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Ajankohtaista

Helsingin
työpaikkamäärä
kasvoi korkean
osaamistason
aloilla

yöllisten määrä kasvoi vuonTprosentilla
na 2018 Helsingissä kahdella
ja pääkaupunkiseu-

dulla kolmella prosentilla. Helsingin työllisyysaste oli vuonna
2018 keskimäärin 74 % eli 1,6
prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Työpaikkamäärä kasvoi Helsingissä nopeimmin informaation ja viestinnän
toimialalla. Myös ammatillinen,
tieteellinen ja tekninen toiminta
sekä terveys- ja sosiaalipalvelut
saivat lisää työpaikkoja. Vuonna 2018 Helsingissä oli yhteensä 434 400 työpaikkaa, mikä oli
kaksi prosenttia enemmän kuin
vuonna 2017.
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Helsinkiä
kehitetään
matkailukaupunkina

Rakennukset sijoittuvat Länsisatamankadun varteen Hyväntoivonpuiston ja Jätkäsaaren liikuntapuiston väliin jäävälle alueelle.
Länsisatamankatu 37, näkymä puistosta.

Kaupungille 265 vuokraasuntoa Jätkäsaareen

kanska jatkaa asuntojen rakentaSkäsaareen.
mista Helsingin kaupungille Jät25.1. solmittu Design &

Build -sopimus kattaa 265 asunnon
rakentamisen kolmeen rakennukseen osoitteeseen Länsisatamankatu
37. Sopimuksen arvo on noin 46,7
miljoonaa euroa.
Yhden taloyhtiön kokonaisuus
koostuu kahdesta 15-kerroksisesta
tornista sekä kahdesta matalammasta osasta, joiden korkeus vaihtelee
viiden ja kahdeksan kerroksen välillä. Matalammat osat sekä tornien
alaosat ovat väritykseltään tummasta tiilestä muurattuja, mutta tornien
yläosat ovat valkoisia, mikä keventää
niiden ilmettä. Länsisatamankadulta

elsinki tavoittelee matkailun
H
kehittämisessä ensisijaisesti
laatua määrän sijaan. Pormes-

tari Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän, jonka tehtävä
on edistää kaupungin matkailuinfran parantamista ja matkailijoille suunnattujen palveluiden laatua konkreettisilla teoilla,
kehittää vuoropuhelua kaupungin ja matkailuyrittäjien välillä
ja panostaa aitoihin, paikallisiin
kokemuksiin.
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katsottuna korttelikokonaisuudessa
vuorottelevat korkeat ja matalammat osat, jotka tuovat rytmikkyyttä
ja vaihtelevuutta rakennusmassoihin. Rakennukset ovat Arkkitehtiryhmä A6 Oy:n suunnittelemia.
Rakennukset sijoittuvat Länsisatamankadun varteen Hyväntoivonpuiston ja Jätkäsaaren liikuntapuiston väliin jäävälle alueelle.
Virkistysmahdollisuudet ovat siis
erittäin lähellä. Rakennusten väliin
jää myös korttelipiha. Rakennusten kerho- ja varastotilat sijaitsevat
kellarikerroksissa, sisäänkäyntitasoissa sekä tornitalojen ylimmissä
kerroksissa.
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4 vauhdittajaa Jätkäsaaren liikenneruuhkiin

ekkajonoja vähentävä jonotusR
sovellus, liikennettä ennakoiva digipalvelu ja laivamatkustajien
kimppakyytipalvelu. Muun muassa
näistä älyliikennekokeiluista Helsingin kaupunki on hakenut ratkaisuja Länsisataman alueen liikenteeseen.
Länsisataman huimasti kasvaneet

liikennemäärät ovat tehneet Länsisatamasta maailman vilkkaimman
matkustajasataman. Yhdeksän miljoonaa matkustajaa kulkee vuosittain Helsingin ja Tallinnan välillä.
Päivittäin Jätkäsaaren läpi kulkee
650 rekkaa.
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Messukeskuksessa yli
1,2 miljoonaa kävijää
T

apahtumien vetovoima näkyy kasvuna tilastoissa. Suomen suurimman tapahtumatalon
Messukeskuksen kävijämäärä ylitti

viime vuonna jälleen 1,2 miljoonan rajan.
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Sian vuoden jääveistos.
Kuva: Andrey Shadrin

Koiran vuoden
vaihtumista Sian vuoteen
juhlittiin näyttävästi
Mukana keskustassa oli kymmeniä tuhansia juhlijoita
vuoden vaihtumista Sian
Koiran
vuoteen juhlittiin näyttävästi.

Kymmenettuhannet juhlijat seurasivat Helsingin keskustassa jär-

jestettyä tapahtumaa
maanantaina 4.2.
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