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Haastattelut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jussi Pajunen/ Helsingin kaupunki *
Pekka Sauri/ Helsingin kaupunki
Timo Cantell/ Helsingin kaupunki
Ritva Viljanen/ Helsingin kaupunki
Laura Räty/ Helsingin kaupunki
Anni Sinnemäki/ Helsingin kaupunki
Timo Santala/ Helsingin kaupunki
Timo Riitamaa/ Amos Anderson
Marja-Liisa Niinikoski/ GHP
Jeremiah Tesolin/ Fiskars
Gita Kadambi/ HKO
Tomi Purovaara/ Kulttuurikeskus Caisa
Kirsi Kavanne/ Helsinki Cup
Nina Castrén/ Live Nation
Frida Johansson/ Supercell

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pia Pakarinen/ Keskuskauppakamari
Tuomo Tähtinen/ Music Finland
Alviina Alametsä/ HYY
Hanna Kaleva/ Kiinteistötieto
Olli Sirén/ Miltton
Juha Kostiainen /YIT
Timo Lappi/ MaRa
Patrick Theodore/yrittäjä
Laura Tarkka/ Kämp
Sari Hochart/ ECHA
Jari Gustafsson/TEM
Jean-Paul Didier Deltort/GE Healthcare*
Anna Teurnell/ Marimekko *
Suvi Kallio/ Flow Festival *

* tulossa, ei vielä tässä yhteenvedossa
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Brändityön ohjausryhmän
ennakkotehtävät
1.
2.

Marja-Leena Rinkineva, Elinkeino-osasto
Jaakko Salavuo, Helsingin kaupunki,
Tietotekniikkaosasto
3. Raimo K. Saarinen, Rakennusvirasto
4. Tommi Laitio, Nuorisoasiainkeskus
5. Stuba Nikula, Helsingin Kulttuurikeskus
6. Maĳa Tanninen-Mattila, Helsingin taidemuseo
7. Satu Järvenkallas, Varhaiskasvatusvirasto
8. Liisa Pohjolainen, Opetusvirasto
9. Jaakko Stauﬀer, Kiinteistövirasto
10. Kirsi Lehmusto, Helsingin yliopisto
11. Pekka Timonen, Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuosi

12. Laura Aalto, Kansainvälinen designsäätiö Toimiva
kaupunki
13. Jarkko Konttinen, Finnair Oyj
14. Sari Mikkonen-Mannila, Helsingin Jalkapalloklubi
15. Anni Vepsäläinen, Suomen Messut Osuuskunta
16. Tuulikki Becker, Helsingin Markkinointi Oy
17. Saila Machere, Kaupunkimarkkinointiyksikkö
Ei paikalla:
Mikko Aho, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Hannu Seristö, Aalto-yliopisto
Pekka Mattila, Helsingin juhlaviikot -säätiö
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Yhteenveto
esiinnousseista
aiheista
Kuudes Kerros

Yhteenveto haastatteluista ja
ennakkotehtävistä
• Helsingin vahvuudet
• Helsingin heikkoudet ja kehittämiskohteet
• Tulevaisuusvisiot
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Vahvuudet

Kuudes Kerros

Kulttuuritarjonta & luovuus kansainvälistä
kärkikastia (30 mainintaa)
Kulttuuri (myös oudot asiat, eksoottisuus), kaupunkitapahtumat, eri
kaupunginosat, Kallio on rock. Vahvasti kokeiluja. Tarjonnan laaja-alaisuus
ja tasokkuus. Aktiivinen opiskelĳakulttuuri. Taide ja festarit. Särmikäs ja
metsästätullut meininki, täältä voi löytää vaikka mitä. Aineettomat asiat
ovat Helsinki. Vapaa-ajan tarjontaa. Ruokakulttuuri. Mahtava yöelämä,
edellytykset olla Euroopan bailukaupunki. Outous ja luonnonläheisyys.
Aidot jutut säväyttää. Helsingillä ei yhtä vetonaulaa, mutta oltava
sympaattinen ja kiva kaupunki. Jokaiselle jotakin, kulttuurin täyden
palvelun tavaratalo. Töölönlahdelle tulee pian valtava kulttuurin
painopiste (Kiasma, Keskustakirjasto, Musiikkitalo, Amos Anderson,
Taidemuseo…). Tarinoita. Kaupunginosatapahtumat.
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Luonto ja merellisyys
(27 mainintaa)

Merellisyys ja puistot, luonto ja saaristo keskellä kaupunkia.
Kaupunkikuvan monipuolisuus: kaupunkia, maaseutua ja
seaside. Helsingissä on edullisia ja maksuttomia
lomanviettopaikkoja, ei aina tarvitse lähteä ulkomaille.
Rannat ovat kaikkien käytössä, ei rakennettu täyteen.
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Toimiva

(23 mainintaa)

Helppo hahmottaa ja kaikki toimii. Käveltävyys,
kävelyn pääkaupunki. Työmatkat eivät ole pitkiä.
Luotetaan ihmisiin, kukaan ei varastele. Fun &
Functional. Pystyy tekemään nopeasti pieniä kivoja
asioita mitä isoissa kaupungeissa ei pysty tekemään.
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Elämänlaatu
(22 mainintaa)

Tilaa hengittää ja elää, puhtaus, hyvä elää lasten kanssa. Ei ole
draining niin kuin NY. Hanasta voi juoda vettä. Lapsen voi päästää
yksin kouluun. Omaa tilaa, ei naapureita. Luotettavuus ja
turvallisuus, kiltteys ja tasa-arvo (myös niin, ettei missään ole
huono asua). Tasa-arvo strategiassa, muttei toteudu. Helppo
yhdistää työ ja perhe.
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Muita vahvuuksia (mainintojen lukumäärä)
Osaavat & ystävälliset ihmiset. Asiantuntĳakaupunki,
korkeatasoinen koulutus, sympaattisuus, englanninkielen taito.

12

Korkeatasoinen infra (ml. Joukkoliikenne, koulutus, päivähoito, wifi) 12
Julkinen liikenne toimii minuutilleen. Kansainvälisiä kouluja.
Mahdollistaa isotkin tapahtumat, kun helppo liikkua. Miksi
kannattaa maksaa veroja. Smart City, hyvin moderni.
à Julkisen liikenteen brändi: miten saadaan varakkaammat miehet
käyttämään bussia?
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Muita vahvuuksia (mainintojen lukumäärä)
Helsinki ei ole koskaan valmis, kehittyy koko ajan pragmaattisesti
parempaan suuntaan (monet muut kaupungit huononevat). Uudet
alueet muokkaavat kantakaupunkia.
Muotoilu. Helsinki elää ja hengittää muotoilua. Se on
käyttäjälähtöisemmän kaupungin kehittämistä, mutta myös arjen
toimivuutta ja kohdattavissa kaikkialla.
Edistyksellisyys: Rentous, liberaali ja uskalias ja salliva asenne,
moderni, aina meneillään jotain. Luottamus ja hyvä fiilis.
Positiivisuus ja kehitysmyönteisyys. Varhaisia teknologian
omaksujia.
Talkoohenki & yhteisöllisyys, joukkovoima (Tahdon, ravintolapäivä
jne), positiivinen viba, eventification

8

Vuodenaikojen vaihtelu, kesäyöt, joita hyödynnetään liian vähän

6

7

7
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Muita vahvuuksia (mainintojen lukumäärä)
Omaperäisyys, luonnonmukaisuus, historia ja modernius. 600.000
helsinkiä, ihmisten tarinat. Kyläjuhlat, pihakirppikset. Down-toearth pikkukaupunkifiilis
Avoin ja demokraattinen hallinto, osallistavuus. Vähemmän
byrokratiaa kuin esim. Ranskassa. Avoin data ja läpinäkyvyys,
ennakoitavuus, ei korruptiota
Start-up scene, tech ja peliala

6

Hyvä ruoka ja oluet, monipuolinen kahvilakulttuuri

4

5

4
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Muita vahvuuksia (mainintojen lukumäärä)
Ystävällisyys, heikkojen puolella oleminen

1

Tasa-arvo

1

Idän ja lännen kohtauspaikka

1

Suomen veturi. Ainoa metropoli, mitä meillä on.

1
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Vahvuudet/ Yhteenveto
• Kulttuuritarjontaà Aineettomat asiat ovat Helsinki. Toivotonta profiloitua
nähtävyyksillä. Rosoisuus.
• Merellisyys ja luonto à Klisee, mutta samalla alihyödynnetty
• Helppo hahmottaa ja kaikki toimii, hyvä elämänlaatu à Kaivataan
kuitenkin myös väriläikkiä ja ristiriitoja, tämä ei kiinnosta matkailĳaa.
Paras elinympäristö maailmassa, yhä arvokkaampi asia globaalisti
• Osaaminen ja edistyksellisyys
• Talkoohenki
Huomioita:
• Erottavatko meitä muista Pohjoismaista?
• Outous koettiin kiehtovana ja erilaistavana
• Osaaminen on tärkeää, mutta tätä ei eritelty
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Heikkoudet
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Byrokratia (1/2)
(33 mainintaa)

Byrokratiaa pois, sallivuutta lisää. Kevyempi ja joustavampi
hallinto, pois osaoptimointi ja kasvoton piiloutuminen, hullujen
ideoiden hyväksyminen. Tarvitaan sitä innovatiivisuutta, jota
yrityksillä ja yksityishenkilöillä on. Lupaprosessit nopeiksi. Kaikki
viisaus ei asu kaupunkisuunnittelun arkkitehdeissa. Pois eimentaliteetti (ei Guggenheimia, tornihotellia, verkkokauppa.comin
pääkonttoria, Töölönlahtea). Vantaasta mallia yritysten
palvelemiseen. Tapahtumatorille ei löydy paikkaa tai maksaa
100.000€, tapahtumia voisi tukea hieman. Voisi myös siivota
kollektiivisten tapahtumien jälkiä eikä vaatia tapahtumien
järjestäjiä vastuuseen. Paljon paikkoja, joita voisi hyödyntää,
muttei saa accessia. Halu tehdä ja innostua pitää palauttaa
kunniaan.
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Byrokratia (2/2)
(33 mainintaa)

Pahimmillaan luvan saanti vie 2 vuotta, business menee ohi siinä
ajassa. Jos haluat rakentaa uuden hotellin, 7 vuotta on ihan minimi.
Johtamisjärjestelmää pitää kehittää. Oleskeluluvat hankalia.
Terassikalusteet pitää laittaa lokakuussa pois. Ei saa tehdä
lasitettuja terasseja. Suunnitellaan 20 vuotta ja sitten ne ovat jo
vanhentuneita. Päätöksenteko on tosi poliittista, demokratia tulee
tosi syvälle. Taloudellista päätäntävaltaa virkamiehillä ei juuri ole,
kun kaikki yli 2000€ maksavat hankkeet menevät lautakunnan
päätettäväksi. Virastossa saattaa olla se yksi, joka estää. Toinen
käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. Joku virasto lupaa joustaa
aukioloissa ja sitten aluehallintovirasto kuitenkin evää luvan.
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Sallivampi ilmapiiri tarpeen
(16 mainintaa)

Sallivampi ja kansainvälisempi ilmapiiri. Ymmärrettävä
tapahtumien arvo. Jos festarit häiritsee, voi vuokrata kämpän
kalliilla airbnb:ssä ja mennä maalle viikonlopuksi. Etnisiä
markkinoita. Kulttuurista leikataan, vaikka sillä voisi erottautua.
Ravintolapäivä toimii, kun ei ole järjettömiä sääntöjä.
Alkoholi ja ruoka kallista, enemmän edullisia pikkuravintoloita,
sääntelyä pois, aukioloajat ja sunnuntait ongelmia.
Vihapuhe on sallittua jne, kansainvälisyys ei ole pop. Helsinkiläiset
ihmiset ei ole ystävällisimpiä, pitää vähän varoa. Aasiassa on 100
miljoonia hyvinkäyttäytyvää ihmisiä.
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Lisää valoa – muutenkin kuin kesällä
(15 mainintaa)

Talven hyödyntäminen. Ilmastoa, talven pimeyttä, tyhjyyttä ja
kylmyyttä vastaan pitää taistella. Tuotteistetaan kaamos
elämykseksi. Jännittävyyttä. Slushin ”Embrace the darkness”.
Marraskuussa ei ole turistille mitään tekemistä. Tarvitaan jotain
tarjontaa läpi vuoden (esim. Guggenheim). Valaistusta lisää
tiettyihin paikkoihin: esim. ostoskadut. Kun on talvi, meen vaan
suoraan töistä kotiin. Tarvitaan joulumarkkinoita, glühweinia,
lämpimät rommit, teet jne. Pilkkĳät. Jäällä kävely ja luistelu on
siistiä. Mahdollisuudet tehdä Helsingistä joulukaupunki, Köpis saa
ilman luntakin kaupungin tosi jouluiseksi, ostosten sĳaan
kirkkokonsertteja (ei uskontoa vaan rauhoittumista). Espa on ihan
pimeä 4kk.
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Turismipalveluiden tason nosto ja
nähtävyyksien brändäys (13 mainintaa)
Tunnistettavat asiat, miksi tänne kannattaa tulla. Mitä tänne tullaan
katsomaan? Sibelius-monumentille musiikkia ja konsertteja, turistirysiä
satamiin (nyt turisteille tarjotaan härskiä lohiruokaa torilla, joka on kuin
pakolaiskylä). Yhteydet lentoasemalta huonot. Stop-overit puuttuvat: mitä voi
tehdä, kun on kaksi päivää aikaa? Tarvitaan enemmän opasteita, joissa
kerrotaan tarinaa. Mikseivät opasteet voisi olla mielenkiintoisia ja luovia?
Helsingissäkin on järvimaisemia ja uimarantoja. On muutakin kuin sauna,
muumit ja joulupukki. Elokuun brändäys: juhlaviikot ja muut tapahtumat yhden
passin alle silloin kuin muu Eurooppa on kiinni ja lomalla. Profilointi: Sibelius on
johtanut HKO:ta, Helsingistä tulevat NYkin filharmonikkojen kapellimestarit.
Kiseleﬀ putsattiin liian puhtaaksi, boheemius ja kiinnostavuus hävisi.
Turismitoimĳat keräsivät 3 milj e. Rahoittaakseen Guggenheimin ekan vaiheen.
Tivoli vs. Linnanmäki. Kaupungin lasten museo vs. Junibacken. Kaupunkipyörien
vuokraaminen turistivirtojen varrelle, kaupunkihallinto ei ole löytänyt tähän
ratkaisua.
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Kaupunkirakenne
(12 mainintaa)

Pitäisi olla nykyistä parempi pyöräillä ja liikkua
jalan. Tarvitaan maleksittavia ja uteliaisuutta
ruokkivia keskittymiä. Pitäisi olla rohkeasti
urbaanimpi ja tiivistää. Palvelut kasvavaan
kaupunkiin (tarpeeksi päiväkoteja, kouluja,
kauppoja)
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Kehittämiskohteet
Suhtautuminen maahanmuuttajiin, puolisoiden työllistyminen.
8
Vasta 14% maahanmuuttajia. Korkeakoulutetutkin ajavat bussia tai
siivoavat. Voisi rikastuttaa. Asenne, ettei haluta ulkomaalaisia
tänne. Nouseva rasismin kulttuuri
Osataanko markkinoida? Konferensseja, kulttuuritapahtumia,
8
osaamista, klubikulttuuria. Aitoa, kansalaisista lähtevää sisältöä.
Koitetaan saada tulemaan uudelleen. Venäläiset ovat menneet,
eivät enää palaa. Helsinki ei ole tehnyt mitään. Suomen matkailu
perustunut vain joulupukkiin ja Lappiin. Design District ei oikein
enää elossa. Stop-over-paketit.
Palvelukulttuurin muutos (yksityinen ja julkinen), Suomessa ei
7
kilpailua kaupunkien välillä)
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Kehittämiskohteet
Merenranta-alueiden huono hyödynnys, satama-alueet turistin
kannalta todella tylsät eikä palveluita. Tarvittaisiin turistirysiä,
joihin jää rahaa. Eteläsatama on parkkipaikka.
Rohkeus tehdä muutoksia, pysytään mukavuusalueella. Rohkeus
kokeilla ja epäonnistua.

6

6

Kieli (liian moni asia on vain suomeksi (tuoteselosteet, virastojen
6
asiointi, työnhaku, liikenneopasteet teillä, teatterit, päiväkodit
expateille + edellytetään, että pitää osata puhua). Laitokset, esim.
teatteri eivät näytä kansainvälisiltä.
Hajanaisuus (Espoo ja Vantaa pitäisi liittää). Kuntarajat
6
määrittävät liikaa tekemistä. Kilpailua pk-seudun välillä. Espoolla ja
Helsingillä omat kv big data –tapahtumat. Aallon siirtyminen
Espooseen hiertää.
Kaupunkirakenne urbaanimmaksi keskustan ulkopuolella,
5
kaupunginosien hyödynnys, keskittymien luominen
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Kehittämiskohteet
Huonot julkiset yhteydet luontoon (luonnonpuisto ja saaristo) ja
lentoasemalle
Töykeys, ei tervehditä. Ei siivota jälkiä. Tietyt kadut nuhjuisia.

5

Heikko-osaisia (leipäjonot, piritori, jne), Sukupolvien välinen kuilu,
nuorisotyöttömyys, mielenterveyspalvelut hiekolla tolalla.
Työttömyyspalvelut
Asuminen on kallista. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, että
opiskelĳat, vanhukset, luovat ja duunaritkin voivat asua
Ei ole brändiä (toisaalta voi yllättää positiivisesti), ollaan ihan
samassa muiden Pohjoismaiden kanssa, ei osata erottua.
Turvattomuus (alkoholin ongelmapaikkoja, pyöräily vaarallista)

4

6

4
3
2
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Kehittämiskohteet
Pysäköinti

2

Suomi on vaikea myydä ulkomaisille työntekĳöille, etenkin
perheellisille (sää)
Ei ole paljoa nähtävyyksiä, erottuminen pitää tehdä kulttuurilla

2

Etäinen sĳainti (meri välissä, ei lennä halpalentoyhtiöitä)

2

Helsinki jää laman takia jälkeen (investoinnit, asukkaiden
houkuttelu, koulutus, kulttuurin tuki)
Aasian lentoyhteyksiä ei hyödynnetä, gateway-ajattelu pidettävä
kunnossa
Kaupungin IT-järjestelmät ovat epäkäytettäviä ja vievät paljon
työaikaa

2

2

2
2
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Kehittämiskohteet
Osataanko puistot säilyttää kun kaavoitetaan?

1

Nuoret lähtevät ulkomaille, kun HY:tä ei koeta tarpeeksi hyväksi.
Asuminenkin kallista
Omia kulttuuriosaajia pitäisi tuoda esiin

1

Tarvitaan lisää ruohonjuuritason ylpeyttä

1

Joka kesä rempat kun kaikki tiet aukaistaan

1

1
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Heikkoudet ja kehittämiskohteet/
Yhteenveto
•
•
•
•
•

Byrokratia
Talven alihyödyntäminen
Turismipalveluiden taso
Kaupunkirakenne voisi olla maleksittavampi
Sallivampi asenne: erityisesti tapahtumiin, yrittäjyyteen ja
maahanmuuttoon

Huomioita:
• Byrokratia ja sääntely mainittiin käytännössä jokaisessa vastauksessa
• Tämän asian ratkaisu on brändin kannalta olennaisen merkityksellinen
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Tulevaisuus
Millainen olisi unelmiesi Helsinki 2020?
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Smart City
(23 mainintaa)

Kestävä kehitys, luonto ja kaupunki, jossa helppo elää ja tehdä
töitä, tiivis kaupunkirakenne. Asuinalueilla omat identiteetit.
Kaupunkimainen elämäntapa nousussa, täällä hyvät näkymät elää
ja yrittää, resurssitehokkuus, niukasta hyvää elämää, puhtaus.
Puhdas energia, luovutaan hiilikasoista. Kaupungin pitäisi toimia
uusilla aloilla referenssinä. (biotalous, cleantech). Quiet
atmosphere with a heartbeat. Kokeilulabra. Avoin data kaikkialle.
Sosiaalinen edelläkävĳä: Suomen pitää kokeilla uusia asioita
(perustuloa yms.) Yhteisöllisyyden rakentaminen: esim.
puistoruokailut. Käveltävä kulttuurikaupunki.
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Joustavat ja digitaaliset palvelut
(16 mainintaa)

Toimivat palvelut kaupunkilaisille. Malliesimerkki, miten
digitaalisuus ja elämä nivoutuvat, osallistaminen ja
palvelumuotoilu. Virastot toimivat saumattomasti yhteen,
prosessien merkittävä nopeutus. Voisi myös kokeilla uusia asioita &
uusia resurssitehokkaita ratkaisuja. Kontrollista kohti
mahdollistamista. Yhden luukun palveluperiaate yrityksille,
tapahtumille ja maahanmuuttajille. Hyväksytään, ettei kaiken
tarvitse noudattaa one fits all-mallia. Kansalaisten aktiivisuuden
kannustaminen. Vetäytyminen huoneisiin & itsepalvelu töykeyttä.
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Monikulttuurinen
(16 mainintaa)

Monikulttuurinen (myös alakulttuurit kukoistavat), käännetään se
vahvuudeksi. omaleimaisuutta, tunnettu jostain. Tieteen, taiteen ja
kulttuurin edelläkävĳä. Ulkomaalaisten hyödyntäminen, melting pot
–ajatus (voi rakentaa omannäköistä elämää). Pop-up –kulttuuri
räjähtänyt kaupallisiin ja asukaslähtöisiin hankkeisiin. Alueiden
profilointi. Vakituinen Tom of Finland-näyttely. Ei historian
painolastia.
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Tapahtumien kaupunki
(15 mainintaa)

Paljon tapahtumia, hyvää ruokaa, sosiaalista kanssakäymistä.
Täynnä elämää. Tapahtumia (ravintolapäivät ja muut, myös
urheilua ja tall ships racea jne.). Kaupunkilaiset ottaneet hyvällä
tavalla kaupungin haltuun. Kaupunki sallii luovat ideat. Vilkastuttaa
ja houkuttelee turisteja. Valtava potentiaali ja keino erilaistaa ja
kokeilla uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumat hyviä keinoja
työllistää työttömiä, jotka saa työkokemusta kv-tapahtumista.
Kaupunkilaisten kaupunki. Kaupungin pitää rakentaa sellaisia
julkisia tiloja, jossa kansalaiset voivat kohdata. Suurkaupunkeihin
liittyy helposti kasvottomuus ja juurettomuus.
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Edistyksellinen julkinen liikenne
(14 mainintaa)

Kehitetään ja tuetaan liikkumista ilman autoa (raideliikenne,
vesibussit, lentokenttäjuna, pyörät, robottiautot, vesireitit, Uber,
sähköautot)
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Luovan osaamisen keskittymä
(13 mainintaa)

Luovien alojen työllistämä, lisää ihmisiä ja säpinää,
huippututkimusta. Helsinki on välitön, osaava ja innostava.
Mahdollisuuksia toimia. Koulutus hyvä syy tulla. Miksei täällä voisi
olla yhtä hyviä design-kauppoja kuin Köpiksessä? Osaaminen ja
vahvuusalueet (esim. biotalous, kemia, lääketiede). Vahvat koulut,
korkeakoulut ja yliopistot.
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Helsingin rohkea asenne
(10 mainintaa)

Voidaan joku päivä kilpailla Piilaakson kanssa, jos uskalletaan olla
luovia, outoja ja ottaa riskejä. Erikoistuneet ja ainutlaatuiset
keihäänkärkitapahtumat (esim. Slush, Tuska, Kaljakellunta).
Kilpailukyky löytyy erikoistumisesta. Luovuudesta pitäisi ottaa
enemmän irti. Helsinki voisi rohkeasti toimia hallituksen leikkauksia
vastaan. Suomen sisäistä edunvalvontaa ei ole ja verorahoja vaan
otetaan pois Helsingiltä, vaikka on Suomen talouden ja kulttuurin
veturi. Pitää lunastaa paikkansa myös muiden kaupunkien silmissä,
kertoa ja lobata kehityshankkeita.
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Tulevaisuus
Elävä keskusta: toimintaa ja palveluja myös talvisin, iltaisin ja
10
juhlapyhinä. Turistien houkuttelu (esim. Guggenheim). Katutaso
eläväksi.
Merta ja saaristoa hyödynnetään virkistys- ja matkailukäytössä
9
(paremmat yhteydet, hyödynnys muulloinkin kuin kesällä).
Rakennetaan saaristoon modernin taiteen museo, rikotaan idylliä.
Ravintoloita, palveluita kuten melomista
Julkista taidetta ja mielenkiintoisia kaupunginosia, mielenkiintoista
9
arkkitehtuuria & kattopuutarhoja. Vanhojen alueiden ja kiinteistöjen
käyttökonseptit (Suvilahti, Teurastamo, Flow). Missä
luonnonmateriaalit arkkitehtuurissa? Jonnekin ihan kreisiä
arkkitehtuuria kuten kontit Kalasatamassa. Guggenheim saatu,
skyline kasvaa ylöspäin. Nyt tulee uusi kärki, keskustakirjasto, joka on
rakennuksena uniikki ja puinen wow-rakennus. Uusi maamerkki ja
kansainvälisesti kiinnostava.
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Tulevaisuus
Humoristisuus ja hyödynnetään myös pimeä vuodenaika in the middle of 7
nowhere. Yömarkkinat, tilojen uusiokäyttö & vapaa, muunneltava
kaupunkitila, kokeilumahdollisuudet. Kylmyys houkuttelee datakeskuksia
Infra kunnossa (isojen tapahtumien järjestämiseen tapahtumapuisto
6
sekä yritystoimintaan, wifi, yrityspalvelut)
Kylä kaupungissa (inspiraatiota Italiasta, vaihdetaan kuulumisia,
5
kohtaamisia, ääntä). Viihtyvyyttä ja elävöittämistä. Penkkejä silläkin
uhalla, että tulee pultsareita. Yhteisöllisyys
5
Turvallinen & huoleton, elämänlaatu
Hyvä fiilis, ystävällisyys. City Sherpa-tyylisiä aitoja kohtaamisia;
5
viedään turisteja esim. mökille ja sienimetsään. Mentorointi
ulkomaalaisille ja tätä kautta syntyvät verkostot. Kun aasialaiset massat
lähtevät liikkeelle, Roomaan ja Pariisiin ei enää mahdu. Voidaan tarjota
jotain autenttista, ei vain turismirahastusta. Helsingin helmet ovat vähän
piilossa kuin salakapakat, tarvitsee paikallisoppaan.
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Tulevaisuus
Voisi olla enemmän yhteistyötä, kaupunki toimisi linkkinä.
5
Mahdollistavat alustat kuten ravintolapäivä. Kaupunki rakentuu
kommunikaatiosta. Helsinki voisi brändätä itsensä terveydenhoidon
tai cleantechin mallikaupunkina. (on diagnostiikkaa etc, joiden
ympärille tehdä klustereita). Design district, joulukaupunki.
Kansainvälisiä kontakteja ja kumppanuuksia suurkaupunkien
3
kanssa (Shanghai, San Fransisco)
3
Esteettömyys liikkumisessa, vanhusten hyvä olla
3
Kasvava, dynaaminen kaupunki
Sallivuus, esim. katureittien maalaamisessa ja katutaiteessa

3
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Tulevaisuus
Mielenterveyspalvelut kunnossa & töitä riittää: yhteiskunnallinen
vakaus taattava
Avoimuus
Ulkomaisten houkuttelu (esim. alempi veroprosentti neljäksi
vuodeksi erikoisasiantuntĳalle), 10 vuoden päästä
maahanmuuttajat valikoivat, minne menevät)
Viihde, vapaa-aika ja työ yhdistyy

2
2
2
1

Artwave-puisto olisi kova

1

Toivotaan, että Venäjä pysyy aisoissa

1
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Tulevaisuus/ Yhteenveto
• Smart City – maailman paras kotikaupunki, edistyksellinen julkinen
liikenne
• Toimivat ja käyttäjälähtöiset palvelut
• Monikulttuurinen
• Paljon tapahtumia
• Luovia aloja ja huippututkimusta
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Yhteenveto
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Yhteenveto haastattelujen löydöksistä
• Kulttuurin merkitys korostui: Helsingin on oltava houkutteleva luoville aloille
(suvaitsevaisuus, kohtuulliset elinkustannukset, joustavuus
lupamenettelyissä, räväkkyys)
• Charles Landryn luovuusraportissa hyvät suositukset kehittämiseen
• Outous ja pikkukaupunkifiilis kiehtoo à edistyksellinen, rosoinen ja outo
kotikaupunki
• Muotoilua voisi hyödyntää byrokratian purkamisessa
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Yhteenveto haastattelujen löydöksistä
• Osaaminen koetaan tärkeäksi, muttei tarkennu erityisesti
avaintoimialoihin
• Elinkeinomarkkinointi hajallaan, eikä ole selkeitä kärkiä
• Matkailu voisi työllistää nykyistä enemmän
§ Venäjän tilalle tarvitaan uusia asiakasmaita
§ Pitää ymmärtää tapahtumien merkitys työllistämisen ja kiinnostavuuden
kannalta. Luovuutta ja ”hulluutta” pitää tukea ja kannustaa.
§ Pienen mittakaavan matkailua ja pop-up tapahtumia pitää kehittää;
Helsinki ei ole massaturismipaikka
• Työllisyyden ja yrittäjyyden turvaaminen edellyttää byrokratian
vähentämistä
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Yhteenveto haastatteluissa
esiinnousseista teemoista
•
•
•
•

Outous, luovuus ja suvaitsevaisuus
Elämänlaatu
Kunnianhimo, edistys ja talentit
Uudenlainen urbaani elämäntyyli
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Kilpailĳakaupungit teemoittain
1. Weirdness & tolerance
• Austin
• Istanbul
• Berlin
• Amsterdam

3. Ambition & talent
• Aarhus
• Tallinn
• Dresden
• Cape Town

2. Quality of life
• Copenhagen
• Stockholm
• Warsaw
• Vancouver

4. New urban innovation
• Rotterdam
• Freiburg
• Barcelona
• Taipei
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Tiina Toivola
Puh. 040 723 6267
tiina.toivola@kuudes.fi
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