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Pääkaupunkiseudun
matkailu 2100
- kasvavan matkailualan
tulevaisuuspolut
Harakan saari, 24.5.2019

@BlueAdapt
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Ohjelma
9.15

Tervetuloa & päivän ohjelma & lämmittelytehtävä
Harakan luontokeskus ja Helsingin merellinen strategia, Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki
Sinisen kasvun mahdollisuudet tutkimuksen kohteena, Turo Hjerppe, SYKE, BlueAdapt
Miksi olemme täällä ja miten SSP-skenaarioiden avulla työskennellään? Kari Hyytiäinen,
Helsingin yliopisto, BlueAdapt

10.15

Työskentelysessio: Matkailun muutosvoimat pääkaupunkiseudulla

n. 11.30

Yhteinen lounas saarella

12.30

Työskentelysessio: Skenaarionarratiivien kehittäminen pienryhmissä (sis. kahvit)

14.30

Yhteenveto ja päivän lopetus

n. 15.45

Kuljetus takaisin

Lämmittelytehtävä

@BlueAdapt
#sininenkasvu

Speed dating 3 x 3 min
Nappaa sinulle entuudestaan tuntematon vierustoveri,
esittäytykää ja keskustelkaa hetki
Mikä on omasta mielestäsi toivottu tulevaisuus
pääkaupunkiseudun matkailulle, kun mietit yhden-kahden
sukupolven päähän?
Näyttääkö siltä, että sinne ollaan matkalla?

@BlueAdapt
#sininenkasvu

Harakan saari ja
luontokeskus
Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki

Helsingin meritie 2018-2030
Helsinki on maailman toimivin merikaupunki

Kanslia / ELO lokakuu 2018. Projektipäällikkö Minttu Perttula

Helsingin merellinen kehittäminen toteuttaa
Helsingin kaupungin strategiaa (27.9.2017)
”Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja olemusta. Merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin
vetovoimatekijänä
Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan.
Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi,
matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman
vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm.
merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston
palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen.
Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja
virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen
julkisen taiteen biennale.”
”Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu,
saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan.”

27.5.2019

Tavoitteet 2018-2030
1. Helsinki tunnetaan maailman parhaiten toimivana merikaupunkina
• Saaristo, rannikko ja meri toimivat alustana kokeiluille ja uutta luovalle
elinkeinotoiminnalle
• Kestävyys ja pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuvat merellisissä
toiminnoissa
• Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään merellisissä palveluissa
• Kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä
ympäristössä
2. Rantojen ja saariston suunnittelu ja käyttö toteutetaan aina herkän
saaristoluonnon, ainutlaatuisen Itämeren ja monikerroksisen
kulttuuriperinnön ehdoilla. Tutkimustuloksia luonnon hyvinvointi- ja
terveysvaikutuksista hyödynnetään. Ympäristönäkökulmien huomioiminen
nähdään mahdollisuuksien kautta ja siihen liittyy uutta liiketoimintaa ja
tuoteinnovaatioita.
3. Merellisyyden vahvistaminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä,
hyvinvointia sekä tasa-arvoa lisäävä resurssi, josta jokainen pääsee
osalliseksi.

27.5.2019

Maailman toimivin merikaupunki
Korkealaatuisten kokemusten ja tuotteiden alusta

Merellisyys on kaupungin vetovoiman sekä asukas- ja käyttäjätyytyväisyyden
vahvistamisesta.

Saaristoon ja rannikolle luodaan mahdollisuuksia ympärivuotisille ja korkealaatuisille
tuotteille, jotka tekevät merellisistä kohteista houkuttelevia matkailun
investointikohteita. Erityisesti uudenlaisille ja rohkeille majoituskonsepteille
löydetään paikkoja saaristosta. Esim. off-grid-ratkaisuihin perustuvat
majoituskonseptit ovat mahdollista siellä, missä Helsingin saaristoluonto on
ainutlaatuisimmillaan, mutta yhdyskuntatekniikkaa ei ole käytettävissä.
Luomme käyttöliittymän Merelliseen Helsinkiin
Merelliset tuotteet löytyvät digitaalisista kanavista ja niiden tulee olla sieltä myös
ostettavissa. Matkailun digitaalisen ekosysteemin edistäminen ja rajapintojen
hyödyntäminen mm. markkinoinnissa, verkkokaupassa, tilastoinnissa, tapahtumissa ja
MaaS –palveluissa.
Jakamistalous ulottuu tulevaisuudessa myös merelle ja esimerkiksi venepaikkoja ja
veneitä voi väliaikaisesti edelleen vuokrata tarvitseville.
27.5.2019

Saariston elinkeinojen edellytys on huollon- ja
infraverkoston kehittäminen
Kaupungin rooliin edellytysten luojana ja mahdollistajana kuuluu saariston
huolto- ja infraverkostoa kehittäminen sekä ilmastokestävyyden
huomioiminen. Kehittäminen aloitetaan niistä Helsingin edustan saarista
ja ranta-alueista, jotka ovat nopeasti yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti
toteutettavissa ja joiden kehittämiseen on yrittäjien kiinnostus olemassa.
Helsinki vaalii arvokasta meriluontoaan
Luonnon ja kulttuuriperintökohteiden kulumiseen, eroosioon ja
häiriintymiseen, maisemien muuttumiseen, roskaantumiseen ja veden
samentumiseen liittyvät riskit tiedostetaan ja huomioidaan suunnittelussa.
Helsinki Biennaalin toteutetaan vain vähän luontoa kuormittaen.
Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan merellisen strategiatyön
kanssa kartoitetaan sekä saariston ja rantojen kehitettäviä tähtikohteita
että toisaalta kohteita, joita ei luontoarvojen vuoksi tulisi avata
virkistyskäyttöön.
Helsingin ilmastostrategian toimenpideohjelman mukaisesti Merellisen
strategian laadinnassa otetaan huomioon kestävän matkailun periaatteet,
hiilineutraalius ja Itämeren suojelu.
27.5.2019

Kansainvälisesti kiinnostavat tapahtumat
merellisessä ympäristössä
Helsinki Biennaali kesällä 2020 on kansainvälinen nykytaiteen tapahtuma
saaristossa ja rannoilla. Toistuva tapahtuma tuo merellisiin kohteisiin 300
000 kävijää ja nostaa siten saariston ja ranta-alueiden kansainvälistä
profiilia ja kiinnostavuutta elinkeinojen ja majoituspalveluiden paikkana.
Virikkeellinen ja hauska elämä
Merellisyys toteuttaa liikkuvan ja terveellisen kaupungin tavoitteita ja
toimii eriarvoisuutta vähentävänä, virikkeellisenä ympäristönä.
Helsingin nykymerellisyys on innovatiivisia liikenneratkaisuja metroa,
vesiliikennettä ja kaupunkipyöriä yhdistäen ja tornitalojen asukkaiden
rantaelämää.
Helsingin merellisyyden kehittäminen merkitsee kaupungin vetovoiman
sekä asukas- ja käyttäjätyytyväisyyden vahvistamista rannoilla, saarissa
ja merellä. Esimerkiksi digitalisaatiosta, vesiliikenteen kehittämisestä,
merellisten palvelujen parantamisesta sekä esteettömyyden
edistämisestä hyötyvät sekä kaupunkilaiset että matkailijat.
27.5.2019
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Merellinen toimintakulttuuri: koko kaupungin
yhteinen tehtävä
Kaupungin sisäistä yhteistyötä tiivistetään merellisissä asioissa niin, että
toiminta on entistä yhtenäisempää.
Rannoilla ja saaristossa on tulevaisuudessa nykyistä enemmän erilaisia
palveluita ja toimintaa, joita sinne hyvässä yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa tuottavat yrittäjät, yksityiset ja yhteisöt.
Yritysyhteistyö merellisten toimijoiden kanssa tähtää merellisten
palveluiden parantamiseen sekä aiempaa yhtenäisempään
markkinointiin ja saariston kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen.
Kaupungin sisäisen yhteistyön ohella tiivistämme yhteistyötä muiden
julkisten maanomistajien välillä.

27.5.2019
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Toimenpiteet: toteutus on jo aloitettu
2018-2019
•
Merellisten kohteiden markkinoinnin ja kohdetiedon saattaminen ajan tasalle. Tieto merellisistä palveluista helpommin löydettäväksi ja
nykyisten saaristokohteiden tunnettavuuden lisääminen.
•
Merellisen Helsingin strategian mukaisen yleissuunnittelun käynnistäminen vesiliikenteen, huoltoliikenteen, sekä teknisen huo ltoverkoston
osalta. Valittu saariston kehitettävät tähtikohteet, joiden kehittämistoimenpiteitä ja investointeja määritellään saarikorteissa.
•
Lasketaan valittujen saarien osalta arvio ylläpidon elinkaarikustannuksista
•
Saariston ja ranta-alueiden suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. On perustettu merellisen strategian monialainen projektiryhmä, joka toimii
kaupungin perinteiset hallintorajat ylittävänä ”työrukkasena” merellisten asioiden hoidossa. Saariston kehittämisen yhteistyömallin luominen
julkisten toimijoiden välille, nk. merellisen kumppaniverkoston kautta.
•
Saariston asemakaavoitus: Itäinen saaristo, Vallisaari ja kuninkaansaari, Isosaari ja Kuivasaari, Merisataman saaret
•
Kauppatorin monikäyttöisyyden parantaminen. Muutokset mahdollistava asemakaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta 2019. Helsingin
Leijona koordinoi Kauppatorin lyhyen aikavälin kehitystyötä.
•
Yhteistyön vahvistaminen merellisten yrittäjien kanssa ja merellisten yrittäjien verkosto.
•
Rantakesähanke ja Töölönlahden toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Rantareitin tunnettavuuden ja käytettävyyden (esim. valaistus)
edistäminen. Reittiä parannetaan kokonaisuutena siten, epäjatkuvuuskohtia korjataan ja tärkeimpiä kehittämisalueita priorisoidaan.
•
Merellisten palveluiden digitalisointi Vene Helsingissä- hankkeessa sekä 6Aika Sujuvasti saaristoon-hankevalmistelussa.
•
Asiakaslähtöisen suunnittelun ottaminen osaksi saariston palvelujen suunnittelua. Helsinki biennaali 2020 asiakaskokemuksen o nnistumisen
varmistaminen.
•
Ns. veneüber-kokeilu, Jätkäsaari Smart Mobility Lab, aikataulullista reittiliikennettä ja pienvenekyytejä
•
Majamaja off-grid majoituskonsepti Liuskasaaressa ja Vallisaaren nollapäästöinen mökki: testataan saariston uusia majoituskonsepteja.
Vallisaaren väliaikaisella Nolla-mökillä osoitetaan, miten ekologisessa ja liikuteltavassa mökissä voisi majoittua saaristossa mahdollisimman
pienillä päästöillä.
•
Kaupungin sisäisen yhteistyön vahvistaminen merellisissä asioissa (ulospäin ”yksi luukku”). Yrittäjäsparraus ja tietopaketit merellisestä
yrittämisestä kiinnostuneille verkkoon.
•
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava valmiiksi ja yhdyskuntatekniikan toteuttaminen alkuun.
•
Selvitetään mahdollisuutta edistää saariston kauden pidentämistä ja ympärivuotisuutta
•
Merellisen strategian toimintaohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden priorisointi, jossa kriteereinä mm. käyttäjävaikuttavuus sekä elinkeino-12ja
paikallistaloudelliset vaikutukset.

Esimerkkejä toimenpiteistä: 2019-2022
2019-2022
Toimenpide
Vallisaareen ja
Kuninkaansaareen toteutetaan
kansainvälinen julkisen taiteen
biennaali.

Sisältö

Aikataulu

•

Kesäkuu-syyskuussa 2020 Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa on kaikille
avoin kansainvälinen julkisen taiteen biennaali, joka oheistapahtumineen
nostavat ranta-alueiden ja saariston profiilia, tunnettavuutta ja
kiinnostavuutta.
Vastuu: HAM

2020

Toteutetaan kokonaissuunnitelman mukaan 1-3 vesiliikennelaituria
laituria/vuosi. Kohteina merelliset kaupunginosat.
Laiturien kunto- ja käyttöselvityksellä varmistetaan, että kestävyys ja pitkän
tähtäimen suunnittelu toteutuvat laiturien osalta.
Vahvistaa kaupunkilaisten ja yrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää merta,
saaristoa ja ranta-alueita. Merellisen tasa-arvon toteuttamista.
Vastuu: Kymp, Kuvan merellinen palvelu
Saariston pilottikohde, joka toimii alustana uusille ideoille ja innovaatioille,
jotka voivat liittyä esim. uusiutuvaan energiaan, taiteeseen tai
palvelumuotoiluun.
Ylläpidon resursointi ja ennakointi tärkeää.
Toteuttamisen edellytys on yritystoiminta ja yrittäjien kiinnostus ja
sitoutuminen kehittämiseen
Vasikkasaari toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta lähisaariston
avaamisesta, kun se otetaan jo kesällä 2019 aiempaa laajampaan
virkistyskäyttöön.
Vastuu: Kymp Maka, Rya, Make, Elo/merellinen kehittäminen
Merellisen Helsingin kehittäminen aloitetaan niistä Helsingin edustan
saariston ja itäisen saariston kohteista (I-II), joissa on parhaat valmiudet
yleiskaavan tavoitteiden mukaiseen toteuttamiseen.
Mahdollistaa majoittumis- ja ravitsemuspalvelut saaristossa sekä varmistaa
biennaalin palvelutarjonnan riittävyyden.
Vastuu: Kymp

Toteutetaan 1-2
200 000-500 000/
vesiliikennelaituria/v laituri
uosi

•
Laiturien rakentaminen
merellisiin kaupunginosiin

•
•

•
•
•

Vasikkasaari virkistyskäyttöön
sekä Vasikkasaaren
asemakaavan jatkosuunnittelu ja
toteutus.
•
•

•

Vallisaaren ja Vasikkasaaren
yhdyskuntatekniikka

•
•
•
•

Kustannusarvio
5M€

2019-2022

2019:
240 000

2019-2022

5M€
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Esimerkkejä toimenpiteistä: 2019-2022
Vesiliikenteen kehittäminen ja
kilpailuttaminen

•
•
•

•

Saariston huoltoverkoston
suunnittelu ja toteutus

•
•
•
•

Itäisen saariston hoito- ja
kehittämissuunnitelman
toteuttaminen

•

Saariston palvelupolku,
digitalisaation hyödyntämisen ja
jakamistalouden merelliset
kokeilut.

•

•
•

•
•
•

Määritellään vesijoukkoliikenteen kehittämisperiaatteet. Huomioitava kuitenkin
kaupungin nykyiset linjaukset vesiliikenteen tukeen liittyen.
Laaditaan vesijoukkoliikenteen yleissuunnitelma
Mahdollistetaan innovatiiviset hankinnat ja Maas-ratkaisut osana vesiliikenteen
kehittämistä ja kilpailuttamista. Hyödynnetään ja edistetään vesiliikenteen
digitalisointia: myynnin ja markkinoinnin kanavat. Ekolauttakokeiluille
mahdollisuuksia mm. osana Helsinki Biennaalin tavoitetta kestävyyteen ja
ekologisuuteen liittyen.
Vastuu: Kuvan merellinen palvelu, Kymp, Elo

2019-2020

200 000500 000€

Kaikki saariston toimijat tarvitsevat huoltoa ja vesiliikennettä. Niiden järjestäminen
loogisesti ja järkevästi kokonaisuutena on kaikkien etu. Tähän sisältyy
mahdollisuus myös kustannusten jakamisesta.
Merellisen huoltotukikohdan sijoituksesta päättäminen
Merellisen huoltotukikohdan rakentaminen
Kymp Maka, Kuvan merelliset palvelut, Elo/merellinen kehittäminen

2019-2022

2-3M€

Käytännönläheinen toimenpideohjelma, jolla edistetään saarten hoitoa ja käytön
kehittämistä.
Lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen.
Retkipalveluiden rakentaminen. esim. keittokatokset, ulkokäymälät, penkkiryhmät,
vesiliikennelaiturit, laiturit, veneenkiinnitysrenkaat, melonnan maihinnousupaikat

2019-2022

1-2M€

Palvelumuotoilun ulottaminen saaristoon asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.
2019-2020
Tavoitteina kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä huomioida mm.
saavutettavuus, palvelujen käytettävyys, esteettömyys, kävijäturvallisuus ja
saaristoluonnon suojelu sekä ylläpidon ennakointi ja optimointi.
Valmistelussa 6Aika ”Sujuvasti saaristoon”-hanke, jonka tavoitteena on kehittää
saaristomatkailun lähtösatamille älykkäitä, digitaalisia ja resurssitehokkaita
tuotteita ja palveluita. Tavoitteena yhteistyötä HSL:n ja Whimin kanssa.
Vene Helsingissä –hankkeessa digitalisoidaan veneilijöiden palveluita ja kehitetään
venepaikkojen jälleenvuokrausta nk. venepaikka airbnb- toimintaa.
Elo/Merellinen kehittäminen, Kuvan merelliset palvelut

300 000M€
(tarkentuu
hankevalmistelun
myötä)

14

Esimerkkejä toimenpiteistä 2022-2030:
2022-2030
Tavoite
Hakaniemi ja Ruoholahti saaristoliikenteen uusina
lähtöpaikkoina. Uusien laiturien mahdollistama rannan
poikittaisliikenne sekä liikennettä saaristoon koko
rantaviivan varrelta. Vesiliikenne paikoin osaksi Helsingin
julkista liikennettä.

Suomenlinna ja Vallisaari 2.0.
Vasikkasaaren kaavan toteutus.
Isosaaren kehittäminen merkittävänä virkistys-, ulkoilu-,
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena
Helsingin ja Espoon ranta-alueet ovat matkailullisesti ja
virkistyksellisesti kiinnostava kokonaisuus, jossa syntyy
uutta elinkeinotoimintaa ja kansainvälisesti kiinnostavaa
kulttuuritarjontaa.

Sisältö
•
Tutkimuksen mukaan Hakaniemi ja Ruoholahti ovat selvästi parhaat vesiliikenteen lähtöpaikat
pääkaupunkisedun asukkaille: 20 minuutissa noin 100 000 käyttäjää saavuttaisi niiden
vesiliikennelaiturit.
•
Poikittaisliikenteen ja saariston rengasreittien kehittäminen. Itäisen saariston saavutettavuuden
parantaminen erityisesti itäisistä kaupunginosista.
•
Vesijoukkoliikenteen kokeilut osana Helsingin julkista liikennettä siellä, missä se voi ratkaisuna olla
toimivin. Huomiotava kuitenkin kaupungin nykyiset linjaukset vesiliikenteen tukeen liittyen.
•
Saariston tähtikohteiden majoituskapasiteetin merkittävä nosto
•
Ympärivuotiset palvelut
•
Vesiliikenteen uudet ratkaisut
•
Saariston tähtikohteiden majoituskapasiteetin merkittävä nosto
•
Ympärivuotiset palvelut, Isosaaren yhdyskuntatekniikan ratkaisut
•
Ilmastokestävä Isosaari – 6aika-ilmastohanke
•
Kulttuuritarjonta, suurtapahtumat, kulttuurikohteet
•
Liikennöinti, erilaiset liikkumisen muodot rannalla ja merellä.
•
Merellinen sijoituspaikka nähdään yhtenä tärkeänä tekijänä museoiden ja muiden kulttuurikohteiden
vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Merkittävien kulttuurikohteiden sijoittaminen merellisiin
ympäristöihin, esim. Design- ja arkkitehtuurimuseo.

Merellinen biennaali on vakiinnuttanut asemansa
kansainvälisesti tunnettuna ja kiinnostavana
suurtapahtumana. Helsinki kansainvälisten
veneilytapahtumien kumppanina.

•
•

Muoviton kaupunki, muoviton meri. Ilmastonmuutokseen
varautuminen kaikissa saaristoa ja ranta-alueita
koskevassa suunnittelussa. Merellisessä kehittämisessä
huomioidaan globaalit ja
paikalliset ympäristö- ja resurssitekijät ja sopeudutaan
lisääntyviin ympäristömuutoksiin.

•
•
•
•
•

•
•

Helsinki Biennaalit 2022-2030
Tapahtumat houkuttelevat investointeja saaristoon, esim. majoituspalveluita tulee lisää
yhdyskuntatekniikan ja erilaisten of grid-ratkaisujen kautta.
Helsingin merellinen tunnettavuus lisääntyy myös kansainvälisten veneilytapahtuminen kautta.
Muovittomat palvelut, kierrätys, lajittelu, ”zero-waste”
Markkinointi, viestintä, koulutus, opasteet ja visuaalinen viestintä, brändäys
Ajankohtainen: edelläkävijyyspotentiaali kaupungille, uutta liiketoimintaa, tuote-innovaatiot
Yhdistetään biennaaleihin ja kaikkeen saariston kehittämiseen.
Hiilineutraali vesiliikenne ja hiilineutraali biennaali
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@BlueAdapt
#sininenkasvu

Sinisen kasvun
mahdollisuudet
tutkimuksen kohteena
Turo Hjerppe, BlueAdapt-hanke

Ihmistoiminta heikentää vesistöjen ekologista tilaa,
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita
•

Kahdeksasosa Suomen kalalajeista uhanalaisia

•

Virtavesistä koko maan tarkastelussa 44 % uhanalaisiksi (CR + EN + VU)
•

•

Etelä-Suomessa 69%

Uhanalaistumisen taustalla valuma-alueiden maankäyttö (hydrologiset muutokset,
haja- ja pistekuormitus) sekä vesistöjen perkaaminen, patoaminen ja säännöstely

Luontotyyppien (2018) ja lajien (2019) uhanalaisuusarvio

Myös ilmastonmuutos lisää vesistöön
kohdistuvia paineita

Maksimilämpötila

Muikun vuosiluokka
Lähde: Jeppesen ym. 2012. Impacts of climate warming on the longterm dynamics of key fish species in 24 European lakes. Hydrobiologia
694:1-39

@BlueAdapt
#sininenkasvu

Sopeutuminen sinisen kasvun
avaimena – BlueAdapt

@BlueAdapt
#sininenkasvu

•

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke 2018-2020 (2023)

•

Tavoitteena kehittää edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään hyödyntämiseen

•

Monitieteiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen perustuva lähestymistapa

Sininen talous voi luoda hyvinvointia, mutta sen
täytyy olla ekologisesti kestävää
Tarvitaan sopeutumista, joka mahdollistaa
ruoantuotannon, energian, matkailun toimialojen
kestävän uusiutumisen
BlueAdapt tukee uusiutumista kolmella alueella
•
•
20

© SUOMEN AKATEMIA

Sopeutumisen oikeus, talous ja politiikka
• Sopeutumisen tietopohja
Sopeutuminen ja uusiutumiskyky aluetasolla

AGORA
ADAPTIVE GOVERNANCE FRAMEWORK FOR BLUE ECONOMY

@blueadapt

Sininen talous kansantaloudessa

@BlueAdapt
#sininenkasvu

Sektorit:
• Meriteollisuus
• Sininen biotalous: kalastus, vesiviljely, jne.
• Matkailu,
• Julkinen sektori,
• Koulutus, tutkimus ja kehitys
Sinisen talouden tunnuslukuja
Liikevaihto:
14.6-20.2 miljardia € ~ 3,5-4,9% kansallisesta tuotannosta
Arvonlisä:
4-5.8 miljardia euros ~ 2,1-3,0% bruttoarvonlisästä ja ~1,8-2,6% BKT:sta
Työllisyys:
53 000-71 000 henkeä (suora, kokoaikainen) ~ 2-2.7% työllisistä
Vienti:
4,0-6,2% kansallisesta viennin arvosta

Energian, ruoantuotannon ja matkailun osuus
Kansantalouden tunnuslukuja
Liikevaihto
(€, M)
Matkailu

Arvonlisä
(€, M)

Viennin arvo
(€, M)

Työllisyys

5100

805

926

25085

Sininen biotalous

916

154

148

2596

Energia

321

300

13

239

6 337

1 259

1 087

27920

Matkailu

Energia

Biotalous

Yhteensä

Yhteensä:

Osuus BKT:sta, %

0,36

0,13

0,07

0,56 %

Osuus bruttoarvonlisästä, %

0,42

0,16

0,08

0,65 %

1,1

0,01

0,2

1,26 %

1

0,009

0,1

1,10 %

1,23

0,08

0,22

1,5 %

Osuus kansallisesta vienninarvosta, %
Osuus työllisistä, %
Osuus kansallisesta tuotannosta%

• Matkailun osuus on merkittävämpi kuin sinisen biotalouden ja energiantuotannon
• Matkailu käsitetään tässä laajemmin kuin pelkkä luontomatkailu (rannikkoalueet: majoitus,
ruoka ja juoma, matkatoimistot ja ohjelmapalvelut, vesiliikenne)
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Miksi olemme täällä, miten
SSP-skenaarioiden avulla
työskennellään
Kari Hyytiäinen, Helsingin yliopisto
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#sininenkasvu

Pierre Wack

Ilmastotutkijat: Shared Socioeconomic Pathways (SSP)

Globaalikehitys
reunaehtoina

Narratiivit sinisen
matkailun
tulevaisuudennäkymille
pääkaupunkiseudulla

@BlueAdapt
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Ensimmäisessä työpajassa tänään

Tunnistamme pääkaupunkiseudun matkailulle keskeisimmät muutosvoimat
(drivers of change) sekä tarjonnan että kysynnän näkökulmista.
1.

Pohdimme yhdessä miten tärkeimmät muutosvoimat
a. Kehittyvät
b. Vaikuttavat pääkaupunkiseudun matkailuun.

Rakennamme näistä elementeistä lyhyet kuvaukset pääkaupunkiseudun
matkailun mahdollisuuksista, tulevaisuudennäkymistä ja riskeistä kolmessa
vaihtoehtoisessa globaalissa tulevaisuuskuvassa (SSP1, SSP3 ja SSP5)

Toinen työpaja syyskuussa (to 5.9.):
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1.

Määritämme toivottavan tilan pääkaupunkiseudun
matkailulle

2.

Laadimme ratkaisupolut, joilla tavoitetila saavutetaan
kolmessa aikaisemmin kuvatussa globaalissa
tulevaisuudenkuvassa. Nämä ratkaisupolut voidaan tulkita
varautumissuunnitelmina, joissa sopeudutaan
vaihtoehtoisiin globaaleihin tulevaisuuksiin

Ennakkokysymys:
Missä näet pääkaupunkiseudun matkailun 100 vuoden päästä?
Millaista?
- pitkälle jalostetut elämys- ja kokemuspalvelut
- uusi teknologia (erityisesti digitalisuus, virtuaalimatkailu) vahvasti sovellettuna

Ohjaavat voimat:
- nojaa entistä voimakkaammin puhtaaseen luontoon ja kulttuuriarvoihin
- uusi infrastruktuuri (erityisesti Rail Baltica) luo uusia mahdollisuuksia,
lentoliikenteen tulevaisuus?
- rakennetun alueen kasvu kaventaa luonnonkohteita – suojelun tarve
- pääkaupunkiseudun suhteellinen kilpailukyky paranee puhtaitten ja rauhallisten luontoympäristöjen
vähentyessä muualla
Tavoitetila:
- maa- ja merialueiden käytön suunnittelu, suojelun tarve
- vastuullinen matkailu kilpailuvalttina
- matkailun kehittäminen yhdessä paikallisyhteisön kanssa
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I Työskentelysessio:
Matkailun muutosvoimat
pääkaupunkiseudulla
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Mitkä ovat tärkeimmät
pääkaupunkiseudun matkailuun
vaikuttavat muutosvoimat?
Arvioi sekä kysyntään (pääkaupunkiseudulle tulevat matkailijat)
että tarjontaan (matkailukohteet, infrastruktuuri) vaikuttavia
taustatekijöitä

Drivers = muutosvoimat, ajurit
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Muutosvoimat ovat ylätason ilmiöitä tai prosesseja, joilla on merkittävä
vaikutus tarkasteltavaan toimialaan
Muutosvoimat voivat ohjata tai vaikuttaa tuotteen tai palvelun kysyntään

tai tarjontaan.
Väkiluvun tai kulutustottumusten muutokset ovat esimerkkejä kysyntään
vaikuttavista muutosvoimista. Tarjonnan muutosvoimat taas vaikuttavat
tuotannossa tarvittavien resurssien (esim. ammattitaitoinen työvoima)
saatavuuteen.

Mitkä näistä ovat relevantteja?
Mitkä turhia?
Mitä puuttuu?

Pohdi itsenäisesti
(5min)

Kirjaa ajatuksesi
muistiin myöhempää
varten
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Muutosvoimat
Jakaudutaan itsenäisesti n. 3 hlön ryhmiin.
Miettikää yhdessä:
5-10 keskeistä muutosvoimaa/draiveria.
Kirjatkaa jokainen muutosvoima omalle 'post
it'-lapulle
15min

Tuo lappusi kanvaasille
Voit ryhmitellä
alaotsikkojen mukaan –
fasilitaattorit apuna

Itsenäinen äänestys
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5 tarraa tärkeimmiksi
kokemillesi muutosvoimille
Vinkki:
Miten nämä näkyy omassa organisaatiossa tulevaisuustyössä ja strategiassa?
Entä käytännön työssä?
Priorisoinnin voi tehdä myös yleisemmästä näkökulmasta

Muutosvoimat

Koulutus
Arvot

Talous

Väestö

Infrastruktuuri

Teknologia
Poliittinen
tilanne

Imago
Instituutiot ja sääntely
Ilmasto ja ympäristö

Muu

Ohjelma
9.15
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Tervetuloa & päivän ohjelma & lämmittelytehtävä
Harakan luontokeskuksen ja saaren esittely, Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki
Sinisen kasvun mahdollisuudet tutkimuksen kohteena, Turo Hjerppe
Miksi olemme täällä, miten SSP-skenaarioiden avulla työskennellään, Kari Hyytiäinen,
Helsingin yliopisto

10.15

Työskentelysessio: Matkailun muutosvoimat pääkaupunkiseudulla

n. 11.30

Yhteinen lounas saarella

12.30

Työskentelysessio: Skenaarionarratiivien kehittäminen pienryhmissä

14.30

Yhteenveto ja päivän lopetus

n. 15.45

Kuljetus takaisin
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II Työskentelysessio:
Skenaarionarratiivien
kehittäminen
pienryhmissä

SSP-skenaarioiden tuottaminen
•

Päivän tärkein vaihe!

•

Jakaudumme ryhmiin, työskentelyaikaa n. kaksi tuntia

•

Jokainen ryhmä käsittelee yhtä SSP-skenaariota, käsiteltäviksi valittu SS1,
SSP3 ja SSP5 seuraavat

•

Rakennamme sisältöä skenaarioille: pohditaan globaalilla, kansallisella ja
pk-seudun tasolla – mutta kärkenä vesistöihin nojaavan
matkailuelinkeinon tulevaisuudennäkymät pääkaupunkiseudulla

•

Lopuksi palataan yhteen (á 5 min)
1) Kiinnostavin havainto
2) Tärkein havainto, joka vaikuttaa osallistujien omaan työhön
3) Jokin asia, josta ryhmä oli erimielinen/syntyi paljon keskustelua

SSP:
Ryhmän jäsenet:

Muutosvoima / draiveri / ajuri

Muutoksen suunta ja nopeus

Muutoksen vaikutus sinisen talouden palveluiden
kysyntään

Muutoksen vaikutus sinisen talouden palveluiden
tarjontaan

Muutosten yhteisvaikutus vesistöihin nojaavan matkailuelinkeinon tulevaisuudennäkymille pääkaupunkiseudulla:

*) Muutoksia voi tarkastella kullekin muutosvoimalle relevantilla alueellisella tasolla: globaali / kansallinen / pk -seutu. Tavoitteena kuitenkin pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuudennäkymien kuvaus.
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II Työskentelysession
purku

1)

Kiinnostavin havainto

2) Tärkein havainto, joka vaikuttaa
osallistujien omaan työhön

3) Jokin asia, josta ryhmä oli
erimielinen tai josta syntyi paljon
keskustelua
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Kiitos!
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1. Yhteenveto tuloksista kommentoitavaksi ja
tarvittaessa täydennettäväksi juhannukseen mennessä - kaksi
viikkoa aikaa kommentoida.
2. Palautekysely tulossa kaikille osallistujille
3. Ilmoittautuminen seuraavaan työpajaan kesäkuun

lopulla

4. Ennakkomateriaali seuraavaa työpajaa varten 28.8.

mennessä

5. Seuraava työpaja Helsingissä 4.9.2019
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