 
tavararekoista, perävaunuista 
ja konteista.

HELSINGIN SATAMAN MARKKINAOSUUDET 2012–2016

Markkinaosuus % 2012 2013 2014 2015 1-11/2016

Yksiköity tuonti
tonnia

Yksiköity vienti 
tonnia

Kontit
TEU

Rekat ja trailerit
kpl

Matkustajat
henk.
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TEU (twenty-foot equivalent units) 
= 20 jalan merikonttia vastaava 
tilavuusmitta.

TAVARALIIKENNE 2015–2016

Tonnia 2016 2015       Muutos- %  

    16/15 

Yksiköity tavara  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 %

Rannikkoliikenne 227 000 231 000 -9 %

Kokonaistavaraliikenne  11 621 000 11 410 000 2 %
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Toimintatapojen 
muutoksilla 
tehokkuutta työhön

HENKILÖSTÖ

Sataman sujuvuus on hyvästä yhteispe-
listä 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.

– Tapio Nilsson 
Maa- ja vesirakenteiden etumies 
ja työsuojeluvaltuutettu

Työhyvinvointivalmennus oli todella 
hieno juttu, iso kiitos Satamalle sen 
järjestämisestä ja hyvästä valmennuk-
sesta. Rasvaprosentti laski ja lihasmas-
sa kasvoi! Kokonaisuutena valmennus 
nosti työtehoja ja ohjasi osallistujia 
terveempiin elämäntapoihin.

– Sasu Forsström 
Työnjohtaja ja työvuorosuunnittelija

HELSINGIN SATAMAN HENKILÖSTÖ 31.12.2016

 Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä 

Toimitusjohtaja 1 - 1 

Matkustajasatamat 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 

Yhteensä 140 27 167

7
Helsingin Satamassa tarjotaan palveluja 
aluksille, varustamoille ja muille logistiik-
ka-alan ammattilaisille, varmistetaan sa-
tamatoiminnan kestävä ja turvallinen su-
juvuus, suunnitellaan, rakennetaan ja yl-
läpidetään satama-infraa sekä pidetään 
huolta yhtiön taloudellisesta toimintaky-
vystä ja henkilöstön tarpeista. Tuloksen ja 
kilpailukyvyn tekijöitä, eli Helsingin Sata-
man työntekijöitä oli vuoden 2016 lopus-
sa kaikkiaan 167. 

Työnantajana Helsingin Satama on 
vastuullinen: se pitää huolta henkilöstön-
sä hyvinvoinnista ja osaamisen kehittä-
misestä. Hyvä johtaminen ja esimiestyö, 
oikeudenmukaisuus ja kannustava palk-
kaus sekä yhteistyö ja vuorovaikutus tu-
kevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista. 
Helsingin Satama on osa Helsingin kau-
punkikonsernia ja noudattaa sen henki-
löstöpoliittisia linjauksia.

Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 
vuoden 2016 lopussa 140. Henkilöstö-
määrä väheni vuoden aikana kymmenel-
lä, 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 te-
hostamisohjelma jatkui vuonna 2016. 
Työtapaturmien määrän selkeä lasku-
suunta kertoo työturvallisten toimintata-
pojen entistä paremmasta ja systemaat-
tisemmasta omaksumisesta ja samalla 
työn tehokkuuden kasvusta. 

Työtapaturmataajuus oli 25,6, kun 
edellisenä vuonna se oli 40,2. Työtapa-
turmataajuudella 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 talous-
koulutukseen. Lisäksi tarjottiin eri alojen 
täydennyskoulutusta.

Kaikkiaan henkilöstö oli koulutukses-
sa 215 päivää ja siihen investoitiin 76 900 
euroa.

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

hyvinvoinnin eri osa-alueisiin: liikuntaan, 
ruokavalioon ja terveellisiin elintapoihin. 
Osallistujien palaute oli erittäin myön-
teistä: työtehojen kerrottiin nousseen sel-
västi. 

Työilmapiiri kohdillaan
Sataman työntekijät ovat tyytyväisiä työ-
hönsä. Vuosittaisella työilmapiirikyselyl-
lä kartoitettiin yhtiön toiminnan suuntaa, 
johtamiskulttuuria, vuorovaikutuskult-
tuuria, oppimisen edistämistä ja ilmapii-
riä. Lisäksi kyseltiin vastaajien näkemys-
tä omasta terveydentilasta ja työkyvystä 
sekä henkilökohtaisesta panoksesta yhti-
ön toimintaan. Kaiken kaikkiaan tulokset 
olivat varsin hyviä, keskimäärin neljää as-
teikolla 1–5.  

Helsingin Sataman palveluksessa 
myös viihdytään pitkään: keskimääräinen 
työsuhteen pituus on 16,6 vuotta.

HENKILÖSTÖ
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Helsingin Sataman liiketoiminta kehittyi 
hyvin sekä matkustaja- että tavaraliiken-
teessä ja yhtiö ylsi toisena osakeyhtiö-
vuotenaan tavoitteidensa mukaiseen ta-
loudelliseen tulokseen. Yhtiön taloudelli-
nen 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 pääasias-
sa liiketoiminnan positiivinen kehittymi-
nen: tavaraliikenteen määrä ylsi 11,6 mil-
joonaan tonniin (+1,9 %) ja matkustaja-
liikenne 11,6 miljoonaan matkustajaan 
(+3,1 %). 

Taloudellinen 
toimintakyky hyvä8 TALOUS

LIIKEVAIHTO 
Miljoonaa euroa

2016  2015  2014  2013  2012

89,7 86,9 90,8 89,0 87,2

INVESTOINNIT 
Miljoonaa euroa

2016  2015  2014  2013  2012

64,6 18,8 15,6 13,3 15,9

Tilinpäätös 1.1.–31.12.2016
TASE (M€) 

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 

Aineettomat hyödykkeet 147

Aineelliset hyödykkeet 345 

Sijoitukset 0 
 

Vaihtuvat vastaavat 

Pitkäaikaiset saamiset 0 

Lyhytaikaiset saamiset 62

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 554

TULOSLASKELMA (M€) 

Liikevaihto 90 

Valmistus omaan käyttöön 1 

Liiketoiminnan muut tuotot  0 

Aineet, tarvikkeet,  - 13
varsinaisen toiminnan vuokrat

Palveluostot - 9 

Henkilöstökulut - 10 

Poistot -40 

Muut kulut - 4 

 

Liikevoitto 16

Rahoitustuotot 0

Rahoituskulut - 11

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja  4

Tuloverot - 1

Tilikauden voitto 3

Tuottavuus parani
Helsingin Sataman tuottavuuden päämit-
tareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja lii-
kevaihto/henkilöstö. Kokonaistuottavuu-
den kehitystä kuvaava tuottavuusindek-
si oli vuonna 2016 102,8. Vertailuvuotena 
toimii yhtiön ensimmäinen osakeyhtiö-
vuosi 2015, jolloin tuottavuusindeksi oli 
100.  Myös liikevaihto/henkilöstö on kehit-
tynyt edellisestä vuodesta. Luku oli 529 
(1000 €), kun se vertailuvuonna 2015 oli 
513. Sataman tuottavuus kehittyi molem-
milla mittareilla ennustettua paremmin.

Investoinnit tähtäävät uuteen 
liiketoimintaan 
Helsingin Satama investoi vahvasti vuon-
na 2017 alkavaan uuteen liiketoimintaan: 
alkuvuonna Tallink-varustamon vastaval-
mistunut, entisiä isompi alus aloittaa lii-
kennöintinsä uudessa Länsiterminaali 2 
ja loppuvuonna alkavat Metsä Groupin 
Äänekosken biotuotetehtaan kuljetukset.

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

Merkittävimmät investointikohteet 
olivat Länsisataman uuden matkusta-
jaterminaalin sekä siihen liittyvän sata-
ma-alueen rakentaminen. Vuosaaren sa-
tamassa tehtiin uuden selluliikenteen 
edellyttämiä mittavia aluemuutoksia.

Kaikkiaan investointeja tehtiin  
64,6 miljoonalla eurolla, mikä on lähes 
46 miljoonaa euroa edellisvuotta enem-
män. EU-investointiavustuksia Helsin-
gin Satama sai 4,6 miljoonaa euroa vuon-
na 2016.

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