
Helsingin merellisen         
strategian luonti
Meri kaikille, meri lähellä, merestä virkistystä, 

kulttuuria ja kasvua
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Helsingin kaupungin 
strategia 27.9.2017

”Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin 

perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyyttä ei ole 

hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. 

Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön

jatketaan. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien

edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja 

kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan

merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten 

kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston

palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien

edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin 

houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin 

luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen

taiteen biennale.”
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Helsinki kääntyy 
kohti merta

Merellisyys muuttuu. Vedet ovat 

tulevaisuudessa kaupungin tärkeä kohde 

virkistyksessä ja matkailussa.

Kaksi erilaista näkökulmaa:

• Merellinen luonto: saaret, retkeily, veneily, 

urheilu

• Merellinen kaupunki: rannat, ravintolat, 

tapahtumat, kulttuuri ja taide-elämykset.’

Sidosryhmäkartoituksen viesti: TARVITAAN 

KONKREETTISIA TEKOJA! 



Kauppatori Suvilahti AllasMattolaituri

tapahtumat Tall ships races

veneily

surffaus

suppailu
sukellus

uinti
Lonna

uimalaiturit

saunat
Itä-Villinki         

uimahuoneet

telttailu
ranta-asuminen

vesilentokoneet

veneiden uber

onkiminen

vessat
taksiveneet

pienlento

jää
kelluvat asunnot

unimatkailu

siirtolapuutarhat

sillat

köysiradat

patikointi

joulupolku
leirintäalueet

Kaupunkipuisto

Merellinen biennale

Nollasta ei lähdetä - Paljon asioita on tehty 
ja vielä enemmän ideoita on olemassa



2.5.2018

Käynnissä olevia ja päättyneitä 
selvityksiä/projekteja/tapahtumia 
- erityisesti selvityksiä ei ole toteutettu 

• Helsingin veneilystrategia 2020, Loppuraportti, Liikuntavirasto 25.9.2012

• Meri-Helsinki kehittämisohjelman ehdotus 15.3.2016

• Meri-Helsinki yleiskaavassa rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot, Yleiskaava – selvitys

• Itäisen Helsingin saariston asemakaava 2017

• KYMP Merellinen työ

• Vallisaaren kehittämisprojekti, Metsähallitus

• Saariston kokeilusaari Vasikkasaari, KYMP + Helsingin energia

• Älykkään saaristomatkailun palvelusuunnitelma (Kruskopf, 2017).

• Helsinki Biennaali, merellinen julkisen taiteen biennaali, muistio HAM 13.10.2017

• Helsingin matkailu ja merelliset tapahtumat –työryhmä, 13.10.2017

• Kauppatorin ympäristön kehittämisen kokonaissuunnitelma, 31.8.2015

• Kauppatorin ja Eteläsataman selvitys, alkamassa Ramboll

• Vesialueiden virkistyskäyttö urbaanissa ympäristössä 2030, muistio Atso Andersen Artwave

Tapahtumia

• Merellisten toimijoiden työpaja 19.6.2017 Laituri

• Silakkamarkkinat (Helsingin vanhin tapahtuma!)

• Veteen piirretty viiva –näyttely 2015

• Rantakesä-tapahtumakokonaisuus 2015-

• Tulevaisuuden Isosaari 2017

Helsingin ja Espoon meriseminaari, KYMP 4.12.2017

• Kohti oikeudenmukaista vesiympäristöä (Ympäristökeskus) 2016

• Uudenmaan merellisen matkailun kehittämisen ideatyöpaja 2015
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Toimivan merellisyyden 
rakennuspalikoita

Off-season tukee on-seasonia. Tapahtumat, kulttuuri ja 

vakimökkeilijät luovat palvelutason pohjan, joka hyödynnettävissä 

myös on-seasonina.

Houkuttelevuus -> Virkistys, kulttuuri, tapahtumat, (vuokra)mökkeily

(Off-season → kulttuuri, tapahtumat, merelliset asukkaat ja mökkeilijät)

Saavutettavuus → Reittiliikenne, turismiliikenne, omaehtoinen kulku 

(vuokraveneet yms.), sillat, rantareitit, pienvenesatamat. HETI: joka 

kaupunginosaan palvelulaituri

Kohteet → Rantareitti, saaristo

Palvelut → Ravintolat, kahvilat, uimarannat, saunat, kulttuurikohteet, 

vuokramökit

Tieto → Portaalit matkailijoille, reittiopas, kohdeoppaat, järjestetyt 

kierrokset, palvelutarjonta

Huolto → Laiturit (vene, melonta, lentokone), roskat, jätteet, vesi, 

viemäri, sähkö, talvisäilytys



Strategiatyön suuntaviivoja
• Hyödynnetään jo olemassa oleva valtava työ ja käynnissä olevat projektit. On mahdollista lähteä nopeasti 

liikkeelle.

• Hyödynnetään kaupunkilaisten, yhdistysten ja yritysten suuri kiinnostus mereen.

• Asetetaan Merelliselle Helsingille selkeä vastuu – projektijohtaja (”kasvot”).

- valvoo, käynnistää, ja projektoi hankkeet eri toimijoiden kanssa. Ei tee yksin (vrt. Kalasatama).

- useissa hankkeissa kaupunki toimii alustana.

Strategia muodostuu useiden hankkeiden ryppäästä. 

• Hankkeet toteutetaan erillisinä, mutta projektijohtajan valvomana ja tukemana.

• Hankkeista osa on yritysvetoisia, osa toimialoilla, osa kansalaisten toteuttamia, yhteistyössä.

• Hankkeista osa on hackatoneja, osa kokeiluja, osa innovatiivista hankintaa, osa kaupungin omaa toimintaa, osa 

innovaatiokilpailuja, osa yritystoimintaa. Jokaiseen projektiin aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja palvelumuotoilu. 

• Hankkeet budjetoidaan ennakoivasti erikseen, projektinjohtajalla myös oma budjetti. Käytetään hyväksi 

mahdollisuuksien mukaan ulkoisia rahoitusohjelmia.

Hankkeita on kolmea tyyppiä:

• Käynnistetään ensimmäiset ”low hanging” –fruits hankkeet jo 2018. Ne hankkeet, joita on valmisteltu ja 

kypsytelty vuosia ja jotka odottavat poimimistaan.

• Isommat hankkeet käynnistetään vasta suunnitelmien mukaan.

• Kansalais/yritysvetoisia ad-hoc hankkeita tuetaan tarpeen/mahdollisuuksien mukaan.
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Päätös, projektijohtaja ja strategiatyön aloittaminen (loka/marraskuu 2017) 

Työryhmän luonti (joulukuu 2017/ tammikuu 2018)

Kaupungin omat sidosryhmät; Kymp, Elo, Kanslia, Kuva, Helsinki Marketing, Helsingin Satama, Helsingin energia  

Ulkoiset sidosryhmät: asukkaat, kahvilayrittäjät, mökkiyrittäjät, urheiluyrittäjät, vesiliikenneyrittäjät, saunayrittäjät, mökkeilijät 

matkailijat ja muut merelliset toimijat, kansalaisjärjestöt, ympäristöjärjestöt, asukasyhdistykset, yliopistot, Uudenmaan liitto, 

YM, Syke, Visit Finland, Senaatti, Metsähallitus, Espoo ja Sipoo

Strategian luonti (tammikuu-huhtikuu 2018)

Hankkeiden kartoitus

- Olemassa olevat prosessit ja hankkeet -kartoitus

- Kansalaiskuulemiset (tapahtumat, somekeskustelut eri alustoilla, työpajat)

- Ideoiontikilpailut, käyttäjien palvelumuotoilu, saari-hackaton, ideointikonsultointi

Hankkeiden priorisointi (tavoite, kustannukset, aikataulu –perusteella) ja luokittelu

- Nopeasti toteuttavat (low-hanging fruits)

- Isot 5-10 v, 10-15 v

- Kaupunki toimii alustana ad-hoc hankkeille

Strategian kirjoittaminen, hankkeiden alustava budjetointi, vastuutus ja aikataulu, organisoinnin valmistelu

Strategian viimeistely ja hyväksyntä (toukokuu 2018)

Strategiatyön sisältö ja aikataulu
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STRATEGIA, toimintamallin luonti KEVÄT  2018

PIKAHANKKEET

”low-hanging fruits”

TOTEUTUS 2018-2019

- Infot, mobiilit

- Ensimmäiset infrat

- Vesiliikenteen tuki

- Tapahtumia

- Helsinki Biennale

ENSIMMÄISET HANKKEET

TOTEUTUS 2019 – 2023

- Urheilupuistoja

- Saunoja

- Rantareitti

- Valli- ja Vasikkasaari

- Kahviloita, rantaelämää

- Retikeilyä ja saarielämää

Kaupungin alustana ja mahdollistajana, projektijohtaja vetää kokonaisuutta

ISOT HANKKEET

SUUNNITTELU 2019 - 2022

TOTEUTUS 2020 – 2030

• Maankäyttö/kaavoitus ja 

huoltoverkosto (vesi, viemäri, 

sähkö, jätteet)

• Vesiliikenneverkko

• Maisemasuunnittelu

• Kaupunkipuisto

Sidosryhmät ohjaajina ja itsenäisinä toimijoina

Joustava ja ennakoiva budjetointi hankekohtaisesti ja aikataulutettuna 

Toteutustapa ja vetäjä vaihtelee hankekohtaisesti

Esimerkki mahdollisesta toimintamallista
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Esimerkkejä hankkeista

Pikatoimenpiteet (low-hanging fruits)

• INFRA: Jokaiseen kaupunginosaan vierailulaituri (tukee myöhemmin myös saaristoliikennettä)

• INFRA: Vallisaari (metsähallitus, KYMP)

• INFRA: Vasikkasaari – pilotkohde (KYMP, Helsingin energia)

• TAPAHTUMA: Rantakesä ver. 2, http://rantakesa.fi/ (ELO, Helsinki Marketing)

• TAPAHTUMA: Merellinen biennale (HAM, Helsinki Marketing)

• INFO: Merellinen reittiopas, kohteet, mistä ja minne pääsee, mikä auki milloinkin (Helsinki 

Marketing)

• INFO: Merellinen urheiluportaali

• TUKI: Yrittäjien matkailupaketit (Helsinki Marketing), Hop on-hop off. Rantajuoksutapahtuma

• TUKI: Pienavustukset tapahtumiin (innovaatiokilpailu)
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http://rantakesa.fi/
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Isommat hankkeet:

• Yritysten/toimintojen pienasioiden kartoitus ja tason nosto, vessat, 

pukuhuoneet, luvat

• Merelliset urheilupuistot (melonta, surfing/paddling, altaat, 

purjehduskeskukset etc.), ml. Töölönlahti – kanotointi ym. centre

• Ravintolareitti (Kauppatori-Kaivopuisto-Hernesaari)

• Saariin vuokramökkejä (lyhyt ja pitkäaikaisia, myös exclusive) palvelujen 

äärelle (Vasikkasaari, Itä-Villinki, Isosaari) ja vuokrasaunoja. Leirintäalueet.  

• Saariin tapahtumakeskuksia (vrt. Lonna)

• Saarille ja rannalle retkireitit.

• Huoltokeskukset

• Veneiden laturit ja talvisäilytyspaikat (KuVa, Liikuntavirasto), telakka 

Ruusuniemi

• Ekolauttaliikenne

• Tall Ships Races, yhteistyö Espoo ja Tallinna (rantavene)

• Kokeilut: Vesilentosatamat, Unimatkailu, Suffauskeskus, vesileijat, 

Ruokamatkailu, Jäänmurtajat

.

Esimerkkejä hankkeista



2.5.2018

Suunnitteluprosessit jatkuvat taustalla 

(ks. KYMP Merellinen strategia)

• saariston ja rantojen maankäytön suunnittelu 

• saariston asemakaavoitus

• maisemasuunnittelu

• teknisen huollon ja infran suunnittelu, 

• huoltoverkosto (vesi, viemäri, sähkö, jätteet)

• vesiliikenneverkko

• lisättävä Kaupunkipuisto
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Atso Andersen / ArtWave

Pekka Haltia / Helsingin saaristolaivuriyhdistys

Risto Rautava / Kaupunkiympäristölautakunta vpj

Pia Pakarinen / ent. Helsingin yrittäjien toimitusjohtaja

Minttu Perttula, Henrik Jansson / Metsähallitus, Vallisaari

Aila Nieminen / Seurasaarisäätiö

Miika Lauriala / Seurasaaren ystävät

Timo Miettinen / rajamatkailuyrittäjä

Antti Kurkela / HelsinkiVessel

Ville Mäenpää / Merireserviläiset

Maria Kleimola / Lauttasaaren leijalautailijat ry

Juha Lappalainen / Valmet

Kari Ukkonen / melonta-aktiivi

Mikko Sinervä / vesilentokoneaktiivi

Kaisa Coogan / melonta-aktiivi

Pauli Isoaho / Arctic Robotics

Kaupungin sisältä: Marja-Leena Rinkineva/ELO, Meri Louekari/KYMP, Kari 

Pudas/Kanslia, Henrik Ahola/KYMP, Anu Mänttäri/ELO, Saila Machere/ELO, 

Tommi Laitio/KuVa, Maija Tanninen/HAM, Stefan Fröberg/LiVi, Laura 

Aalto/Helsinki Marketing, Tuulikki Becker/Helsinki Maketing, Päivi Munther/ELO, 

Pihla Väänänen/ELO, Minna Maarttola/ELO, Lotta Aulamo/KYMP, Annika 

Harlio/KYMP

Kommentteja ovat antaneet 
tähän työhön
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Kommentteja on saatu paljon myös somessa
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Otetaan meri haltuun!


