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MINOLOGIA
AA – VENESATAMIEN LUOKIITUS
1. TERM
Venesatam
maluokituksesta vastaa SPV:n alainnen Venesatamakomitea. Venesattamien luokkitus perusttuu
satamien p
palvelutarjo
ontaan eikä aseta satam
mia paremm
muusjärjestyykseen.
Kotisatamat ovat veneiden pitkääaikaiseen ssäilytykseen
n tarkoitettu
uja. Näissä eei välttämätttä ole palveeluja
vierailevillee veneilijöille. Niille sattamille, joissta veneilijät varsinaise
esti hakevatt palveluja, on
o yhtenäisseksi
nimikkeekssi valittu kääyntisatama
at. Tämän nnimikkeen on
o katsottu kuvaavan siitä, että ne ovat veneilijän
käyntikohtteita. Tämän
n ryhmän saatamat eiväät muodostaa hierarkkissta järjestelm
mää, vaan nimike
n
kuvaaa
satamatyypin luonnettta ja tehtävvää.
Vierassataama on täyd
den palvelun
n satama, m
muissa käyn
ntisatamissa
a palveluvarrustus vaihttelee sataman
käyttötarkoituksesta riippuen.
r
Tu
urvasatamaat ovat satam
mia, joihin ei
e normaalittilanteissa hakeuduta.
h
Nii‐
hin mennäään, kun tarvitaan suojaaa tai apua.. Joukossa on
o satamia, joihin muuutoin kuin häätätilanteesssa
menemineen on suorasstaan kiellettyä. Näissää satamissa ei yleensä ole palvelujja. Sen sijaaan ensiapuaa ja
korjausapu
ua ovat joisssain tapaukksissa saatavvissa.1
Vierassatamassa on vähintään 10
0 vakituista vieraspaikkkaa ja se yle
eensä sijaitssee taajamie
en tai matkkai‐
luyritysten
n ym. kohteiiden yhteyd
dessä. Tällöiin palvelut voivat
v
tukeutuvat kokooa alueen matkailupalv
m
velu‐
yritysten to
oimintaan. Vierassatam
man palveluuihin kuuluu
uvat ainakin
n elintarvikkkeiden myyntipiste, veneille
tarkoitettu
u polttoaineejakelu, vesii‐ ja sähköp isteet, septtitankin tyhjjennyspiste , talousjäte
ehuolto, WC
C ja
peseytymisstilat (suihkku tai sauna). Vierassattamien kaussi on yleensä veneilykaauden mittaainen eli 1.5
5‐
30.9.
Luonnonsaatama tai re
etkisatama on pääasia ssa virkistystarkoituksiin varattu ttai yleiseen käyttöön otettu
o
satama, joka sijaitsee luonnonvaraisella alueeella. Satam
ma soveltuu joko yöpym
miseen tai vain
v päiväsaaikaan
tapahtuvaaan virkistäyytymiseen. Satama
S
voi oolla luonnonvaraisessa
a tilassa tai rakennettu. Luonnonsata‐
malla tarko
oitetaan sattamaa, jota käytetään puhtaasti jo
okamieheno
oikeuden peerusteella.2

1
2

http://www
w.spv.fi/satam
mat
Vähäkäkelää 1012: Toimivva venesatama
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2. TOIM
MEKSIANNO
ON SISÄLT
TÖ JA TAV
VOITTEET
Neljälle itääisen Suomeenlahden ve
enesatamal le ideoitiin kestäviä liikketoimintakkonsepteja kevään ja kesän
2016 aikan
na. Työ toteeutettiin osaana laajaa, EEU:n Centraal Baltic ‐ohjjelman rahooittamaa 30
0MILES‐
3
hanketta , jossa on mukana vaiku
uttava jouk ko kumppaneita itäiseltä Uudelta maalta, Kym
menlaaksossta ja
Virosta. Haankkeen tavvoitteena on
n luoda turvvallinen pie
envenesatam
mien verkossto, josta löytyy palvelu
uil‐
taan kiinno
ostava ja käytöltään ke
estävä kohd e aina 30 merimailin
m
välein.

Kuvaa 1: 30MILES‐hankkeen kohde
esatamat

Maaliskuusssa 2016 kääynnistynee
essä liiketoim
mintakonse
eptien kehittämisessä kkohteina olivat Porvoon uusi
vierassatam
ma, Loviisan
n Laivasilta,, Haminan TTervasaari jaa Virolahden Klamila. PProsessin ve
etämisestä ja
j
konseptien
n kokoamiseesta vastasii FCG Suunnnittelu ja tekniikka Oy, ja työn tilaaajina olivat Posintra Oyy ja
Cursor Oy.
Alueen kun
nnat ja vieraassatamien toimijat ossallistuivat tiiviisti
t
suun
nnitteluprossessiin. Kulle
ekin satamaalle
muodostetttiin oma tyyöryhmänsää, ja yhteistyyötä tehtiin
n myös 30MILES‐hankkeeen tutkimuslaitosten eli
Merikotkan, Helsingin
n yliopiston ja Kymenlaaakson Amm
mattikorkeakoulun kannssa.
Työn punaisena lankaana oli tutkiaa, miten vieerassatamie
en liiketoimintaa voidaaan kehittää kestävällä taval‐
la. Huomio
ota kiinnitettään erityise
esti liiketalooudelliseen kannattavu
uuteen, toim
mintojen ym
mpärivuotisuu‐
teen, satam
mien kokonaispalveluih
hin, sijainni n antamiin mahdollisuuksiin sekä turvallisuuteen ja ymp
päris‐
töasioihin. Myös sosiaaalinen kesttävyys on täärkeysjärjesstyksessä ko
orkealla: ihm
miset ja paikkallinen kultttuu‐
ri.
Tavoitteen
na oli tutkia ja löytää vierassatamaan uusia liikketoimintam
mahdollisuu ksia, tunnisstaa mahdollises‐
ti uusia asiakasryhmiää sekä myöss löytää toim
minnallisia seikkoja,
s
jottka vahvistaavat vierassataman toimin‐
uutta.
tojen resurrssitehokku

3

http://www
w.merikotka.fi/projects/currrent‐projectss/30miles/
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Tarkasteltaavana ei olee ollut pelkäästään veneeily, vaan myös matkailu ja ympärööivän aluee
en vetovoim
mai‐
suus ja se, miten kukin satama vo
oi olla osa ooman alueensa palveluntarjontaa ja matkailureittejä. Laaaja‐
alaisempi n
näkökulma venesatamien kehittäm
miseen avaa ovia koko
onaan uusill ekin liikeide
eoille ja asiaakas‐
ryhmille.

e
profiilit
p
Erilaiset ssatamat, erilaiset
Mukana olevilla vierasssatamilla on
o omat lähhtökohtansaa ja erityispiiirteensä, jaa kullekin niistä haettiin
n sel‐
keästi omaaa, erottuvaaa profiilia.

Kuva 2: Vierasssatamien kehiittämisen lähtö
ökohtia

Porvoossa tavoitteena on luoda tulevaisuudden vierassa
atama ja ko
okeiluympääristö, jossa on mahdolllista
pilotoida u
uudentyyppisiäkin liikettoimintoja. Venesatam
ma siirtyy Po
orvoonjoen itäpuolelta länsirannalle,
joten kyseeessä on rakenteiltaan ja
j toiminna ltaan täysin
n uusi kohde
e. Evästystää haettiin ettenkin käynnissä
lle ja myöheemmille inffrastruktuurrin toteutussratkaisuille
olevalle län
nsirannan kaavoitukse
k
e.’
Loviisan Laaivasillassa haasteena on vierailijaakapasiteettin lisäämine
en sekä toim
mintojen ja ‐palveluideen
kehittämin
nen isompieenkin veneid
den tarpeisiiin. Laivasilttaa halutaan
n kehittää aasukkaiden,, matkailijoiden
ja veneilijö
öiden olohuoneeksi, josssa näkyvätt myös paikaalliset perin
nteet kuten puuveneiden rakentam
mi‐
nen. Kehitttyvä vierasvvenesatamaa on osa Lovviisanlahden
n länsiranna
an kokonaisssuunnittelu
ua keskustaasta
aina Tullisillalle saakkaa.
Haminassaa Tervasaarren satama palvelee seekä risteilyliikenteen aluksia että ppienveneitä ja sijaitsee aivan
keskustan kupeessa. Kaupungissa
K
a on käynniissä keskusttan kehittäm
mishanke, joossa yhtenää tavoitteen
na on
elävöittää satama‐aluetta, lisätä sen ympäriivuotista toimintaa ja liittää alue pparemmin osaksi
o
elävää
A
asem
makaava maahdollistaa strategisest
s
i merkittävään asuin‐, liiike‐ ja palveelu‐
kaupunkikeeskustaa. Alueen
rakentamissen sekä ho
oukuttelevie
en vapaa‐aj an‐ ja virkisstysalueiden
n toteuttam
misen.
Virolahden
n Klamila on sijainniltaaan suojaisaa Suomen itäisin vierassatama. Paiikalliset yhd
distykset ja
yritykset ovat viime vu
uosina kehittäneet akttiivisesti aluetta ja sen palveluja. U
Uudesta liiketoiminta‐
konseptista toivotaan
n lisäpotkua erityisesti ssataman paalvelurakentteelle ja yrittystoiminnaalle.

Kuva 3: Suunn
nittelualueet, Porvoossa,
P
Loviiisassa, Haminaassa ja Virolahd
della
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3. PROSSESSI
Aloitusko
okous
Aloituskokkous pidettiiin 7.3.2016 Kotkassa. KKokoukseen
n osallistuiva
at Porvoon,, Loviisan, Haminan
H
ja Viro‐
Oy:n, Cursorr Oy:n ja tuttkimuslaitossten edustaajat. Aloitussko‐
lahden sekkä 30MILES‐‐hankkeestaa Posintra O
kouksessa käytiin läpi lähtötilann
ne ja tarken nettiin tavo
oitteita, tote
eutussuunnnitelmaa ja aikataulua
a
s
sekä
yhteistyötää eri osapuo
olten kesken.

Satamatyyöryhmien
n muodosstaminen
Kullekin vieerassatamaalle perustetttiin oma saatamatyöryhmänsä, jokka ohjasi FCCG:n toimekksiantoa ja jonka
j
tarkoitus o
on jatkaa työ
ötään vähin
ntäänkin 30 MILES‐hankkkeen toteu
utusajan. Kuukin satamaatyöryhmisttä
kokoontui prosessin aikana
a
neljä kertaa.
Porrvoon satamaatyöryhmä
Eero Löytönen, Porvoon kau
upunki (kauppunkisuunnitttelu)
Pekkka Haapalain
nen, River Te
eam Oy (sataamaoperaatttori)
Kari Hällström, Porvoon kau
upunki (kuntaatekniikka)
Sarii Myllynen, Porvoon
P
kaupunki (matkaailu ja markkkinointi)
Janita Pihlaja‐W
Wikholm, Porvoon kaupunnki (pienvenesatamat)
nd, Porvoon Kipparit, BSSS, Porvoon Meripelastaja
M
at (veneily)
Jari Wetterstran
Jerkker Wilen, BSSS (veneily)
Tuu
uli Parviainen
n, Helsingin yliopisto
y
(tuttkimus)
Top
pi Haapanen,, Posintra Oyy (30MILES‐hhanke)
Lovviisan satamaatyöryhmä
Ulf Blomberg, Loviisan
L
kaup
punki (kuntattekniikka)
Sten Frondén, Loviisan
L
kaup
punki (kaupuunkikehitys)
Liliaan Järvinen, Loviisan kaupunki (matk ailu ja markkkinointi)
Markus Lindroo
os, Loviisan kaupunki
k
(ku ntatekniikka)
Niclas Mattsson
n, Laivasillan vierassatam
ma (satamaop
peraattori)
Anttti Muuronen
n, Östra Nyla
ands Segelförrening (vene
eily)
Anitta Laakso, Laaivasilta ry (ssidosryhmät))
Tuu
uli Parviainen
n, Helsingin yliopisto
y
(tuttkimus)
Top
pi Haapanen,, Posintra Oyy (30MILES ‐hhanke)
Ham
minan satam
matyöryhmä
Jaan
na/Kari Auvinen Merisett Oy
Mattti Filppu, Haaminan kaup
punki
Ari Kultanen, Haaminan Pursiseura
Jouko Mäkinen,, Haminan ka
aupunki
Tarjja Hietanen, Lounas‐Kahvila Tervasaaari
San
nna Nikki, Kaaakko135 matkailu/Cursoor Oy
Mattti Ruoti, Haminan kaupu
unki
Pen
ntti Vilkki, Veeneasema Ra
ampsi
Tuu
uli Parviainen
n, Helsingin yliopisto
y
(tuttkimus)
Tain
ni Rajala, Cursor Oy (30M
MILES‐hanke))

FCG SUUNN
NITTELU JA TEKNIIKKA OY
Y

Loppuraporttti

6 (70))

5.10.2016
Viro
olahden sataamatyöryhmä
Jarm
mo Ahonen, Pro Kelkkaniemi ry, yritttäjä
Osm
mo Havuaho, Virolahden kunta
Anu
u‐Leena Lintu
unen, Virolah
hden kunta
Ari Malmi, Klam
milan veneilijä
ät ry
San
nna Nikki, Kaaakko135 matkailu/Cursoor Oy
Tuo
omo Peltola, Sydänkylän osakaskuntaa
Markku Uski, Viirolahden kunta
Tuu
uli Parviainen
n, Helsingin yliopisto
y
(tuttkimus)
Tain
ni Rajala, Cursor Oy (30M
MILES‐hanke))

Myös muitta kuntien jaa toimijoide
en edustajiaa osallistui tapauskohta
t
aisesti satam
matyöryhm
mien kokoukksiin.

Näkemykksiä paikallisilta asu
ukkailta jaa toimijoillta
Paikallisia aasukkaita jaa toimijoita kutsuttiin m
mukaan uussien satama
akohtaisten konseptien
n ideointiin ja
työstämiseeen. Tilaisuu
uksia järjesttettiin keväään ja alkuke
esän 2016 aikana
a
kunkkin vierassattaman kotip
paik‐
kakunnallaa.


Ideeaverstaissaa kerättiin laaajasti ideo ita ja näkem
myksiä viera
assataman kkehittämise
eksi:
o Mitä tu
ulevaisuude
en vierassattamassa pitääisi olla, jotta se tarjoaaisi
 asukkaille viihtyisän oolohuoneen
 veneilijöille
e ja muille m
matkailijoille kiinnostavia palveluiita
 yrityksille uusia
u
liiketooimintamah
hdollisuuksia



Kon
nseptiveistäämöissä priiorisoitiin iddeoita ja jalo
ostettiin niitä konsepteeiksi:
o Valittiin
n kohderyhmät tai isott teemat
o Pohditaaan kohderryhmien / teeemojen kautta palvelu
u‐/liiketoim
mintakonsep
pteja
o Pohditiin mitä investointeja, kehittämisttoimenpiteitä ja resurssseja konsep
ptit vaativatt
mintapotenttiaalia (=asiaakasvirta ja rahankäytttö) sekä palveluiden mitoi‐
o Arvioitiin liiketoim
tustarp
peita

Yhteistyö
ö toimijoid
den kansssa
Liiketoimin
ntakonseptien suunnitttelutyö tehttiin tiiviissä yhteistyösssä kohdesattamien toim
mijoiden sekkä
Helsingin yyliopiston (YYmpäristötie
eteiden laittos, Kalatalo
ouden ja ym
mpäristöriskkien tutkimu
usryhmä) kaanssa.
Työ oli osa Helsingin yliopiston
y
tyyöpakettia, jossa yliopiisto toteuttaa päätösannalyyttisen työkalun, jo
onka
avulla vieraassatamia voidaan
v
keh
hittää huom
mioiden mm. liiketaloud
dellisesti ja yympäristöllisesti kestävät
näkökulmaat. Erilaisia satamatoim
s
mintoja ja niiiden aiheutttamia muutoksia tarkaastellaan, minkä
m
kauttaa py‐
ritään määärittämään niiden
n
tuom
mia taloudelllisia arvoja/hyötyjä ja kustannukssia. Työkalu
un avulla pääs‐
tään kiinni siitä, mitä esim. satam
mien turvalliisuus‐ ja kestävyysasiat oikeasti tuulevat merkkitsemään jaa ar‐
vioimaan ttaloudellisessti kestäviä ratkaisuja.
Tutkimuslaaitosten kan
nssa järjeste
ettiin yhteinnen suunnitttelukokouss 30.3.20166 Kotkassa, jossa
j
raamitet‐
tiin yhteisttyötä FCG:n ja 30MILESS‐hankkeen tutkimuslaitosten (HY
Y, Merikotkaa, Kyamk) väälillä.
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Tuuli Parviainen Helsingin yliopisstosta osallisstui prosesssin aikana satamatyöryyhmien kokouksiin,
ideaverstaisiin ja konsseptiveistäm
möihin kaikkkien kohdessatamien ossalta. Lisäkssi Helsingin yliopisto to
oteutti
kesän ja alkusyksyn 20
016 aikana kyselytutkim
muksen, jon
nka tarkoitu
uksena oli kkartoittaa piienvenesataamien
käyttäjien mieltymykssiä satamap
palveluiden kehittämisttä varten; mitkä
m
ympärristöön ja tu
urvallisuuteen
liittyvät tekkijät koetaaan merkityksellisiksi ja mihin palve
eluihin pienvenesatam ien tulisi paanostaa. Kysselys‐
tä saatiin aalustavia tulloksia konse
eptityön käyyttöön.

Viestintää
Aineistot jaaettiin satamatyöryhm
mien käyttööön Google Drive
D
–alustalle. Lisäksii laadittiin kaksi
k
mediattie‐
dotetta suomeksi, ruo
otsiksi ja englanniksi, tooinen työn alussa ja to
oinen sen pääätyttyä.

Kuva 4: Prosessi ja kokoukse
et

4. VENEILYN JA MATKAILU
M
N TRENDEEJÄ & BEN
NCHMARK
KINGIA
Veneilyn kehitys
Suomessa on tällä hettkellä hivenen yli 200 0000 rekisterröityä vesiku
ulkuneuvoaa. Niistä suu
urin osa eli yli
y
n moottorivveneitä.
185 000 on
Vesikulkun
neuvorekisteeriin kuuluvvat runkopittuudeltaan vähintään 5,5
5 metriä ppitkät purje
e‐ tai mootto
ori‐
veneet. Veesikulkuneuvot tulee merkitä
m
rekissteriin myöss silloin, kun
n valmistajaan ilmoittam
ma moottorriteho
on vähintään 15 kilow
wattia eli 20,4 hevosvoiimaa. Rekisteröintivelvvollisuus kosskee myös muita koneeellisia
ottereita se kä valtion jaa kuntien omistamia veesikulkuneu
uvoja. Rekisste‐
vesikulkuneuvoja, kutten vesiskoo
röintivelvo
ollisuus ei ko
oske:




puo
olustusvoim
mien ja rajavvartiolaitokssen omistam
mia vesikulkkuneuvoja
alus‐ sekä kalaastusalusrekkisteriin meerkittyjä alukksia ja vesikkulkuneuvojja
pelkästään kilp
pailukäytössä olevia veesikulkuneuvoja

Vesikulkun
neuvotyyppi
01 Mootto
orivene
02 Purjeveene
03 Muut
Yhteensä

Lukumääärä
185 548
13 967
4 429
203 944

Taulukko 1: Rekisterissä olevat
o
vesikulkuneuvot tyyypeittäin 30.6
6.2016 (Trafi)
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Alla olevasssa taulukosssa on esitetty rekister issä olevat vesikulkune
euvot tyypeeittäin ja maaakunnittain
n.
Valtaosa veeneistä on rekisteröity
r
y Uudellamaaalla ja Varssinais‐Suom
messa.
Maakunta

Vesiikulkuneuvotyy
yppi

Yhteenssä

01 Moottorivene
M

02 Purjeevene

03 Muut

Uusimaa

41 056
0

6 169

1 078

48 303

Varsinais‐Suom
mi
Pohjanmaa
Pirkanmaa
Etelä‐Savo
Pohjois‐Savo
Keski‐Suomi

26 862
13 466
12 030
12 294
9 023
8 951

3 386
466
541
255
284
340

706
244
370
255
188
192

30 954
14 176
12 941
12 804
9 495
9 483

Kymenlaakso

9 05
54

319

109

9 482

Satakunta
Lappi
Etelä‐Karjala
Päijät‐Häme
Pohjois‐Karjala
Pohjois‐Pohjanm
maa
Kanta‐Häme
Kainuu
Keski‐Pohjanmaaa
Etelä‐Pohjanmaaa
Tuntematon

8 848
7 561
6 885
6 614
6 719
5 926
3 165
2 190
1 918
1 703
1 228

453
119
316
423
139
431
26
26
118
5
147

171
276
144
160
143
156
59
27
52
44
55

9 472
7 956
7 345
7 197
7 001
6 513
3 250
2 243
2 088
1 752
1 430

Yhteensä

185 548

13 967

4 429

203 9444

Taulukko 2: Rekisterissä olevat
o
vesikulkuneuvot tyyypeittäin ja maakunnittain
m
30.6.2016 (Trrafi)

Seuraavasssa taulukosssa on esitettty rekisteri ssä olevat vesikulkune
v
uvot kunnitttain kohde
ealueella. Uu
u‐
denmaan 448 000 vesikkulkuneuvo
osta vajaa 100 000 eli no
oin viidesosa
a on rekisteeröity Itä‐Uu
udellamaalla.
ALLUE

Vesikulku neuvotyyppi
01 Moottorivene

Yhteenssä

022 Purjevene

03 Muut

Yhteensä Itää‐Uusimaa,

9 053

600

183
3

99836

Porvoo

4 393

350

99
9

4 842

Sipoo

2 462

142

41
1

2 645

Loviisa

2 168

108

41
1

2 317

Askola

13

.

1

14

Myrskylä

7

.

.

7

Lapinjärvi

5

.

1

6

Pukkila

5

.

.

5

Yhteensä Kyymenlaakso

9 054

319

109
9

9 482

Kotka

3 661

204

51
1

3 916

Kouvola

1 952

13

15
5

1 980

Hamina

1 476

81

29
9

1 586

Pyhtää

797

10

6

813

Virolahti

593

9

6

608

Iitti

557

2

1

560

18

.

1

19

Miehikkälä

Taulukko 3: Rekisterissä olevat
o
vesikulkuneuvot kunnnittain Itä‐U
Uudenmaan ja
a Kymenlaaksoon
alueella 30.66.2016 (Trafi)
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Ensirekisteeröinnit
Kaikkien veesikulkuneu
uvojen ensirrekisteröinnnit laskivat 2,7
2 prosentilla vuoden 2016 kuuden ensimmäisen
kuukauden
n aikana. Uu
usia vesikulkuneuvoja eensirekisterröitiin alkuvvuonna yhteeensä 2 576
6 kappalettaa.
Moottoriveeneitä ensirrekisteröitiin 2 056 kpl eli 6,2 prossenttia vähe
emmän verrrattuna ede
ellisen vuod
den
vastaavaan
n ajankohtaaan. Purjeve
eneiden ja vvesiskootterrien suosio sen sijaan kkasvoi edelliseen vuoteeen
verrattunaa.
Moottoriveeneet olivatt selvästi su
uosituimpia hankintoja, 80 prosenttia kaikistaa vesikulkun
neuvojen en
nsire‐
kisteröinneeistä oli mo
oottoriveneitä. Kaikista rekisteröid
dyistä veneistä 63 proseenttia oli alle 5,5 metrin
pituisia.
Vesikulkuneeuvotyyppi
01 Moottorrivene

1‐6/2016 M
Muutos verrrattuna 1‐6/2015
2 056

‐6 %

02 Purjeven
ne

20

+82 %

03 Hydroko
opteri

33

‐11
‐ %

04 Hydroko
opteri

1

‐80
‐ %

05 Vesiskoo
otteri

444

+20 %

1

‐

06 Moottorripurjehtija
07 Ilmatyyn
nyalus
08 Muu
Yhteensä

‐
21

‐22
‐ %

2576

‐3%

Taulukko 4: Ensirekisteröintien määrä tammi‐kesäkkuu2016 (Traffi)

Kotimaan m
markkinatilanteesta ke
ertoo myös perä‐
moottoreid
den myynti, joka laski vuodesta
v
20015 0,5
%. Tammi‐‐kesäkuussaa 2016 suom
malaisten m
maa‐
hantuojien
n kautta toim
mitettiin ko
otimaan myyyntiin
ja vientiin reilut 17 00
00 konetta. Kotimaahann näis‐
tä myytiin reilut 8000 kappaletta, mikä on 55,6 pro‐
senttia väh
hemmän kuin vuotta aiiemmin.
Veneteollissuus ja vien
nti
Finnboatin
n mukaan Su
uomen vene
eviennin arvvo
kasvoi vuoden 2016 taammi–toukkokuussa peeräti 68
prosenttia ja kappalem
määräinen venevienti
v
553
prosenttia edellisvuotteen verratttuna.
Vientiä vau
uhditti eten
nkin hyvin su
ujunut veneekaup‐
pa suurimm
missa vientiimaissa Ruo
otsissa ja Noorjassa.
Euroissa m
mitattuna vieenti Ruotsiin lisääntyi aalku‐
vuoden aikkana yli 31 prosenttia
p
ja vienti Norrjaan
17 prosentttia. Myös veneiden
v
tuonti on vahhvassa
kasvussa; sse lisääntyi tammi‐toukkokuussa 20016
peräti 84 p
prosenttia.

Suomalainen veeneala numerroina
(Lähde: Finnbboat, tullitilasttot)
Veneteollisuu
V
uden ja kaupann kokonaisliikkevaihto vuonna
2015 oli noin 488 miljoonaaa euroa (alv 0 %) Finnboattin
jäsenyritysten liikeevaihdolla mittattuna.
Tästä teollissuuden vienti (veneet ja varusteet) oli n..
239,5 miljooonaa euroa.
Vene
eala työllistää noin 3500 he
enkilöä.
Ven
nevienti tamm
mi–toukokuu 2016
Vie
ennin arvo 1255,1 milj. € (+ 68
6 %)
Vienti kappalemäärä
k
isesti 6514 kp
pl (+ 53 %)


Suurimmatt vientimaat:
Ru
uotsi 37,8 miljj. € (+ 31,2 %) 3141 kpl
 Norja
N
36,6 miljj. € (+ 17 %) 2838
2
kpl
 Malta 30,,9 milj. € / 2 kpl
k
 Saksa 3,4 miljj. € (+ 23 %) 173
1 kpl
 Ranska
R
2,9 mi lj. € (+110 %) 120 kpl
Ven
netuonti tamm
mi–toukokuu 2016
Tuonnin arvo 299,4 milj. (+ 84,,1 %)
Suurimmatt tuontimaat:
 Puola 3,9 milj. € / 107 kpl
 USA 1,6 m
milj. € / 171 kpl
k
 Italia 1,11 milj. € / 4 kp
pl
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Veneilyn kasvunäkymät
Suunta on kuitenkin ollut
o
useamman vuode n ylöspäin. Finnboatin arvion mukkaan vuode
en 2016 lopu
ussa
päädytään edeltävien vuosien tapaan piene en, 1–4 pro
osentin kasvvuun. Suom
malaiset eiväät ole lopettta‐
neet veneilyä, mutta hankintoja
h
on siirretty..
Valmistelussa oleva uusi veneverro tulee näi llä näkymin
n voimaan keväällä 20117. Vero lasketaan moo
ottori‐
00 euroa. Se
e koskisi Traafin rekisteröimiä veneitä,
tehojen mukaan, ja seen arvioidaaan olevan n oin 100–30
joiden moo
ottoriteho olisi
o noin 50
0 hevosvoim
maa ja myöss vesiskootterit tulisivaat veron piirriin. Yhtenä on‐
gelmana on, että veneerekisteriä ei
e ole luotu verotusta varten,
v
eivä
ätkä rekisterrit ole edes täysin ajan
ntasai‐
set. Rekisteereissä arvioidaan olevvan jopa pa rikymmentä tuhatta jo
o käytöstä ppoistettua venettä. Alan
etujärjestö
öissä (Finnboat, Suome
en Purjehduus ja Veneilyy4) pelätään
n, että valmiisteltava ve
ero johtaa su
uu‐
rimpien ja kalleimpien
n veneiden rekisteröim
miseen ulkom
maille kuten
n Viroon.
Huvivenevverolla voi olla vaikutukksia myös veeneilijöiden
n rahankäytttöön. Finnbboatin mukaaan keskimäääräi‐
nen veneilijä käyttää tutkimusten
t
n mukaan vvuodessa ve
eneilyyn reilut 2500 eurroa, josta maksetaan
m
v
veroi‐
na valtiollee yli 900 eurroa. Polttoaaineet, vakuuutukset, hu
uollot, satam
ma‐ ja telakkkamaksut yhteen
y
laskiien
venerekisterissä olevien veneiden vuotuisekksi verotuottoksi valtiolle voi arvioiida lähes 20
00 miljoonaa
euroa.
Veneilyn trrendejä ja tulevaisuude
en veneilijööitä
Veneilyyn vvaikuttavatt monet yleiiset taloudeen, yhteisku
unnan ja kulutuskäyttäyytymisen muutokset
m
jaa
trendit. Vääestön ikään
ntyminen, kulutuksen
k
yyksilöllistym
minen, ympä
äristötietoissuus, elämyyshakuisuuss sekä
vapaa‐aikaaan panostaaminen näkyyvät myös vveneilyssä. Toisaalta
T
ve
enealalla piddetään kiinni perinteistä, ja
veneilijöideen toimintaatavat ovat säilyneet piitkään samaana.
Uusia suku
upolvia ja haarrastajaryh
hmiä on kuittenkin tulosssa myös ve
eneilyyn,esiimerkiksi:




Hallvat ja nopeeat pikkuven
neet kiinnosstavat pääkkaupunkiseu
udulla5
Sinkkunaiset ovat
o nousevva veneenosstajaryhmä6
Ven
neen omistaaminen ei välttämättä
v
ole se juttu
u, mutta helppo vesille pääsy kiinn
nostaa

Veneilyn helppoutta arvostaville
a
on tarjotta va omia palveluita, ja toisaalta
t
ikäääntyneet kaipaavat
k
jaatkos‐
sa enemmän veneilytoimintaan liittyviä tukiipalveluita. Visio 2025 – tulevaisuuuden venepalvelut –
tutkimukseen (2011) mukaan
m
vene
eily koetaann miellyttävväksi harrastukseksi sekkä siihen liitttyvät eläm
mys‐ ,
luonto‐ ja h
harrastusmahdollisuud
det laajoina ja houkuttelevina. Veneily harrasstuksena kiiinnostaa suoma‐
laisia, muttta monet jäättävät kiinn
nostuksestaa huolimattaa aloittamattta. Veneilyyyn kasvetaaan usein sissään
lapsuuden perheen haarrastuksen
n kautta ja kkynnys aloitttaa veneilyharrastus m
myöhemmällä iällä on kor‐
k
kea. Arviolta 20 % väeestöstä ei ko
oe veneilyä missään muodossa mielenkiintoissena, muttaa 80% kulutttajis‐
ta veneily vvoisi olla ho
oukuttelevaa harrastus, jos sitä tarjjottaisiin nyykyistä laajeemmissa ja juostavamm
j
missa
muodoissaa.

4

http://www
w.suomiveneilee.fi/blogi/su
uomeen‐ei‐tarrvita‐huvivene
everoa; http:///www.spv.fi//uutisarkisto/‐‐
/asset_publissher/M5rOSb
bURB5Nb/conttent/kaavailluun‐veneveron‐vaikutukset‐ttodennakoiseesti‐
yllattavat;jseessionid=1E15
58E7724ED395
5D7C369F2ED
D41C4640
5
http://www
w.hs.fi/kaupunki/a1467430
0840595
6
http://yle.ffi/uutiset/3‐86
614021
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Veneilyn raasitteeksi ko
oetaan erityyisesti (pääooma, aika, sitoutumine
s
en):





Osaaamisen puute ja aloitttamisen vai keus
Nykkyveneilyn muoto ja brrändi ei houukuta harrastamaan
Mieelekkäiden palvelukonsseptien puuute
Ven
nealan asiakkaslähtöisen liiketoimi ntaosaamissen yleisesti matala tasso. Pitää tietää mitä ostaa
enn
nen kauppaaan menoa

Seuraavissa kuvissa on
n Visio 2025
5 –tutkimukksen aikanaa tunnistettu
uja veneilijäätyyppejä jaa –ryhmiä.

Kuva 5: Tunnistetut nykyven
neilijätyypit7

Kuva 6: Mitä kkaikkea veneilyy voisi olla

7

http://www
w.finnboat.fi//linked/fi/VISIO
O_2025_Tulevvaisuuden_ve
enepalvelut.pd
df
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Matkailu
ukysyntä
Matkailu kkasvaa jatku
uvasti. UNW
W‐
TO:n ennuste matkailun globaalissta
kasvuvauhdista on n. 4 %. Euroop
p‐
paan suunttautuvan matkailun
m
kaas‐
vuennuste 3,5 – 4,5 %.
%
Matkailu o
on myös kovvaa bisnestää.
Sen osuus BKT:sta on 2,5 % eli su
uu‐
rempi kuin
n mm. kaivo
ostoiminnan
n ja
louhinnan,, elintarvikee‐ ja juomateol‐
lisuuden seekä metsäteeollisuuden. 1
matkailueu
uro tuo 56 senttiä
s
muillle
toimialoillee (ko. laskellmista puuttuu
vielä tapah
htumateollissuuden osu
uus).

Kuva 7: Matkailun tunnuslukuja Suomessaa 2015

Trendejä jja ilmiöitä

Kuva 8: Trend
dejä ja ilmiöitä matkailun ymp
pärillä

12 (70
0)
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Benchmaarkingia maailmalta
m
a
Liiketoimin
ntakonseptteja ja operointimallej a
CASE: New
wport, Rhod
de Island, USA
U
• Noiin 24 000 assukasta
• Run
nsaat 100 km matkaa Bostoniin
B
• ”Neew England summer re
esort”, lemppinimiä: Cityy by the Sea
a, Sailing Caapital of the
e World,
Queeen of Summer Resortts
• Yhttymäkohtia mm. Loviisaan

Kuva 9: http:///www.golocalprov.com/lifesstyle/newport‐‐named‐top‐ten
n‐best‐small‐citty‐in‐us

Kuva 10: http:://www.discovvernewport.org
g
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Kuva 11: http:://www.portbo
ook.com

New
wport Yachting Centerr Marina

Kuva 12: http:://www.newpo
ortyachtingcen
nter.com

14 (70
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New
wport Yachting Centerr, Weddingss & Events

Kuva 13: http:://www.newpo
ortyachtingcen
nterevents.com
m



Thee Bohlin Weeddings and
d Events

Kuva 14: http:://www.bohlin
nnewport.com

Borrowed & Blue, Loccally Inspired Weddingss

Kuva 15: http:://www.borrow
wedandblue.co
om

15 (70
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Kuva 16: Ympärivuotisia tapahtumia Newp
portissa

•

Ympärillä Rhod
de Island (U
USA:n pieninn osavaltio)), useimmatt kohteet 1 h matkan sisällä

Kuva 17: http:://www.visitrh
hodeisland.com
m

Kuva 18: http:://www.mpnm
marinas.eu

16 (70
0)
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Kuva 19: http:://www.mdlmarinas.co.uk

Kuva 20: http:://www.transe
europemarinass.com

17 (70
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Compagnie
ie des Ports du Morbih
han




Julkkisomisteinen venesataamaoperaaattori Ranskassa
Osaakkeenomisstajina: yksi alue, yksi kkunta ja kakksi liittoa
Om
mistaa 12 satamaa ja ne
eljä matkail ukohdetta

Kuva 21: http:://www.compaagniedesportsd
dumorbihan.coom

Yacht Haveens Group Limited
L
“Establisheed in 1972 and
a owns nine marina and dry staacks with ovver 4,000 beerths which operate in the
UK and thee Netherlan
nds. The bussiness modeel aims at re
emaining in the eye of the custom
mer a local enter‐
e
prise with local staff on
o the ground. By own ing differen
nt marinas, it is easier tto learn from each other’s
strengths.””

Kuva 22: http:://www.yachth
havens.com

Triton Marrin, Galoniss Oy Ab


Tritton Marin tarjoaa koti‐‐ ja vierassaatamapalvelluja läntisellä Uudellam
maalla ja Turun saaristo
ossa
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Kuva 223: http://www
w.tritonmarin.fi

Kuva 24: Satamien palveluko
onseptointi, Lähde: Triton Maarin

NewPort‐kkonsepti (M
Marinetek)

Kuva 25: http:://www.marinetek.fi/newport/new‐port‐koonsepti

19 (70
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Esimerkki: New Port Imatra, Marrinetekin ja Meritaidon
n yhdessä om
mistama veenesatamayyhtiö, joka solmi
Imatran kaaupungin kaanssa marraaskuussa 20015 Lammasssaaren sata
aman käyttööoikeudesta ja palvelu
ujen
tuottamiseesta 20 vuod
deksi.
Marinetek ja Meritaito hakevat yhdessä
y
lisä ä Imatran kaltaisia
k
ven
nesatamaul koistuksia. Liikeidean mu‐
m
kaan kuntaa luovuttaa satama‐alu
ueen satamaaoperaattorille, jonka omistuksee
o
en siirtyvät nykyiset
n
sattama‐
rakenteet. Satamayhttiö operoi saatamaa soppimusajan jaa investoi sa
atamaan niiin, että se on
o nykyaikaiinen,
hyväkunto
oinen ja turvvallinen käyttää. Kaikki palvelut pyyritään toteuttamaan ppaikallisin voimin.8
Naantalin Vierasveneesatama Oyy
Naantalin kkaupungin venesatama
v
a siirtyi vuoodenvaihtee
essa 2015 Naantalin Maatkailulta to
oimintaa vaarten
perustetulle Naantalin
n Vierasven
nesatama Oyy. Yhtiöllä on
o Naantalin
n keskeisim
mmästä satamasta ja meri‐
alueista 200 vuoden kääyttösopimu
us. Se on myyös ostanutt kuusi viera
asvenelaitu ria ja huolto
oaseman. Lisäksi
Naantalin V
Vierasvenessataman ho
oidettavaksii siirtyivät alueen
a
noin 200 vierasvvenepaikkaaa sekä 200 vuok‐
v
rattavaa veeneiden kottipaikkaa. Naantalin
N
kaaupunki vastaa edelleen kiinteistä kävelylaitu
ureista sekä käve‐
lysillasta.9
Vierassataamia ja wate
erfront‐kon
nsepteja

Kuva 26: Tønssberg, Norja

8
9

http://www
w.meritaito.fi//uutiset/marin
netek‐ja‐meriitaito‐kehittam
maan‐kuntien‐venesatamiaa.html
http://www
w.kauppalehtii.fi/uutiset/uu
udet‐yrittajat‐ investoivat‐naaantalin‐venesatamaan/tDaaxMrzy
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Kuva 27: Lillessand, Norja

Kuva 28: Waxholm, Ruotsin "saaristopääka
aupunki"

Kuva 29: Tanu
umStrand, Ruottsi

21 (70
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Kuva 30: Toro
onto Central Waaterfront, kuva
at: Archdaily.coom

Kuva 31: Wateerfront: Aarhuss, Tanska

Kuva 32: Wilkkes‐Barre Riverffront Park, USA
A

22 (70
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na, Berliini
Kuva 33: Aren

Kuva 34: Aren
na, Berliini

23 (70
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Kuva 35: Paprrocany Waterfrront, Puola

Kuva 36: “Spaarkly clean floatting river pool proposed for A
Australia’s pollu
uted Yarra Rive
er” (Inhabitant..com)

Uusia majo
oituskonsep
pteja ja erikkoismajoitu
usta

Kuva 37: Kontttihotelleja

24 (70
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Kuva 38: Veneehotelleja maailmalla

Kuva 39: Glam
mpingia (glamour + camping)

Jakamistallous ja vene
eily
Teknologiaa on kehittyynyt siten, että jakamisstalouden krriittiset ong
gelmakohdaat ovat ratkaaistavissa. Va‐
V
paina oleviien resurssien paikat jaa hinnat voiidaan jakaa nopeasti in
nternetissä, lohkoketjut mahdollisstavat
erilaisten ssopimusten tekemisen luotettavassti, ilman väälikäsiä, ja sosiaalinen
s
media pitäää huolen hu
uo‐
10
nosti käytttäytyvien maineen leviäämisestä.

10

Fintrip.fi
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DOKK (Traf
afin liikenneelabran kokkeilu)
DOKK‐palvvelun tavoittteena on te
ehdä veneilyypalvelujen tarjoamine
en niin help oksi ja vaivaattomaksi, että
e
kuka tahan
nsa voi siiheen ryhtyä. DOKK
D
selvitttää veneilyyyn liittyvien uusien palvvelujen käyn
nnistämiseeen
liittyvät lainsäädännölliset kouke
erot ja neuvvoo, mitä paalvelun tarjo
oaminen ku ssakin tapaauksessa edellyt‐
täisi. 11
Alla olevasssa kuvassa on esimerkkki neuvonnnasta (linkin takaa ja https://dokk..fi‐sivustoltaa löytyy lisäää):

Kuva 40: http:://www.slidesh
hare.net/SailIn
nFinland/hanki‐‐tuloja‐omalla‐‐veneell‐jakamistalous‐ja‐venneily

Kuva 41: httpss://dokk.fi

11

http://www.trafi.fi/liikeennelabra/kokkeilut/dokk
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Kuva 42: GetM
MyBoat.com

Kuva 43: Sailo
o.com
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5. KOHD
DESATAMIEN LÄHTÖ
ÖKOHDATT JA MAHDOLLISUU
UDET
Työn kohteeena olleillaa itäisen Suo
omenlahde n vierassataamilla on ka
aikilla omatt vahvuuten
nsa ja menesstys‐
tekijänsä, jjoita kirkasttettiin toimiijoiden kansssa työn aikkana. Samoiin kullekin ssatamalle ke
ehitettiin om
maa
profiilia ja tavoitebrän
ndiä, mutta samalla etssittiin myöss yhdistäviä tekijöitä ja synergioitaa sekä neljän
kohdesataman että laaajemminkin
n koko 30M
MILES‐verkosstoa ajatelle
en: ”yhdesssä erilaiset”.

Porvoon uusi vieraassatama
Nykytila

Kuva 44: Porvvoon vierassataaman nykytila pähkinänkuore
p
essa
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Vahvuudett ja mahdollisuudet

Kuva 45: Porvvoon vahvuudet ja mahdollisu
uudet vierassattaman kehittäm
misessä

Potentiaalisia kohderryhmiä Porvvoossa

Kuva 46: Porvvoon uuden vierassataman po
otentiaalisia koohderyhmiä odo
otuksineen

29 (70
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Loviisa – Laivasiltaa
Nykytila

Kuva 47: Loviiisan Laivasilta pähkinänkuore
p
essa

Vahvuudett ja mahdollisuudet

Kuva 48: Laivaasillan vahvuukksia ja mahdollisuuksia

30 (70
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Kuvassa lisstattujen vahvuuksien lisäksi
l
Loviissassa on myyös vahvat venealan
v
peerinteet: pu
urjeneulomo
o,
laivasähköpalvelu, 3 telakkaa. Lissäksi veneteelakointiyrittyksiä on od
dotettavissaa pääkaupunkiseudultaa
muihin suu
untiin, kun talvisäilytys
t
olosuhteet siellä heikkkenevät.
Potentiaalisia kohderryhmiä

Kuva 49: Laivaasillan potentiaaalisia kohdery
yhmiä odotuksi neen
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Hamina – Tervasaaari
Nykytila

Kuva 50: Tervasaari pähkinänkuoressa

Vahvuudett ja mahdollisuudet

Kuva 51: Tervasaaren vahvuuksia ja mahdo
ollisuuksia
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Potentiaalisia kohderryhmiä

Kuva 52: Tervasaaren potenttiaalisia kohderyhmiä odotukksineen

Virolahti – Klamila
Nykytila

Kuva 53: Klam
mila pähkinänku
uoressa

33 (70
0)

FCG SUUNN
NITTELU JA TEKNIIKKA OY
Y

Loppuraporttti
5.10.2016

Vahvuudett ja mahdollisuudet

Kuva 54: Klam
milan vahvuuksia ja mahdollisuuksia

Potentiaalisia kohderryhmiä

Kuva 55: Klam
milan potentiaaalisia kohderyhm
miä odotuksineeen
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6. VIERA
ASSATAMIEN LIIKET
TOIMINTA
AKONSEPT
TIT

erassatam
man kokon
nais‐ ja liikketoiminttakonseptti
Porvoon uuden vie
Lähtökohd
dat ja tavoittteet:



Tavvoitteena on
n luoda tule
evaisuuden vierassatam
ma ja kokeilluympäristöö, jossa on mahdollista
m
pilo‐
toid
da uudentyyppisiäkin liiketoimintooja.
Vieerassatama siirtyy Porvoonjoen itääpuolelta länsirannalle,, joten kyseeessä on rakkenteiltaan ja
toim
minnaltaan täysin uusi kohde. Eväästystä on haettu
h
etenkin käynnisssä olevalle länsirannan
n kaa‐
voittukselle ja myöhemmi
m
lle infrastruuktuurin totteutusratkaisuille.

Matkailun vetovoimaatekijöitä ja
a profiilin raakennuspuiita Porvoossa

Kuva 56: Matkkailun vetovoim
matekijöitä Porrvoon vierassattaman ympärisstössä
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Kokonaiskkonsepti liikketoimintakkonseptin p
perustana

Kuva 57: Porvvoon uuden vierassataman ko
okonaiskonseptti

Porvoon uuden vierassataman liiiketoimint akonsepti

Kuva 58: Porvvoon uuden vierassataman liik
ketoimintakonssepti
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Täydentävviä ideoita matkan
m
varrelta

Kuva 59: Pienijä ja isoja ideo
oita Porvoossa

Konseptin edellytykse
et

Kuva 60: Konsseptin edellytykkset Porvoossa
a

37 (70
0)

FCG SUUNN
NITTELU JA TEKNIIKKA OY
Y

Loppuraporttti
5.10.2016

Porvoon o
operointimaalli

Kuva 61: Porvvoon uuden vierassataman op
perointimalli

Konseptin toteutuske
elpoisuus ke
estävän keh
hityksen nä
äkökulmasta

Kuva 62: Proo
of of concept, Porvoon
P
uusi vierassatama
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Arvio liikettoimintapo
otentiaalista
a Porvoossaa

Kuva 63: Arvio
o liiketoimintap
potentiaalista

Porvoo uuden vierasssataman sijaintivaihto
oehdot
Nykyisen vvierasvenesaataman ven
nepaikat on tarkoitus
siirtää länssirannan puolelle sijoitttuvaan uuteeen vieras‐
venesatam
maan. Samasssa yhteyde
essä on tarkkoitus järjess‐
tellä länsirannan laiturit ja niistä osoitettavaat venepai‐
kat uudelleeen. Kuvasssa on esitettty kaksi sija intivaih‐
toehtoa (V
VEA ja VEB).
Kotisatamaan venepaikkkoja on tarrkoitus vuokkrata vie‐
rasveneilijö
öille (vapaat kotivenep
paikat; veneeilijä muual‐‐
la veneilem
mässä). Edellyttää toim
mivaa varaussjärjestel‐
mää.

Kuva 64: Porv
voon uuden vieerassataman sijjaintivaihtoehd
dot
(VEA ja VEB).
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Kuva 65: Laitu
urirakenteet ja venepaikat sija
aintivaihtoehdooissa

Vaihtoehdossa A vieraassatama‐to
oiminnot
sijoittuvat alueen poh
hjoisosaan sillan
s
lähet‐
tyville.
Vaihtoehdossa B vieraassatamatoiminnot
sijoittuvat tiiviisti telakan eteläpu
uolelle.
Vaihtoehdot A ja B eivvät välttämättä ole
oissulkevia, sillä vaihtoehtoa A
toisiaan po
voitaisiin kkehittää kotisatamatoim
mintojen
osalta ja vaaihtoehto B jäisi vierassatama‐
käyttöön.
Näin koko alue saadaaan tiiviisti hyödynnet‐
tyä, ja tarvvittaessa vieerassatama voi vuokra‐‐
ta paikkojaa vierasveneeilijöille kotisataman
laiturista.

Kuva 66: Vaihtoehtojen A ja B tuotto‐oddotusten ja kustannusten verrtailu
karkealla tasolla
t
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Kehitettävvien toiminttojen sijoitttelu

Kuva 67: Porvvoo, toimintojen sijoittelu, vaiihtoehto A

Kuva 68: Porvvoo, kehitettäviien toimintojen
n sijoittelu, vai htoehto B
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Kuva 69: Porvvoo, vaihtoehto
ojen A ja B tulva
aherkkyystarkaastelu

Etenemineen
Suositukseet:
 toteutetaan taarkempi aluesuunnittellu sijaintivaihtoehdolle
eB
 luo
odaan edellyytyksiä tunn
nistetulle liikketoimintap
potentiaalille
 etsitään investtoijia/operaaattoreita
Seuraavan sivun kuvassa on tarke
ennettu eteenemissuun
nnitelma.
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Kuva 70: Etenemissuunnitelm
ma Porvoossa

Tekninen ttarkastelu – väylät
Vierassataman edustaalle johtaa Tolkkinen
T
– Porvoo 3,5
5/1,9 m ‐hyö
ötyliikenteeen matalavääylä, VL3. Vääylän
ruoppausaasia on vesilain mukaise
essa lupakääsittelyssä. Lupapäätök
L
ksen voimaaantulon jälkkeen väylää on
tarkoitus ruopata.

Kuva 71: Ote LLiikennevirasto
on väylätietore
ekisteristä (Poooki)
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Loviisa ‐ Laivasilta
dat ja tavoittteet:
Lähtökohd
•

Lovviisan Laivassiltaa halutaaan kehittäää asukkaide
en, matkailijjoiden ja veeneilijöiden olohuoneeksi,
josssa näkyvät myös paikalliset perintteet kuten puuveneide
p
en rakentam
minen.

•

Keh
hittyvä vieraasvenesatam
ma on osa LLoviisanlahd
den länsiran
nnan kokonnaissuunnitttelua keskusstasta
aina Tullisillallee saakka

•

Kesskeisenä haasteena on vierailijakaapasiteetin lisääminen
l
sekä toiminntojen ja palveluiden kehit‐
täm
minen isomp
pienkin veneiden tarpeeisiin.

Matkailun vetovoimaatekijöitä ja
a profiilin raakennuspuiita Laivasilla
alla

matekijöitä Laivvasillan ympärristössä
Kuva 72: Matkkailun vetovoim
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Laivasillan
n liiketoimin
ntakonsepti

Kuva 73: Loviiisan Laivasillan liiketoimintak
konsepti

Konseptin edellytykse
et

Kuva 74: Konsseptin edellytykkset Loviisassa
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Operointim
malli

Kuva 75: Laivaasillan operointtimalli

Konseptin toteutuske
elpoisuus ke
estävän keh
hityksen nä
äkökulmasta

Kuva 76: Proo
of of concept, Klamila
K
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Perusoletu
ukset laskellmille:
•

•

•

•
•
•

Vierrasveneilijät
• Sesonki 90 pv (kesä‐elo), 2,5 hlö peer venekunta, arvioitu keskimääräinen viiipymä 1,3 vrkk
n 1 300 veneku
untaa, noin 3 250 hlö, 4 225 henkilöyöpy
ymistä
• Nykyisin
• Veneilijö
öiden kasvuprrosentiksi arvi oidaan 10 % (1
( 430 veneku
untaa) ‐> 3 5755 hlö, 4 650 henkilöyöpymiistä
• 25 % uusia kävijöitä, 75
7 % säännöll isesti käyviä vierasveneilijö
v
öitä
uita
• Uudet kävijät käyttävät laajemmin muita palvelu
Sataaman päivä‐ ja
j tapahtumakävijät
• Päivä‐ jaa tapahtumakä
ävijät satamieen antamia arvioita
• Nyt 15 000‐20
0
000 ulkkopuolista kävvijää
• Yksittäissiä matkailijoitta ja sataman tapahtumiin osallistuvia
• Voivat yöpyä
y
paikallississa majoitus liikkeissä
• Päivä‐ jaa tapahtumakä
ävijöille ei arvvioida kasvuprrosenttia
Ryh
hmät ja seurue
eet
• Erilaisia yritys‐, juhla‐, luokkaretki‐,, bussiryhmä‐ yms. asiakkaita jotka tulevvat ”tilausperiaatteella”
500‐3000 asiaakasta
• Arvio nyykytilanteesta ryhmien ja seeurueiden osaalta on noin 25
• Nykytilanteen arvio perustuu Österrstjernanin ja Svartholman yhteyslaivan käyttöön sekä
ä Laivasillan ravinto‐
askohteena
loiden käyttöön louna
n oletetaan lissääntyvän palvvelukonseptie
en kehittämise
en kautta 15‐220 henkilön ryyhminä, joita arvioi‐
• Ryhmien
daan oleevan kesäseso
ongin aikaan nnoin 2 per viikko ‐> 360 – 48
80 hlö
• Juhlatap
pahtumia oletetaan olevan kesäsesonkina 1 per/viikko
o, n. 30‐50 hlöö ‐> 360‐600 hlö
h
Olettuksena on myös, että palvvelukonseptit ovat osa sataman palveluta
arjontaa, jollooin sataman asiakasryhmät käyt‐
täväät ja ostavat palvelun
p
satam
masta
Talvviajan käyttö arvioidaan
a
minimaaliseksi
Tarkkempi asiakassvirtojen analyyysi edellyttäää konseptien markkinaselvi
m
tystä, arviot oovat suuntaa‐antavia

Kuva 77: Arvio
o konseptin liikketoimintapote
entiaalista
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Etenemineen

Kuva 78: Etenemissuunnitelm
ma Loviisassa

Keskeiset iinvestointikkohteet

Kuva 79: Keskkeiset investoin
ntikohteet
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Tekninen ttarkastelu – väylät
Satamaan johtaa Loviisan satamaan sivuitse kkulkeva
Loviisan kaaupungin om
mistama Loviisan 4,0 m väylä
(ei vahvisteettua väyläaaluetta; väyyläpäätös puuut‐
tuu).
Hyötyliiken
nteen matalaväylä; VL3
3) on kunnoossa.
Väylää (väyyläalue/‐linjja) ei ole vaahvistettu (LLiiken‐
neviraston
n väyläpäätö
ös puuttuu).
menpiteide n osal‐
Käytännössä väyliin liiittyvien toim
ta tulisi kysseeseen seu
uraavaa:
Jos Loviisan 4,0 m väyylän nykyine
en kulkusyvvyys
halutaan sääilyttää nykkyisellään, tulisi kulkusyyvyyttä
vastaava haraussyvyys varmistaaa nykyisellä tutki‐
muksilla vaarmistetun väyläalueella sijaitsevi en
”aukkojen”” kohdalta esim.
e
tanko
oharaamallaa.
Kuva 80: Ote Liikennevirasto
L
on väylätietorek
kisteristä (Pookki)

Jos Loviisan 4,0 m väyylän nykyine
en kulkusyvvyys halutaaan madaltaa
a vastaamaaan Loviisankkivi – Loviisaa ‐
väylän kulkkusyvyyttä 2,7
2 m, tulisii tästä laatiaa väyläesityys Liikennevviraston Me riväylät‐ykssikölle.
Mikäli joitaakin väyliä tai
t turvalaitteita halutaaan poistaa//lakkauttaa, tulee tästää tehdä Liikkennevirasto
olle
väyläesityss. Liikenneviraston päätöksellä voiidaan sitten
n tehdä maa
astossa väyllämerkkien poistamiseeen
liittyvät työ
öt. Väyläpääätöksellä muutokset
m
si irtyvät myö
ös merikarto
oitukseen, jjoka tekee tältä
t
osin taarvit‐
tavat muuttokset meriikarttoihin.
Tekninen ttarkastelu – laiturit
Nykyinen p
puurakenteinen Laivasillan venesaataman päää‐
laituri, josssa sijaitsee mm.
m vierasvvenepaikkooja sekä poltt‐
toaineenjaakelupiste, on
o huonoku
untoinen, jaa se on tar‐
koitus uusiia.
Uusiminen
n edellyttää käsittääkse
emme ensi vvaiheessa
yleissuunnitelman laaadintaa, jollaa saadaan sselvitettyä
laiturin rakkennevaihto
oehdot sekää mahdollinnen ruop‐
paustarve laiturin edu
ustalla/sivuiilla.
Kuva 81: Laivasillan
L
huonnokuntoinen päälaituri
p
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Haminan
n Tervasaaaren liikettoimintako
onsepti
Lähtökohd
dat ja tavoittteet:




Ham
minassa Terrvasaaren satama palvvelee sekä riisteilyliikentteen aluksiaa että pienvveneitä ja siijait‐
seee aivan keskkustan kupe
eessa.
Käyynnissä on keskustan
k
kehittämisha
k
anke, jossa yhtenä tavo
oitteena onn elävöittää satama‐alu
uetta,
lisäätä sen ymp
pärivuotista toimintaa jja liittää alu
ue paremmin osaksi eläävää kaupun
nkikeskustaaa.
Alu
ueen asemakaava mahd
dollistaa strrategisesti merkittävän
m
n asuin‐, liikke‐ ja palvelurakentamiisen
sekkä houkutteelevien vapaaa‐ajan‐ ja vvirkistysalue
eiden toteutttamisen.

a profiilin raakennuspuiita Tervasaa
aressa
Matkailun vetovoimaatekijöitä ja

Kuva 82: Matkkailun vetovoim
matekijöitä Terrvasaaren ympäärillä
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Tervasaareen liiketoim
mintakonsep
pti

Kuva 83: Tervasaaren liiketo
oimintakonseptti

Konseptin edellytykse
et

Kuva 84: Konsseptin edellytykkset Haminassa
a
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Operointim
malli

Kuva 85: Tervasaaren operointimalli

Konseptin toteutuske
elpoisuus ke
estävän keh
hityksen nä
äkökulmasta

Kuva 86: Proo
of of concept, Tervasaari
T
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Perusoletu
ukset laskellmille
•

•

•

•
•
•

Vieerasveneilijäät
• Sesonkki 90 pv (kessä‐elo), 2,5 hlö per ven
nekunta, arvvioitu keskim
määräinen viipymä
v
1,3
3 vrk
• Nykyisiin keskimääärin 500 vennekuntaa, noin
n 1250 hllö, 1625 hennkilöyöpym
mistä
• Venepaikan käyttöastte on keskim
määrin 14 venettä per kausi
• Venepaaikkoja lisättään 20 kpl ja venepaikkan käytön arvioidaan
a
nousevan 18
1 veneeseeen per
paikka
• Venekuntia arvioidaann näin ollen
n olevan 102
26 (2280 hlöö, 2964 hen
nkilöyöpymistä)
• 25 % uusia kävijöittä, 75 % sääännöllisesti käyviä vierasveneilijöi tä
• Uudet kävijät käytttävät laajem
mmin muitaa palveluita
a
Sattamaan maitse tulleet päiväkävijäät ja muut
• Nykyisttä tietoa ei ole saatavillla, pääsään
ntöisesti paiikallisia ihm
misiä (esim. uimarannan
n kä‐
vijät), arvio
a
nyt 12
2 000 haminnalaista kävijää (voi olla
a useita käyyntikertoja)
• Kokonaaisuudessaaan matkailuun päivä‐ ja tapahtumakävijöitä ja yöpyviä asiiakkaita arvioi‐
daan olevan
o
nyt keskimäärin noin 6000, joista yksittäisiä risteillyasiakkaitaa (reittiliiken
nne)
on noin
n 2500. Sataamassa kävvijöiden osalta asetetaa
an tavoitteeeksi 7500 ullkopuolista kävi‐
jää kessän sesonkin
na (risteilyt,, uimarantaa, viihtyisä puisto
p
ja pallvelut)
• Tapahttumakävijöiden osalta on mahdolllista lisätä kävijämääriä
k
ä (säännölliset tapahtu
umat,
pop‐up
p‐toritoimin
nta ‐> arvio potentiaalissta noin 250
00 tapahtum
makävijää. Suuret tapah‐
tumat arvioitava erikseen.
e
• Keskim
määräinen päiväkohtai
p
inen kävijäm
määräestim
maatti kesäaaikana on noin
n
200 – 250
2
hlö, joiista enintää
än kolmann
neksen arvio
oidaan olev
van matkaillijoita.
Ryh
hmät ja seu
urueet
• Erilaisiaa ryhmiä jottka tulevat organisoidu
usti ‐> nyt noin
n 2500 ryyhmämatkaailijaa (risteiilyt) +
500 mu
uut
• Motiiveeina: saaristoristeilyt jaa oheisaktivviteetit + kaupungin ta pahtumat & käyntikoh
hteet
• Tavoittteellinen ryh
hmien henkkilömäärä on
o noin 3500
0
Talvviajan käytttö arvioidaaan vähäisekssi ja satunnaiseksi
Tarrkempi asiakkasvirtojen analyysi eddellyttää maarkkinaselvitystä, arvioot ovat laske
ennallisia oletuk‐
sia tai tavoitteeellisia lukuja saapuneidden asiakkaaiden osalta
a
Tavvoiteluvut edellyttävät
e
tapahtumieen ja palveluiden tuottteistusta, m
markkinointia sekä aktiivista
myyyntiä
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Kuva 87: Arvio
o konseptin liikketoimintapote
entiaalista

Etenemineen

Kuva 88: Etenemissuunnitelm
ma Haminassa
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Keskeiset iinvestointikkohteet

Kuva 89: Tervasaaren keskeiiset investointikohteet

Tekninen ttarkastelu ‐ väylät
Satamaan johtavan tu
uloväylän (H
Ha‐
minanlahtii ‐ Savilahti 6,00/4,30/4
4,00
m väylä; hyyötyliikenteeen matalavväylä;
VL3‐väyläaaluetta/‐linjaa ei ole vahvis‐
tettu (Liikeenneviraston väyläpäättös
puuttuu).
Väylän omistaja on Haaminan kau
upunki.
Väylän osaalta tehdään
n (FCG) sykssyn
2016 aikan
na tarvittavaat tutkimukkset ja
sen jälkeen
n laaditaan väyläesitys Lii‐
kennevirasston hyväkssyttäväksi.

Kuuva 90: Kuva 88
8: Ote Liikennev
viraston väylättietorekisteristtä (Pooki)

Väyläesitykksen osalta otetaan kantaa myös vväylän nykyyiseen merkkintään. Tarrkoituksena on, että tausta‐
alueella sijaitseva nykkyinen linjattaulupari pooistetaan.
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Tekninen ttarkastelu ‐ laituri
Tervasaareen nykyinen
n puurakentteinen laitu ri
on huonokkuntoinen jaa on tullut elinkaarensa
e
a
päähän. Laaituri tulisi uusia.
u
Ensi vaiheeessa laiturissta tulisi laatia yleissuu n‐
nitelma, jo
ossa otetaan
n kantaa laitturin raken‐‐
teeseen seekä alustaviiin kustannu
uksiin.
Samassa su
uunnitelmassa on mah
hdollista tarr‐
kastella myyös sataman muita laitturitarpei‐
ta/venepaikkojen sijoitusta sekä varustelua..
Samalla suunnitelmakkartalla olisii hyvä näkyää
koko tilann
ne sataman osalta.
Kuva 91
1: Tervasaaren huonokuntoinnen puulaituri

Klamilan liiketoimintakonse
epti
Lähtökohd
dat ja tavoittteet:




Viro
olahden Klaamila on sijaainniltaan s uojaisa Suo
omen itäisin
n vierassatam
ma.
Paikalliset yhd
distykset ja yritykset
y
ovvat viime vuosina kehittäneet aktiiivisesti alue
etta ja sen palve‐
p
lujaa.
Uud
desta liiketo
oimintakonseptista toiivotaan lisäpotkua erityyisesti satam
man palvelu
urakenteelle ja
yrittystoiminnaalle.

Matkailun vetovoimaatekijöitä ja
a profiilin raakennuspuiita Klamilasssa

matekijöitä Klamilan ympäristtössä
Kuva 92: Matkkailun vetovoim
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Klamilan liiiketoimintaakonsepti

Kuva 93: Klam
milan liiketoimin
ntakonsepti

Liiketoimin
ntakonsepttia täydentä
äviä tuotekkehitysideoiita

Kuva 94: Klam
milan liiketoimin
ntakonseptia täydentäviä tuootekehitysideoita
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Konseptin edellytykse
et

Kuva 95: Konsseptin edellytykkset Klamilassa
a

Operointim
malli

Kuva 96: Klam
milan operointim
malli
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Konseptin toteutuske
elpoisuus ke
estävän keh
hityksen nä
äkökulmasta

Kuva 97: Proo
of of concept,klamila

Perusoletu
ukset laskellmille
•

•

Vieerasveneilijäät
• Sesonkki 90 pv (kessä‐elo), 2,5 hlö per ven
nekunta, arvvioitu keskim
määräinen viipymä
v
1,3
3 vrk
• Nykyisiin 150 vene
ekuntaa, no in 375 hlö, 488 henkilö
öyöpymistä
• Veneiliijöiden kasvvutavoitteekksi asetetaaan 50 % (n. 225
2 venekuuntaa) ‐>n. 560
5 hlö, 730
0
henkilö
öyöpymistä
• 25 % uusia kävijöittä, 75 % sääännöllisesti käyviä vierasveneilijöi tä
• Uudet kävijät käytttävät laajem
mmin muitaa palveluita
a
• Tapahttumien kauttta kasvutavvoitteiden saavuttamin
s
nen (tapahttumamarkkinointi ja –
paketo
ointi veneilijöille)
Sattaman päivää‐, tapahtuma‐ ja majo
oittuvat asiiakkaat
• Tapahttumakävijöitä 10 000 – 13 000 hlö
ö (Silakkama
arkkinat, Fissh&Soul, Artika)
• Muita päiväkävijöitä nyt noinn 1 700 hlö
man Baarin rruokamyynnin perusteella
• Päiväkävijäät arvioitu kkeskimääräiisesti Satam
(vähennettty vierasvenneilijät)
• Majoitttuvien asiakkkaiden mä ärä (2 900 hlö)
h on arvioitu kesäseesongin käytttöasteen perus‐
p
teella (30
( % käyttö
öaste)
• Yksittäisiä matkailijoita: motooristeja, tap
pahtumiin osallistuvia
o
jja muita sattunnaisia matkai‐
lijoita
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Käyttävvät osin majoitus‐, raviintola ja mu
uita oheispa
alveluita
Päiväkäävijöiden määrän
m
oleteetaan kasvaavan 15 % kehitettävänn palvelutarjonnan ansiosta
(tuotteeistus, markkkinointi ja m
myynti: lähiiruokamyyn
nti, sotahistooria‐ ja luon
ntokohteideen
”opastuskeskus”)
Ryh
hmät ja seu
urueet
• Erilaisiaa yritys‐, bu
ussi‐ ja harraasteryhmiä yms. asiakkkaita jotka ttulevat ”tilaausperiaatteeella”
• Ryhmieen oletetaan lisääntyvään palvelukonseptien kehittämise
k
en kautta 15
5‐20 henkilö
ön
ryhmin
nä, joita arvioidaan olevvan 3 kk aikkana noin 2 per viikko ‐‐> 360 – 480
0 hlö
Talvviajan käytttö arvioidaaan vähäisekssi ja satunnaiseksi, mutta se voi ajjan mittaan
n lisääntyä (sau‐
nattupa/mäkim
maja/hiihtom
mahdollisuuudet, mahdollinen vapa
aa‐ajan asuuminen)
Tarrkempi asiakkasvirtojen analyysi eddellyttää kon
nseptien markkinaselvvitystä, arvio
ot ovat suun
ntaa‐
anttavia
Luvvut ovat saaapuneita asiiakkaita, yöpymisiä ei ole
o arvioitu
Maajoitustoiminnan keskim
määräinen kkäyttöaste arvioidaan olevan 30 % sesonkiaikkana, muu käyt‐
k
tö ssatunnaistaa.
•
•

•

•
•
•
•
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Etenemineen

Kuva 98: Etenemissuunnitelm
ma Klamilassa

Keskeiset iinvestointikkohteet

Kuva 99: Keskkeiset investoin
ntikohteet Klam
milassa
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Tekninen ttarkastelu – väylät
•

Sattamaan johttava tuloväyylä (Klamilaan
5,0/4,2 m väylä; hyötyliikenteen mattala‐
väyylä; VL3) on kunnossa.

•

Väyylä (väyläalu
ue ja väyläliinja) on vahhvis‐
tetttu (Liikenneevirasto Dnrro 139/76/22002).

•

Väyylän omistajja on Liiken
nnevirasto.

•

Oikkeanpuoleissen kuvan punainen rassteri
kuvvaa vahvisteettua väyläaaluetta

Tekninen ttarkastelu – laituri

Kuva
a 100: Ote Liike
enneviraston vääylätietorekiste
eristä (Pooki) .

•

Nykkyisestä sattama‐altaasta olisi mahhdollista lisäätä ve‐
nep
paikkamäärrää laitureid
den uudelleeenjärjestelyyllä.

•

Nykkyisellään laaitureiden välinen
v
tila aantaisi siihe
en mah‐
dollisuuksia.

•

Tällöin yksi laitturi tai osa laiturin vennepaikoista olisi
mahdollista ossoittaa vieraasveneilijöidden käyttöö
ön.

•

Sattamatyöryhmän kokouksissa on keeskusteltu myös
m
nykkyisen penggeraallonmu
urtajan laajeentamisestaa itä‐
puo
olelle.
Kuva 101: Klamiilan satama‐allas

Tämä ja laaajennuksen
n suojan puo
olelle toteuttettavat kiin
nteät laiturirakenteet m
mahdollistaaisivat taustta‐
alueen hyö
ödyntämisen yritystoim
minnan osal ta esim. suu
urempien veneiden
v
tallvisäilytyspaalvelutoimin
ntaan
liittyen
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7. YHDEESSÄ ENEM
MMÄN ‐ 30MILES‐S
3
SYNERGIA
Alla olevasssa kuvassa on hahmotteltu ehdotuuksia resursssiviisaasta yhteistyöstää 30MILES‐hankkeeseeen
osallistuvieen satamien
n välille. Myyös pienemm
mästä voi läähteä liikkeelle; liiketoiimintakonseptityössä mu‐
m
kana olleett neljä satam
maa voivat saavuttaa kkustannus‐ ja
j resurssisäästöjä esim
m. vuokrakaaluston tai valais‐
v
tuksen yhtteishankinno
oilla.

Kuva 102: Syn
nergiamahdollissuuksia 30MILE
ES‐yhteistyössää

8. MISTÄ
Ä RAHAT KEHITTÄM
MISEEN JA
A INVESTO
OINTEIHIN
N
Operatiivisseen kehittäämiseen, yh
hteismarkkinnointiin ja pieniin
p
toim
menpiteisiin tulisi rahoittuksen löytyyä
toimijoilta itseltään, mutta
m
haasttavampaan kehitystyöh
hön ja innovvointiin kannnattaa hakea ulkopuolista
rahoitusta:
Rahoitukseen hakijoinaa tai hankekkumppaneinna voivat olla erityyppiset toimijatt hankkeestta riippuen:







Kau
upunki/kuntta: julkisvettoinen kehitttäminen, ppp‐yhteisty
p
yö (= mukanna yrityksiä,, koulutus‐ ja
j
tutkimuslaitokksia, 3. sekto
orin toimijooita, kumppaneita muu
ualta ym.)
Yrittykset: yrityyskohtaiset kehittämis‐‐ ja investointihankkeet
Mu
uualta tulevat yritykset: esim. uud en innovaation pilotointi vierassaatamassa ja sen avulla skaa‐
s
laus kansainväälisille markkinoille
Kou
ulutus‐ ja tu
utkimuslaito
osten hankkkeet
3. ssektorin han
nkkeet (huo
om. Tekes riinnastaa pkk‐yrityksiin, jos kyseess ä liiketoiminnan eikä yleis‐
y
hyö
ödyllinen keehittäminen
n)
Ns. yhteisprojeektit: esim. Tekesin ha nkkeissa yritykset keskkenään tai yyhdessä tutkimuslaitosten
kan
nssa
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Keskeisimp
piä rahoitusskanavia ovaat:








Tekkes, ELY‐kesskus (+ Finnveran laina t ja takauksset) ‐ yritysh
hankkeisiin
 esim. tuotteiden, palveluidenn ja konsepttien innovointi)
”Peerinteiset” EAKR,
E
ESR jaa maaseutuuohjelma, ELLY‐keskukse
en toimintayympäristön
n kehittämissavus‐
tus
 julkisveetoisiin kehittämishankkkeisiin (esim. EAKR, to
oimintaymppäristön keh
hittäisavustusi tai
maaseutualueella maaseutuoohjelma ns. käynnistyshankkeeseeen)
Kan
nsainvälisett alueyhteisttyön ohjelm
mat
 mukaan suurempiiin kokonaissuuksiin ja verkostoihin
v
n, yhdessä kkumppaneiden kanssa esim.
globaaleille markkkinoille (huoom. 30MILEES‐hanketta rahoittaa joo Central Baltic –
alueyhteistyöohje
elma)
EU::N erillisohjelmat ja mu
uut euroopppalaiset tem
maattiset/ve
erkosto‐ohjjelmat (esim
m. Horizonin
n yh‐
teisskunnallisett haasteet)
 kun tavvoitteet ovaat korkealla ja halutaan
n olla edellä
äkävijöitä
Poh
hjoismaiset rahoitusläh
hteet
 ovat yleensä piene
ehköjä, muttta niitä voii hyödyntää
ä mm. hankkkeiden valm
misteluun jaa ver‐
kottum
miseen (eten
nkin julkine n ja 3. sekto
ori)

Seuraavasssa on käsiteelty valittujaa julkisia rahhoittajia.
Tekes on m
myöntää rah
hoitusta yrittyksille, tut kimusorgan
nisaatioille ja julkisten ppalvelujen tuottajille.
t
K
Kan‐
sainvälistyvvät ja kasvu
ua hakevat pienet
p
ja keeskisuuret yritykset
y
ova
at tärkein raahoituksen kohderyhm
mä.

Tekesin inn
novatiivisiin
n julkisiin haankintoihin kohdistuvaa rahoitusta
a voisi hyöddyntää esim
merkiksi Porvvoon
uuden vierrassataman toteutukse
essa.
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Tekes: Innovvatiiviset julkiiset hankinnat
Mitä rahoit‐
Tekes voi rahoittaa julkisten hankinntojen suunnitttelua, kun täh
htäimessä on palvelun ja to
oiminnan merkittä‐
taa?
vä uudisttaminen. Tavoitteena on:
 Parantaa merkittävä
ästi ratkaisujeen laatua, elinkkaaren vaikutuksia ja tuottaavuutta
 Kehittä
ää markkinoid
den toimintaa ja edistää tarrjoajien innova
atiivisuutta
Tämä voii tarkoittaa ha
aastavia tavoittteita tai hankkinnan rajaustta uudella tavvalla.

Ketä rahoit‐
taa

Ohjelma‐alue
Rahoitus‐
muoto
Projektien
koko ja kesto
o
Haku‐
menettely
Muuta eri‐
tyistä

Lisätiedot

Rahoitetttava toiminta:
1. Uuden
n tuotteen tai palvelun
p
ostaaminen
Markkino
oilta ei löydy hankintayksik
h
ön tarpeeseen vastaavaa tuotetta tai paalvelua valmiin
na. Hankinta edel‐
e
lyttää oleemassa olevie
en ratkaisujen selkeää paran
ntamista tai kokonaan uudeen tai parannetun version kehit‐
tämisen. Esimerkiksi tiiukemmat ym
mpäristövaatim
mukset voivat edellyttää innnovaatioita. Hankinta
H
kohdistuu
kehitettäävän tuotteen tai palvelun oostamiseen.
2. Esikau
upallinen hankkinta
Kun markkkinoilta ei löyydy hankintattarpeen mukaista tuotetta tai
t palvelua vaalmiina ja olemassa oleva kysyn‐
k
tä on liian vähäistä kan
nnustamaan yyrityksiä kehittystyöhön omalla riskillään,, julkinen toim
mija voi kilpailu
uttaa
tutkimuss‐ ja kehitystyö
ön. Esikaupall isissa hankinn
noissakin tavo
oitteena on, etttä kehitettävvälle tuotteellee tai
palvelullee syntyy kysyn
ntää laajemm in. Yrityksille hankinnat voivat tarjota keehitysympäristtön ja tiiviin yhteis‐
työn kärkkikäyttäjien ka
anssa, mikä heelpottaa markkkinoille pääsy
yä. Esikaupalliinen hankinta
a kohdistuu tu
utki‐
mus‐ ja kehitystyön
k
osstamiseen.
3. Katalyyyttihankinta
Markkino
oilla voi olla kyysyntää kehittteillä oleville uusille ratkaissuille esimerkiiksi prototyyp
ppivaiheessa, mutta
m
markkino
oillepääsyn pu
ullonkaulana oon luottamukssen puute uud
den ratkaisun suorityskykyä
ä tai toiminnaalli‐
suutta ko
ohtaan. Julkinen toimija voii toimia kärkikkäyttäjänä ja tarjota
t
testiym
mpäristön uud
den ratkaisun vii‐
meistelyyyn, toiminnalliseen testaam
miseen ja suorrituskyvyn tod
dentamiseen.
Katalyytttihankinnoilla pienennetäänn yritysten maarkkinariskiä ja nopeutetaaan markkinoille pääsyä. Toissin
kuin esikaupallisissa ha
ankinnoissa, kkatalyyttihankkinta kohdistu
uu pääasiassa lähes valmiise
een tuotteeseeen
tai palvelluun.
Hankintaayksiköt, joilla on
 mahdo
ollisuus ja tarvve palvelujen jja toiminnan pitkäjänteisee
p
en kehittämiseeen
 kyky ja
a resurssit tote
euttaa innovaatiivinen hankinta
 tahto ja strateginen sitoutuminen
n laajamittaise
een hankintojen uudistamisseen
nan suunnitte lun ja valmistelun tulee sisä
ältää yhteistyöötä potentiaa
alisten tarjoajien ja
Innovatiivisen hankinn
loppukäyyttäjien kanssa
a.
Koko Suo
omi
Rahoitus tyypillisesti 50
5 prosenttia pprojektin koko
onaiskustannu
uksista
Hankinnaan kokoluokan
n oltava sellai nen, että sillää on vaikutuksia toimialan kkehittämiseen
n vähintäänkin
n
alueelliseesti.
Jatkuva haku
h
Tekesillä myös Huippu
uostajat‐ohjelm
ma (Tekesillä ohjelma tarko
oittaa lähinnä teemaan koh
hdistettuja tukki‐
toimia seekä teemalle korvamerkitty
k
yä rahaa). Ohjelmassa vauhditetaan uusieen innovaatio
oiden syntymistä
fiksujen hankintojen
h
ja
a markkinoideen kehittämise
en avulla. Tavoitteena on eedistää erityise
esti pk‐yritysten
kehittäm
mien tuotteiden ja palveluje n pääsyä marrkkinoille sekä parantaa julkkisten palvelujen tuottavuu
utta ja
vaikuttavvuutta. Toimenpiteitä kohddennetaan niille toimialoille
e, joissa haeta an ratkaisua yhteiskunnalli
y
isesti
suuriin haasteisiin ja jo
oissa julkisellaa sektorilla on merkittävä ro
ooli markkina n kehittymise
een. Näitä ovaat
energia ja ympäristö, ICT,
I sosiaali‐ jaa terveyspalvelut, rakennetttu ympäristöö ja turvallisuu
us. Myös yksityinen
strategin
nen hankintato
oimi on tärkeäässä asemassaa.
Huom. myös
m
EU:n Horrizonissa raho itetaan teemaaa: http://ec.e
europa.eu/diggital‐agenda/e
en/public‐
procurem
ment‐innovative‐solutions
http://ww
ww.tekes.fi/ra
ahoitus/julkissten‐palvelujen‐tuottajille/innovatiiviset‐‐julkiset‐hankinnat/
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Euroopan strategisten investointien rahastto (ESIR)
Euroopan sttrategisten investointien
n rahasto ESI R (engl. ESIFF) tarjoaa rah
hoitusta (mukkaan lukien erilaiset
e
raho
oitus‐
instrumentiit ja takausjäärjestelyt) talloudellisesti kannattavien investointiien toteuttam
miseksi. Pääosan rahoitu
ukses‐
ta on tarkoiitus kohdistu
ua infrastrukttuuriin ja uu distaviin teo
ollisiin investo
ointeihin ja nnoin neljäsossan pk‐yritykksille
lainojen lisääksi myös sijo
oituksina rah
hastojen kau tta. ESIRin mahdollistam
m
ma rahoitus sooveltuu myö
ös julkisen ja yksi‐
tyisen sekto
orin yhteishaankkeille sekä
ä yritysten T&
T&K‐hankkeille.

Kuva 103
3: ESIR‐rahoituk
ksen kohdentuuminen

ESIRin takaaamaa rahoitu
usta voivat saada:



kaikkenlaiset ja ‐kokoiset
‐
suo
omalaiset yriitykset ja mu
uut yhteisöt (pk‐yritykset
(
t välittäjien kautta)
k
julkkisyhteisöt jaa julkisoikeud
delliset laitokkset sekä julkkisia palveluiita tuottavatt yhtiöt

Rahoitusta vvoivat lisäksi hakea:
 rahoitusta edellleen välittävät kansallise
et kehityspan
nkit, välittäjänä toimivat rrahoituslaito
okset, pääom
ma‐ ja
velkkarahastot seekä
 inve
estointijärjesstelyt, joilla mahdollistet
m
taan sellaiste
en hankkeide
en tai sektoriien rahoitus,, joille ei vielä ole
sop
pivia suoria in
nstrumenttejja tai välittäjjäorganisaatioita.
ESIRillä tavo
oitellaan ns. vipuvaikutussta, joka tarkkoittaa, että hankkeeseen tulee mukaaan yksityisiä rahoittajia.
Hankkeen rahoituskoko
onaisuuteen liittyy kolmaansia osapuolia (esim. pankkeja tai m uita rahoitta
ajia). Joissain
n tilan‐
teissa, esim
m. T&K‐ohjelm
mien rahoituksessa voi o lla, että muu
uta ulkopuoliista rahoitussta ei tarvita,, vaan tulorahoi‐
tusta tai mu
uuta omaa raahoitusta voidaan käyttäää ESIR‐rahoitusta täyden
ntävänä rahooituksena.

Kuva 104: ESIR
Rin rahoituksen
n kohdetumminen

Lisätiedot: hhttp://esir.fi
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European Energy Efficciency Fund
d (EEEF)
EEEF rahoitttaa suoraan ja välillisestii energiatehookkuuteen, energian
e
säästöön ja uussiutuviin energiamuotoih
hin
sekä puhtaaaseen liikentteeseen liittyyviä investoinnteja ja myöntää näille hankkeille vallmisteluraho
oitusta.
Tuettavilla iinvestoinneilla tulee saavvuttaa vähin tään 20 % primaarienerg
giansäästö taai 20 % vähenemä liikentteen
kasvihuonekaasupäästö
öistä Uusia in
nnovaatioita ei tueta, vaaan teknologio
oiden tulee oolla muissa hankkeissa
h
hyväksi
todettuja. In
nvestoinnin suuruus on 5‐25
5
M€, ja i nvestointien
n niputtaminen yhdeksi hhankkeeksi on
o mahdollistta
Rahoitusta vvoivat hakeaa julkiset paikalliset ja aluueelliset viranomaiset sekä julkiset jaa yksityiset yritykset jotkaa toi‐
mivat julkistten viranomaisten puole
esta. Rahastoolla ei ole hakuaikoja eikä
ä hakulomakketta, vaan se
e suositteleee yh‐
teydenottoaa hankesuun
nnitelman ka
anssa yhteytttä EEEF‐yhteyshenkilöön. Hakukriteeerit löytyvät rahaston
r
ww
ww‐
sivuilta.
Lisätiedot: h
http://www..eeef.eu

Temaattisiia/verkosto
o‐ohjelmia
Tekes tarjoaaa tietoa eurrooppalaisistta ohjelmistaa ja rahoitukssen hakemisesta. Esimerrkiksi Eurosta
ars on kansallisten
rahoitusorgganisaatioideen ja Euroopa
an komissionn yhteinen raahoitusohjelma. COSTin jja EUREKAn projekteissa kukin
osallistuja h
hakee rahoitu
uksen erikseen esimerkikksi kansallisilta rahoittajilta.
Lisätied
dot: http://w
www.tekes.fi//ohjelmat‐ja‐‐palvelut/eu
u‐ohjelmat/eurooppa
EUROSTARSS
Erittyisesti pk‐yritysten tutkimus‐ ja kehittystyötä tukeva ja rahoitttava ohjelm a
Pro
ojekteja rahoittavat kansa
alliset rahoittusorganisaatiot (Suomesssa Tekes) ja Euroopan komissio yhdeessä
ojektien vetäjjinä ovat pie
enet ja keskissuuret t&k‐intensiiviset kasvuyrityksset, jotka investoivat väh
hintään
Pro
kym
mmenen pro
osenttia liike
evaihdostaann tai henkilö
öresursseista
aan tutkimuukseen ja ke
ehitykseen. Niiden
osu
uuden tulee olla vähintää
än 1/2 projeektin koko bu
udjetista. Mu
uita osallistuujia voivat ollla tutkimuso
organi‐
saatiot ja/tai suuret yritykse
et.
• Yrittykset voivat lähettää hakemuksia Euurostars‐ohje
elmaan miltä
ä tahansa aihhealueelta milloin
m
tahanssa vuo‐
teen 2020 asti.
http://www
w.tekes.fi/eurostars
https://www
w.eurostars‐‐eureka.eu/
•
•
•

EUREKA
Eurooppalainen
n verkosto, jonka ydin ovat markkkinalähtöisett tutkimus‐ ja kehityshankkeet. EU
UREKA‐
pro
ojekteissa yriitykset voiva
at kansainvä listyä ja keh
hittää tuotteitaan yhteisttyössä euroo
oppalaisten kump‐
pan
neiden kansssa.
• Suo
omalaiset yritykset ja tutkimuslaitoksset voivat hakea EUREKA‐projektilleeen rahoitusta
a Tekesistä taai osal‐
listu
ua projektiin
n omalla kusttannuksellaa n.
• Tekes raahoittaa pro
ojekteja tavalllisten tutkim
mus‐ ja kehityysrahoituspeeriaatteiden mukaisesti.
• Rahoitu
usneuvottelu
ut on hyvä kkäynnistää samanaikaise
s
esti EUREKA
A‐valmistelun
n kanssa. Prrojekti‐
kumppaaneiden tilan
nne kannattaaa selvittää ajoissa, koskka julkisen t uen saatavu
uus vaihteleee mait‐
tain
• Eurooppalaisten yritysten lisäkssi tutkimuslaitokset ja korkeakoulut vvoivat osallisstuvat EUREKKAn eri
projektimuotoihin. EUREKA‐proojektit toteuttetaan joko klustereissa,, sateenvarjoissa, yksittääispro‐
jekteinaa tai Eurostars‐projekteinna.
http://www
w.tekes.fi/eureka
http://www
w.eurekanetw
work.org
•
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COST
Edisstää uusia, in
nnovatiivisia,, tieteidenväälisiä ja laajojja tutkimusvverkostoja
Ei rahoitusta vaarsinaiseen tutkimustoim
mintaan vaan
n verkottumistoimiin: CO
OST tarjoaa yhteistyön
y
johtami‐
sen kokous‐ ja sihteeristöpa
s
alveluja, korvvaa kokousten osallistum
miskuluja, ra hoittaa nuorrten tutkijoid
den ly‐
hytaikaisia vieraailuja sekä tu
ukee yhteisteen tutkimusttulosten julkiistamista
• Verrkostojen toimintaa rahoitetaan neljään vuoden ajjan, mukana oltava vähinntään 5 COST
T‐maata
• Aihealueet: biolääketiede ja
a molekulaa riset biotiete
eet; kemia ja
a molekulaarritieteet ja –tekniikat;
–
m
maapal‐
lon tutkimus ja ympäristöassioiden hallinnta; elintarviikkeet ja maa
atalous; mettsät ja niiden
n tuotteet ja palve‐
lut; ihmiset, yhtteiskunta, ku
ulttuuri ja teerveys; tieto‐‐ ja viestintäteknologia; materiaalit sekä
s
fysiikka ja na‐
nottiede; liikenn
ne ja kaupunkkisuunnitteluu
http://www
w.cost.eu
http://www
w.tekes.fi/ohjelmat‐ja‐palvelut/eu‐ohhjelmat/euro
ooppa/cost/
•
•

BONUS 20110 – 2017, Th
he joint Baltiic Sea researrch and deve
elopment prrogramme
• Tukkee Itämeren
n ja sitä ympä
äröivän alue en tutkimusta
http://www
w.bonusportaal.org/bonuss_2010‐20177
ERA‐NET
ERA
A‐NET‐hankkkeet verkotta
avat Euroopaan maiden tu
utkimus‐ ja kehitysohjelm
mia.
mesta esime
Han
nkkeisiin osaallistuvat kan
nsalliset tutkkimus‐ ja inn
novaatioraho
oittajat, Suom
erkiksi Tekess, Suo‐
men Akatemia ja
j eri ministe
eriöt.
• ERA
A‐NET –hankkkeissa osallistujat eli ka nsalliset rah
hoittajat järje
estävät yhte isen avoime
en haun euro
ooppa‐
laistten konsortioiden tutkim
mus‐ ja kehitttämishankke
eiden rahoittamiseksi.
http://www
w.tekes.eu/eun‐tutkimuspolitiikka/m uut‐ohjelmaat/era‐net/
http://netw
watch.jrc.ec.eeuropa.eu/home
•
•

Rahoitusta hankkeiden
n valmisteluu
un
Tekesin ja EELY:n valmistelurahoituss
Tekes tarjoaaa yrityksille ja tutkimuso
organisaatio ille rahoitustta H2020‐hankevalmisteeluihin. Rahoitusvaihtoeh
htoja
on kolme:
•
•

•

ntti‐hankkeeen valmistelu
ua osana toissta Tekesin rahoittamaa
a projektia, jos esi‐
Tekkes voi rahoiittaa Horison
merkiksi tavoittteena on laajjentaa tai jattkaa Tekes‐projektia kanssainvälisen yyhteistyön ha
ankkeeksi.
dynnettäväkssi, jos valmisstelussa on iso, Suomellee mer‐
Varrsinainen valmistelurahoitus on tarkooitettu hyöd
kittävä konsorttiohanke ja suomalaisku
s
mppan(e)ille
e on suunnittteilla tavannomaista osa
allistujaa meerkittä‐
väm
mpi rooli han
nkkeessa, vaiikkapa koorddinaattorina ja/tai työpaketin vetäjännä. Tätä rahoitusta ei sitten ole
tarkkoitettu esim
merkiksi Horisontti‐ohjelm
man suositun
n pk‐instrum
mentin hakem
musvalmisteluun.
Klussteriorganisaaatiot voivatt hakea Tekeesiltä rahoitu
usta Horison
ntti 2020 –akktivointiin eli edistämään suo‐
mallaisten yritysten Horisontti‐osallistuumista tai essimerkiksi lu
uomaan edeellytyksiä suo
omalaistoimiijoiden
osallistumiseen Euroopan Innovaatio‐ ja teknologiia‐instituutin
n EIT:n tulevviin KIC‐haku
uihin (ks. KIC‐haut
u). Klusterioorganisaatioilla viitataan lähinnä SHO
OKkeihin ja IN
NKAan
täältä http://eiit.europa.eu

hoitusta EU‐p
projektien haankevalmiste
eluun yritystten ke‐
Lisäksi EELY‐keskukseet voivat myyöntää pk‐yr itykselle rah
hittämissavustusvaro
oista.
Lisätied
dot: http://w
www.tekes.fi//rahoitus/hoorisontti2020
0‐hankkeiden
n‐valmistelu
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Fintrip
on järjestänyyt hakuja valmistelurahooituksen hakkemiseksi Horizon 2020 ––ohjelman liiikenneaiheissiin ha‐
Fintrip o
kuihin. Mahdollisestti avautuvistta hauista ilm
moitetaan erikseen.
dot: http://fin
ntrip.fi
Lisätied
Itämeristrategiaa tu
ukevien hankkeiden valm
mistelu: http
p://seed.eusbsr.eu
hoituslähteid
den ja ‐hakujjen listaus:
Pohjoissmaisten rah
Myös p
pohjoismaisiaa rahoitusläh
hteitä, jotka ovat usein pienehköjä,
p
kannattaa h yödyntää vä
älillisesti esim
m. ver‐
kottumiseen potenttiaalisten kum
mppaneidenn kanssa.
http://w
www.norden
n.org/en/resources/fundding‐and‐callss

9. LINKK
KEJÄ
Trafi, vvenerekisterrin ylläpito, tietopalvel ut
http:///www.trafi.ffi/veneily
ksen ylläpitto ja kehittääminen
Liikenn
nevirasto, merikartoitu
m
http:///www.liiken
nnevirasto.fi/ammattim
merenkulku//merikartatt
Suomeen Purjehdus ja Veneilyy ry, suomallaisten purssi‐ ja veneilyyseurojen ettujärjestö
http:///www.spv.fii
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
http:///www.finnboat.fi
Suomi veneilee
miveneilee.fii
http:///www.suom
Veneilyyn aapinen ‐ perustied
dot veneilyyyn liittyvistää asioista ja
a vesillä liikkkumisesta (etenkin
(
alo
oitteli‐
joille) h
http://www
w.suomivene
eilee.fi/ven eilyn‐aapinen
http:///venesatamat.fi/
http:///www.visitsaaristo.net//fi
http:///venelehti.fii/jakeluasem
mat/ (hintattiedot vene
eilijöiden ilm
moittamia)
Itäisen Suomenlah
hden venesaatamaesite :
https:///issuu.com//porvoo/do
ocs/venesattamaesite_2
212x230_20
016_web
Ulkomaaisia:
https:///www.marinanow.com
m/
http:///www.marin
nafinder.com/
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ETIS ‐ Euro
opean Tourism Indicato
ors System ffor sustainaable destina
ation managgement
http://ec.eeuropa.eu/ggrowth/secttors/tourism
m/offer/susstainable/in
ndicators_fi
UNWTO Guidebook on sustainab
ble tourism developme
ent
unwto.org/ccontent/guidebook‐su stainable‐to
ourism‐development
http://icr.u
eneovid: Sttudy on thee competitivveness of thhe recreatio
onal boating
g sector, 11//2015
https://ec..europa.eu//growth/too
ols‐databasses/vto/content/study‐‐competitivveness‐recre
eational‐boating‐
sector
Vene‐ohjelman loppuraportti ja visio
v
tuleva isuuden ven
nepalveluista
http://www
w.finnboat..fi/linked/fi//Vene_Ohjeelma_Loppu
uraportti_FI_SVE.pdf
http://www
w.finnboat..fi/linked/fi//VISIO_20225_Tulevaisu
uuden_venepalvelut.ppdf
SmartPortss ‐ Modern
n and attracctive small pports netwo
ork through cross‐bordder interactive informaation
system, joiint marketin
ng and imprroved port sservices (kääynnissä yhttä aikaa 30M
MILES‐hankkkeen kansssa)
http://dataabase.centrralbaltic.eu//project/322

10. MEDIASSA!
http://www
w.posintra.fi/uutta‐vauhtia‐vierasssatamille/
http://www
w.cursor.fi//fi/cursor/tiiedotteet/uuutta‐vauhtia‐vierassattamille
http://www
w.spv.fi/uutisarkisto/‐//asset_pubblisher/M5rO
OSbURB5Nb/content/330miles‐%E
E2%80%93‐
itaisen‐suo
omenlahden
n‐vesistomaatkailun‐
kehittamin
nen;jsession
nid=FA0864BAC3FBEF66FB22C8BA8
80C52778B
http://www
w.lehtiluukku.fi/lehti/kkaupunkilehhti‐ankkuri//_read/13.0
04.2016/1066912.html (s.
( 4‐5)
http://www
w.kymensanomat.fi/Online/2016//04/20/Terrvasaaren%20kehitt%CC3%A4misekksi%20etsitttiin%
20ideoita%
%20Haminassa/201632
20636664/44
http://www
w.reimari.fi/2016/04/2
26/ideoita‐oon‐kasapain
n‐toteuttam
minen‐vaatiii‐rahaa/
http://www
w.fcg.fi/lehti/etusivu/??id=173
http://www
w.kaakonku
ulma.fi/2016/09/22/klaamilan‐sataamaan‐suun
nnitteilla‐m ajoitusta‐jaa‐paljon‐
tekemista//

