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Helsingin merellinen strategia hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 11.3.2019.

Merellisessä strategiahankkeessa on vuosille 
2018-2022 19 toimenpidekokonaisuutta ja noin 50 
toimenpidettä. Niistä kaikki ovat toteutuneet tai 
käynnistyneet.
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2019 alkaen kaupunkiveneillä on 
liikuttu lähes 10 000 tuntia 

Vuokravenebuumi 2020.

Meri osaksi helsinkiläisten arkea! 

2019 vesiliikenteen aikataulut
HSL- reittioppaaseen

Helsingin ensimmäinen 
sähkölautta kuljetti  7200 
ihmistä. Vesiliikenteen 
kilpailutuksella taataan 
jatkokehitys.

Merelliset 
digihankkeet: Ahti-
ja Vene-Helsingissä 
sekä vesiliikenteen 
Maas-pilotoinnit ja 
Johku-yhteistyö

Rantareitin palveluita, 
opasteita ja valaistusta 
parannettu

Helsinki biennaali toteutuu 
2021. Lyypekinlaituri
paviljonkeineen on jo valmis.

Ekologinen 
majoituskonsepti 
MajaMaja. 

Vasikkasaaren 
yritystontit 
hakuun ja kaava 
toteutukseen!

Vartiosaaren ja Vasikkasaaren 
virkistyskäyttöä on vahvistettu 
reitein ja opastein.

Vallisaaren kunnallistekniikka
on toteutettu.

Rantareitillä koottiin yhteen 
120 palveluiden paikkaa 
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Kuva: Juuso Tilaéus, Laguuni 

Merellinen maailma muuttuu yhä nopeammin
ja siihen on sopeuduttava

• Merellinen maailma muuttuu yhä nopeammin. Yhä 
tarvitaan lisää tietoa päätösten tueksi.

• Prosessimme ovat paikoin hitaita

• Pandemia lisäsi merellisten palveluiden kysyntää, 
mutta ei investointi- ja ylläpitoresursseja. Pandemia 
vaikuttaa myös yritysten kykyyn investoida merellisten 
matkailupalveluiden kehittämiseen tulevina vuosina. 

• Meriluonnon suojelu ja ilmastonkestävyyden 
varmistaminen



• Pandemian ajan kaupungissa on tärkeämpää kuin koskaan 
mahdollistaa virkistys- ja lähimatkailupalveluiden kehittyminen 
helsinkiläisten  lähiympäristöissä. Saarten ja rantareitin 
avaamista ja ylläpitoa tulisi jatkaa, saariston ja ranta-alueiden 
kaavoja edistää.

• Kumppanuuksien merkitys. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
toivomia palveluita saatiin tämän strategiakauden aikana rannoille ja 
saariin erityisesti yritysyhteistyön kautta. 

• Pienillä konkreettisilla teoilla on merkitystä: uima- ja 
melontalaitureilla, opasteilla, esteettömyyttä edistävillä teoilla jne. 
Tehdään niitä jatkossakin rohkeasti ja entistä sujuvammin.

• Rohkeutta tehdä myös isoja avauksia: Helsinki Biennaali 2021, 
sähköllä toimiva Kruunulautta, Etelärannan museohanke, 
Hakaniemen kaavan toteuttaminen
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Havaintoja





Kulttuurin ja kuvataiteen Helsinki 

Helsinki Biennaali on suuri investointi paitsi merelliseen 
kehittämiseen myös kuvataiteeseen ja kulttuuriin. 
Tapahtuma lisää Helsingin vetovoimaisuutta esitellen 
kaupunkilaisille ja matkailijoille kuvataiteen kansainvälisiä 
huippuja sekä Suomesta että maailmalta. 

Take a 
walk on 
the art 
side.



Sea you 
at Helsinki Biennial.

Kiitos.

Ensimmäinen Helsinki Biennaali toteutuu ensi kesänä 
12.6.–26.9.2021 Vallisaaressa ja mantereella


