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” Helsinki panostaa matkailun 
edistämiseen ja kannustaa 

kaikkia kaupungin 
vetovoimaisuutta edistävien 

ideoiden kehittelyyn.”
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Kysely

Onko kaupungin syytä 

panostaa kestävään 

matkailuun? 

5 erittäin paljon - 1 ei yhtään

149 vastausta

Keskiarvo 4,6



Matkailuun liittyvän logistiikan 

päästöjen voimakas 

vähentäminen
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Matkailuvirtojen hallinnointi 

niin, että ne menevät 

kaupungissa laajalle alueelle, 

ei pelkästään ydinkeskustaan.
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Se, että toimitaan. 

Uskalletaan toimia eikä vain 

puhua. Myös markkinoinnissa 

voidaan miettiä kestävyyttä 

kun markkinointia 

kohdennetaan. Voidaan 

miettiä keitä tänne erityisesti 

halutaan
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Kannustettava ja haastettava 

matkailuun liittyviä yrityksiä 

kestävyyteen ja luoda 

yhdessä heidän kanssaan 

Helsingistä kestävän 

matkailun esimerkkikaupunki.
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Matkailuun liittyvän logistiikan 

päästöjen voimakas 

vähentäminen
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Siirtyminen määrän 

lisäämisestä haluttujen 

segmenttien tavoitteluun. 

Suomen / Helsingin ei tarvitse 

olla kaikkien kohde.

21.11.2018 9

Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Vastuullisuuden yhteiset 

linjaukset strategisena 

tiekarttana, joka tehdään 

yhteiskehittämisen 

menetelminä kaikkien 

toimijoiden kanssa,  jotta 

tekemiseen sitoudutaan ja 

tehdään asioita eikä jäädä 

puhumisen ja suunnittelun 

tasolle. 
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Matkailun infran kestävyyden 

sopeuttaminen kasvaviin 

matkailijamääriin (liikenne ja 

liikkuminen, wc-tilat, roskien 

kerääminen/kierrätys, 

juomapisteet).
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Eri toimijoiden välinen 

saumaton yhteistyö ja hallittu, 

riittävän nopea reagointi 

toimintaympäristön 

muutoksiin. 
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Mitähän mahdatte tarkoittaa 

"kestävällä" matkailulla?
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



Sisällöt Helsinkiin, jottei 

helsinkiläisten tarvitse 

matkustaa.
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Mikä on kestävyyden 
kannalta tärkein 
ratkaistava asia seuraavien 
kolmen vuoden aikana?



OHJELMA
Pia Pakarinen, Deputy Mayor, City of Helsinki 

Welcome!

Doug Lansky, Travel Writer, Acclaimed Tourism Speaker

Saving Tourism from Itself

Arna Schram, Head of Culture, Travel and Tourism

City of Reykjavík 

Tourism boom in Reykjavik, Iceland

Coffee break

Soile Veijola, Professor of Cultural Studies of Tourism, Ph.D. 

University of Lapland 

Measuring Tourism Growth in a Sustainable World

Jukka Punamäki, Senior Advisor, City of Helsinki 

Matkailun ajankohtaisia asioita
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Ajankohtaista
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Tilastoja

Risteilyvieraat

2000 – noin 150 000

2018 – yli 500 000

(7000 bussia lisää, 47 per 

päivä)

Yöpymiset

2010 3,1 miljoonaa

2017 4,1 miljoonaa

(30 hotellia ”putkessa”)
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Tilastoja

Helsinki-Vantaa saapumiset

2010 6,4 miljoonaa

2017 9,4 miljoonaa

(Miljardin investoinnit – valmistaudutaan 

vastaanottamaan 30 miljoonaa 

matkustajaa. Stop-Over tuote 

fokuksessa)

Helsingin satama on yksi maailman 

vilkkaimmista matkustajasatamista.

Helsinki yöpymisten kasvu 2017 – 16,7%
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Matkailun tiekartta 
2018-2021

1. Liikematkustus ja kongressit

• Osaamiskärkien hyödyntäminen

• Kongressit ja yritystapahtumat

2. Matkailun digitaalinen ekosysteemi

• Ekosysteemi ja rajapinnat

• Pienten toimijoiden tukeminen 

digitaalisessa kehityksessä

3. Tutkimus
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4. Kestävä matkailu

5. Hotellit ja muu majoitus

•Tavoitteellinen toiminta 

hotelli-investointien 

saamiseksi Helsinkiin

•Koulujen ja muiden 

julkisten tilojen tehokas 

hyödyntäminen 

tilapäismajoituksessa 
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Matkailun tiekartta 
2018-2021



6. Matkailun ja tapahtumien 

kärkihankkeet

7. Yhteistyö Helsingin 

matkailuelinkeinon kanssa

8. Yhteistyö Helsingin 

kumppaneiden kanssa ja 

edunvalvonta

•Yhteistyön lisääminen 

•Edunvalvonta 
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Matkailun tiekartta 
2018-2021



Selkeästi eniten esille nousseet 

teemat ovat:

• Linja-autoliikenteen haasteet

• Vessojen puute ja siisteys

• Opasteet – kyltit, digi, kuulutukset 

englanniksi

Matkailuinfra työryhmä
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Kesän kysely 
2018



Senaatintori
20.9.2018

Risteilyvieraita 9778

Kesässä useita vastaavia päiviä

















Vessat
•Sibeliuspuistoon tulossa uusi WC 

kesällä 2019

•Kauppatorille tulossa väliaikainen 

yleisöWC kesälle 2019

•Sofiankadun yleisöWC:n

aukioloaikoja on kasvatettu

•Suunnitelmissa 10 uutta WC:tä
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•Hernesaari

•Kauppatori

•Torikortteli
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Opasteet
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European 
Capital of Smart 
Tourism 2019
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myhelsinki.fi/en/smart
-tourism-capital-2019/
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https://www.youtube.com/watch?v=W58NuXukmj0
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Helsingintekijät
-verkosto
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Hel.fi/matkailuelinkeino




