
Vuoden 2018 saavutukset

Marraskuu 2018

Finlandia-talo voitti maailman parhaan tapahtumatalon palkinnon

Bea World Festival on tapahtuma-alan oma Oscar-gaala, jossa palkitaan vuosittain
maailman parhaat tapahtumat. Tänä vuonna lanseerattiin uusi kategoria Best
Congress/Conference/Convention Venue, jossa kisattiin parhaan tapahtumatalon tittelistä.
Palkinnon voitti Finlandia-talo. Kilpailussa Finlandia-talon vahvuuksina nostettiin esiin
muun muassa tilojen helppo muunneltavuus ja kyky selviytyä haastavista
toimeksiannoista, kuten Trump-Putin-mediakeskuksen rakentamisesta reilun viikon
varoitusajalla.

Lisätietoja: Finlandia-talo – maailman paras tapahtumatalo

Helsinki Euroopan kahdeksanneksi kiinnostavin kaupunki kiinteistösijoittajien
silmissä

PwC ja Urban Land Institute julkaisivat marraskuun alussa kiinteistöalaan liittyvän raportin
Emerging Trends in Real Estate Europe 2019. Kiinteistömarkkinat arvostavat turvallisuutta
sekä ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä, mikä on nostanut myös Helsingin merkitystä
sijoituskohteena. Kiinteistömarkkinoiden toimijat pitävät Helsingin kehitysnäkymiä hyvinä ja
kaupunki nousi tuoreella rankinglistalla kahdeksanneksi edellisen vuoden 18. sijalta.

Lisätietoja: Emerging Trends in Real Estate Europe 2019 (vain englanniksi)

Helsinki kongressikaupunkien kestävyysvertailussa viides

Helsinki sijoittui viidenneksi kongressikaupunkien kestävyyttä mittaavassa Global
Destination Sustainability -vertailussa.

GDS-vertailussa mitataan vuosittain kongressi- ja kokouskaupunkeja ympäristötekojen ja
sosiaalisen vastuun toimenpiteiden osalta. Lisäksi vertailussa arvioidaan palveluntuottajien
sitoutumista sekä kaupunkien kongressiyksiköiden toimintaa kestävästä näkökulmasta.
Tarkoituksena on edistää kongressitoimijoiden tietoisuutta kestävistä ratkaisuista.

Lisätietoja: Global Destination Sustainability Index

Syyskuu 2018

Helsinki voitti European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailun

Helsinki nappasi kärkisijan Euroopan komission uudessa European Capital of Smart
Tourism 2019 -kilpailussa. Nimitys myönnettiin vuodeksi 2019 kahdelle kaupungille –
Helsingin ohella Lyonille.



Voittajien valinnassa arvioituja tekijöitä olivat muun muassa kaupunkimaine,
saavutettavuus, matkailun kestävä kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen
matkailupalveluissa, mielenkiintoinen kulttuuriperintö ja matkailutarjonnan innovatiivisuus.

Kaikkiaan 38 kaupunkia 19:stä Euroopan unionin jäsenmaasta osallistui kilpailuun.

Lisätietoja: European Capital of Smart Tourism

Elokuu 2018

Helsingin kaupunkimaine yhä vahva

Reputation Instituten “City RepTrak – The World’s Most Reputable Cities 2017” -
vertailussa kartoitettiin kaupunkien mainetta. Helsinki sijoittui vertailussa 56 kaupungin
joukosta sijalle 11 nousten viisi sijaa edellisvuodesta.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kaupunkimielikuvia selvittävää online-kyselyä, joka tehtiin
noin 23 000 kuluttajalle G8-ryhmään kuuluvissa johtavissa teollisuusmaissa.
Tarkasteltuina näkökulmina olivat houkutteleva ympäristö, tehokas hallinto ja kehittynyt
talous. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi heidän näkemyksiään tutkittavien kaupunkien
kauneudesta, turvallisuudesta sekä yritysystävällisyydestä.

Lisätietoja: City RepTrak

Helsinki 16. sijalla maailman parhaiden asuinkaupunkien joukossa

Helsinki sijoittui The Economist Intelligence Unitin tänään julkaistussa vertailussa 16.
sijalle maailman parhaiden asuinkaupunkien joukossa.

Vuosittain julkaistavassa raportissa vertailtiin elinolosuhteita 140 kaupungissa.
Vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin kaupungin vakautta, infrastruktuuria,
koulutusjärjestelmää, terveydenhuoltoa ja kulttuuria sekä ympäristöä.

Lisätietoja: The Global Liveability Index 2018 (englanniksi)

Heinäkuu 2018

Helsinki kärkikahinoissa yöpymisten kasvussa Euroopan kaupunkien vertailussa

Helsingin yöpymisten kasvu oli vuonna 2017 ennätysnopeaa. Juuri julkaistussa European
Cities Marketing (ECM) -verkoston kaupunkivertailussa Helsinki oli 11. yöpymisten
kasvussa. Vertailu perustuu rekisteröityjen yöpymisten määrän kehitykseen ECM:n
jäsenkaupungeissa.

Vuotuinen ECM Benchmarking Report julkaistiin nyt 14. kerran. Vertailussa oli mukana
126 kaupunkia.



Kesällä 2017 European Cities Marketing ennusti vertailussa mukana olevien kaupunkien
yöpymismääriin keskimäärin 6,4 prosentin kasvua koko vuoden osalta. Toteutunut kasvu
oli 7,4 prosenttia. Helsingissä yöpymisten kasvu oli viime vuonna lähes 17 prosenttia eli
selkeästi nopeampaa kuin vertailussa mukana olevissa kaupungeissa keskimäärin.

Vertailu on toteutettu European Cities Marketingiin kuuluvien jäsenkaupunkien matkailu-,
kongressi- ja markkinointiväen yhteistyön ja tietojenvaihdon tuloksena. Kussakin
kaupungissa toteutettavan tilastoinnin ohella yhteistyön tavoitteena on luoda ja jakaa
kaupunkien parhaita käytäntöjä verkoston sisällä ja edistää matkailukaupunkien kestävää
kasvua.

European Cities Marketing

Monocle: Helsinki on maailman kymmenenneksi paras paikka asua

Brittiläinen lifestyle-lehti Monocle on jälleen laittanut maailman kaupungit järjestykseen
elämänlaatua mittaavassa Quality of Life Survey -vertailussa. Tänä vuonna Helsinki oli
maailman kaupunkien joukossa sijalla kymmenen, ja Euroopan kaupungeista sijalla
kahdeksan. Helsinki paransi sijoitustaan viime vuodesta, jolloin kaupunki oli koko
maailman listalla 13. sijalla ja Euroopan kaupunkien joukossa 6. sijalla. Tänä vuonna
kaupunkivertailun kärkeen sijoittuivat koko maailman osalta München, Tokio ja Wien.

Monoclen ruusut ja risut Helsingille ovat vaihdelleet vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2017
Monocle listasi Helsingin uudeksi valttikortiksi merellisten mahdollisuuksien löytämisen.
Kehityskohteiksi nähtiin kävelykaupungin kehittämiseen liittyviä seikkoja. Vuonna 2016
Monocle kehotti Helsinkiä panostamaan lähiöihin ja maahanmuuttajien kotouttamiseen
sekä yöelämän lisäämiseen.

Helsingin kaikkien aikojen paras sijoitus Monoclen vertailussa oli kärkisija vuonna 2011.

Monocle (Artikkelia ei ole julkaistu lehden sähköisessä versiossa.)

Toukokuu 2018

Helsinki maailman startup-kaupunkien vertailussa 2. sijalla

Tanskalaisen startup-digialusta Valuerin tuoreen vertailun mukaan Helsinki on startup-
yrittäjälle maailman toiseksi paras sijaintipaikka.

Helsingin kärkijoukkoon nostaneisiin seikkoihin listattiin muun muassa osaavat yrittäjät,
kiihdyttämöt, sijoittajat, vaikuttajapersoonat ja yrityskeskukset sekä varhaisen vaiheen
rahoituskanavat ja kaupungin kansainväliset verkostot. Vertailussa huomioitiin myös
kaupunkien elinkustannukset, turvallisuus, asuntomarkkinat ja elämänlaatu.

Lisäksi mainittiin Helsingin kasvuyrityskentän kansainvälinen maine, jota ovat nostaneet
muun muassa Nokia, Rovio, Supercell ja Linux.

Lisätietoja: Valuer – The Top 50 Best Startup Cities in the World (vain englanniksi)



Helsinki ykkönen yhteisöllisyydessä älykaupunkien Cities in Motion -vertailussa

Tänään julkaistu IESE Business Schoolin toteuttama kansainvälinen Cities in Motion Index
(CIMI) sijoitti Helsingin 22. kokonaissijalle 165 kaupungin vertailussa. Helsinki säilytti
edellisvuoden ensimmäisen sijansa yhteisöllisyyttä mittaavassa osiossa. Helsinki paransi
kokonaissijoitustaan seitsemän sijaa viime vuodesta ja yhdeksän sijaa vuodesta 2015, jota
indeksissä käytettiin vertailuvuotena.

Huhtikuu 2018

Helsingin seudun joukkoliikenne 2. sijalla eurooppalaisvertailussa

Helsingin seudun joukkoliikennealue säilytti kakkossijansa Euroopan kaupunkeja
vertailevassa BEST-joukkoliikennetutkimuksessa vuonna 2017. Ykkösenä oli Geneve.
Tutkimukseen osallistuivat lisäksi Tukholma, Kööpenhamina, Oslo, Rotterdam ja Bergen.

Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen HSL-alueella nousi vuodessa kaksi prosenttiyksikköä.
HSL:n vahvuuksia BEST-kaupunkien keskiarvoon verrattuna olivat erityisesti
joukkoliikenneuskollisuus (HSL 76 %, BEST 61 %) ja rahalle saatu vastine (HSL 50 %,
BEST 40 %).

Myös tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen (HSL 78 %, BEST 69 %) sekä
yksittäisenä kysymyksenä istumapaikan saaminen kulkuneuvossa (HSL 85 %, BEST 66
%) erottuivat vertailussa edukseen.

Lisätietoja: HSL

Helsingin startup-ekosysteemi maailman yhteisöllisin

Startup Genome vertailee vuosittain startup-ekosysteemien vahvuuksia keskenään.
Raportti julkaistiin Global Entrepreneurship Congress -tapahtumassa Istanbulissa 17.
huhtikuuta 2018. Selvityksen mukaan Helsingin startup-ekosysteemi näyttää mallia koko
maailmalle yhteisöllisyydellään. Sen osalta Helsinki oli tässä vertailussa maailman
ykkönen. Helsinki näkyi jälleen tutkimuksessa myös vahvana pelialan suunnannäyttäjänä.
Lisäksi alueen tekoäly- ja terveyspuoli sai tutkimuksessa tunnustusta.

Lisätietoja: Startup Genome Report 2018

Helsinki 14. sijalla Global Sports Impact GSI Cities -vertailussa

Helsinki sijoittui 14. sijalle Global Sports Impact (GSI) -vertailussa. Myös kaksi muuta
suomalaista kaupunkia sijoittui sadan parhaan joukkoon: Lahti 91. sijalle ja Tampere 97.
sijalle.

Vertailu perustuu analyysiin, joka kattaa lähes 700 urheilun suurtapahtumaa yli 14 vuoden
ajalta: seitsemän mennyttä ja seitsemän tulevaa vuotta. Huhtikuun 2018 tutkimuksessa
kausi ulottui vuosiin 2012–2025.



Vertailun tavoitteena on selvittää mitkä kaupungit ja kansat kilpailevat maailmanlaajuisten
urheilutapahtumien isännyyksistä, ja voittavat niitä.

Lisätietoja: Global Sports Impact (GSI) Cities Index

Maaliskuu 2018

Spotahome arvioi Helsingin Euroopan tasa-arvoisimmaksi kaupungiksi

Verkossa toimiva asunnonvuokrausyritys Spotahome on laajassa selvityksessään
arvioinut Helsingin Euroopan tasa-arvoisimmaksi kaupungiksi.

Raportissa analysoitiin useiden kriteerien avulla 36 maata ja 33 kaupunkia. Suomi oli
listalla Euroopan viidenneksi tasa-arvoisin maa.

Lisätietoja

Kalasataman älykäs kaupunginosa palkittiin

Helsingin Kalasataman älykäs kaupunginosa voitti kansainvälisessä KNX Award -
kilpailussa oman sarjansa ensimmäisen palkinnon. Kalasataman älykkäät kiinteistö- ja
huoneistoautomaatio sekä energiaratkaisut olivat kilpailussa mukana 40 muun ehdotuksen
kanssa. Kaikkiaan kilpailuun tuli lähes 10 000 ehdotusta.

Kalasatamassa on käytössä KNX-standardi talotekniikan automatisoinnissa. Tämä
tarkoittaa, että järjestelmä ohjaa rakennusten toimintoja kuten lämmitystä, valaistusta ja
turvatekniikkaa joustavasti ja energiatehokkaasti. Kalasatamasta on tulossa maailman
laajin yhtenäinen kiinteistöteknologian standardia hyödyntävä alue.

Lisätietoja
KNX Award

Suomi on maailman onnellisin maa

Suomi sijoittui ensimmäiselle sijalle onnellisuutta mittaavassa Yhdistyneiden kansakuntien
The World Happiness Report -tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan myös Suomessa
asuvat maahanmuuttajat ovat maailman onnellisimpia.

Tutkimuksessa selvitettiin onnellisuutta 156 valtiossa ja maahanmuuttajien onnellisuutta
117 maassa. Arvioon vaikuttivat muun muassa eliniän odote, yhteiskunnalliset tuet ja
korruption vähäisyys.

World Happiness Report

Helmikuu 2018



Helsingin seutu ykköseksi ulkomaisten investointien houkuttelussa

fDi Intelligence kartoittaa Euroopan investointinäkymiä vuosittain julkaisemalla European
Cities and Regions of the Future -listauksen. Helsingin seutu nousi ykkössijalle suorien
ulkomaisten investointien strategia -palkintosarjassa pienten alueiden vertailussa. Lisäksi
Uusimaa voitti omassa kokoluokassaan ensimmäisen sijan.

Kyseinen sarja vertailee alueiden kykyä houkutella ulkomaisia investointeja sekä
alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kykyä markkinoida aluetta sijoittajille.
Pääkaupunkiseudulla tästä työstä vastaa kaupunkien omistama yritys Helsinki Business
Hub.

Lisätietoja: fDI Intelligence

Tammikuu 2018

Helsinki osaajien houkuttelussa kaupunkivertailun viides

Helsinki sijoittui kansainvälisen GTCI-tutkimuksen kaupunkivertailussa 5. sijalle.
Vertailussa tarkastellaan kaupunkien ja valtioiden kykyä kasvattaa ja houkutella alueelleen
huippuosaajia sekä pitää heistä kiinni.

Helsingin ja Suomen vahvuuksiksi laskettiin erityisesti sosiaalinen liikkuvuus, koulutus,
avoimuus ja sukupuolten tasa-arvo. Muita vahvuuksia olivat suhtautuminen
vähemmistöihin ja yritysten keskinäinen yhteistyö.

GTCI-tutkimuksen maavertailussa Suomi sijoittuu kuudenneksi.

GTCI-tutkimuksen toteuttajat ovat INSEAD, Adecco Group ja Tata Communications.

Lisätietoja: GCTCI-tutkimus

Helsingin Satama Euroopan matkustajasatamien kärkeen

Helsinki nousi vuonna 2017 Euroopan ja mahdollisesti koko maailman vilkkaimmaksi
matkustajasatamaksi 12,3 miljoonalla matkustajallaan. Erityisesti Tallinnan-linjalla
matkustusmäärät kasvavat voimakkaasti.

Lisätietoja: Helsingin Satama
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