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Ajankohtaista

1. Helsinki kasvaa ja tiivistyy. Maankäyttö

muuttuu monimutkaisemmaksi. 

2. Kaupunkilaisilta tulee voimakas viesti ulkoilun, 

luonnon liikkumisen merktiyksestä. Se näkyy

myös kasvavissa investoinneissa.

3. Kaikki merellinen kehittäminen lisää huomiota

ja investointeja myös veneilyyn.

4. Esimerkiksi talvisäilytyksen ratkaisut eivät

löydy helposti. Ylin johto on sitoutunut

ratkaisujen etsimiseen yhdessä kumppaneiden

kanssa.
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Asuntotuotanto-
tavoitteet ja 
aluerakentaminen

– Tavoitteena rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa, 

luodaan edellytykset tavoitteen nostamiseksi

8 000:een.

– Asuntoja rakennetaan paljon suurimmille 

projektialueille Länsisatamaan, Kalasatamaan ja 

Kruunuvuorenrantaan sekä Pasilaan.

– Tavoitteena, että 40 % asuntorakentamisesta on 

täydennysrakentamista.
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Ulkoilu ja 
liikkuminen 

– Helsinki on edistänyt merellisyyden rinnalla

arkiliikkumista. Korona-aika on entisestään

nostanut omaehtoisen ulkoilun ja merellisyyden

suosiota. 

– Yli puolet osallistuvan budjetoinnin eli

OmaStadin ideoista liittyi ulkoiluun ja luontoon.

– Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa investoinnit

liikunta-alueisiin kasvavat 10 miljoonasta

eurosta 17,5 miljoonaan euroon. Näillä rahoilla

parannetaan myös merellisiä olosuhteita.
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Merellinen 
kehittäminen
– Helsingin merellisessä kehittämisessä painopiste

on ollut saariston ja rantojen avaamisessa, 

digitalisaatiossa sekä palveluissa.

– Helsinki Biennaali Vallisaaressa oli suunnaton

menestys ja se jatkuu. Helsinki on Tall Ships 

Race 2024 –järjestäjäkaupunki.

– Merellisyyden merkitys kaupungin veto- ja 

pitotekijänä on tunnistettu laajasti. Kun monella

on kokemusta merellisyydestä, sitä enemmän

siihen halutaan investoida myös infraan ja 

huoltoon. Se hyödyttää myös veneilyä.
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Johtaminen ja 
talvisäilytys
– Merelliseen johtamiseen on perustettu uusi

johtoryhmä, jossa on ylin viranhaltijajohto.

– Helveneen ja muiden kumppaneiden kanssa on 

osana tätä työtä tiivis ja säännöllinen

keskusteluyhteys.

– Talvisäilytyksen ja laiturialueiden merkitys on 

mainittu mm. maankäytön elinkeinopoliittisissa

periaatteissa. 

– Jos asia olisi helppo, se olisi jo ratkaistu. 

Tarvitsemme apuanne ja samassa pöydässä

olemista. Ratkaisuja etsitään koko ajan.
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