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Helsingin uutuuksia ja kohokohtia vuonna 2016

Löyly © Avanto Arkkitehdit

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. Tutustu Helsingin kohokohtiin vuonna 2016!

Saunakulttuuri

Uutuus! Löyly-designsauna
Keväällä 2016 meren rannalle Hernesaareen, vain reilun 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.
Lisätietoja: www.facebook.com/helsinkisauna

Uutuus! Allas merikylpylä
Itämeren vanhaan kylpyläperinteesen pohjaava uudenlainen Allas merikylpylä avautuu kesän alussa
Kauppatorin kupeeseen. Muuttamalla asvalttialueen vehreäksi keitaaksi Allas avaa Helsingin
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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.
Lisätietoja: www.helsinkiallas.fi

Uutuus! Helsinki Sauna Day -tapahtuma
Maaliskuussa vietetään myös 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: www.helsinkisaunaday.fi.

Korttelisaunat
Helsingin kantakaupungista löytyy myös useita perinteisiä korttelisaunoja, joiden perinteinen tunnelma on
jokaisen kaupunkilaisen ja matkailijan koettavissa. Korttelisaunoja ovat mm. Harjun Sauna, Arlan sauna, ja
Sauna Hermanni.

Kaupunkiluonto

Uutuus! Vallisaari
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 koskematonta luontoa ja runsaasti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Aiemmin Puolustusvoimien
käytössä olleella sotilasalueella voi ihailla merimaisemien ja luonnon lisäksi hyvin säilyneitä linnoituksia.

Tänä vuonna retkeily saarella tapahtuu merkittyjä reittejä pitkin (Aleksanterin kierros, 3 km, ja
Kuninkaansaaren kierros, 2,5 km, jotka voi halutessaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi kierrokseksi), myös
yleisöopastuksia on saatavilla. Keväällä saarelle avataan kahvila ja tulossa on myös kohdeopasteita,
taukopaikkoja ja kuivakäymälöitä. Suunnitteilla on myös retkisatama.

Saarella pystyy liikkumaan lastenrattaiden kanssa, mutta reitti ei ole esteetön: maasto on epätasaista ja
ylämäet jyrkähköjä. Reittejä ei ole valaistu, eikä niillä ole talvikunnossapitoa. Retkeilijän tulee pysyä reitillä,
sillä saarilla on paljon jyrkänteitä ja paikkoja, jotka uhkaavat sortua. Vallisaaren palveluiden kehittäminen on
vielä kesken. Retkeilyyn kannattaa varustautua maastokelpoisilla kengillä ja vesipullolla.

Vesibussiyhteys Kauppatorilta aloittaa toimintansa 14.5.2016. Yöpyminen saarella on kiellettyä. Kohdetta
hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut.
Lisätietoja: www.facebook.com/Vallisaari ja www.metsa.fi

Lonnan saari
Vuonna 2014 avattu idyllinen saari sijaitsee Kauppatorin ja Suomenlinnan välissä, vain seitsemän minuutin
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merimatkan päässä mantereelta. Suomenlinnan piskuinen pikkusisar, jossa aikoinaan tehtiin laivat
immuuneiksi merimiinoille. Saarella mm. kahvila ja ravintola sekä vuokrattava kokoustila. Saari avataan tänä
vuonna 6. toukokuuta.
Lisätietoja: www.lonna.fi

Helsingin puistot
Tutustu Helsingin vehreisiin puistoihin ja niiden tarjontaan Vihreät Sylit -verkkopalvelussa:
www.vihreatsylit.fi!

Hernesaaren ranta
Hernesaaren rannan elämyskeidas avautuu jälleen huhtikuussa 2016. Kesällä ruokia maistellaan yhä
useammasta ravintolakontista ja tarjolla on erityisesti kesäistä suomalaista saaristoruokaa. Uuden lavan
edustalla kuunnellaan livemusiikkia aurinkotuoleissa, pelataan beach volleyta uudella kentällä ja
puistojoogataan päivisin. Venelaiturilla voi ihailla paikalle lipuneita veneitä. Lisäksi DJ nostattaa tunnelmaa
Huvilateltassa jo alkuillasta ja sunnuntaisin nautitaan brunssia klo 12-16.
Lisätietoja: www.hernesaarenranta.fi

Natura Vivan melontakeskus
Keväällä 2016 avataan Natura Vivan uusi melontakeskus Vuosaareen. Keskukseen tulee kajakki- ja
huoltorakennus, joissa säilytyspaikkoja on yhteensä sadalle kajakille. Rakennusten väliin tulee avoterassi,
jossa tulee toimimaan kesäkahvila melontakeskuksen asiakkaille.
Lisätietoja: www.naturaviva.fi/natura-vivan-uusi-melontakeskus

Museorintamalla tapahtuu

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM
Syyskuussa 2015 Helsingissä avattiin uudistunut Helsingin kaupungin taidemuseo HAM.  Arkkitehtonisesti
kiinnostavassa Tennispalatsissa sijaitsevan museon taidekokoelmat sisältävät erinomaisen kattauksen
suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta.
Lisätietoja: www.hamhelsinki.fi

Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin kaupunginmuseo avaa 13.5.2016 uuden museokokonaisuuden Senaatintorin kulmalla, Sederholmin
talossa ja sitä ympäröivissä vanhoissa rakennuksissa. Museoksi yhdistetään lähes puolikas kortteli
vanhimman Helsingin ytimestä Torikortteleista. Yksi museon ehdottomista vetonauloista on Aikakone,
uusinta teknologiaa hyödyntävä tila, johon kuka tahansa voi astua sisään ja kokea menneisyyden Helsingin.
Lisätietoja: www.helsinginkaupunginmuseo.fi

Ateneum
Mittava kattoremontti valmistuu alkuvuodesta 2016 ja koko museo saadaan jälleen käyttöön. Ateneumin
vilkkaan kevätkauden aloittavat August Rodinin veistosnäyttely (5.2.–8.5.) sekä monivuotisen
tutkimushankkeen tuloksena syntynyt Japanomania pohjoismaisessa taiteessa 1879-1918 (18.2.–15.5.).
Maaliskuussa toisen kerroksen uudistuneissa saleissa avataan Suomen taiteen tarina -kokoelmanäyttely,
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jossa taiteemme historiaa tarkastellaan osana yhteiskuntaa ja laajempaa kehitystä. Kesän korvalla avattava
newyorkilaisen Alice Neelin (1900–1984) Suomen debyytti tutustuttaa puolestaan alallaan vaikutusvaltaisen,
mutta suurelle yleisölle melko tuntemattomaksi jääneen yhdysvaltalaisen taiteilijan elämänmakuisiin
maalauksiin. Keväällä käynnistetään niin ikään Ateneumin sisäpihalle pystytettävät tilateokset: ensimmäinen
kutsu on osoitettu Kaarina Kaikkoselle.
Lisätiedot: www.ateneum.fi

Kiasma
Vuonna 2015 uudistuneena avattussa modernin taiteen museossa avautuu maaliskuussa 2016 nykytaiteen
kansainväliseen kärkikaartiin kuuluvan brasilialaisen Ernesto Neton näyttely, joka esittelee laajasti taiteilijan
henkeäsalpaavia teoksia. Neto kuuluu nykytaiteen kansainväliseen kärkikaartiin. Maaliskuussa avautuu myös
suomalaisen kuvataiteilijan Jani Ruscican näyttely, joka esittelee taiteilijan tuoreen monimediaalisen
teoskokonaisuuden Conversation in Pieces (2013–).
Lisätietoja: www.kiasma.fi

Helsingin Taidehalli
Taidehallissa nähdään vuonna 2016 mm. Tom of Finlandin näyttely. Tähän mennessä laajin Tom of Finlandin
tuotantoa esittelevä kokonaisuus sisältää mm. piirustuksia, paperinukkeja, guasseja, kuvasarjoja ja kollaaseja
kuuden vuosikymmenen ajalta. Teokset ja arkistomateriaali on lainattu yksityisiltä keräilijöiltä, säätiöiltä ja
museoilta eri puolilta maailmaa. Näyttely on avoinna 7.5.–7.8..
Lisätietoja: www.taidehalli.fi

Designmuseo
Huhtikuussa 2016 avautuu Eero Aarnion laajin tähän mennessä esitetty katsaus 83-vuotiaan muotoilijan
tuotantoon ja muotoiluajatteluun. Poikkeuksellisen pitkän uran tehnyt professori ja sisustusarkkitehti Aarnio
on yksi suomalaisen modernin muotoiluhistorian kansainvälisesti tunnetuimpia suunnittelijoita.
Lisätietoja: www.designmuseum.fi

Amos Rex taidemuseon rakennustyöt alkoivat
Vuoden 2016 alussa alkoivat uuden Amos Andersonin taidemuseon Amos Rexin rakennustyöt. Moderni
museo tulee sijaitsemaan Helsingin ydinkeskustassa Lasipalatsissa ja Lasipalatsin aukiolla, osittain myös maan
alla. Siitä tehdään uudenlainen matalan kynnyksen museo, taiteelle omistettu tila, johon on helppo tulla ja
joka on muuntautumiskykyinen sekä avoin kokeiluille. Taidemuseo avautuu tämänhetkisten suunnitelmien
mukaan keväällä 2018.

Lhbti-tarjontaa

Helsinki Pride 27.6.–3.7.2016
Joka vuosi suositumpi seksuaalivähemmistöjen festivaali tuo kaupunkiin jälleen elämää kesä-heinäkuun
vaihteessa.
Lisätietoja: www.helsinkipride.fi
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EuroGames-urheilutapahtuma 29.6.–2.7.2016
Helsinki toimii isäntänä, kun arviolta 3 000 urheilijaa 14 lajissa ja 2 000 muuta matkailijaa tulee kaupunkiin
kesäkuun lopun kansainväliseen EuroGames-tapahtumaan. Se järjestetään nyt ensimmäisen kerran
Suomessa. EuroGamesit, eurooppalaisten lhbti-ihmisten mestaruuskisat, ovat vuoden 2016 suurin
urheilutapahtuma homoille, lesboille ja bi-seksuaaleille sekä trans- ja inter-henkilöille Euroopassa. Kisat ovat
monen eri urheilulajin yhteistapahtuma ja niihin tulee mukaan osallistujia myös Euroopan ulkopuolelta.
EuroGames on järjestetty vuodesta 1992 lähtien eri Euroopan kaupungeissa, ja edellinen kisa käytiin viime
kesänä Tukholmassa.
Lisätietoja: http://2016.eurogames.info/

Tom of Finland -näyttely Helsingin Taidehallissa 7.5.–7.8.
Taidehallissa keväällä 2016 nähtävä näyttely on tähän mennessä laajin Tom of Finlandin tuotantoa esittelevä
kokonaisuus, joka sisältää mm. piirustuksia, paperinukkeja, guasseja, kuvasarjoja ja kollaaseja kuuden
vuosikymmenen ajalta. Teokset ja arkistomateriaali on lainattu yksityisiltä keräilijöiltä, säätiöiltä ja museoilta
eri puolilta maailmaa.
Lisätietoja: www.taidehalli.fi

Muita uutuuksia

Uusia hotelleja:

· Cumulus Meilahti, kesä 2016 (188 huonetta)
www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-meilahti-helsinki

· Hotel F6 (Kämp Group), kesä 2016 (68 huonetta)

· Clarion Hotel Helsinki (Jätkäsaari), 17.10.2016 (425 huonetta)
Lisätietoja: www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-helsinki/

· Clarion Hotel Helsinki Airport, 20.10.2016 (258 huonetta)

· GLO Maxim, syksyllä 2016 (70 huonetta)

Uutuus! Kaupunkipyörät
Kaupungin nähtävyyksiä ja kaupunkiluontoa pääsee tutkailemaan ensi kesänä myös uusilla kaupunkipyörillä.
Alkuvaiheessa kaupunkipyöriä löytyy yhteensä 500 kappaletta 50 pyöräasemalta kantakaupungista 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.
Lisätietoja: www.hsl.fi/pyoraily ja www.hkl.fi/pyoraily.

Uutuus! Fazerin vierailukeskus
Fazerin vierailukeskus tulee aukeamaan syksyllä 2016. Vaaralassa sijaitsevaan vierailukeskukseen tulee
kahvila, myymälä sekä opastettu kierros sekä kokoustiloja. Keskus on auki myös kesällä, viikonloppuisin ja
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iltaisin.
Lisätietoja: www.fazer.fi

Merkittäviä kongresseja

2.-4.3.2016 Interaction 16 Conference
Maaliskuun alussa Finlandia-talossa järjestettävä Interaction 16 -konferenssi tuo Helsinkiin yli 100
muotoilualan puhujaa. Alan kansainvälisen järjestön IxDA:n (Interaction Design Association) järjestämän
konferenssin teemana on tulevaisuus vuorovaikutuksen muotoilun näkökulmasta. Paikalle odotetaan 900
osallistujaa. http://interaction16.ixda.org/

6.-10.6.2016 - 28th CIMAC World Congress
Kansainvälisen polttomoottoritekniikan järjestön kongressi CIMAC (Congress of the International Council on
Combustion Engines) järjestetään Finlandia-talossa kesäkuussa. Tapahtumaan odotetaan 900 diesel- ja
kaasumoottoreiden sekä turbiinisovellusten asiantuntijaa. http://www.cimaccongress.com/

12.-15.6.2016 - 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology - NFOG 2016
Pohjoismainen gynekologian kattojärjestö NFOG (Nordic Federation of Societies of Obstetrics and
Gynecology) järjestää kesäkuussa Finlandia-talossa mittavan kongressin naistentautien ja synnytysten
asiantuntijoille. Kongressiin arvioidaan saapuvan noin 800 osallistujaa. http://www.confedent.fi/nfog2016/

3.-6.7.2016 – ESHRE Annual Meeting
Heinäkuun alussa Messukeskukseen odotetaan jopa 8000 osallistujaa, kun siellä järjestetään eurooppalainen
lisääntymislääketieteen jättikongressi ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).
Kongressi kokoaa Helsinkiin alan huippututkijoita, asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, ja sen yhteydessä
järjestetään myös suuri näyttely ja useita oheistapahtumia. https://www.eshre2016.eu/

Lisätiedot:
Laura Saksala, viestintä- ja mediavastaava, Visit Helsinki, laura.saksala@hel.fi, puh. 09 310 25 855

Maarit Pitkänen, markkinointiviestintäpäällikkö, Visit Helsinki, maarit.pitkanen@hel.fi, puh. 09 310 25 970

www.visithelsinki.fi

_________________________________________________________________________________________

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