
Helsingin kaupunki Esityslista 20/2022 1 (2)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
23.11.2022

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 762

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 381

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että 
vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markki-
naehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan 
maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja ai-
kataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoi-
sessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesiliikenteen mahdollistaja-
na, mutta kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan 
ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteessä poik-
keuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se 
kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän 
joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös 
subventoidaan lippujen hintoja.

HSL:n tariffin käyttöotto vesiliikenteestä pienentäisi saatuja lipputuloja 
merkittävästi. Esimerkiksi suosittuun matkakohteeseen Pihlajasaareen 
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aikuisten meno-paluulippu maksaa nykyisin 8,50 euroa. HSL:n AB-
vyöhykkeen kertalippu maksaa 2,80 euroa. Edestakaisen matkan lippu-
tulo HSL:n kertalipuilla olisi 5,60 euroa. HSL:n matkoista 60-70 % teh-
dään kausilipuilla. Kausilipulla tehty vesiliikennematka ei tuo järjestel-
mään lainkaan lisätuloa. Karkeasti arvioiden HSL-tariffilla lipputulot jäi-
sivät noin 20-25 %:n nykyisen tariffin tuotosta. Tulonmenetys jäisi ka-
tettavaksi verovaroista. 

Koronapandemian jäljiltä pienentyneet joukkoliikenteen matkustaja-
määrät ovat vaikeuttaneet HSL:lle asetetun 50 %:n subventioasteen 
saavuttamista. Vesiliikenteen siirtäminen HSL:n järjestettäväksi ja HSL-
tariffin käyttö vesiliikenteessä kasvattaisivat HSL:n alijäämää entises-
tään. Vesiliikenne kasvattaisi myös HSL:n henkilöstökuluja. Henkilöre-
sursseja tarvittaisiin vesiliikenteen suunnitteluun sekä liikenteen kilpai-
luttamiseen ja hallintoon. HSL:n tarjoamassa joukkoliikenteen reittipal-
velussa on myös tiedot markkinaehtoisesti toimivan vesiliikenteen rei-
teistä ja aikatauluista, jolloin laivamatka on suunniteltavissa osana jo 
mantereella alkanutta joukkoliikennematkaa.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden kehittämiseksi kaupunki selvit-
tää erilaisia mahdollisia toimenpiteitä. Yksi kokonaisuus on lauttayh-
teyksien parantaminen Helsingin edustan saariin. Valmistelua tehdään 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuessa valmisteluun tiiviisti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


