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§ 188
Vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman hakeminen 
Helsinkiin

HEL 2021-003155 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hakea Sail Training International STI:ltä kan-
sainvälisen Tall Ships Races -tapahtuman järjestämistä Helsingissä 
heinäkuussa 2024.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli STI valitsee Helsingin 
vuoden 2024 Tall Ships Races -isännäksi, kaupunki sitoutuu suoritta-
maan STI:lle yhteensä 156 500 punnan suuruisen Port Fee -maksun, 
jonka vuodelle 2021 kohdentuvat kustannukset maksetaan kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myöhemmin tehtävän erillisen määrärahan 
kohdennuspäätöksen mukaisesti. Lisäksi hankkeen toteutuessa kau-
punki valmistelee talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmiin 2023–2024 
enintään 1 900 000 euron nettomääräisen varauksen tapahtuman jär-
jestelykuluihin vuosina 2022–2024.

Mikäli STI myöntää Tall Ships Races -tapahtuman järjestettäväksi Hel-
singissä 2024 kansliapäällikkö nimeää tapahtumalle valmistelutyöryh-
män.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 310 36082

sari.myllyniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, 
kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, 
urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki lisää kan-
sainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten tapahtumien syn-
nylle. Lisäksi Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden 
etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä 
kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Tall Ships Races on vuosittainen suurten purjelaivojen kilpailu, joka jär-
jestetään Itämerellä joka neljäs vuosi. Järjestäjänä toimii vuonna 1956 
Lontoossa perustettu aatteellinen järjestö Sail Training International 
(STI). Tapahtuman pääpaino ei ole itse kilpailussa vaan nuorisotyössä. 
Tapahtuman tarkoitus on edistää yhteisen purjehdustapahtuman kautta 
nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, us-
kontoon ja sosiaaliseen taustaan katsomatta. Turku ja Maarianhamina 
ovat vuonna 2021 järjestettävän Tall Ships Races -tapahtuman sata-
makaupunkeja Suomessa.

Helsinki on toiminut Tall Ships Races -kilpailujen kohdesatamana vuo-
sina 1972, 1988, 2000 ja viimeksi vuonna 2013. Tuolloin tapahtumaan 
osallistui noin 100 alusta eri puolilta maailmaa. Se keräsi Hietalahden 
alueelle yhteensä noin 500 000 kävijää. Vuoden 2013 kävijätutkimuk-
sen perusteella tapahtuma oli onnistunut. Kävijöistä 97 % arvioi tapah-
tuman kokonaisuutena erittäin hyväksi tai hyväksi ja kävijöistä 94 % 
suosittelisi tapahtumaa tuttavilleen aivan varmasti tai todennäköisesti. 
Tutkimuksessa arvioitiin tapahtuman suoran laskennallisen taloudelli-
sen vaikutuksen olleen 15–20 miljoonaa euroa Helsingin seudulle ja 
noin 8–10 miljoonaa euroa tapahtumalle.

Aiemmat Tall Ships Races -tapahtumat ovat olleet Helsingin kannalta 
erittäin onnistuneita. Kyseisen kaltaisen tapahtuman saamisella kau-
punkiin olisi merkittävää myönteistä vaikuttavuutta kaupungin matkailu- 
ja elinkeinotoimintaan. Heinäkuu on yleensä Helsingissä hiljainen kuu-
kausi, joten Tall Ships Races -tapahtuma toisi parhaaseen kesäaikaan 
merkittävän lisän Helsingin tapahtumatarjontaan.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmä on kokouksessaan 11.2.2021 lin-
jannut Tall Ships Races -tapahtumahankkeelle seuraavat päätavoitteet, 
mikäli Helsinki saa tapahtuman järjestettäväkseen.

 Tavoitteellinen nuorisotyö 2021-2024, koh-
deryhmänä erityisesti syrjäytymisvaarassa 
olevat 16-25-vuotiaat nuoret. 

 Merellisen strategian tavoitteet, merellisten 
palveluiden ja ekosysteemin kehittäminen. 
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 Tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suoje-
lutoimia. 

 Keskustan elävöittäminen ja kehittyvän, elä-
vän, urbaanin keskusta-alueen mahdolli-
suudet hankkeeseen kiinnitettynä.

 Vaikuttava tapahtumatoimialan ja helsinki-
läisten yritysten elinvoiman kasvattaminen 
ja palautuminen. 

 Elämyksellinen sisältökokonai-
suus kaupunkilaisten iloksi.

 Kaupunkitasoisen yhteistyön tiivistäminen ja 
mahdollisuudet kehittää kaupunkiorganisaa-
tion toimintaa yhteistyöverkostossa toimin-
tamallien ja uusien pysyvämpienkin toimin-
tojen puitteissa. 

Esittelijä katsoo, että Helsingin kaupungin on syytä hakea vuoden 2024 
Tall Ships Races -tapahtuman isäntäkaupungiksi. Kaupungin sitou-
mukset on lueteltu isäntäkaupunkisopimusmallissa, joka on esityslistan 
liitteenä. Viestintäosaston valmistelema hakemus on lähetettävä Sail 
Training Internationalille viimeistään 31.3.2021.

Onnistuneen Tall Ships Races -tapahtuman järjestäminen Helsingissä 
edellyttää huolellista ja pitkäjänteistä valmistelua sekä toimialojen ja lii-
kelaitosten sekä kaupungin yhtiöiden saumatonta yhteistyötä.

Hakemuksen jättäminen

Kuluvan vuoden kesän jälkeen Tall Ships Races järjestetään Itämerellä 
seuraavan kerran vuonna 2024. Ennakkotietojen mukaan noin kymme-
nen muuta Itämeren kaupunkia on ilmoittanut kiinnostuksensa saada 
satamakaupunki-isännyys kyseisenä vuonna. Hakemukset tulee toimit-
taa STI:lle viimeistään 31.3.2021.

Hakuohjeen mukaan hakemisessa tulee ottaa kantaa mm. seuraaviin 
asioihin:

 satama-alueiden sopivuus, infrastruktuuri ja 
järjestelyvalmiudet

 tapahtumaohjelma miehistöille ja päällystöl-
le
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 tapahtuman promootiojärjestelyt paikallisesti 
ja kansallisesti

 tuki ja sitoutuminen edistämään nuorten 
purjehtimista 

 järjestettyjen purjehdustapahtumien määrä

 osallistuvien purjealusten mahdollisuus jär-
jestää sidosryhmä- ja yleisöpurjehduksia

Isäntäsatamasopimus määrittelee kaupungin järjestelyvelvoitteet.

Näitä ovat mm.

 kilpailuorganisaation vaatimat tilat

 satamapaikat ja satamapalvelut

 STI:n delegaatiolle majoitus- ja ruokailupal-
velut

 median tilat ja -palvelut

 tapahtuman yhteistyökumppaneiden pro-
mootiotila

 kapteenien illallinen

 purjehtijoiden juhlat

Isäntäsatamasopimuksen tekstimalli, joka on salassa pidettävä (JulkL 
24 § 20 mom.), on nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Valituille satamakaupungeille ilmoitetaan tuloksesta touko-kesäkuun 
aikana 2021. Välittömästi valinnan jälkeen tuleva isäntäkaupunki alle-
kirjoittaa STI:n kanssa sopimuksen, jossa se sitoutuu tapahtuman jär-
jestelykustannuksiin ja yhteistyöhön jatkovalmistelussa. Valittujen kau-
punkien tulee kuukauden sisällä isäntäsatamasopimuksen allekirjoituk-
sen jälkeen maksaa Sail Training International -organisaatiolle ensim-
mäinen Port Fee -maksu, joka on suuruudeltaan 39 125 puntaa (nyky-
kurssin mukaan n. 45 668 euroa). Tämän jälkeen satamakaupunki 
maksaa vuosina 2022–2024 Sail Training International -organisaatiolle 
vuosittain 39 125 puntaa (nykykurssin mukaan n. 45 668 euroa). Yh-
teensä satamakaupungiksi hyväksytyksi tulo maksaa 156 500 puntaa 
(nykykurssin mukaan n. 182 000 euroa).  
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Vuoden 2013 Tall Ships Races -tapahtuman loppuraportissa todetaan, 
että kaupungin menot ilman henkilöstökuluja olivat yhteensä 2,5 mil-
joonaa euroa ja tulot noin 550 000 euroa. Nettomenot olivat noin 1,95 
miljoonaa euroa.  

Sport Business School Finland toteutti 2013 Helsingissä järjestetyn Tall 
Ships Races -tapahtuman taloudellisten vaikutusten arvioinnin, joka oli 
osa laajempaa, Sponsor Insightin toteuttamaa tapahtumatutkimusta. 
Tutkimus tehtiin Helsingin kaupungin elinkeino-osaston toimeksiannos-
ta. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa tapahtuman suorista lasken-
nallisista taloudellisista vaikutuksista Helsingin seudulle sekä tapahtu-
malle. Tutkimuksessa arvioitiin tapahtuman suoran laskennallisen ta-
loudellisen vaikutuksen olleen 15–20 miljoonaa euroa Helsingin seudul-
le ja noin 8–10 miljoonaa euroa tapahtumalle.

Tall Ships Races -tapahtumien aluskanta on kasvanut vuodesta 2013 
merkittävästi. Kasvanut aluskanta merkitsee sitä, että Länsisataman 
alue (Jätkäsaarenlaituri, Sillilaituri, Hietalahdenranta) käy ahtaaksi. 
Näillä laivamäärillä alukset olisi syytä sijoittaa Länsisataman lisäksi 
Eteläsataman Halkolaituriin ja Katajanokan vierasvenesatamaan. Täl-
läkin mallilla osa laivoista joudutaan sijoittamaan rinnakkain. Ympäristö 
tarjoaa hyvät kävelyreitit yleisölle ja alueet ovat helposti saavutettavis-
sa julkisilla kulkuvälineillä. Kahden satama-alueen käyttö tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tapahtuman toimintojen levittäytymisen laajasti keskus-
tan alueelle.

Arvio Helsingin vuoden 2024 Tall Ships Races -tapahtuman kokonais-
budjetiksi noin 2,5 miljoonaa euroa. Tästä osa voidaan kattaa yhteis-
työkumppaneilta saatavilla tuloilla, jotka koostuvat rahasta, palveluista 
tai tavaroista, joiden yhteisarvoksi on arvioitu 600 000 – 1 000 000 eu-
roa. Tapahtuman aiheuttamat nettomenot Helsingin kaupungille olisivat 
siten enintään 1,9 miljoonaa euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle 
kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 310 36082

sari.myllyniemi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


