
 

 

Helsingin matkailukesän Q&A 28.5.2021 

 
Millaisia matkailijamääriä Helsinkiin odotetaan tänä kesänä? 
 
Kesä on Helsingin matkailulle vuoden vilkkainta aikaa ja kesäkuukausina koetaan piikki matkailijamäärissä. 

Helsingin matkailu on kuitenkin kohtuullisen ympärivuotista verrattuna muuhun Suomeen.  

Alla olevassa kuvassa näkyy Helsingin matkailijamäärien jakaumaa muutaman edellisen vuoden 

kesäkuukausina.  

 

Kuva 1 Rekisteröityjä yöpymisiä Helsingissä kesä – elokuu (lähde: Visit Finland tietopalvelu Rudolf) 

 Alkuvuoden käyttöaste hotelleissa on ollut 16 ja 13 prosentin välillä. Huhtikuussa 13.3 prosenttia. 

Normaalisti käyttöaste on huhtikuussa noin 65 prosenttia. 

 Toukokuun ennakkotiedon mukaan käyttöaste on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla kun 

huhtikuussa. 

 Isot hotelliketjut viestittävät todella kriittisestä taloustilanteesta. 

 Kansainvälisten risteilijöiden osalta kesä näyttää huonolta. Koko alkusesonki on käytännössä 

peruttu ja monet varustamot ovat peruneet koko kesän tai jopa koko vuoden. Jotkin varustamot 

pyrkivät aloittamaan toiminnan loppukesästä. Tilanne elää voimakkaasti.  

Matkailun tilastoista lisää Helsingin matkailun Fact Sheetista. 
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Ulkomaiset Kotimaiset Yhteensä

https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/matkailu-ravintola-ja-tapahtuma-ala-helsingissa%E2%80%93fact-sheet-5-3-2021.pdf


Miltä Helsingin tuleva matkailukesä näyttää?  
 
Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, matkailu (Helsingin kaupunki) 

”Kulunut vuosi on ollut äärimmäisen rankka matkailuyritysten näkökulmasta ja kassat ovat tyhjiä. Viime 

kesä kohteli Helsinkiä erittäin karusti, kun kotimaiset matkailijat eivät saapuneet Helsinkiin samoin kuin 

muualle Suomeen. Ja tietenkin Helsingille tärkeät kansainväliset matkailijat puuttuivat kokonaan. 

Odotamme, että tämä kesä tulee olemaan täysin erilainen muuttuneen epidemiatilanteen ja kiihtyvän 

rokotustahdin ansiosta. Kansainväliset vieraat puuttuvat tulevanakin kesänä, mutta teemme kaikkemme, 

että kotimaiset matkailijat löytävät Helsingin. Kaupungissa on paljon uutta – Biennaali, uudet hotellit, 

Kasarmintorin terassi, jne. Meillä on myös useita kehittämishankkeita käynnissä, joista olemme todella 

innoissamme.” 

Jukka-Pekka Tolvanen, yritysluotsi ravintolat, Helsingin kaupunki 

”Helsingin matkailukesä näyttää ravintoloiden osalta erinomaiselta. Kaupungissa nähdään mielenkiintoisia 

avauksia sekä terassien että uusien ravintoloiden osalta. Jo tutummilla maailmanluokan ravintoloilla on 

ollut hyvin aikaa valmistautua tulevaan sesonkiin, joten jokainen yksityiskohta on hiottu huippuunsa. 

Helsingissä on tulevana kesänä mahdollista nauttia uusista kokemuksista ja entistäkin maukkaimmista 

elämyksistä. Helsingin kesä näyttää vuosi vuodelta yhä enemmän eläväisen eurooppalaisemmalta!” 

Minttu Perttula, Merellinen Helsinki -strategian projektipäällikkö, Helsingin kaupunki 

”Tämä kesä näyttää hyvältä, joskin myös viime kesänä ihmiset liikkuivat aktiivisesti rannoilla ja merellä. 

Luonnollisesti kv matkailijoiden poissaolo näkyi vahvasti esim. saariston lounas/illallisristeilyjen kysynnässä. 

Toisaalta esim. Pihlajasaaren kesäkuukausien kävijämäärä jopa kasvoi. Tämä kevät on puolestaan ollut 

biennaaliin valmistutuvassa Vallisaaressa huomattavasti vilkkaampi kuin edellinen ja biennaalista odotetaan 

todellista kävijäbuustaajaa saaristoon.” 

Lisäksi Minttu mainitsee myös Helsingin uudet vesiliikennereitit, Rastilaan avautuvan vesipuiston, veneiden 

yhteiskäyttöpalvelu Skipperi Fleetin ja Laajasaloon nousevat MajaMaja-ekomökit. 

Mari Somero, matkailuneuvonta, Helsinki Marketing 

”Uskomme, että tänäkin kesänä asiakkaitamme ovat suurimmaksi osaksi kaupunkilaiset, jotka haluavat 

vinkkejä kaupungin kokemiseen turvallisesti ja toisaalta etsivät uusia paikkoja, elämyksiä ja kokemuksia. 

Biennaali, meri ja saaristo sekä muut luontoelämykset kiinnostavat. Toivotamme ilolla tervetulleeksi 

matkailijat myös muualta kotimaasta – ja Suomen ulkopuolelta heti kun se on mahdollista! 

Viime kesänä heinäkuussa Helsinkiin saapui jonkin verran matkailijoita Euroopasta niistä maista, joissa 

koronatilanne oli hyvä ja Suomeen pääsi. Silloin saimme matkailijoita sellaisista maista joista ei perinteisesti 

Suomeen niin usein tulla, ja oli mahtavaa päästä esittelemään heille Helsingin tarjontaa. Nyt toivomme, 

että loppukesästä rokotuskattavuuden ansiosta kansainvälinen matkailu alkaa pikkuhiljaa päästä käyntiin ja 

uskomme että Helsinki on erinomainen ja turvallinen post-koronakohde kaikille matkailijoille.” 

Rilla Engblom, Linnanmäki 

”Odotamme innoissamme tulevaa huvikautta. Tänä vuonna moni matkustaa kotimaassa ulkomaiden sijaan, 

ja monet myös varmasti kaipaavat, että pääsee jälleen viettämään aikaa yhdessä perheen tai kavereiden 

kanssa. Linnanmäellä sen voi tehdä huoletta, sillä ulkohuvipuistona meillä on isosti tilaa ilolle ja 

varmistamme terveysturvallisuuden myös monilla muilla toimilla. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/joukkoliikenne/lauttaliikenne/vesireittiliikenne/
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/vuosaari-saa-kesalla-oman-vesipuiston
https://www.skipperi.fi/fleet
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/2496650


Tilanne on siinä mielessä samanlainen kuin viime kesänä, että tälläkin huvikaudella rajaamme puiston 

kävijämääriä, jotta puistossa on tarpeeksi väljää. Linnanmäellä on monia uudistuksia, joita kannattaa tulla 

paikanpäälle kokemaan.” 

Sari Nevanlinna, Helsingin Satama Oy 

”Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien kokonaismäärä oli vuonna 2020 / 4756685 

matkustajaa. Koronan vaikutukset alkoivat vaikuttaa matkustajamääriin maaliskuussa 2020. 

Vuoteen 2020 verrattuna olemme noin kuukauden jäljessä oletetusta matkustajamäärien kasvusta. Tämä 

johtuu siitä, että rajatarkastukset ovat vielä voimassa kesäkuulle. 

Perusskenaarion mukaan vuoden 2021 matkustajamäärät olisivat +31% vuoteen 2020 verrattuna. 

Pessimistisen skenaarion mukaan +7%. Viivästyneen palautumisen skenaarion mukaan -16%. 

Todennäköisesti toteutuma tulee olemaan jotain pessimistisen- ja viivästyneen palautumisen skenaarion 

väliltä. Kaikki riippuu Suomen Hallituksen päätöksistä matkailun avaamiseksi. Sataman arvio on, että 

matkustusrajoitusten purku tulee vaikuttamaan laivamatkustuksen piristymiseen aikaisintaan heinä-

elokuussa. Kansainvälisen risteilyliikenteen osalta emme odota aluskäyntien toteutuvan mutta jos jotain 

toteutuu, on se iloinen asia ja plussaa.” 

Mira Linnanmaa, VR 

”Junamatkustamisessa on nähtävissä selvää piristymistä ja olemme lisänneet markkinaehtoiseen 

liikenteeseen lisää kaukoliikenteen junia. Matkustus lisääntyy entisestään rokotusten edetessä ja rajoituksia 

purettaessa. Ihmisillä on patoutunutta tarvetta matkustaa ja edessä on varmasti vilkas kotimaan matkailun 

kesä raiteilla. Helsinki on monipuolinen kesäkaupunki, jonne varmasti matkustetaan tänäkin vuonna 

muualta Suomesta sankoin joukoin. 

Olemme myös tuoneet myyntiin täysin uuden, Interrail-lippua muistuttavan lipputyypin, jolla voi matkustaa 

rajattomasti VR:n lähi- ja kaukojunissa. Valmistaudumme vilkkaaseen kotimaan matkailun kesään myös 

alentamalla kaukoliikenteen lippujen hintoja tietyillä reiteillä.  

Matkustaminen on ollut vilkkaampaa tänä keväänä viime vuoden huhti-toukokuuhun verrattuna, jolloin 

Uudenmaan sulun vaikutus oli vielä nähtävissä. Myös viime kesänä kotimaan matkailu oli pinnalla ja tänä 

kesänä trendi vahvistuu.” 

Lisätietoa VR-sivustolla 

Marianne Mäkelä, Allas Sea Pool 

”Olemme valoisalla mielellä ja kesänviettoa on jo aloiteltukin, kun säät ovat jo paikoin olleet kutsuvat. 

Kokonaisvaltaisesti ajateltuna matkailun kesä on meille suotuisampi, kun koronatilanne on nyt hieman 

tasaantunut ja koronan kanssa on opittu elämään. Lähimatkailuun uskomme merkittävästi jo siitäkin syystä, 

että Altaan isoilla terassi- ja piha-alueilla sekä aina aurinkoisella allasalueella, on paljon tilaa oleskella ja 

viettää hetkiä Helsingissä turvallisesti ulkotiloissa ja omalla porukalla. Toki ulkomaiset matkailijat eivät 

todennäköisesti tulevana kesänä sankoin joukoin saavu, mutta toisaalta kotimaisia lähimatkailijoita 

odotamme sitäkin enemmän.  

Vaikka ulkomaisten matkailijoiden määrät olivat viime kesänäkin maltilliset, saavutimme mainintoja 

ulkomaisissa medioissa 2,5 kertaa enemmän kuin edellisinä kesänä Meltwaterin raportin mukaan. 

Uskomme siihen, että pitkäjänteinen työ kantaa sekä vaikeiden aikojen yli, että tuo tulevaisuudessakin 

kiinnostuneita turisteja entistä enemmän Helsinkiin. 

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/


Keikkakesä näyttää viimevuotiseen nähden nyt merkittävältä sekä meille että helsinkiläisille ja lähialueilla 

asuville, koska ihmiset eivät ole juurikaan toisiaan tavanneet tiukkojen rajoitusten vuoksi. Viime vuonna 

opittiin, miten järjestetään terveysturvallisia ja ihmisille miellyttäviä kokemuksia Altaan 

konserttitapahtumissa. Tänä vuonna keikkojen valikoima on sekä isompi että monipuolisempi ja se näkyy 

nyt olevan myös asiakkaiden kannalta oikeaan osunut toimenpide, koska hieno määrä lippuja on jo ostettu. 

Myös uintiharrastusta on selvästi kaivattu, kun hallit ovat olleet kiinni aika pitkään pääkaupunkiseudulla.” 

Heli Suhtala Uvalic, Temppeliaukion kirkko 

”Nyt kun rajoituksia hieman lievennettiin ja saamme (ainakin alkukesästä) jälleen pienimuotoisesti tarjota 

tapahtumia vierailijoille, luo tämä uskoa vierailijoiden kiinnostuksesta osallistua tarjolla oleviin tapahtumiin. 

Ulkorajoitukset (50 hlö) otamme innolla vastaan ja tämä on saanut meidät kehittämään aivan uusia 

opastustuotteita. Maksetun some-mainonnan potkaisemme käyntiin heti kun ja jos rajoitukset antaisivat 

vielä enemmän myötä sisällä tapahtuvien esim. pienimuotoisten päiväkonserttien suhteen. Olemme 

optimistisia, sillä arvelemme, että rajoitusten hieman hellittäessä ihmisillä on jo huomattava tarve olla 

sosiaalinen ja olla mukana kokemassa asioita.  

Toivon mukaan Helsinkiin uskalletaan tulla myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta ja kehyskunnista, eikä 

pelätä liikaa tartuntatilannetta. Ikävä kyllä näemme, että ulkomaiset vierailijat jäävät vähiin. Heinäkuussa 

julkaistava rokotepassi tarvitsisi vierelleen helpot maahantulorutiinit. 

On ollut vuosi hiljaista aikaa miettiä korona-ajan käytäntöjä ja siten osaamme paremmin ottaa vastaan 

tämän tulevan kesän. Olemme olleet avoinna läpi koko pandemia-ajan, joten siten kesä ei tuo uutta 

tullessaan.” 

Marika Nöjd, Tallink Silja 

”Tämänhetkisten matkustuslinjausten mukaan (voimassa tällä hetkellä 15.6. asti) Suomeen päin pääsevät 

matkustamaan vain välttämättömästä syystä matkustavat ja tietysti Suomen kansalaiset. Turistit ympäri 

maailmaa eivät siis tällä hetkellä pääse matkustamaan Suomeen, eli heitä ei myöskään ole laivoillamme. 

Normaalisti laivoillamme on kesäisin paljon turisteja ympäri maailmaa, joten tuleva matkailukesä meidän 

näkökulmastamme nojaa suomalaisten matkailijoiden varaan. Toivomme totta kai, että matkustuslinjaukset 

muuttuvat ja myös ulkomaalaiset turistit pääsisivät matkustamaan Suomeen. Ulkomaisen vapaa-

ajanmatkustuksen ollessa tiukasti rajoitettua puuttuu myös suuri osa turisteja Helsingin katukuvasta, 

ravintoloista, kaupoista ja eri vierailukohteista. 

Teemme tulevana kesänä suomalaisille suunnattuja risteilyjä Silja Serenadella, joissa ei ole maissakäyntiä 

kohteessa tai joissa matkustetaan kotimaan kohteeseen, Ahvenanmaalle. Tällä hetkellä varauksia tulee 

tasaisesti ja toivomme, että risteilyille saavuttaisiin ympäri Suomen, mikä toisi turisteja myös Helsinkiin.  

Viime kesänä koronatilanne Suomessa, Virossa ja Latviassa oli hyvä, matkustus näiden maiden välillä oli 

sallittua ilman karanteeneja tai koronatestejä. Vaikka viime kesänäkin matkustajia oli vähemmin kuin 

aiempina kesinä ja reittivaihtoehdot poikkesivat normaalista, oli matkustajia kuitenkin tilanteeseen nähden 

ihan hyvin. Viime kesänä Tallink Silja aloitti risteilyt Helsingistä Riikaan, ja ne osoittautuivat todella 

suosituiksi. Veimme kymmeniä tuhansia suomalaisia laivalla Riikaan ja toimme samalla kymmeniä tuhansia 

latvialaisia päiväksi Helsinkiin.  

Tänä kesänä matkakohteita on jouduttu jälleen suunnittelemaan uudelleen niin, että matkustus olisi 

mahdollisimman vaivatonta eikä matkustajien tarvitsisi huolehtia koronatesteistä tai karanteenista matkan 

jälkeen. Tähän olemme pyrkineet vastaamaan juuri Silja Serenaden risteilyillä, jotka on varattavissa vain 

Suomesta lähteville matkustajille. Toivomme tietysti, että matkustusrajoituksista luovuttaisiin 

mahdollisimman pian ja matkustamaan pääsisi vapaammin.” 



Susanna Silvonen, Korkeasaari 

”Korkeasaaren eläintarha avautui usean kuukauden kiinniolon jälkeen toukokuussa ja muutaman viikon 

kokemuksella voimme todeta, että patoutunut kysyntä odottaa mahdollisuuksia purkautua. Vapaa-aikaa on 

lisääntyneen etätyöskentelyn ansiosta entistä enemmän ja toistaiseksi tekemistä on ollut rajallisesti tarjolla. 

Uskomme, että tulevastakin kesästä tulee kotimaan matkailun huippukesä, myös Helsingin osalta. 

Kestosuosikit kuten Korkeasaari, Linnanmäki ja Suomenlinna sekä Vallisaaressa järjestettävä Helsinki 

Biennaali tukevat Helsingin vetovoimaisuutta, erityisesti kotimaisten perhematkailijoiden osalta. 

Viime vuonna Korkeasaaren asiakaskunta oli korostuneen eteläsuomalaista. Tutkimuksemme osoittavat, 

että viime kesästä kiinnostus Korkeasaarta kohtaan on kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella. Odotamme tulevasta kesästä vilkasta. Edellytämme vierailijoilta ennakkovarausta, jonka 

avulla saapumista voidaan porrastaa ja kävijämäärää tarvittaessa rajoittaa. Korkeasaari on turvallinen 

vierailukohde, olemme iso ulkoilmakohde ja kiinnitämme erityistä huomioita vierailijoiden turvallisuuteen.” 

Mikko Turtiainen, Finnair 

”Tilanne on monella tapaa parantumassa, kun rokotekattavuus kasvaa, useat EU-maat avaavat rajojaan ja 

ihmisten halu matkustaa on vahva. Finnair lisää lentoja Euroopan liikenteeseen kysynnän tahdissa. 

Lisäämme lentoja myös Pohjois-Amerikan reiteille (New York, Chicago, Los Angeles), koska Yhdysvalloissa 

rokotekattavuus on edennyt hyvin. Uskomme Suomen olevan monelle houkutteleva matkustuskohde, 

edellyttäen että Suomi avaa rajojaan ulkomaisille matkailijoille muun Euroopan tahtiin. Finnairilla on 

valmius lisätä lentoja nopeastikin, kun matkustusta avataan. 

Arvio on, että tuleva kesä tulee olemaan vahvempi matkustuksen osalta kun kesä 2020, mutta paljon 

riippuu siitä, avaako Suomi rajojaan yleiseurooppalaisen mallin mukaisesti. Lisäämme lentoja kesäkuusta 

alkaen, ja meillä on valmius kasvattaa lentojen määrää, kun matkustusta avataan.” 

Johanna Uimonen, Scandic Hotels 

”Tänä kesänä Helsinki näyttää kiinnostavan myös kotimaisia kesämatkalaisia. Uusi hotellimme Scandic 
Grand Central Helsinki, monet hienot näyttelyt, perhekohteet ja Helsinki Biennaali nostavat mielenkiintoa. 
Helsinkiin halutaan tulla pitkän tauon jälkeen vierailemaan tai sukulaisia tapaamaan. Tosin tässä vaiheessa 
näyttää, että Helsinki jää ilman suurempaa kansainvälisten vierailijoiden joukkoa tiukkojen 
matkustusrajoitusten takia. Uskomme myös, että varsinkin keväällä suositut staycation-majoitukset 
erityisesti viikonloppuisin kiinnostavat myös helsinkiläisiä ja lähialueen asukkaita tulevan kesän aikana. 

Mielestämme viime vuotisen vertailun voisi jättää pois ja keskittyä siihen, että herätetään kiinnostusta 
saada tänne nyt matkailijoita. Kaikilla tiedossa, että viime kesä oli todella huono. Helsinki on herättänyt 
asiakkaissamme enemmän kiinnostusta kuin viime kesänä. Uudenmaan sulku ja Pääkaupungin 
epidemiatilanne loivat ei houkuttelevan tilanteen tulla Helsinkiin.” 

Minna Sauramaa, Finlandia-talo 

”Finlandia-talolla risteilymarkustajien kahvitukset ja opastetut kierrokset on tänä vuonna peruttu. 

Tilaisuudet kotimaiset ja kansainväliset on peruttu lukuunottamatta pääsykokeita, vaalilaskentaa ja 

ylioppilasjuhlia. Kahvila pidetään kuitenkin auki alueen lounastajille sekä satunnaisille matkustajille.  

Ero on huomattava, erityisesti kansainvälisten kongressien osalta. Myös kotimaisia tilaisuuksia oli viime 

vuonna paljon kesä- ja elokuussa.” 

Elena Heiska, Nordic Hotels & Resorts Finland 



”Kesä- ja heinäkuuta varataan jossain määrin jo ennakkoon, toisin kuin aiempia kuukausia jotka varautuvat 

viikon-parin viiveellä. Eli niille on hiukan varauksia jo pohjalla. Kuitenkin ilmassa on paljon epävarmuutta, 

joka hillitsee varaamista, kun kesän osalta on vielä iso kysymysmerkki, millä tavoin ravintolat saavat olla 

auki ja mitä kokoontumisrajoituksille tulee tapahtumaan. Näillä on iso vaikutus siihen, miten ihmiset 

liikkuvat Helsinkiin ja Helsingissä. 

Ennakkovaraustilanne on hiukan parempi tässä vaiheessa verrattuna 2020 kesään, jolloin korona oli vielä 

uusi tilanne ja Uudenmaan sulku tuore asia ihmisten mielissä, Helsinkiin ei uskallettu tulla. Tuleva kesä 

tulee kuitenkin olemaan hyvin pitkälti edelleen kotimaisen matkailun varassa, joten siltä osin lähtötilanne 

on samankaltainen. Mikäli Suomen rajoja aletaan avata kohti loppusyksyä, tilanne helpottuu oleellisesti, 

mutta siitä ei vielä ole merkkejä.” 

 

  



Mitä uutta Helsinki tarjoaa matkailijoille tänä kesänä? 
 
Helsinki tarjoaa tänäkin kesänä matkailijoille uusia elämyksiä vanhojen suosikkien lisäksi. MyHelsinki.fi -

sivustolta löytyy kattava katsanto matkailijoille inspiraatioksi paikallisten suosittelemana. 

Tänä kesänä Helsingissä on mm. seuraavia uutuuksia:  

Kasarmitornin kesäterassi 

Viime kesänä suuren suosion saanut Senaatintorin terassikokeilu siirtyy tänä kesänä Kasarmitorille. 

Kasarmitorin kesän on määrä avautua Helsinki-päivänä 12.6. ja jatkua aina elokuun puoliväliin saakka. 

Edelliskesältä tuttu urbaani siirtolapuutarha -konsepti skaalataan Kasarmitorille sopivaksi ja siihen tuodaan 

lisämausteeksi ripaus taidetta ja merellistä tunnelmaa. Lisäksi kokonaisuuteen on tarkoitus liittää 

katukokeilu, joka reitittää kulkua niin terassialueelle kuin sieltä Helsinki Biennaalin paviljongille ja 

lähtölaiturillekin. 

Lisätietoja Kasarmitorin keräterassista ja sen ravintolatoimijoista  

Helsinki Biennaali 

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo 

korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Ensimmäinen biennaali järjestetään ainutlaatuisessa 

ympäristössä, Vallisaaressa 12.6.–26.9.2021. Helsinki Biennaali esittelee yhteensä 40 kansainvälistä 

taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että maailmalta. Taiteilijat on kutsuttu luomaan Vallisaareen 

uusia paikkasidonnaisia ja väliaikaisia teoksia tai esittämään olemassa olevia teoksia, jotka asettuvat 

vuoropuheluun saaren kanssa. Helsinki Biennaali on yleisölle maksuton mutta lautta Vallisaareen on 

maksullinen. 

Lisätietoja Helsinki Biennaalista 

Scandic Grand Central-hotelli 

Keskellä poikkeuksellista kevättä Helsingin paraatipaikalle avautui uusi hotelli, joka on jo nähtävyys 

itsessään. Scandic Grand Central Helsinki sijaitsee Helsingin rautatieasemalla Eliel Saarisen yli sata vuotta 

sitten suunnittelemassa vanhassa jugendrakennuksessa. Hotellissa on 491 huonetta ja sen käytävä on jopa 

159 metriä pitkä. Hotellihuoneista voi nähdä muun muassa Kansallisteatterin, Ateneumin, asemalaiturin tai 

Kaisaniemen puiston. 

Lisätietoja Scandic Grand Central-hotellista 

Vuosaaren vesipuisto 

Rastilan uimarannalle aukeaa juhannuksen jälkeen veden päällä sijaitseva seikkailupuisto. Koko perheelle 

suunnatussa vesipuistossa pääsee tasapainoilemaan, kiipeilemään torneissa ja ylittämään monenlaisia 

esteitä. Vesipuisto on auki näillä näkymin syyskuulle saakka säästä riippumatta.  

Lisätietoja vesipuistosta 

MajaMaja ekomökit 

Laajasaloon on nousemassa MajaMaja-ekomökkejä ja sauna, joihin ensimmäiset majoittujat pääsevät 

tulevana syksynä. Tavoite on, että kaikki ekomökit ovat käytössä kesällä 2022. 

Lisää mökeistä täällä  

  

https://www.myhelsinki.fi/fi/
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kasarmitorinkesa
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kasarmitorin-kesan-ravintolatoimijat-on-valittu
https://helsinkibiennaali.fi/
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/eliel-saarisen-ikoniselle-rautatieasemalle-avautui-tanaan-uusi-hotelli
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/vuosaari-saa-kesalla-oman-vesipuiston
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/2496650


Millaisia projekteja Helsingin kaupungilla on käynnissä liittyen tulevaan matkailukesään?  
 
Helsingin kaupungilla on käynnissä useita projekteja, jotka liittyvät myös tulevaan matkailukesään: 

Matkailijavirtojen seuranta kaupungissa Hypercellin kanssa 

Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena erityisesti turvallisuuteen liittyvät toimet ovat 

korostuneet. Kaupungin Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hanke pyrkii edistämään 

Helsingin matkailun turvallisuutta ja matkailuelinkeinon palautumista kriisistä. Osana hanketta yhdessä 

Hypercellin kanssa aletaan kerätä ja analysoida tietoa siitä, missä kaupungin kohteissa ja matkailun 

keskeisillä nähtävyyksillä esiintyy ruuhkaa, sekä kuinka paljon ja mihin suuntaan ihmisiä liikkuu 

mittausalueilla eri ajankohtina. 

Kaupunkitilaan asennettavien sensoreiden ja niiden keräämän Bluetooth-datan pohjalta rakentuu myös 

matkailijoille suunnattu Heatmap-sivusto, josta matkailija voi nähdä reaaliajassa kunkin kohteen, 

nähtävyyden tai palvelun ruuhkatilanteen ja näin valita vierailuaikansa turvallisemmin. Heatmap on 

tarkoitus julkaista käyttöön kesäkuussa 2021.  

Lisätietoja turvallisuushankkeesta ja Heatmapista: Helsingin kaupunki ja Hypercell  

Valitse vastuullisemmin-palvelu 

Valitse vastuullisemmin–palvelu on Helsingin kaupunkimarkkinointisivustolla MyHelsinki.fi:ssä kesällä 2019 

lanseerattu digitaalinen palvelu, joka auttaa kaupunkilaisia ja Helsingissä vierailevia valitsemaan 

kestävämmin toimivia ravintoloita, käyntikohteita, kivijalkakauppoja, majoitusyrityksiä jatapahtumia. 

Palvelu tarjoaa samalla paikallisille yrityksille konkreettisia työkaluja omanvastuullisuustyön näkyväksi 

tekemiseen ja kehittämiseen 

Palvelun kriteeristöä on hiljattain päivitetty ja vastuullisempien valintojen kriteeristön läpäisseet 

palveluntarjoajat on merkitty vihreällä kulmamerkillä My Helsingin Valitse vastuullisemmin-sivustolla. 

Lisätietoa Valitse vastuullisemmin-palvelusta täällä 

Uudenmaan matkailun yhteinen verkkokauppa 

Uudellemaalle on avautumassa kesällä oma matkailun verkkokauppa, jossa matkailijat voivat ostaa koko 

Uudenmaan matkailupalveluita yhdestä paikkaa. Verkkokauppa tuo yhteen Uudenmaan yritykset ja 

tuotteet, jotta matkailijan on helpompi saada kokonaiskuva tarjonnasta ja tehdä ostoksia. Matkailun 

verkkokaupan avautumisesta tiedotetaan erikseen Helsingin kaupungin matkailuelinkeinon sivuilla. 

Lisätietoja Uudenmaan matkailun verkkokaupasta täällä  

Matkailuyksikön perustaminen elokuussa 2021 

Helsingin kaupunki on päättänyt panostaa matkailuun entistä enemmän ja sen seurauksena elinkeino-

osastolle perustetaan syksyllä matkailuyksikkö. Uusi matkailuyksikkö kehittää muun muassa matkailuun 

liittyvää tiedolla johtamista, kestävän matkailun toimintamalleja, tuotekehitystä sekä uusia innovaatioita 

läheisessä yhteistyössä koko matkailun ekosysteemin ja Helsingin matkailuyritysten ja -verkostojen kanssa. 

Tarkempia suunnitelmia tehdään parhaillaan ja asiasta kerrotaan myöhemmin lisää.  

Lisätietoa uudesta matkailuyksiköstä täällä 

  

https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/turvallisuus/Matkailun+turvallisuuden+alueellinen+johtaminen/
https://www.hypercell.ai/helsinki
https://www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin
https://www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin
https://www.linkedin.com/pulse/bookingpoint-jukka-punam%25C3%25A4ki/?trackingId=QcXZzAbCxbWe8LT9IdPD4Q%3D%3D
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-nostaa-kansainvalisessa-kilpailussa-parjaamisen-keskioon


6Aika: Carbon Neutral Tourism –hanke 

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toteuttaa 6aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyössä 

Turun Kaupungin, Visit Tampereen ja Forum Virium Helsingin kanssa. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite 

on vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen 

Suomessa kasvattamalla datan avulla ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista 

vähentämismahdollisuuksista. Hanke on parhaillaan käynnissä ja kehitystyötä jatketaan aktiivisesti läpin 

kesän. 

Lisätietoja Carbon Neutral Tourism –hankkeesta täällä  

Lisäksi käynnistymässä kaksi uutta matkailuhanketta 

Elokuussa on käynnistymässä kaksi uutta hanketta, tarkemmin Carbon Neutral Experience - Uudenmaan 

matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta & Kestävää Nostetta Matkailuun –hankkeet. Näistä 

tiedotamme lisää myöhemmin matkailuelinkeinon verkkosivuilla. 

 

Miten Helsingin matkailuneuvonta palvelee matkailijoita kesällä? 
 

Helsingin matkailuneuvonta palvelee 1.6. alkaen Rautatieaseman länsisiivessä sekä 12.6. alkaen Helsinki 

Biennaalin paviljongilla Vanhan Kauppahallin vieressä tarjoten tietoa kaupungista, käyntikohteista, 

tapahtumista ja palveluista niin paikallisille kuin matkailijoille useilla eri kielillä. Matkailuneuvontaa saa 

myös katukuvassa näkyviltä Helsinki helpeiltä sekä verkko-, chat- ja puhelinpalveluna. 

 

Matkailuneuvonnan toimipisteet, aukioloajat ja yhteystiedot: 

 

Matkailuneuvonta Rautatieasema 

Elielinaukio 3, länsisiipi, 00100 Helsinki 

Avoinna 1.6. alkaen ma-la klo 9-18, su klo 9-16 (15.9. lähtien ma-pe klo 9:30-17:30, la-su klo 10-16) 

 

Matkailuneuvonta Helsinki Biennaalin paviljonki 

Lyypekinlaituri, 00130 Helsinki 

Avoinna 12.6.-29.8. ma-su klo 9:30-17:30 (syyskuussa ke-su klo 9:30-17:30) 

 

Matkailuneuvonnan sähköiset palvelukanavat  

Sähköiset palvelukanavat auki päivittäin klo 9-16 

Chat osoitteessa myhelsinki.fi 

Puh. (09) 310 13300  

helsinki.touristinfo@hel.fi 

Verkkosivut https://www.myhelsinki.fi/fi/helsingin-matkailuneuvonta 

 

  

https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/carbon-neutral-tourism/
https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/carbon-neutral-tourism/
mailto:helsinki.touristinfo@hel.fi
https://www.myhelsinki.fi/fi/helsingin-matkailuneuvonta


Lisätietoa 
 
Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto 
Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, matkailu 
+358 44 713 1753 
jukka.punamaki@hel.fi  
 
Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto 
Jukka-Pekka Tolvanen, yritysluotsi, ravintolat 
+358 40 5478345 
jukkapekka.tolvanen@hel.fi 
 
Helsingin kaupunki, viestintäosasto 
Päivi Munther, projektipäällikkö, tapahtumat 
+358 40 3342045 
paivi.munther@hel.fi 
 
Helsinki Marketing  
Laura Aalto, CEO, markkinointi 
+358 40 507 9660  
laura.aalto@hel.fi 
 
Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto 
Pekka Mustonen, erikoistutkija, tilastot 
+358 40 3344778 
pekka.mustonen@hel.fi 

mailto:jukka.punamaki@hel.fi
mailto:jukkapekka.tolvanen@hel.fi
mailto:paivi.munther@hel.fi
mailto:laura.aalto@hel.fi
mailto:pekka.mustonen@hel.fi

