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Nyheter och höjdpunkter i Helsingfors 2016

Löyly © Avanto Arkkitehdit

Välbefinnande understryks i Helsingfors utbud 2016. I staden öppnas den nya allmänna designbastun Löyly
och det mångsidiga havsbadet Allas. Det havsnära Helsingfors bjuder på fler upplevelser då Skanslandet på
våren öppnar för allmänheten. Läs mer om höjdpunkterna i Helsingfors 2016!

Bastukultur

Nyhet! Designbastun Löyly
Under våren 2016 öppnar vid Ärtholmsstranden, endast ett par kilometer från stadskärnan, designbastun
Löyly. Här kan man utöver att bada bastu också smaka på finländsk mat och njuta av de öppna
havslandskapen på en stor uteservering som sträcker sig över havet. Nybygget i trä har inklusive
uteserveringen en areal på drygt 1 800 m2 och en taknockshöjd på 9 meter. Löyly kommer också att vara en
fin designsevärdhet och ett mästerprov på träbyggande, som intresserar såväl inhemska som utländska
resenärer.
Mer information: www.facebook.com/helsinkisauna

Nyhet! Havsbadet Allas
Allas är en ny typ av havsbad med rötter i de gamla badtraditionerna kring Östersjön. Havsbadet öppnar
i början av sommaren intill Salutorget. Då asfaltområdet omvandlas till en grön oas kommer Allas att
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öppna Helsingfors havsstrand för en ännu mer omväxlande användning för stadsbor och turister.
Allas bjuder på heltäckande rekreation med bad- och bastumöjligheter året runt samt med pärlor i
kulturutbudet. I Allas kan besökarna njuta av god mat, ett Östersjöcentrum, urbana evenemang och
beundra finländsk cleantech-kompetens. Havsbadet är öppet året runt mot en förmånlig inträdesbiljett.
Till restaurangerna och Östersjöcentret är det fritt inträde.
Mer information: www.helsinkiallas.fi

Nyhet! Evenemanget Helsinki Sauna Day
I mars firas första gången Helsinki Sauna Day, som också öppnar helsingforsbornas privata bastur för alla
intresserade och välkomnar såväl bekanta som främlingar lördagen den 12 mars 2016. Evenemanget Helsinki
Sauna Day arrangeras av Yhteismaa ry i samarbete med Visit Helsinki.
Mer information: www.helsinkisaunaday.fi.

Kvartersbastur
I Helsingfors innerstad finns också flera traditionella kvartersbastur, vars traditionella stämning kan upplevas
av varje stadsbo och turist. Kvartersbastur är bl.a. Harjun Sauna, Arlan sauna och Sauna Hermanni.

Urban natur Skanslandet

Nyhet! Skanslandet
Skärgården utanför Helsingfors bjuder i år igen på en ny sevärdhet, då Skanslandet som finns mellan
Sandhamn och Sveaborg öppnas för allmänheten i maj. Det är ett intressant utflyktsmål, med en hel del
orörd natur samt rikligt med hotade arter som är under observation. Skanslandet har tidigare varit ett
militärområde i försvarsmaktens bruk och nu kan besökare beundra utöver sjölandskap och natur också
välbevarade fästningar.

I år görs utfärderna på ön längs utmärkta rutter (Alexandersrundan 3 km och Kungsholmsrundan 2,5 km, som
man kan sammanslå till en längre runda), också guidade rundvandringar för allmänheten är tillgängliga.
Under våren öppnas också ett kafé och senare kommer orienteringstavlor, rastplatser och torrtoaletter.
Ytterligare planeras en utfärdshamn.

På ön kan man röra sig med barnvagnar, men rutten är inte hinderfri: terrängen är ojämn och
uppförsbackarna är ganska branta. Rutterna är inte upplysta och har inget vinterunderhåll. Besökarna gör
klokt i promenera längs rutten, då det på ön finns många branter och platser som kan rasa. Tjänsterna på
Skanslandet är fortfarande i ett utvecklingsskede. På utfärderna lönar det att ta med sig terrängskor och
vattenflaska.

Sjöbussar till ön inleder trafik från Salutorget den 14 maj 2016. Det är förbjudet att övernatta på ön. Området
förvaltas av Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster.
Mer information: www.facebook.com/Vallisaari och www.metsa.fi
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Ön Lonnan
Våren 2014 öppnades den idylliska ön Lonnan som finns mellan Salutorget och Sveaborg, på endast 7
minuters avstånd med båt från fastlandet. Lonnan är Sveaborgs lillasyster och var tidigare en minröjarö. Ön
har bl.a. ett kafé och en restaurang samt en möteslokal som kan hyras. I år öppnas ön den 6 maj.
Mer information: www.lonna.fi

Helsingfors parker
Läs mer om Helsingfors lummiga parker och deras utbud på webbplatsen www.vihreatsylit.fi!

Ärtholmens strand
Upplevelseoasen vid Ärtholmens strand öppnar igen i april 2016. Under sommaren bjuds på mat i allt fler
restaurangcontainrar och här serveras bl.a. somrig finländsk skärgårdsmat. Framför den nya estraden kan du
lyssna till levande musik i solstolar, spela beach volley på den nya planen eller delta i parkyoga dagtid. Vid
båtbryggan kan man beundra båtar som kommer till platsen. Dessutom höjer en DJ stämningen i Huvila-
tältet redan från början kvällen och på söndagar avnjuts brunch kl. 12–16.

Mer information: www.hernesaarenranta.fi

Paddlingscentret Natura Viva
Våren 2016 öppnas det nya paddlingscentret Natura Viva i Nordsjö. Centret får en kajak- och servicebyggnad,
med förvaringsplatser för totalt hundra kajaker. Mellan byggnaderna finns en öppen uteservering, som
fungerar som ett sommarkafé för paddlingscentrets gäster.
Mer information: www.naturaviva.fi/natura-vivan-uusi-melontakeskus

Det händer på museifronten

Helsingfors stads konstmuseum HAM
I september 2015 öppnades i Helsingfors förnyade Helsingfors stads konstmuseum HAM. Museet finns i det
arkitektoniskt intressanta Tennispalatset och dess konstsamling omfattar ett utmärkt urval av finländsk och
internationell modern konst.
Mer information: www.hamhelsinki.fi

Helsingfors stadsmuseum
Helsingfors stadsmuseum öppnar 13.5.2016 en ny museihelhet i hörnet av Senatstorget, i Sederholmska
huset och i de omkringliggande gamla byggnaderna. Nästan ett halvt kvarter i kärnan av det äldsta
Helsingfors blir museum. Ett av museets absoluta dragplåster blir Tidsmaskinen, ett utrymme som utnyttjar
den nyaste teknologin. Där kan vem som helst stiga in och uppleva det förgångna Helsingfors.
Mer information: www.helsinginkaupunginmuseo.fi

Ateneum
Den omfattande takrenoveringen slutförs under början av 2016 och hela museet är igen tillgängligt. Den
livliga vårsäsongen på Ateneum inleds av en utställning av skulpturer av August Rodin (5.2–8.5) samt som
resultat av ett flerårigt forskningsprojekt utställningen Japanomani i den nordiska konsten 1879–1918 (18.2–
15.5). I de renoverade salarna i andra våningen invigs i mars samlingsutställningen Den finländska konsten
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berättelse, där vår konsts historia granskas som en del av samhället och en vidare utveckling. På
försommaren kommer Alice Neel (1900–1984) från New York göra sin finlandsdebut. Den amerikanska
konstnären med sina livsstarka målningar var inflytelserik inom sin bransch, men förblev relativt okänd för
den stora allmänheten. På våren kommer man att på Ateneums innergård börja placera ut installationer:
Kaarina Kaikkonen står först i tur.
Mer information: www.ateneum.fi

Kiasma
Museet för nutidskonst öppnades nyrenoverad 2015 och i mars 2016 invigs en utställning med brasilianaren
Ernesto Neto, en av de kändaste internationella konstnärer inom modern konst: Utställningen presenterar
på bred basis konstnärens spännande verk. I mars invigs också den finländska bildkonstnären Jani Ruscicas
utställning, som presenterar konstnärens färska multimediala samling av verk Conversation in Pieces (2013–).
Mer information: www.kiasma.fi

Helsingfors Konsthall
I Konsthallen visas under 2016 bl.a. en utställning med Tom of Finland. Denna utställning är den mest
omfattande utställning av Tom of Finlands produktion och presenterar bl.a. teckningar, pappersdockor,
gouacher, bildserier och kollage från sex decennier. Verken och arkivmaterial har lånats av privata samlare,
stiftelser och museer runt om i världen. Utställningen pågår 7.5–7.8.
Mer information: www.taidehalli.fi

Designmuseet
I april 2016 öppnar Designmuseet den hittills största översikten över Eero Aarnios produktion och
designtänkande. Professorn och inredningsarkitekten Aarnio, i dag 83 år, är en av de internationellt bäst
kända formgivarna i den moderna finska designhistorien.
Mer information: www.designmuseum.fi

Byggnadsarbetena med konstmuseet Amos Rex inleddes
I början av 2016 inleddes byggnadsarbetena med Amos Rex, Amos Andersons nya konstmuseum. Det
moderna museet kommer att finnas i Helsingfors stadskärna vid Glaspalatset och Glaspalatstorget, delvis
också under marken. Det ska bli ett nytts slags museum med låg tröskel, en lokal som tillägnas konsten. Hit
ska det vara lätt att komma och museet kommer att vara flexibelt och öppet för experiment. Enligt
nuvarande planer öppnar konstmuseet våren 2018.

Lhbti-utbud

Helsinki Pride 27.6–3.7.2016
Festivalen för sexuella minoriteter blir varje år allt mer populär och hämtar igen liv till staden kring
månadsskiftet juni-juli.
Mer information: www.helsinkipride.fi

Idrottsevenemanget EuroGames 29.6–2.7.2016
Helsingfors står som värd då cirka 3 000 idrottare i 14 grenar och 2 000 andra turister kommer till staden i
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slutet av juni till det internationella evenemanget EuroGames. Det ordnas nu för första gången i Finland.
EuroGames, är mästerskapstävlingar för europeiska lhbti-personer, dvs. det är det största
idrottsevenemanget 2016 för homosexuella, lesbiska och bisexuella samt trans- och inter-personer i Europa.
Tävlingarna är ett gemensamt evenemang för många olika idrottsgrenar och deltagare kommer också
utanför Europa. EuroGames har ordnats sedan 1992 i olika städer i Europa och de föregående tävlingarna
ägde rum förra sommaren i Stockholm.
Mer information: http://2016.eurogames.info/

Tom of Finland-utställning i Helsingfors Konstahall 7.5–7.8
I Konsthallen visas under 2016 bl.a. en utställning med Tom of Finland. Denna utställning är den mest
omfattande utställning av Tom of Finlands produktion och presenterar bl.a. teckningar, pappersdockor,
gouacher, bildserier och kollage från sex decennier. Verken och arkivmaterial har lånats av privata samlare,
stiftelser och museer runt om i världen.
Mer information: www.taidehalli.fi

Andra nyheter

Nya hotell:

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

· Hotel F6 (Kämp Group), sommaren 2016 (68 rum)

· Clarion Hotel Helsinki (Busholmen), 17.10.2016 (425 rum)
Mer information: www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-helsinki/

· Clarion Hotel Helsinki Airport, 20.10.2016 (258 rum)

· GLO Maxim, hösten 2016 (70 rum)

Nyhet! Stadscyklar
Stadens sevärdheter och stadsnaturen kan i sommar också upptäckas med de nya stadscyklarna. I
inledningsskedet finns totalt 500 cyklar på 50 cykelstationer i innerstaden, som sträcker sig från Sörnäs i
öster till Gräsviken i väster och i norr till Bortre Tölö. Målet är att 2017 ska systemet ha 1 500 cyklar och 150
stationer.
Mer information: www.hsl.fi/pyoraily ja www.hkl.fi/pyoraily.

Nyhet! Fazers besökscenter
Fazers besökscenter öppnar hösten 2016. Besökscentret i Fagersta har kafé, butik och guidade rundturer
samt konferensrum. Centret är öppet också på sommaren, på veckoslut och kvällar.
Mer information: www.fazer.fi
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Betydande kongresser

2–4.3.2016 Interaction 16 Conference
I början av mars ordnas i Finlandiahuset konferensen Interaction 16, som hämtar till Helsingfors över 100
talare inom modebranschen. Temat för konferensen som ordnas av den internationella organisationen
IxDA:n (Interaction Design Association) är framtiden ur synvinkeln interaktiv design. Man räknar med 900
deltagare. http://interaction16.ixda.org/

6–10.6.2016 – 28th CIMAC World Congress
Kongressen för den internationella organisationen för förbränningsmotorteknik CIMAC (Congress of the
International Council on Combustion Engines) ordnas i Finlandiahuset i juni. Till evenemanget väntas 900
experter på diesel- och gasmotorer samt turbintillämpningar. http://www.cimaccongress.com/

12–15.6.2016 – 40th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology - NFOG 2016
Den nordiska paraplyorganisationen inom gynekologi NFOG (Nordic Federation of Societies of Obstetrics and
Gynecology) ordnar i juni Finlandiahuset en omfattande kongress för experter på kvinnosjukdomar och
förlossningar. Man räknar med att cirka 800 deltagare kommer till kongressen.
http://www.confedent.fi/nfog2016/

3–6.7.2016 – ESHRE Annual Meeting
I slutet av juli räknar man med upp till 8 000 deltagare i Messukeskus, Helsingfors Mässcentrum, då där
ordnas en stor kongress om europeisk förökningsmedicin ESHRE (European Society of Human Reproduction
and Embryology). Kongressen samlar till Helsingfors spetsforskare, experter och vetenskapsmän. I anslutning
till kongressen ordnas också en stor utställning och flera kringevenemang. https://www.eshre2016.eu/

Mer information:
Laura Saksala, kommunikations- och medieansvarig, Visit Helsinki, laura.saksala@hel.fi,
tfn +358 9 310 25 855

Maarit Pitkänen, marknadskommunikationschef, Visit Helsinki, maarit.pitkanen@hel.fi, tfn +358 9 310 25 970

www.visithelsinki.fi

_________________________________________________________________________________________________________

Visit Helsinki är ett marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki Marketing Ltd är ett av Helsingfors stad
ägt marknadsföringsbolag.
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