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Viime vuosi kaikkien aikojen paras matkailuvuosi Helsingissä

Yöpymisten määrä nousi viime vuonna Helsingissä uuteen ennätykseen, lähes 3,5 miljoonaan yöpymiseen.
Kaikkien aikojen parhaita lukuja mitattiin heinäkuussa, jolloin yöpymiset kasvoivat 18 prosenttia ja
joulukuussa, jolloin yöpymisiä rekisteröitiin 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Koko vuoden 2015 kasvu oli Helsingissä 5 prosenttia, kun koko maassa yöpymiset jäivät edellisvuoden tasolle
(-0,2 %). Kasvua tuli siitä huolimatta, että yöpymiset tähän asti suurimmalta ulkomaiselta markkina-alueelta
Venäjältä vähenivät 38 prosenttia heikon ruplan johdosta. Kasvua saatiin viime vuonna kotimaasta (+4 %)
sekä useimmilta ulkomaisilta markkina-alueilta, mm. Saksasta (+12 %), Ruotsista (+11 %), Iso-Britanniasta
(+8 %), Japanista (+17 %) ja Kiinasta (+44 %).

Helsinkiin on systemaattisesti haettu merkittäviä tapahtumia, ja nyt työ alkaa tuottaa tulosta.

- Tapahtumilla oli suuri vaikutus matkailun kasvuun viime  vuonna, tärkein niistä oli voimistelun
suurtapahtuma Gymnaestrada, joka toi heinäkuussa 21 000 osanottajaa ympäri maailmaa Helsinkiin. Myös
joulukuussa alkaneet jääkiekon nuorten MM-kisat edullisine lipunhintoineen houkuttelivat paljon
matkailijoita suurista jääkiekkomaista. Lokakuun Japan Week vaikutti osaltaan japanilaisten yöpymisten
kasvuun, sanoo Visit Helsingin toimitusjohtaja Tuulikki Becker.

Kiinalaisten matkailu pääkaupunkiseudulla kehittyi viime vuonna erittäin myönteisesti, ja kiinalaisten
jättämät matkailutulot ylittivät venäläisten jättämät matkailutulot ensimmäistä kertaa. Saksa nousi
suurimmaksi ulkomaiseksi markkina-alueeksi ohittaen Venäjän. Seuraavina tulivat Iso-Britannia, Ruotsi,
Japani, USA ja Kiina. Japanilaisten yöpymiset lisääntyivät 17 prosenttia ja Japani kipusi USA:n ohi viidenneksi
suurimmaksi lähtömaaksi.

Matkailijoiden viipymä Helsingissä oli viime vuonna noin 1,7 vuorokautta. Hotellien huonekäyttöaste kasvoi
lähes 70 prosenttiin (2014: 68 %).

Uusia ennätyslukuja tuli myös laiva- ja lentoliikenteessä. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä
nousi 16,4 miljoonaan (+3 %), laivamatkustajien määrä Helsingin satamissa 11,2 miljoonaan (+2,5 %) ja
kansainvälisten risteilyvieraiden määrä 437 tuhanteen (+4 %) matkustajaan.

Alkanutta matkailuvuotta siivittävät majoituskapasiteetin kasvu ja uudet käyntikohteet.

- Pääkaupunkiseudun matkailunäkymät vaikuttavat valoisilta, sillä alueelle saadaan pitkästä aikaa lisää
majoituskapasiteettia jopa noin 1000 huoneen verran. Odotamme, että tämä näkyy yöpymisten määrän
myönteisenä kehittymisenä ja helpottaa kansainvälisten suurtapahtumien hakemista, Visit Helsingin Becker
toteaa.

Tämä vuosi tuo tullessaan myös useita uusia käyntikohteita, kuten Löyly-saunan Hernesaareen,
kylpyläperinnettä ja modernia kaupunkikulttuuria yhdistävän Allas-merikylpylän Kauppatorin kupeeseen ja
Vallisaaren, joka avautuu kävijöille. Lisäksi toukokuun puolivälissä Helsingin kaupunginmuseo avaa uuden
museon Senaatintorin kulmalla Torikortteleissa.



Lisätiedot: Tuulikki Becker, toimitusjohtaja, Visit Helsinki, tuulikki.becker@hel.fi, puh. 09 310 36391 ja
http://www.visithelsinki.fi/fi/ammattilainen/miksi-helsinki/faktoja-ja-tilastoja/helsingin-matkailutilastot

_________________________________________________________________________________________________________

Visit Helsinki on markkinointinimi, jota käyttää Helsingin Markkinointi Oy. Helsingin Markkinointi Oy on Helsingin kaupungin
omistama markkinointiyhtiö.
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