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Uutta saunakulttuuria ja saaristoluontoa Helsinkiin

Hyvinvointi korostuu Helsingin vuoden 2016 tarjonnassa. Kaupunkiin avautuu uusi yleinen
designsaunakohde Löyly ja monipuolinen Allas-merikylpylä. Merellisen Helsingin tarjontaa on koettavissa
yhä enemmän, kun Vallisaari avautuu keväällä yleisölle.

- Helsingissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla pääkaupungin syke ja rauha. Tänä vuonna Helsinki tarjoaa
monta uutta mahdollisuutta nauttia merellisestä kaupunkiluonnosta ja saunakulttuurista. Tältä
kaupunkilomalta lähdetään kotiin virkistäytyneenä ja levänneenä, mutta täynnä uusia kokemuksia, sanoo
Visit Helsingin markkinointiviestintäpäällikkö Maarit Pitkänen.

Saunakulttuuri elää Helsingissä kukoistuksen kautta: kaupunkiin avataan tänä vuonna uudenlaisia kohteita,
joissa suomalaisen saunaelämyksen voi kokea merellisessä kaupunkimiljöössä yhä modernimmalla tavalla.
Keväällä 2016 meren rannalle Hernesaareen, vain parin kilometrin päähän ydinkeskustasta, avataan Löyly-
designsauna, jossa pääsee saunomisen lisäksi kokemaan suomalaista ruokakulttuuria ja nauttimaan avarista
maisemista meren ylle ulottuvalla isolla terassilla.

Puurakenteinen, terasseineen pinta-alaltaan yli 1800 neliömetriä käsittävä ja harjakorkeudeltaan 9 metriin
nouseva uudisrakennus tulee olemaan myös upea designnähtävyys ja puurakentamisen taidonnäyte, joka on
kiinnostava käyntikohde niin kotimaisille kuin ulkomaisille matkailijoille.

Itämeren vanhaan kylpyläperinteesen pohjaava uudenlainen Allas merikylpylä avautuu kesän alussa
Kauppatorin kupeeseen. Muuttamalla asvalttialueen vehreäksi keitaaksi Allas avaa Helsingin
merenrantaa entistä monipuolisemmin kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön. Allas tarjoaa
kokonaisvaltaista virkistymistä ympärivuotisella uinti- ja saunomismahdollisuudella sekä kulttuuritarjonnan
helmiä. Altaalla voi nauttia hyvästä ruoasta, Itämeri-keskuksesta, kaupunkitapahtumista sekä ihastella
suomalaista cleantech-osaamista. Merikylpylä on avoinna ympäri vuoden edullisella pääsymaksulla,
ravintoloihin ja Itämeri-keskukseen on vapaa pääsy.

 Helsingin kantakaupungista löytyy useita perinteisiä korttelisaunoja, joiden tunnelma on jokaisen
kaupunkilaisen ja matkailijan koettavissa. Maaliskuussa vietetään ensimmäistä kertaa Helsinki Sauna Dayta,
joka avaa helsinkiläisten yksityisiäkin saunoja kaikille halukkaille ja kutsuu kylään niin tutut kuin
tuntemattomat lauantaina 12.3.2016. Helsinki Sauna Day -tapahtuman järjestää Yhteismaa ry yhteistyössä
Visit Helsingin kanssa. Lisätietoja osoitteesta www.helsinkisaunaday.fi.

Kaupunkiluontotarjonta täydentyy Vallisaarella

Luonto on Helsingissä lähellä kaikkialla. Kaupungin pinta-alasta kolmasosa on viheralueita, puistoja on paljon
ja merenrantaa riittää yli 130 kilometrin verran.

- Jokaisella helsinkiläisellä on alle 10 kilometriä merenrantaan, asuipa hän missä kaupunginosassa tahansa.
Tämä on ainutlaatuista Euroopan pääkaupunkeihin verrattuna, Pitkänen toteaa.

http://www.helsinkisaunaday.fi/


Helsingin edustalle levittäytyvä saaristo tarjoaa tänä vuonna jälleen uuden kohteen, kun Santahaminan ja
Suomenlinnan välissä sijaitseva Vallisaari avautuu yleisölle toukokuussa. Se on kiinnostava retkikohde, josta
löytyy paljon koskematonta luontoa. Aiemmin Puolustusvoimien käytössä olleella sotilasalueella voi ihailla
merimaisemien ja luonnon lisäksi hyvin säilyneitä linnoituksia.

Tänä vuonna retkeily saarella tapahtuu merkittyjä reittejä pitkin, myös yleisöopastuksia on saatavilla.
Keväällä saarelle avataan kahvila ja tulossa on myös kohdeopasteita, taukopaikkoja ja kuivakäymälöitä.
Lisäksi suunnitteilla on retkisatama. Vesibussiyhteys Kauppatorilta aloittaa toimintansa 14.5.2016.

Kaupungin nähtävyyksiä ja kaupunkiluontoa pääsee tutkailemaan ensi kesänä myös uusilla kaupunkipyörillä.
Alkuvaiheessa kaupunkipyöriä löytyy yhteensä 500 kappaletta 50 pyöräasemalta kantakaupungin alueelta,
joka ulottuu idässä Sörnäisiin, lännessä Ruoholahteen ja pohjoisessa Taka-Töölöön asti. Tavoitteena on, että
vuonna 2017 olisi käytössä 1 500 pyörän ja 150 aseman järjestelmä.

Helsingin matkailu ennätysvauhdissa

Helsingin matkailu kääntyi viime vuonna kasvuun huolimatta venäläisten matkailijoiden merkittävästä
vähenemisestä.

- Odotamme uutta ennätystä yöpymisissä vuodelta 2015. Arvioidemme mukaan yöpymiset lisääntyivät lähes
neljä prosenttia ylittäen 3,4 miljoonaa yöpymistä. Vaikka venäläisten yöpymiset vähenivät lähes 40
prosenttia, reipas kasvu kotimaasta ja Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Japanista ja Kiinasta sekä muilta
pienemmiltä markkina-alueilta käänsi yöpymiset nousuun. Suurilla tapahtumilla oli iso merkitys matkailulle”,
Visit Helsingin toimitusjohtaja Tuulikki Becker kertoo.

Pääkaupunkiseudun hotellikapasiteetti kasvaa tänä vuonna yli 1000 huoneella.

- On hieno asia, että Helsingin majoituskapasiteetti kasvaa pitkästä aikaa reippaasti. Odotamme, että tämä
näkyy myös yöpymisten määrän myönteisenä kehittymisenä ja helpottaa kansainvälisten suurtapahtumien
hakemista, Becker toteaa.
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Visit Helsinki on markkinointinimi, jota käyttää Helsingin Markkinointi Oy. Helsingin Markkinointi Oy on Helsingin kaupungin
omistama markkinointiyhtiö.
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