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§ 585
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä 
muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hakaniemenrannan asemakaavatyön yhteydessä on tutkittu alueen ve-
sireittiliikenteen ja veneilyn muutoksia ja kehittämistä. Vesiliikenteen 
toimintaedellytysten parantamiseksi alueelle mahdollistetaan kaupalli-
sen vesiliikenteen kotisataman toiminnan laajentaminen, laituripaikko-
jen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. Hyväksytty asemakaava 
mahdollistaa säännöllisen reittiliikenteelle laiturin sijoittamisen Haka-
niemen torin välittömään läheisyyteen John Stenbergin rannan viereen.

Hakaniemi on tunnistettu hyväksi vesiliikenteen kehittämiskohteeksi. 
Nykyisin reittiliikenne keskittyy voimakkaasti Kauppatorille, jossa ei ole 
enää vesiliikenteen lisäämiseen kasvunvaraa. Helsingin reittiliikenteen 
laitureiden saavutettavuudesta tehdyn tarkastelun perusteella Haka-
niemi on HSL:n joukkoliikennejärjestelmän kannalta parhaiten saavu-
tettava paikka. Puolessa tunnissa Hakaniemen saavuttaa noin 400 000 
seudun asukasta. Samassa ajassa Kauppatorin saavuttaa noin 200 
000 asukasta. Hyvän saavutettavuutensa vuoksi Hakaniemi voisi nous-
ta matkustajaliikenteen toiseksi solmukohdaksi Kauppatorin rinnalle.

Kaupungin pääperiaatteena vesijoukkoliikenteen järjestämisessä on ol-
lut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua pääosin markkinaeh-
toisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman 
yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa 
reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. 
Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesijoukkolii-
kenteen mahdollistajana, ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liiken-
teen tarjontaan ovat rajalliset. Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa 
vesijoukkoliikenteen järjestämisessä poikkeuksen, koska Suomenlin-
nassa on ympärivuotista asumista, ja sen vuoksi se kuuluu HSL:n jär-
jestämän joukkoliikenteen piiriin.

Hakaniemen matkustajaliikenne on nykyisin vähäistä verrattuna Kaup-
patorin liikenteeseen. Vesiliikenteen matkustajamäärät ovat jääneet 
pieniksi eikä yrittäjillä ole toistaiseksi ollut pyrkimystä lisätä liikennettä 
Hakaniemessä. 
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Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uu-
sien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Hyvät liikenneyhteydet 
ovat edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa 
kehittyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta on Helsin-
gin organisaatiossa nykyisellään hajautunut eri hallintokunnille, joten 
vesiliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä ei vastaa kaupungissa 
mikään taho kokonaisvaltaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Arja Karhuvaara on tehnyt Hakaniemenrannan asemakaa-
van käsittelyn yhteydessä 8.4.2020 seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, että 
tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin 
myös työmatkaliikennettä avoveden aikana. Veneliikenteen lisääminen 
on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily-
yrittäjyyden kannattavuutta.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 23.10.2020 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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