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Weirdness
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Austin: technology and art merging
Istanbul: future and past co-existing
Berlin: incomplete & open-minded
Amsterdam: multicultural resourcefulness

Copenhagen: design & green
Stockholm: multicultural well-being
Warsaw: From old to new, modestly
Vancouver: designing with the citizens
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Ambition
& Talent

New Urban
Innovation

Aarhus: city, business & university co-operation
Tallinn: bold position as e-commerce city
Dresden: reseach, science & art
Cape Town: rich, cultural heritage meets brave,
progressive youth-led initiatives

Rotterdam: pop-up urbanism
Freiburg: green model city
Barcelona: art & smart city
Taipei: neon, green and silver

Outous & suvaitsevaisuus

Elämänlaatu

Austin / Istanbul / Berliini / Amsterdam

Copenhagen / Tukholma / Varsova / Vancouver

1. Helsingissä tapahtuu uutta ja jännittävää, mutta niin hitaasti,
että menetämme mahdollisuuden erottua: mahdollistettava kevyesti
toteutettavat kokeilut
2. Maahanmuuttovastaisuus on uhka Helsingille: nuoret helsinkiläiset ovat
kansainvälisiä, tätä on tuettava.
3. Vahvuutenamme ovat persoonalliset, suorapuheiset suomalaiset:
autetaan paikallisia ja turisteja ottamaan kontaktia.
4. Helsinki on ihana kesällä, mutta talven pimeällä voidaan erottua:
pimeydessä elämykset valosta, lämmöstä, ruuista, juomista!

1. Helsingin vahvuutena ovat hyvinvoivat lähiöt, myös
Itä-Helsingissä: erottaudutaan sillä että laadukas elämä
kaikkien saatavilla. Näin myös maahanmuuttajien
integroinnissa voidaan tulla huipuksi.
2. Elämänlaatua on, että luonto on aktiivisesti arjessa: tehdään
mahdolliseksi, että turisti voi laittaa keskustassa varpaat veteen.
Metrolla pääsee jo biitsille, mutta luontokokemuksia pitää tuotteistaa,
tehdä saavutettaviksi.
3. Helsinki on elämänlaadussa hyvin pidetty salaisuus, kuten Varsovakin:
uskalletaan brändätä hiomaton timantti erottuvaksi.

KILPAILIJAKAUPUNGEILTA OPITTUA

Kunnianhimo & osaaminen

Urbaanit innovaatiot

Aarhus / Tallinna / Dresden / Kapkaupunki

Rotterdam / Freiburg / Barcelona / Taipei

1. Kokeilukulttuuri on ketterän pienen kaupungin vahvuus:
Helsingistä testikenttä innovaatioille

1. Helsinkiä suunnitellaan asukkaiden kanssa: osallistuminen näkyville,
mm. Twitteristä välitön kanava kaupungin ja asukkaiden väliseen
dialogiin.

2. Selkeä erikoistuminen ja määrätietoinen uuden rakentaminen:
hyödynnetään Nokiasta jäänyttä osaamispoolia
3. Kohdennettu life science-, ICT-, smart & clean- ja
design-osaajien houkuttelu
4. Nuorten yhteisöt ja yritykset mahdollistavat kaupunginosien
uudelleensyntymisen: mahdollistetaan ja katsotaan
mitä alkaa versoa.

2. Helsingissä on jo rosoista monimuotoisuutta, sitä tuotava esiin:
satamat käyttöön, salaiset paikat tietoisuuteen, kongressitiloja
kiinnostaviin varastoihin ja makasiineihin, vihreän
kaupungin innovaatiot nähtävyyksiksi.
3. Helsinki luo nyt uutta urbaania elämänmuotoa: uskalletaan ottaa
näkyvästi kantaa siihen, millainen tulevaisuuden kaupunki on.

group 1

Weirdness & Tolerance
Austin: technology and art merging
Istanbul: future and past co-existing
Berlin: incomplete & open-minded
Amsterdam: multicultural resourcefulness

#BrandNewHelsinki

Austin

Technology &
art merging
#BrandNewHelsinki

Austin
Austin on aktiivisten ihmisten kaupunki, jossa
vietetään paljon aikaa ulkona, puistoissa ja
veden äärellä. “Keep Austin Weird” on kaupungin
epävirallinen motto, josta kaupunkilaiset haluavat
pitää kiinni. Kaupunki pyrkii rakentamaan
suvaitsevaista ja monimuotoista ilmapiiriä,
joka poikkeaa radikaalisti ympäröivän Teksasin
osavaltion arvomaailmasta. Määrittävä tekijä
kaupungille on, että austinilaiset ovat nuoria;
20–34-vuotiaiden osuus on maan kärkeä, jopa 27 %.

Kuv
kaup ia ei
all
käyt iseen
töön
LÄH
TE
S. 94 ET
-96

Eden East, ulkoilmaravintola Springdalen luomutilalla.

“Here we don’t hide in our
houses or backyards – we
interact with our neighbours
on front lawns.”
Andrew Ashmore
Monocle September 2013 Issue 66, volume 7

Leslie Cochran (1951– 2012), austinilainen rauhanaktivisti, asunnottomien
puolustaja ja paikallinen kuuluisuus.

In.gredients. Pakkaukseton ruokakauppa, joka myy paikallisia raaka-aineita.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Austinissa gentrifikaatio ei ole hävittänyt asuinalueiden
alkuperäistä luonnetta. Kaupungin itäisissä osissa
huumekauppa ja prostituutio ovat saaneet väistyä
hipstereiden tieltä, mutta alueella asuneet eri etnisistä
taustoista tulevat perheet elävät sopusoinnussa uusien
tulokkaiden kanssa. Monimuotoisuus ja asukkaiden outous
ovat kaupungin voimavara.
++Vuonna 1990 luotu vihreän rakentamisen ohjelma on maan
ensimmäinen ja menestyksekkäin.

++Austin on 80-luvulta lähtien houkutellut teknologiayrityksiä
puoleensa tarjoamalla taloudellisia houkuttimia, kuten
vuokratukea ja panostusta paikallisilta yliopistoilta. Ensin
saapuivat suuret yritykset, sittemmin startupit. Austin on
profiloitunut intellektuellina kaupunkina.
++Työpaikkoja on tullut paljon lisää erityisesti koulutuksen,
terveydenhuollon, teknlogian ja energian aloilla.
Rekrytointi käy tällä hetkellä kiivaana (2015, 3. kvartaali).

++Austin on USA:n tärkeimpiä musiikkikaupunkeja. Alueen
kehittyessä ja keskiluokkaistuessa kulttuurin tekijöistä on
pidetty kiinni. Niinpä turisti kohtaa Austinissa rikkaan ja
värikkään kulttuurielämän.
++Austinista löytyy palkittuja ravintolatulokkaita ja paljon
katuruokaa sekä pienpanimoita.

––Kasvu on nostanut asuntojen hinnat Teksasin korkeimmiksi
ja ruuhkauttanut liikenteen pahasti. Julkinen liikenne on
olematonta, ja siihen investoimista vastustetaan, sillä
teksasilaiset eivät ole tottuneet sen käyttöön.

––Austin ei ole Piilaakson kanssa tasavertainen
kilpakumppani, investoinnit ovat huomattavasti pienempiä.

––Austin viestii itsestään ”Live Music Capital of the World”
-kärjellä, mutta kaupunki on paljon muutakin. Brändäys ei
ole pysynyt kehityksen mukana.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Sekä Austinia että Helsinkiä on brändätty outona
kaupunkina, mutta Austinin avoin, sosiaalinen
ilmapiiri on tehnyt tästä muutakin kuin sisäpiirin
vitsin. Musiikkikohteena Helsinki on äärimmäisen
kilpailukykyinen. Siksi kannattaisikin selvittää
tarkemmin, millä keinoin Austin vahvisti omaa
musiikki-imagoaan 2000-luvun alkupuolella. Austin
on onnistunut menestyksekkäästi yhdistämään
värikkään kulttuurielämän ja teknologiabisneksen
siten, että nämä kaksi tukevat toisiaan. Esimerkiksi
SXSW-festivaalin ohjelmassa nämä kaksi nivoutuvat
toisiinsa saumattomasti, toisiaan vahvistaen. Kovan
osaamisen ja pehmeiden arvojen yhdistelmä on
ajanut Austinia kohti menestystä.

“We didn’t want to
become another city
in the United States
of ‘Generica’... Not to
disparage other cities,
but by God, no matter
how big we grow and our
industry clusters merge
and change, we are going
to be a unique American
city.”
Will Wynn
Austinin kaupunginjohtaja 2003–2009
http://creativecities.eiu.com/
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Istanbul

Future and past
co-existing
#BrandNewHelsinki
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Istanbul
Istanbulin sykkivä kaupunkikulttuuri ja
nuoret, luovat asukkaat muodostavat
räikeän vastakohdan presidentti Erdoganin
konservatiivisille pyrkimyksille ja koville
otteille. Hurjimmillaankin Istanbul saa
voimansa ristiriidoista, ja elää kiehtovalla
tavalla samanaikaisesti sekä edellä että
jäljessä.
Katuruokaa Karaköyssä.

“I realise that the
colour, intensity and
the unpredictability of
the urban environment
is what makes life
interesting.”
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Sophie Grove
Monocle, 16/4/2015
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Niken liike Istiklal-ostoskadulla.

Designputiikki Cihangirissä.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Istanbul tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia ja
kiehtovan kaupunkiympäristön. Kaupunki vetää puoleensa
hipstereitä, ja toisaalta monet alueet ovat vanhoillisen
islamilaisia: Istanbulissa kaikki käy.

++Nuori, dynaaminen ja teknologiamyönteinen kaupunki on
hyvä pohja startupeille.
++Idän ja lännen välinen kauppa ja Turkin suuri paikallinen
markkina vauhdittavat taloutta. Yrittäjyyttä ja investointeja
edistetään mm. verohelpotuksin ja investoijia on liikkeellä
paljon.
++Oppilaitokset avaavat yksiköitä esimerkiksi Piilaaksoon,
tarjotakseen turkkilaisille opiskelijoille tärkeitä kontakteja.
++Tuotemuotoilun kannalta ainutlaatuista on, että käsityöläisiä
ja valmistusteollisuutta on yhä aivan kaupungin ytimessä.

++Harvaa kaupunkia voi yhtä rehellisesti kuvata
monipuoliseksi. Istanbulissa voi kokea historialliset
hamamit, hipsterikorttelien yöelämän, huikeat moskeijat,
pilvenpiirtäjät, rappioromanttiset puutalot, coolit galleriat
ja sataman autenttisen katuruuan saman päivän aikana.
Kaikkialla nauttii huikeista merinäkymistä.
++Turistit ovat löytäneet Sultanahmetin historiallisen turisti++kaupunginosan lisäksi mm. Kadiköyn, Cihangirin ja
Karaköyn.
++Kaupunki vetää paljon turisteja Lähi-idän maista.

––Poliittinen epävakaus aiheuttaa riskejä.
––Byrokratia on raskasta, ja ulkomaisen työvoiman
palkkaaminen työlupien vuoksi vaikeaa.
––Yrityskulttuuri on kilpailuhenkinen ja epäonnistuminen on
häpeä.

––Terrori-iskut, mellakat ja poliisin kovat otteet
huolestuttavat, eikä Istanbul ole ilmeinen matkakohde
ainakaan perheille.
––Istanbul on kuhiseva ja runsas, ei siis rentoutumiskohde.

––Kaupunki alkaa olla ruuhkainen ja täyteen ahdettu,
viheralueita on yhä vähemmän.
––Eriarvoisuus on räikeää, joissain kaupunginosissa eletään
––luhistuvissa taloissa ja toisaalla vartioiduissa yhteisöissä,
joihin ulkopuolisilla ei ole asiaa.
––Julkisten koulujen taso on heikko ja hyvät yksityiskoulut
ovat Lontoon hinnoissa.
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Rantakahvila Arnavutköyssä.

Katuruokaa Karaköyssä.

Sehzade Mosque.

Tünelin bilekorttelit.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Istanbul on historiaa huokuva kaupunki, joka ei koskaan
kuitenkaan ole pysähtynyt. Sijainti Euroopan ja Aasian rajalla
on todennäköisesti estänyt tämän. Vaikutteita on vyörynyt
kummastakin suunnasta.

Turismi on edesauttanut kaupungin kehitystä ja sijoitusvirrat
Lähi-idästä ovat vauhdittaneet kasvua. Turkista on pitkään
lähtenyt massoittain siirtolaisia Eurooppaan, joten siteet
tänne ovat tiiviit. Sittemmin Istanbul on alkanut vetää
myös luovia, nuoria paluumuuttajia esimerkiksi Saksasta.
Istanbulin nuoret asukkaat ajavat kaupunkia eteenpäin ja
estävät sen museoitumisen.

Turkin poliittinen epävakaus on uhka kaikelle sille
kehitykselle, mikä Istanbulissa kukoistaa. Kaupunkilaisten
vapaamieliset arvot ovat suurelta osin ristiriidassa valtion
ajaman suunnan kanssa. Muuttoliike maan itäosista tuo
alueelle vanhoillisempaa väkeä. Toisaalta ristiriitaisuus on
Istanbulin voima. Toivottavasti tulevaisuudessakin Istanbulin
pinnan alla kuhisee.

“It’s getting crowded. Less green areas, more construction
going on. It’s getting worse”, totesi paikallinen asukas.
Istanbulilla on haasteita kasvaa hallitusti. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana on luotu mm. kattavaa
metrojärjestelmää.
Vuoden 1999 tuhoisa maanjäristys toi muutoksia
rakentamiseen, vakuutuksiin ja verotukseen.
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Ravintola-annos Büyükada-saarella.

“First of all, I think Istanbul
does not promote
itself good enough; it
does not have a proper
city branding strategy.
Secondly, we as a country
don’t have inner peace
right now. There are
much more important
issues we should take
care of as a country than
branding of Istanbul.”
Sibel, 31-vuotias istanbulilainen.

Kulkukissahotelli.

Fenerin rappeutuva asuinalue.

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Istanbul ei ole matkailijoille laajasti näkyvillä eri kanavissa.
Toisaalta konferenssi- ja startup-kohteena se on onnistunut
lyömään itsensä läpi tehokkaasti.

Kaupungin omaleimainen kirjavuus ei näy lainkaan
Istanbulin brändissä. Kaupunkilaiset ovat toki niin
hätkähdyttävän heterogeeninen joukko, ettei ole helppo
suunnitella brändiä, jonka jokainen voisi ottaa omakseen.
Paikallisen yleisön tavoittaminenkaan ei ole helppoa:
Kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin osallistui vain
7,6 % kaupunkilaisista kun Helsingissä vastaava luku oli 70 %.

Istanbulin brändi on perinteisen tylsä; kaupunkia
markkinoidaan moskeijoilla, historialla ja merellisyydellä.
Näyttäisi siltä, että kaupungin hallinnolla ei ole ollut suurta
roolia Istanbulin kukoistuksessa. Brändiä ei rakenneta
tavoitteellisesti, vaan tapahtumakohtaisesti, esimerkiksi
Istanbulin hakiessa Olympia-kaupungiksi. Olympiahankkeen
motto oli “Bridge Together”, ja sen tavoitteena oli yhdistää
eri kulttuureista ja uskonnoista tulevat ihmiset urheilun
keinoin.

Kulttuuripääkaupunkivuoden alla toteutettiin kiinnostava
hanke paikallisten lasten kanssa. Yli 2000 lasta koulutettiin
“kulttuurimuurahaisiksi” tutustuttamalla heidät kotikaupunkinsa historiaan ja kiinnostaviin kohteisiin. Projekti
pyrki vastaamaan siihen ongelmaan, että paikalliset
asukkaat, ja erityisesti vähävaraisten perheiden lapset, eivät
usein ole tietoisia alueensa kulttuuriperinnöstä.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Istanbulilla on hyppysissään paljon sellaisia
onnistumisen elementtejä, joiden kanssa
Helsinki ei kertakaikkiaan voi kilpailla. Toisaalta
meilläkin on mutkikas, mutta mahdollisuuksia
avaava sijainti idän ja lännen välissä. Istanbul on
pystynyt hyödyntämään tätä ilmeisen tehokkaasti.
Kulttuurillisesti Istanbul pystyy olemaan molempia:
vapaamielinen eurooppalainen ja konservatiivinen
islamilainen. Siksi kummastakin suunnasta
on helppo tulla. Kaupunki on aidolla tavalla
solmukohta. Kiinnostavaa on se, miten Istanbulissa
ristiriitaisuuksia ei edes yritetä sovittaa.

“Business incubators
and accelerators are
being established at
a fast rate in Istanbul,
with a growing network
of VCs, angel investors,
and mentors enabling a
new wave of start-ups to
flourish in the city.”
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Ravintolan kattoterassi Eminönussa.

Anastasia Haralabidou
Virgin Entrepreneur, 21/10/2014

Istanbuliin ja moniin muihin suuriin
kaupunkeihin verrattuna Helsingillä on tarjota
vehreyttä, viihtyvyyttä ja asukaslähtöistä
kaupunkisuunnittelua.

Sisäpiha Beyoglussa.
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Berlin

Incomplete &
Open-minded
#BrandNewHelsinki

Berliini

Asukkaita metropolialueella
noin 4,4–5,9 miljoonaa
(riippuen alueen tarkasta määrittelystä)

Berliini on nuorekas, monikulttuurinen,
liberaali ja kaikille avoin paikka – sekä
teknomusiikin mekka. Kaupunki tunnetaan
vilkkaasta yöelämästään ja kansainvälisestä,
vapaamielisestä ilmapiiristään, joka houkuttelee
etenkin nuoria.
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Kreutzigerstrassen värikkäitä muraaleja Friedrichshainin kaupunginosassa.

Berliini yllättää aavemaisuudellaan

							
							

“DJs want to play in
Berlin’s clubs (some
of the best in the
world) and artists
want their work shown
in the hundreds of
independent galleries.”
travelsofadam.com
Klunkerkranichin kattoterassi

Helsinki kaupunkibrändi

17

Kuv
kaup ia ei
all
käyt iseen
töön
LÄH
TE
S. 94 ET
-96

+/–

+/–

+/–

Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Kaupunki houkuttelee taiteilijoita sekä vaihtoehtoelämää
ja individualismia arvostavia ihmisiä liberaalilla
elämäntyylillään, ”zeitgeistilla” ja edullisella hintatasollaan.
++Asukkaat ovat ylpeitä omista erilaisista asuinalueistaan

++Berliini on useiden mielestä Euroopan startup-pääkaupunki,
jossa moni kiihdyttämö ja yrityshautomo on hyötynyt
kaupungin eläväisestä startup-kulttuurista bisneksen
teossa. Hyvät mahdollisuudet myöskin saada rahoitusta.
Gidsy, EyeEm ja SoundCloud ovat tunnettuja startupesimerkkejä

++Kaupunki jakaa turistien mielipiteet. Osa ihastuu, osa ei.
++Berliinissä on tarjolla erikoisuuksia. Ravintolakokemus
pilkkopimeässä Unsicht Barissa, keskellä kaupunkia
oleva hiekkaranta YAAM tai opastettu kierros hylätyssä
huvipuistossa.
++Kaupungissa on kokeellinen ja monikulttuurinen
katuruokapöhinä
++Berliini on yksinkertaisesti maailman tekno- ja
elektromusiikin ja klubien mekka
++Hyvä julkinen liikenne
++Berliinin filmifestivaalit

––Saksojen yhdistymisen jälkeen Berliiniä on rakennettu
ja kunnostettu jatkuvasti, minkä vuoksi kaupunkia on
kutsuttu ”Euroopan suurimmaksi rakennustyömaaksi”.
Paikalliset ovat siihen erityisen kyllästyneitä, vaikka
rosoisuus ja keskeneräisyys kuuluvatkin kaupunkikuvaan.
––Iso muutos asumisen hinnoissa, jonka seurauksena alueiden
hengen muuttuminen

––Vaikea päästä sisään paikallisten keskuuteen
––Kaupungin rosoisuus ja vapaamielisyys saattavat pelästyttää
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Amsterdam

Multicultural
resourcefulness
#BrandNewHelsinki

Amsterdam
Amsterdam is cosmopolitan and compact at
the same time. Its rich heritage and culture in
combination with a creative and innovative spirit
and a laid-back lifestyle sets it apart from other
cities and makes it a magnet for international
talent.
In addition, Amsterdammers are tolerant of
change and receptive to new technologies. For
example, green technologies and sustainability
are high on the agenda, contributing to the high
quality of life in the city.

High taste ... the REM Eiland restaurant - formerly a helicopter deck.

“The Dutch are quite
direct. Some call it
honest; others call it blunt.
Either way, don’t take it
personally.”
Chef Karen Dudley,
interviewed by Jane Dunford for The Guardian

ia ei
Kuv seen
alli
kaup ttöön
käy TEET
LÄH
-96
S. 94

The Rijksmuseum is one of Amsterdam’s grandest museums and it showed off
its new (and old) look in April 2013, following 10 years of extensive restoration
and renovation.

Get around the city by car, bus, boat, scooter, tram or the most popular form
of transportation in Amsterdam: the bicycle. The inner city is also compact
enough to reach where you want go by foot. Have a car? Avoid the wheel
clamp, and learn about parking in the city.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

Amsterdam is often called the creative capital of Europe.
Over the centuries its “can do” attitude has been a catalyst
for creativity and trade and today it attracts top talent from
all around the world. With green spaces, excellent education
system and energy efficient infrastructure, the city offers
a high quality of life. “I can jump on my bicycle and be
anywhere in town in under 15 minutes,” explains Corinne
Genestay from France, a planner at an ad agency and
Amsterdam resident of 18 years. “I came here with a Dutch
boyfriend, but my love for the city turned out to be bigger.”

Amsterdam is cosmopolitan and compact at the same time.
Its rich heritage and culture in combination with a creative
and innovative spirit and a laid-back lifestyle sets it apart
from other cities and makes it a magnet for international
talent.

Gezelligheid is a Dutch abstract noun that encompasses
Dutch culture. While it has no true English translation, it
can mean quaint, cozy, friendly, warm and/or welcoming.
Gezelligheid can refer to a nice atmosphere, a friendly
community or that wonderful feeling of contentment. The
fact that this term exists is just proof that life is better in
Amsterdam. Amsterdam is alsothe most bike friendly city in
the world.

A strategic location. A talented workforce, excellent
infrastructure and a welcoming business climate are just
some of the factors that make the Amsterdam Metropolitan
Area so attractive to international businesses. Innovative,
entrepreneurial, creative, rebellious – the spirit of commerce
is in the very DNA of Amsterdam. And, with the highest
level of connectivity in Europe, large pool of multilingual
talent, business accelerators and incubators, there is a solid
infrastructure for start-ups to launch from.
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“It’s all about the freshest ingredients, their taste and aroma,” says chef Ronald
Kunis of De Kas restaurant, a chic garden conservatory serving Mediterranean dishes
made from organic ingredients grown on-site.

The City of Amsterdam pursues an active policy to combat discrimination against LGBT
residents and visitors. The Homomonument – a memorial consisting of three pink
granite triangles is the only monument to the victims of persecution and
discrimination of homosexuals in the world.

Sauna Deco. The exquisite 1920 art deco interior at this unisex sauna, including the
stained glass, timber panelling and wrought-iron staircase balustrades, was salvaged
from Paris’ historic Le Bon Marché department store when it underwent a refit.

Up until 1995, what is now Pont 13 used to be a ferry; now, the boat has been converted
into an upscale restaurant, completely renovated. You can sit indoors or outdoors and
treat yourself to one of the numerous dishes available, including seafood and steak.
Random fact: the tables are even for sale, available in different designs and sizes. The
entire experience is a delicious adventure, every step of the way.

Moeders. Give your Mom a break from the cooking and the cleaning and take her to
Restaurant Moeders. Moeders, which literally translates to “Mothers” in English, is the
family restaurant in Amsterdam, especially for Mother’s... The reason behind it is that in
its early days, every guest who came with (and left behind) a picture of their mother, got
a free meal.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

In Amsterdam everything and nothing changes. It has always
been a city with a very open mind. Drawing inspiration and
new ideas from the diverse population and tackling social
and geographic problems with a combinaiton of resourceful
flare and innovative clarity.

It is the people, and the diversity they bring with them that
has always ensured that Amsterdam remains agile and
relenvant.

Amsterdam’s popularity isn’t likely to change, therefore
sustainable and innovative solutions will be needed to meet
the steady influx of people that flock to Amsterdam.

From its humble beginnings as a 13th-century fishing village
on a river bed to its current role as a major hub for business,
tourism and culture, Amsterdam has had a strong tradition as
a centre of culture and commerce.

Ethnic minorities in Amsterdam. With 180 different nationalities and 45 per
cent ethnic minorities, the population of Amsterdam is one of the most diverse
in Europe.

Housing is an ever present challenge. They have spent
billions keeping water at bay by building some of the world’s
most fantastic dykes and barriers. Floating neighbourhoods
seems to be the future, the solution to the problem of rising
sea level and housing shortage in dense metropolitan areas.
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Het Goed, the largest recycling store (2500 square metres) in the province of
Noord-Holland.

I amsterdam reflects the diversity, cohesiveness and individuality of all
Amsterdammers. Together they shape the city they love.

Hotspot for international congresses. Amsterdam has once again secured a place in the
ICCA’s top 10 congress and convention cities.

UITMARKT, Museumplein. The Uitmarkt rings in the start of the new cultural season each
year, inspiring, entertaining and astounding theatre, music and more.

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit
‘I amsterdam’ is the motto that creates the brand for the city
and people of Amsterdam. Amsterdam’s appeal lies in its rich
cultural heritage, diverse and creative culture, commercial
dynamism and high quality of life. Ultimately, the city’s
strongest asset is its people: the people who live here, the
people who work here, the people who study here, and the
people who visit here. The minds behind I amsterdam believe
that their brand can not only serve to spread awareness
about the virtues of their city, but also act as a catalyst for
real urban change, noting in their promotional materials
that “the building blocks of city marketing will likewise be
building blocks for important parts of city policy.”

The IJburg neighbourhood is the latest district of Amsterdam built over a number of
artificial islands which have been raised from the IJmeer lake. The neighbourhood has
75 individual floating houses moored around slender jetties like house boats.

The HISWA In-Water Boat Show returns to Amsterdam for its fourth annual edition in
2015! From 1 to 6 September, the banks of the River IJ around the NDSM Wharf will be
lined with more than 300 brand-new yachts and sailing vessels, making this the most
complete in-water boat show in Northern Europe.

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

The usual communication channels, Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, and a mobile app.

Has I amsterdam worked? It would appear so. Tourism
numbers are up, business is good, and Amsterdam has once
again cemented its position in the top five European cities
based on brand strength and cultural “assets.” To those who
visited the city, the letters made an indelible impression and
nearly every single one of them has a photo with the city’s
red and white logo. In eight years, I amsterdam has become
not only a part of the cultural identity, but a landmark.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Amsterdam is one of the greatest small cities in the world.
Amsterdam is also a city of tolerance and diversity. It has all
the advantages of a big city: rich culture, lively Amsterdam
nightlife, international restaurants, good transport – but is
quiet, and largely thanks to its extensive canals, has a little
road traffic.
In this city your destination is never far away, a quick bike
ride takes you everywhere.
Helsinki could get rid of some of it’s cars and attitudes
toward cycling as a ligitamate form of transport, and develop
a worldclass cycling infrastructure for all seasons.
Helsinki could ambrace its growing multicultural population
and unlock the potential and fresh ideas a cultural
meltingpot could afford.

Has I amsterdam
worked? It would appear
so. Tourism numbers are
up, business is good, and
Amsterdam has once
again cemented its
position in the top five
European cities based
on brand strength and
cultural “assets.” In eight
years, I amsterdam has
become not only a part
of the cultural identity,
but a landmark.
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The monthly flea market at the Ijhallen on NDSM wharf. It’s a treasure trove of vintage
finds and you can easily spend a whole day trawling through the offerings of the over
700 stalls.
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group 2

Quality of life
Copenhagen: Design & Green
Stockholm: Multi-cultural well-being
Warsaw: Step by Step. Vaatimattomasti vanhasta uutta
Vancouver: Designing with the citizens

#BrandNewHelsinki

Copenhagen

Design &
Green
#BrandNewHelsinki

Kööpenhamina
Kööpenhamina tähtää tulevaisuudessa olemaan
Etelä-Skandinavian keskiö bisnekselle ja
koulutukselle. Tanskaan ja Ruotsiin matkaaville
kaupunki on luontainen lähtöpiste, jonne
turistit parveilevat maistelemaan New Nordic
-keittiöiden keitoksia, kohtaamaan laajalle
levinnyttä pyöräilykulttuuria ja saamaan
tuulahduksen puhtaasta, hyvinvoivasta
ympäristöstä, joka Monocle-lehden mukaan
tekee Kööpenhaminasta yhden maailman
parhaimmista asuinkaupungeista.
Entinen teollisuusalue Nordhavn suunnitellaan kokonaan uudelleen. Visiona
on luoda eloisa, ympäristöystävällinen ja dynaaminen kaupunkialue meren
äärellä.
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TORTUS Copenhagen

Olafur Eliassonin suunnittelema Cirkelbroen, 2015.
Kööpenhaminalainen ajaa polkupyörällä päivässä
keskimäärin 3,1 km.

“Copenhagen is a
fantastic place to be gay,
and it’s a city full of life
and different people. It’s
a city where one can get
completely “lost” and
constantly discover new
places.”
Sarah, 17 years
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Kööpenhamina houkuttelee monia nuoria, hyvin
koulutettuja ja perheellisiä pariskuntia. Keskustassa
asuvien työpaikat, päivähoitopaikat ja koulut sijaitsevat
kodin läheisyydessä.

++150 yritystä on kutsuttu antamaan panoksensa
Kööpenhaminan kaupunginvaltuuston kasvu- ja
talousaloitteeseen. Kaupungin kunnianhimoinen
suunnitelma on tehdä Kööpenhaminasta paikka, jossa
yritykset voivat testata julkisen sektorin hyvinvointiin
liittyviä teknologiatuotteitaan. The Greater Copenhagen
Collaboration koostuu Etelä-Tanskan 46 kunnasta
ja toimii poliittisena alustana seutujen yhteistyölle
ja talouskasvulle. Suur-Kööpenhamina tarjoaa
maailmanluokan tutkimustiloja ja luovan bisnesympäristön,
josta on vain kivenheitto Pohjois-Euroopan markkinoille.
++Muodin, designin ja arkkitehtuurin kaupunki

++Värikäs kaupunki tarjoaa kaikkea kaikille: Michelinravintoloista, oopperaan, jetset-yökerhoihin, museoihin ja
vaihtoehtoväkeä vetoaviin tapahtumiin.
++Turistina törmää helposti kaupungin ympäristöystävällisyyteen; jopa 71 % hotellihuoneista on
ekosertifioituja. New Nordic -ravintoloissa tarjotaan
luomuruokia ja kaupungissa on helppo liikkua paikasta
toiseen rikshalla tai kaupungin sähköpyörillä.
++Jokakesäinen Copenhagen Food Festival vetää puoleensa
sekä paikallisia että turisteja.
++Muoti- ja design-shoppailijoiden paratiisi

––Kööpenhamina on Tanskan kallein paikka asua. Jos
toimeentulo on poliisin, sairaanhoitajan tai opettajan
luokkaa, kaupungissa asumisen todennäköisyys on pieni.
Etenkin opiskelijoilla on vaikeaa löytää huokean hintaista
asumista. Kaupunki ei ole moneen vuoteen panostanut
nuorten ja opiskelijoiden asumiseen, josta on tullut entistä
kalliimpaa. Heidän on tällä hetkellä etsittävä vaihtoehtoisia
asumismuotoja kaupungin ulkopuolelta
––Paikallisten juomiskulttuuri on kaupunkikuvassa avointa ja
näkyvää ja saattaa hämmentää turisteja

––Yrityksen perustamisen näkökulmasta Kööpenhaminaa ei
koeta erityisen bisnesystävälliseksi sen monimutkaisen
byrokratian takia. Kyseisellä asialla on ollut negatiivinen
vaikutus kaupungin kykyyn houkutella suuria
kansainvälisiä yrityksiä.

––Kallis ja huonosti toimiva joukkoliikenne
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Normann Copenhagen. Tanskalaista arkitavaradesignia parhaimmillaan.

CityCirkel - CO2-neutraalisti kulkevat kiertoajelubussit joutuivat
lopettamaan toimintansa vuonna 2014 asiakaspulan takia.
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Havneholmen on uusi asuinalue meren äärellä ja keskellä kaupunkia.

Østergron kaupunkipuutarha

Oyster and Mussels Harbour Farm. Satama-alueiden kehittäminen on yksi
neljästä kaupungin tärkeimmästä kehityshankkeesta seuraavien vuosien aikana.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Kööpenhamina kasvaa. Uusiin ja laajeneviin asuinalueisiin,
kuten Ørestadiin sekä pohjoisen ja etelän satamiin, on
kehitteillä moderneja ja käteviä asuinratkaisuja alueen
uusille asukkaille. Kiinteistöt ovat arvokkaita hyödykkeitä,
mikä näkyy erityisesti vaihtoehtoisille elämäntyyleille
sopivien tilojen vähäisessä saatavuudessa. Vuonna 2012
valtio esitti vapaakaupunki Christianian asukkaille
ehdotuksen kodinostoon saadakseen laillisesti asua niissä.
Ehdotus oli katkeraa kalkkia yksityisomistusta vastustaville
asukkaille.

Kaupunki on tarjonnut asukkailleen vihreämpiä
asumisvaihtoehtoja jo monen vuoden ajan. Teollistumisen
aikana kaupungissa asuville ja työssäkäyville perheille
arvottiin pieniä siirtolapuutarhoja kaupungin ulkopuolelta,
joissa he pääsivät viljelemään omia kasviksiaan ja
nauttimaan raikkaasta ilmasta. Perinteestä on sittemmin
muodostunut kaupunkiviljelmiä, vastapainona kaupungin
teräksiselle ja lasiselle olemukselle. ØSTERGRO on
esimerkki nuorten yrittäjien yhteistyöhankkeesta, jonka
600 m² käsittävää kattoviljelyä sekä ravintolaa pyörittävät
vapaaehtoistyöntekijät.

Vihreän ja kestävän yhteiskunnan rakentaminen on yksi
Tanskan tärkeimmistä tavoitteista. Uusiutuva energia kattaa
yli 20 % koko maan energiasta, ja tavoitteena on
nostaa luku 100 % vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa
uusiutuvasta energiasta tulee tuuliturbiineista, joiden
teknologiakehityksessä Tanska on maailman johtavin maa.

Kööpenhamina on onnistuneesti brändännyt itsensä
vihreänä, kestävän kehityksen kaupunkina. Viime
vuosikymmenten aikana Kööpenhamina on keskittynyt
laajentamaan julkisia liikennejärjestelyjä, parantamaan
pyöräilijöiden olosuhteita, tukemaan kestävää arkkitehtuuria
ja kehittämään ulkoilma-alueita.
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“We must make
Copenhagen even more
attractive to businesses
so they can help us drive
more growth. With the
new business and growth
policy we set out on a
course towards more
growth, prosperity and
mores jobs, not just in
the city, but in the whole
of Greater Copenhagen.”
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Mayor of Copenhagen, Frank Jensen

MLRP-suunnittelutoimiston Mirror House. Monitoimikäyttöinen tila ja ulkoWC
päiväkotien käyttöön.

Brygge ja Langebro ovat suosittuja uimapaikkoja.

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Lopputulemana Wonderful Copenhagen CVB lanseerasi
#BeeSustain-aloitteen, jonka tarkoitus on kannustaa
kansainvälisiä tapahtumajärjestäjiä hyödyntämään kestävää
kehitystä työssään ja jakamaan omat parhaat käytäntönsä.

Viestintätoimet kansalaisten osallistamiseen on todettu
erittäin tehokkaiksi. Kööpenhaminalaiset kokevat itsensä
osana ratkaisua. Kaupungin ekologinen suuntaus on saatu
hyvin paikallisten arkielämään mukaan. Merenneidolla
markkinointi tulee esille edelleen liikaa. Brändin tulisi
keskittyä kaupungin useiden erilaisten elämäntyylien esille
tuomiseen nähtävyksien sijaan.

cOPENhagen - open for you - expresses a vision of being the
most open capital city in the world.
Big Tourism on Wonderful Copenhagen -strategian
arvolupaus vuosille 2014-2016. Turismista ja kansainvälisistä
tapahtumista vastaava organisaatio Wonderful Copenhagen
päätti hiljattain tehostaa kansainvälisille kävijöille
suunnattua kaupunki- ja tapahtumamarkkinointiaan
asettamalla matkailijat viestintästrategiansa keskiöön.

Kohdistettu matkakohdemarkkinointi on Copenhagen
Connectedin keihäänkärki. Yritys investoi matkakohdemarkkinointiin ja Kööpenhaminan profilointiin
matkakohteena, joka sopii kaikenlaisille matkustajille.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Kööpenhamina ei kilpaile oudoilla erikoisuuksilla ja
rosoisuudella. Kaupungista ei kärjistäen juuri löydy
epäkohtia, virheitä tai epäonnistumisia. Kööpenhamina
on design-kaupunki pieniä yksityiskohtia myöten. Ideat ja
konseptit on toteutettu tinkimättömästi ja viety loppuun asti.

“In the past 10 years the
Copenhageners have
become more proud of
the city. They want to
use the city they want
to showcase their city
more. Before we fell like
it was a nice little spot
to live, but we wanted
to travel to get the big
experiences and we
travelled to get cultural
input but now people
travel to Copenhagen
to get a taste of what is
happening.”
Mikael Pass, Artistic Director, Frost Festival
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Stockholm

Multi-cultural
well-being
#BrandNewHelsinki

Tukholma
Tukholmassa ei ole tapahtunut suuria
mullistuksia, mutta kaupunki on kasvanut
kasvamistaan ja vetänyt tulijoita ympäri
maailmaa. Tukholmaa rikastuttaa
monikulttuurisuus ja se, että ruotsalaiset
aidosti pyrkivät ottamaan tulijat yhteiskunnan
jäseniksi. Toisaalta asuntopula ja asuinalueiden
eriarvoistuminen ovat uhka kaupungille.
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Maisema Observatorielundenilta.

“When the bridge was
built people feared
that business would
move to Malmö and
Gothenburg, but it
looks like Stockholm is
invulnerable.”
Mats Lindborg, partneri / Why Communicate,
Tukholma
Juiceverket-mehupuoti

Södermalmin Trädgården.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Tukholma tarjoaa viihtyvyyttä, luontoa ja virikkeitä joka
makuun. Myös perheet viihtyvät kaupungissa.
++Vuosia jonossa odottaneet tukholmalaiset pystyvät
vuokraamaan asuntoja edullisesti keskeisiltä paikoilta.

++Kaupungissa toimii paljon isoja globaaleja yrityksiä,
jotka ovat vetovoimaisia työnantajia. Ruotsalaisten kyky
brändätä ja markkinoida synnyttää menestyskonsepteja.
Tukholma esittäytyy mutkattomana paikkana perustaa
yritys ja investoida.
++Tukholmassa on tasokkaita yliopistoja, joilla on hyvät
yhteyden yrityksiin. Openlab (yllä) pyrkii luomaan
luovan ympäristön jossa opiskelijat, tutkijat ja yritykset
kohtaavat. Open Labissa järjestetään tutkimusta ja master
class -kursseja minkä lisäksi se toimii vapaamuotoisena
kohtaamispaikkana ja ravintolana.

++Tukholma on onnistunut tekemään itsestään tunnetun
matkakohteen. Kaupunki tiedetään nuorekkaaksi,
trendikkääksi ja vapaamieliseksi paikaksi. Taidemuseot
ovat maineikkaita.

––Kääntöpuolena muualta muuttavat joutuvat tyytymään
alivuokrasopimukseen josta maksavat säänneltyihin
vuokriin verrattuna kaksin- tai kolminkertaisen hinnan.
Asuntopolitiikka, kiinteistöbisnes ja jo parikymmentä
vuotta nousseet asuntojen hinnat ovat Tukholmassa
jatkuva puheenaihe ja kansainvälisten osaajien
kotiutumisen este. Ruotsalaisilla on kansainvälisesti
verrattuna paljon asuntovelkaa, mitä pidetään
uhkatekijänä maan taloudelle.

––Moni turisti ei vielä löydä pois vanhasta kaupungista ja
ydinkeskustasta niihin kaupunginosiin, missä paikalliset
viettävät aikaa. Siksi Tukholmasta voi saada kylmän
ensivaikutelman.
––Baarit ja metrot sulkevat yöllä melko aikaisin, vaikka
Tukholma on tunnettu yöelämästään.

––”Asuntopula on yksi suurimmista kasvun ja kehityksen
esteistä Ruotsissa”, totesi pääministeri Stefan Löfven
maaliskuussa 2015 lehdistötilaisuudessa. Hän viittasi
siihen, että pula vähentää ihmisten liikkuvuutta ja
vaikeutta yritysten palkkaamista ja ihmisten työllistymistä.
Helsinki kaupunkibrändi
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Tukholmassa on toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä.

Vasaparkenin leikkipuisto

Kuntoilupaikka Södermalmin etelärannalla.

Fotografiska-museon ravintola-annos.

Vegaaniruokaa tarjoava Pepstop-liike

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Tukholma on kasvanut. Kaupunkielämä ei rajoitu keskustaan
vaan eri kaupunginosilla on omat liikkeensä, ravintolansa ja
kuhisevat katunsa. Kymmenen vuotta sitten kaupunki ryhtyi
lisäämään kävelykatuja, mikä on tuonut lisää viihtyvyyttä,
yrittäjiä ja myyntiä.

Tukholman muutosta ei ole ajanut mikään yksittäinen
mullistus vaan jatkuva uusien ihmisten virta. Kaupunki on
imenyt vaikutteita uusista kulttuureista ja ymmärtänyt että
tulijoita ei kannata sulkea ulkopuolelle sillä Tukholman voima
on ihmisissä.

Monikulttuurinen Tukholma on asenteissa edellä
monia Euroopan kaupunkeja. Se pystyy siksi paremmin
hyödyntämään asukkaidensa potentiaalin, tarjoamaan heille
elämänlaatua ja mahdollisuuksia menestyä. Toisaalta uhkana
on, että kaupunki ei pysty tarjoamaan kohtuullista asumista
asukkailleen. Eriarvoistuminen vaarantaa kaupungin
vahvimmat valttikortit.

Tukholmalaisten pyrkimys suvaitsevaisuuteen ja
vapaamielisyyteen on tehnyt kaupunkista helpon paikan
saapua, elää ja yrittää.
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Uusi Artipelag-museo.

“The city has failed with
its branding. Most of the
branding evolves around
the royal family, the
cultural heritage, the royal
castle, the old town and
the most central part of
Stockholm. Unfortunately,
these are the most
uninteresting parts of
Stockholm. The city has so
much more to offer.”
Sarah, 30-vuotias tukholmalainen.

Uusi Artipelag-museo.

Vanhalle junaradelle pystytetty Trädgård på spåret.

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Visit Stockholm rakentaa houkuttelevan värikästä
ja raikasta Tukholma-kuvaa eri kanavissa, mm.
Instagramissa ja Twitterissä. Heillä on myös oma blogi
seksuaalivähemmistöille. Kaupungin virallinen Twitter-tili
ei tiedota ja keskustele monien muiden kaupunkien tavoin
tunneittain, vaan raportoi tapahtumista harvakseltaan.

“Empty boasting! They are claiming somtehing that they have
no proof of. And it is un-swedish. We are humble people.”
kuvasi Mats Lindborg Why Communicate-toimiston partneri
kaupunkinsa slogania. Brändi on jäänyt vieraaksi asukkaille,
vaikka he ovatkin erittäin ylpeitä kaupungistaan.

Tukholma on valinnut rohkean sloganin “Capital of
Scandinavia”, itsevarmuus välittyy myös visuaalisuudessa.
Kaupunkia markkinoidaan kasvulla ja innovaatioilla.
Turisteille Tukholma esitellään paikkana, jossa on sekä
rauhaa että vipinää: kaunista saaristomaisemaa sekä
trendikkäitä ravintoloita ja klubeja. Asukkaille suunnatulta
sivustolta “Capital of Scandinavia” on jätetty pois ja viestintä
on arkisen lempeää. Viesteissä nousevat kasvu ja työpaikat.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Tukholma valitsi avoimuuden kun suomalaiset
90-luvun laman jälkeen käpertyivät itseensä.
Helsingistäkin on sittemmin tullut monikulttuurinen
kaupunki, mutta meillä on paljon opittavaa
suvaitsevaisuudesta. Monien tukholmalaisten
silmissä Helsinki ja helsinkiläiset vaikuttavat
sulkeutuneilta ja pysähtyneiltä jo Suomen tiukan
maahanmuuttopolitiikan vuoksi.
Helsinki pystyy kilpailemaan Tukholman kanssa
elämänlaadussa, joka on useimpien saatavilla. Täällä
edullisimmatkin Itä-Helsingin lähiöt tarjoavat hyvää
elämää, ulkomainen osaaja pystyy vuokraamaan
asunnon Tukholmaan verraten vaivattomasti
ja kohtuuhintaan, ja asuinalueita värittävät
taustoiltaan ja tulotasoltaan erilaiset ihmiset. Näitä
asioita kannattaisi nostaa näkyvämmin esiin.
Tukholman brändi on varoittava esimerkki. Brändi
jota asukkaat eivät voi allekirjoittaa muodostuu
kaupungille taakaksi.

“What I would change
is Stockholm is the
segregation. If you
walk a bit out of a good
neighborhood you are in
a slum, or well, a not so
good neighborhood. It’s
getting worse all the time
because less people can
afford to live in inner city.”

Hornstullin katuruokatori.

Mats Lindborg, partneri / Why Communicate,
Tukholma
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Augustendahls 4h-gård
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Varsova

Vaatimattomasti
vanhasta uutta.
#BrandNewHelsinki

Varsova
Puolan pääkaupunki on vihdoin onnistunut
ravistelemaan harteiltaan Itäblokin karut
rippeet. Varsova, Euroopan suurin kaupunki,
näyttäytyy nyt elämää sykkivänä sydämenä,
joka on valmis ottamaan paikkansa bisneksen
ja kulttuurin solmukohtana. Kaupunki pääsee
edelleen harvemmin Eurooppaan matkaavien
toivelistalle.
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Milk Barit ja ruokarekat ovat lisääntyneet ruokakulttuurin kehittyessä.

Arkkitehti Jakub Szczesnyn suunnittelema
maailman kapein talo.

“With its flourishing food,
design and cultural scenes
and a growing sense of selfworth, the Polish capital is
finally shaking off the spectre
of communism and finding
that its groove has global
appeal. ”
Josh Fehnert, Monocle 2015

Vanhaa ja uutta kaupunkikuvaa.

Moko arkkitehtien suunnittelema sisäsukelluskeskus.

Helsinki kaupunkibrändi

39

Kuv
kaup ia ei
all
käyt iseen
töön
LÄH
TE
S. 94 ET
-96

+/–

+/–

+/–

Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Asuminen ja eläminen on edullista.
++Vapauden tunne välittyy asukkaista.
++Mokotowin alueesta on kehittynyt luovien nuorten,
nuorten perheiden luovien alojen keskittymä vahvalla
identiteetillä
++Varsovan kehityshankkeista yksi on näkövammaisten
liikkuvuuden parantaminen Infinityn kaupunkin sijoitetuin
Beacon-sovellusten avulla.
++Nuoria länteen muuttaneita osaajia palannut takaisin.

++Monet startupit ovat hyödyntäneet halpoja vuokria ja
tyhjiä tiloja yritysten perustamiseen. Erityisesti luova
ala on kehittymässä kovaa vauhtia. Google rakennutti
vuoden alusta kaupunkiin maailman kolmannen Google
Campuksensa.
++Varsova kuuluu EU:n nopeinten kehittyviin kaupunkeihin.
Lukuisten pankkien ja suuryritysten pääkonttorit
sijaitsevat siellä. Varsovan pörssi on dynaaminen. Iso
tieteellinen ja akateeminen keskus: osaajia humanistisista
tieteistä, taloudesta, johtajuudesta ja IT:n parista.

++Varsova on kontrastien kaupunki: huolellisesti kunnostettu
vanhakaupunki ja versovat pilvenpiirtäjät.
++Pandoran lipas: parhaat ja kimaltelevimmat jalokivet eivät
löydy kartalta, niihin törmää vahingossa.
++Hauskoja yksityiskohtia: turisteille tarkoitetussa
raitiovaunussa on langaton internetyhteys, piano ja
panoraamaikkunat.
++Julkinen liikenne on edullista
++Klassisen musiikin konsertteja järjestetään joka ilta.
Paikalliset nauttivat ylpeinä maamiehensä Chopinin teoksista.
++Taidokkaan ja kokonaisvaltaisen jälleenrakennustyön
ansiosta Varsovan Vanhakaupunki on Unescon
maailmanperintökohde.

––Asuntojen hinnat ovat nousussa

––Puolan merkittävästä talouskasvusta huolimatta ihmiset
ovat jättäneet maansa sen jälkeen, kun Puola liittyi
EU:hun. Tämä on johtanut huomattaviin demografisiin ja
taloudellisiin ongelmiin, maan taistellessa pitääkseen
kiinni nuoresta työvoimasta.

––Vaikka yrittäisit keskittyä muuhun, pommitusten tuhoamat
rähjäiset rakennukset ja tunnelma välittyy voimakkaana
kaikkialla
––Pitkien etäisyyksien kaupunki
Helsinki kaupunkibrändi
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Risk-vaatemerkin kauppa

Thisispaper Magazine ja suunnittelukollektiivi

Arkkitehtuurin Finlandia-palkittu Museum of the History of Polish Jews,
Lahdelma & Mahlamäki Architects

Vanhoista markettikojuista toteutettu Serwus-bar on
MFRMGR-suunnittelutoimiston suunnittelema.

Lofthotel Sen Pszczoly

Suosittu Warsaw Under Construction 6 -taidefestivaali

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Tänä päivänä Varsova on turvallisempi, vauraampi ja
onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Kaupungin keskusta on
monivivahteinen sekoitus lasista ja teräksestä rakennettuja
pilvenpiirtäjiä, Sovjet-aikaisia asuintaloja ja vihreitä puistoja.
Rähjäinen, historiallinen maailma läsnä ja inspiroi ja
kaupunkiin on vastapainona rakennettu utta arkkitehtuuria,
arkitehtitoimistoja ja ennakkoluulotonta suunnittelua. Uusia
kiinnostavia paikkoja ei löydy turistioppaista ja paikanpäällä
löytää vahingossa kiehtovia uusia baareja ja kauppoja.
Myös runsas katutaide yllättää keskellä historiallisia
kaupunkialueita. Mokotow:n alueelle on muuttanut nuoria ja
keski-ikäisiä asiantuntijoita, monilla on pieniä lapsia.

Jopa kolmasosa väestöstä on opiskelijoita. Heidän ansiosta
kulttuurillinen kehys on laajentunut; Varsovasta löytää
nykytaidetta ja arkkitehtuuria, muotia ja designia.

Varsovan persoonallisuutta tulisi luonnehtia rohkeasti
periksiantamattomana, optimistisena ja nuorekkaana,
vahvasti tulevaisuuteen katsovana. Näin kaupunki
positioituisi aliarvioituna altavastaajana, joka omalla
sinnikkyydellään ja urbaaneilla elämyksillään tarjoaa
matkailijoiden rahoille vastinetta.

Mokotowin vilkkaalla alueella sijaitsee minimalistisia
toimistoja, joiden kunnianhimoiset yrittäjät pyrkivät
muuttamaan puolalaisten näkemystä kotimaisesta
muotoilusta. Varsovan kaupunki antaa taiteilijoille
toimeksiantoja.
Viimeisten kahden vuoden aikana ihmisten kiinnostus
ruokaan on herännyt; perustettu uusia ruokaan keskittyviä
aikakaus-lehtiä ja nuoria ravintoloitsijoita. Varsova
sai ensimmäisen Michelin-tähden ravintolansa Atelier
Amarosta vuonna 2013. Ravintolan pääkokki ja perustaja on
työskennellyt maailman parhaiksi rankatuissa ravintoloissa
eli Nomassa ja El Bullissa.

Designereiden kannalta kiinnostavaa että valmistavaa
teollisuutta ja käsityöläisyyttä on löytyy. Nuorten luovien
keskuudessa on enemmän ja enemmän uskallusta tehdä
kokeilevaa designia. Yhä useampi on alkanut välittää
tuotannon ja materiaalien laadusta.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Vielä tuntemattomasta kaupungista ei ole suuria
odotuksia ja odotukset ylittyvät ja kaupunki yllättää
lopulta monella tavalla. Kaupunki houkuttelee
vihreydellään ja sitä onkin kuvattu ja kutsuttu
vihreäksi kaupungiksi laajojen puistoalueden
takia. Helsinki voisi tuoda vahvemmin esille
Keskuspuiston tai Nuuksion ulkoilumaastoja
erikoisuuksillaan. Keskellä kaupunkia on puisto,
minne voi mennä talvella vaikka hiihtämään.
Kulttuurisaunan avantouintikokemus on varmasti
mieleenpainuva. Ei markkinoida luontoelämyksiä
vaan erikoisia elämysmahdollisuuksia.
Todellisuudessa Varsova ei ole vielä itsekään
tiedostanut kuinka kiinnostava kaupungista
on syntymässä. Kaupunki muistuttaa Helsinkiä
vaatimattomuudessaan isojen metropolien vieressä.
Kiinnostavuus syntyy kaupunkilaisista.

Warsaw Innovation Days 2015

“People here are
rediscovering who they
are. I think I’m one of the
first generations to be
proud of being Polish.
I’m a fashion designer
from central Europe and
I mean that in a positive
way.”

Tuk Tuk Thai Street Food -baari

Ania Kuczynska Monocle 8/2014 (edited)

“Our hope is that
Google Campus Warsaw
will supercharge
tech entrepreneurs,
strengthen the startup
ecosystem and
encourage even more
innovation in Poland.
Eric Schmidt , Executive Chairman of Google, 2014
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Mecanoo arkkitehtien suunnittelemaa kaupunkikuvaa - Garden & pihakahvila.
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Vancouver

Designing
with the citizens
#BrandNewHelsinki

Vancouver
Vancouver on panostanut johdonmukaisesti
kaupunkilaisten elämänlaatuun, osallistamiseen,
yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen.
Kaupungissa on voimakas me-henki, jota
on osattu hyödyntää hedelmällisesti.
Nopeasti kansainvälistyvään kaupunkiin on
maahanmuuttopolitiikalla määrätietoisesti
houkuteltu varakkaita tulijoita erityisesti
Kiinasta. Vancouver kokee nyt myös kasvukipuja:
asumisen hinta nousee ja liikenne takkuaa.
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Bike-to-Work-Week ja leikkisä Whoopdeedoo-pyöräramppi

“In 2010, Vancouver gave
itself 10 years to become the
‘greenest city in the world’.
This ambition sits alongside
its adaptation strategy, both
of which aim to deal with the
effects and causes of climate
change.”
The Guardian, 23 February 2015

Kevyen liikenteen väylä The Seawall

Yksityisasunto, Splyce
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Vancouver menestyy elämänlaatua ja turvallisuutta
mittaavissa vertailuissa. Kaupunki vetää tulijoita, vuoteen
2017 mennessä ulkomaalaistaustaisten odotetaan
jo kasvavan asukkaiden enemmistöksi. Asukkaita
osallistetaan kaupungin kehitykseen, esimerkiksi globaali
100 in 1 Day -liike innostaa asukkaita panemaan alulle omia
urbaaneja kokeilujaan.

++Alueen vahva, rikkaisiin luonnonvaroihin pohjaava
teollisuus luo työpaikkoja. Paikallinen tuotanto on
nousussa, pienet yritykset valmistavat tinkimättömyydellä
tuotteita laatusuklaasta käsintehtyihin kenkiin. Loco BC
on organisaatio joka pyrkii tuomaan yhteen kaupungin
tuottajat, sijoittajat ja kuluttajat. Kuluttajat ovatkin
viime vuosina innostuneet lähituotannosta, ja prosentin
lisäys kulutuksessa on johtanut 3400 uuden työpaikan
syntymiseen. Parhaillaan käynnissä on kaupunkilaisten
kanssa toteutettava suuri hanke, False Creek Flatsin
teollisuus- ja toimistokorttelien kehittäminen vihreäksi ja
innovatiiviseksi bisnesalueeksi.

++Vancouver on kaunis kaupunki valtameren rannalla, se
tarjoaa sekä vilkkaan metropolin että luontoa. Seawall
on 22 km pituinen kevyen liikenteen väylä joka kiertää
pitkin upeaa rantaviivaa. Kompakti kaupunkikeskusta on
turistille helppo kokea.
++Kansainvälisyys luo rikasta kaupunki- ja ruokakulttuuria.

––Vancouver on maailman kalleimpia asuinpaikkoja.
“Vancouver’s real estate market is now a world-class
freak show.” kuvaa South China Morning Post (3.6.2015).
Vancouverissa on tapahtunut sama kuin Hong Kongissa;
rikkaiden mannerkiinalaisten muuttajien myötä hinnat
ovat nousseet räjähdysmäisesti. Asunnottomille ei pystytä
tarjoamaan kohtuullista majoitusta.

––Vancouveria on brändätty lähinnä luonnolla, muu tarjonta
on jäänyt tuntemattomaksi. Kaupunki on nuori, sieltä
puuttuu historiallinen kerroksellisuus.

––Asumisen kalleus vaikeuttaa teollisuusyritysten
mahdollisuuksia hankkia osaavaa työvoimaa
Helsinki kaupunkibrändi

45

Kuv
kaup ia ei
all
käyt iseen
töön
LÄH
TE
S. 94 ET
-96

Zoe Pawlak

Artisan Sake Maker

Artisan Sake Maker

Kingyo Restaurant

Dayton Boots

False Creek Flatsin teollisuusaluetta
kehitetään osallistavin menetelmin.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Vuoden 2010 Olympialaiset toivat Vancouverille paljon
positiivista julkisuutta.

Vancouverissa on vahva asukasyhteisö. Vuonna 2011
Vancouverissa oli väkivaltainen mellakka hävityn jääkiekkoottelun jälkeen. Tästä tyrmistyneet kaupunkilaiset järjestivät
yhteiset siivoustalkoot ja lanseerasivat #ILoveVancouver
-päivän.

Alava rannikkokaupunki on ilmastonmuutoksen vuoksi
vaarassa, siksi kestävään kehitykseen panostetaan
Vancouverissa tosissaan. Vancouverista voi tulla vihreä
mallikaupunki. Tällä hetkellä annettu voimakas tuki uusille
yrittäjille ja Stratup Weekin kaltaiset hankkeet tulevat
seuraavina vuosina kantamaan hedelmää.

Kaupunki on kasvanut ja kansainvälistynyt hyvin nopeasti.
Maahanmuutto on tehty helpoksi tulijoille, joilla on
mahdollisuuksia tehdä investointeja alueella. Vuosien
2005 ja 2012 välillä Vancouver houkutteli 45 000 rikasta
maahanmuuttajaa, enimmäkseen Kiinasta. Luku on maailman
huippuja.
Perinteisen teollisuuden rinnalle on noussut teknologiaa ja
sittemmin uusia elinvoimiasia pientuottajien yrityksiä.

Vancouver on suunnitelmallisesti pyrkinyt osallistamaan
asukkaita ja kanadalainen, valtion sekä yritysten tukema
Evergreen-järjestö tekee töitä kaupunkien elämänlaadun
edistämiseksi. Kaupunki kommunikoi yhteisistä hankkeista
taitavasti mm. Twitterissä. Mm. Vancity taas tukee uusia
yrittäjiä myöntämällä lainoja ja sparraamalla liiketoiminnassa.
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Japadog-ravintola.

100 In 1 Day rohkaisee kaupunkilaisia tuottamaan kehitysideoita.

“I think the branding
of Vancouver needs a
refresh. I feel the city
has been too
comfortable in its world
rankings and have
became “lazy”
in terms of marketing
itself.”

I love Vancouver Day kaupungin kaduilla.
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Rufina Chang, Studio Director,
Cowie and Fox Inc., Vancouver

East One Roasters.

Kaupunki kampanjoi öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi simuloimalla
katastrofia päästöjen tavoin leviävillä korteilla.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Vancouverilla ja Helsingillä on yhteisiä vahvuuksia
luonnonläheisyydestä cleantech-yrityksiin.
Myös Helsinki voisi tehdä vielä rohkeampia
kannanottoja tulevaisuuden vihreän urbaanin
elämäntavan kehittämiseen. Vancouverin välitön
tapa kommunikoida kaupunkilaisten kanssa on
myös esimerkillistä. Osallistavat kehityshankkeet
eivät jää irrallisiksi vaan ovat linjassa kaupungin
strategian kanssa.
Elämänlaadussa Helsinki voi kisata rankingien
huippuja vastaan, sillä meillä laadukas asuminen on
mahdollista myös vähävaraisille.

“Vancouver may not have
cheap rents and low
wages on its side but
the city is competing
on quality, appealing
to a loyal core of city
consumers and an
international market
increasingly aware of the
city’s potential. — With a
little support, light urban
industry can change the
culture of local commerce
and alter the future of the
city’s economy.”

Kingyo-ravintola.

Yoko Alender Monocle 8/2014 (edited)

Dayton Boots.
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group 3

Ambition & talent
Aarhus: City, business and university Co-operating
Tallinn: Bold position as e-commerce city
Dresden: Reseach, Science & Art
Cape Town: Rich cultural heritage meets youth initiatives

#BrandNewHelsinki

Aarhus

Co-operation between
the city, businesses
and university
#BrandNewHelsinki

Aarhus
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Aarhusin voima on yliopiston ja yritysten
symbioosissa. Pieni kaupunki on
määrätietoisesti rakentanut itsestään
innovaatioiden keskusta ja tuonut itseään
maailmankartalle arkkitehtuuri- ja
museohankkeilla.

Navitas, Aarhus Havn.

“It has changed from
being a provincial postindustrial place to a more
cultural and creative place.
The city has become
multicultural and openminded, more people
living here.”
Aarhusin satamasuunnitelma.

Klaus Sommer Paulsen,
perustaja / Adventurelab, Aarhus
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Tarjoaa pienen kaupungin etuja: kaikki on lähellä,
luontoon pääsee helposti ja kaupunkikeskustasta on
tehty kävelijäystävällinen. Pienestä koosta huolimatta
kulttuuritarjintaa löytyy, ja tunnelma on eläväinen ja
eteenpäin menevä, sillä asukkaat ovat nuoria. Yliopiston
ansiosta paikkakunta on kansainvälistynyt.

++Yliopisto on maan suurin, ja sillä on hyvät verkostot.
Aarhus on todellinen yliopistokaupunki, jonka sielu ovat
opiskelijat ja menestyksennälkäiset nuoret ammattilaiset.
Kaupungissa on startup-yrittäjiä, elokuvantekijöitä,
vaatesuunnittelijoita, mainosväkeä ja tietenkin Arlan
kaltaisia isoja yrityksiä. Tärkeitä aloja ovat IT, terveys,
elintarviketeollisuus ja vihreä energia. Pienelle
paikkakubballe on tiivistynyt paljon osaamista. Aarhus
kehuu tarjoavansa innovaatioekosysteemin joka on
”broader and more diligent than any other on the planet”.
Kaupungissa järjestetään mm. Sustainability Festival ja
Startup Weekend.

++Aarhus on kiinnostava arkkitehtuurikohde, sieltä
löytyy sekä keskiaikainen kaupunkikeskusta että
ennakkoluulotonta uutta arkkitehtuuria. Museotarjontaa on
pienessä kaupungissa hätkähdyttävän paljon, esimerkiksi
Aros on maineikas.
++ ”Aarhus oli paljon kokoaan suuremman tuntuinen kaupunki
- ehkä siksi, että keskustassa oli huikean paljon kivoja
kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Juuri kun ajatteli, että
no nyt tämä kaupunki on nähty, jostain ilmestyikin vielä
yksi kaunis katu tai naapurusto.” Eeva Kolu, Kaikki mitä
rakastin -blogi, 25.2.2014

––Pieni homogeeninen yhteisö ei sovi kaikille.

––Kaupunki on pieni eikä järin kirjava.

––Kansainväliset lentoyhteydet puuttuvat.
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Aros-nuseo

Aros-museon ravintola ART.

Aarhusin historiallista keskustaa.

Icebergjet-asuintalot.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Iso yliopisto ja lukuisat yritykset ovat vetäneet Aarhusiin
väkeä, alueen koulutustaso on paljon Tanskan keskiarvoa
korkeampi. Kaupunki on noussut merkityksettömästä
pikkupaikkakunnasta luovaksi keskukseksi. Yhä useampi
kansainvälinen opiskelija päättää jäädä kaupunkiin pysyvästi.
Vuonna 2017 Arhuus on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Pienellä paikkakunnalla yliopiston, yritysten ja kaupungin
yhteistyö tuntuu olevan mutkatonta. Kaupunki on saanut
vakuutettua yritykset siitä, että alueen tulevaisuuteen
kannattaa satsata. Yritykset ovat ottaneet vastuuta
Arhusista. Elinvoimaa kaupunkiin tuo nuorten
opiskelijoiden virta.

Kaupunki haluaa profiloitua osaamisen keskuksena,
tehdä Aarhusista paikan, minne saavutaan kauempaakin
menestyksen toivossa. Kaupunki pyrkii luomaan edellytyksiä
sille, että siellä on mukava asua, inspiroivaa opiskella ja
helppo perustaa yrityksiä.

Viihtyvyyteen on satsattu muun muassa luomalla
kävelykeskustaa ja näin saatu kaupungin ytimestä kokoaan
suurempi eloisa alue.
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“I’ve ran a business for
over 20 years now and
I would have given my
right arm for the startup
environment that we
have today. There’s a
whole setup helping you
setting up a company
from beginning to end,
before you become
bankrupt. ”
Klaus Sommer Paulsen,
perustaja / Adventurelab, Aarhus

Uusi Skandinavian suurin kirjasto.

Villa Weinberg.

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Kaupunki viestii Twitterissä ja Instagramissa Visit Aarhus
ja kulttuuripääkaupunki-sivuillaan enimmäkseen tanskan
kielellä. Tästä syntyy kuva sisäänpäinkääntyneestä
provinssikaupungista.

Brändityö on kesken, kaupunkilaisten puheista välittyvä
Aarhusin henki ei näy kaupungin identiteetissä. Arhusista
ollaan brändäämässä menestyjien kaupunkia, nähtäväksi jää,
vieraannuttaako tämä strategia osan asukkaista.

”Arhus - danish for progress.” Arhus haluaa olla kaupunki,
joka ottaa vastaan haasteita, tekee hedelmällistä yhteistyötä
ja haastaa totuttuja toimintamalleja. Aarhusin brändi
on rakennettu opiskelun, työn ja yrittämisen ympärille.
Kaupunki antaa itsestään jämptin ja pätevän, mutta myös
vähän kovan ja suorituskeskeisen kuvan. Aarhusin brändi on
työn alla, ilme on vielä hajanainen.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Aarhus on toden totta kääntänyt pienen koon voitokseen,
yhteistyötä kaupungin rakentamiseksi on pystytytty
tekemään tiiviisti. Kaupunkiin on tiivistunyt osaamista
vaikka sijainti ei ole erityisen keskeinen ja lentokenttäkin
puuttuu.
Toisaalta pikkukylän tunnelma on häivytetty luomalla elävä
kaupunkikeskusta kävelykatuineen. Keskustaan tullaan nyt
viihtymän, kun siitä aiemmin vain kuljettiin autolla läpi.
Helsingillekin pieni koko ja saavutettavuus ovat isoja etuja,
kunhan niitä osataan hyödyntää. Pienikin voi olla itsevarma.
Helsingistä löytyy myös sitä kirjavuutta ja rosoa mikä
Aarhusista jää uupumaan.

“Kaiken kaikkiaan
Aarhus oli kiva pieni
kaupunki, jossa kaikki oli
kertakaikkisen kaunista
ja miellyttävää. Ehkä
jopa liiankin miellyttävää,
tuumasimme suomalaisuusiseelantilaisessa
seurueessamme. Kenties
tästä syystä en rakastunut
kaupunkiin, vaikka siellä
oli kivaa. -- Neljän päivän
jälkeen aloin jo vähän
toivoa, että näkisin
edes yhden hipin. Tai
punkkarin. Tai ruman
ihmisen. Tai vaikka
etnisen ravintolan.”
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Eeva Kolu, Kaikki mita rakastin -blogi, 2/2014
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Tallinn

Bold position
as e-commerce
city
#BrandNewHelsinki

Tallinna
Kaupungin suurimpia houkuttimia on muutos.
Asiat tapahtuvat nopeasti, ja uusille tallinnalaisille
kaupunki näyttäytyy mahdollisuuksien paikkana.
Ihmiset kokevat, että he voivat vaikuttaa siihen,
mihin suuntaan kaupunki kehittyy.
Ulkomailta muuttaville Tallinna on myös edullinen.
Kaupunki onkin opiskelijoiden, luovan luokan ja
startupien suosiossa.
Satamasuunnitelma, Salto Architects.

“Ei tällaiseen asuntoon
olisi varaa Suomessa,
vieläpä aivan
pääkaupungin
keskustassa”
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Tomi Wahlroos,
Helsingin Sanomat, 12.1.2014

Tallinnan kaupungintalon suunnitelma, Bjarke Ingels Group.

Ravintola F-Hoone.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Tallinna houkuttelee yhä enemmän asukkaita mm.
Suomesta edullisen hintatason vuoksi. Joukkoliikennekin
on asukkaille ilmainen.

++Kaupunki vetää opiskelijoita elämänlaadulla ja Estonian
Business Schoolilla tai maineikkaaksi nousseella
Teknillisellä Yliopistolla. Virolainen teknologiamyönteisyys,
Euroopan korkeimpiin kuuluva teknologian käyttöaste,
osaaminen ja pyrkimys läpinäkyvyyteen ovat hyviä
lähtökohtia yrityksille. Tallinna on synnyttänyt innovaatioita
Skypestä lähtien. Mm. tekstiiliteollisuutta vetää taitava
paikallinen työvoima.

++Tallinnassa on aitoja paikallisia elämylsiä, kuten inspiroivaa
ruokaa, nuorta designia ja lähellä tuotettuja tuotteita,
kaikki kohtuulliseen hintaan. Kaupunkia kehitetään
ennakkoluulottomalla arkkitehtuurilla.
++Kaupungin kompaktin koon vuoksi satama on keskustassa
ja lentokenttäkin vain parin kilometrin päässä.

––Nousevat alueet, kuten Kalamaja ovat yhä ilmeeltään
varsin rosoisia. Hinnat ovat nousussa ja karkaavat
helposti paikallisten asukkaiden ulottumattomiin. Räikeä
eriarvoisuus näkyy katukuvassa ja infrastruktuuri on
paikoin huonokuntoista.

––Pieni markkina ja Venäjän tilanne tuovat epävarmuutta.
––Spesialisteja esimerkiksi IT-alalla ei ole riittävästi, ja
toisaalta edullista työvoimaa ei ole saatavilla entiseen
tapaan.

––Kaupunki on pieni, eikä nähtävää riitä loputtomiin.
––Maine vodkaturismikohteena rasittaa yhä.
––Talviaikaan on vähän tapahtumia.
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Reval-kahvila Telliskiven kaupunginosassa.

Suomalaisomisteinen yksityisasunto Fahle Majassa.

Kalamajan nouseva kaupunginosa.

Merenrantaravintola Noa.

Pudel-baari. Kuva: Paul Kuimet

Tallinnalaisen arkkitehtitoimisto KAMPin suunnittelema asuintalo.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Kaupunki on eurooppalaistunut hetkessä, ja takapajuisuus
on vaihtunut inspiroivuudeksi ja avoimuudeksi. Eri
kaupunginosat ovat nousseet uuteen kukoistukseen
ja turistienkin tietoisuuteen. Viro on pitkään kokenut
muuttotappiota mutta on viimein onnistunut kääntämään
muuton laskuun työllisyyden parannuttua. Paluumuuttajia
ulkomailta saapuu paljon.

Muutoksen takana on ennen kaikkea virolaisten jano
kehitystä, itsenäistä ajattelua ja yrittäjyyttä kohtaan.
Itsenäinen Viro on halunnut rakentaa pääkaupunkiaan
puhtaalta pöydältä. Kaupunkikuva ja tarjonta on muuttunut
silmissä erityisesti palvelualan pienyrittäjien ansiosta.
Kaupunginosayhteisöt ovat satsanneet alueiden kehitykseen
mm. järjestämällä Kalamajan Street Food Festivalin kaltaisia
tapahtumia. Kaikkea tätä edistääkseen on hallinto luonut
bisnesmyönteisiä ja joustavia rakenteita. Vironkielisten ja
venäjänkielisten kaupunginosien väitetty epätasa-arvoinen
kohtelu on kuitenkin herättänyt arvostelua.

Tallinna on taivava luomaan nahkansa, ja uudistuminen tulee
olemaan sen valtti. Virolaiset hyödyntävät taidokkaasti
perinteitäkin ilman pölyttyneisyyden makua. Oman designidentiteetin kirkastuminen voi saada Finnish Designin
vapisemaan. Ennakkoluuloton Viro on ensimmäisenä
alkanut tarjota ulkomaalaisille digitaalista henkilötunnusta
eli e-kansalaisuutta. EU vasta valmistelee digitaalista
sisämarkkina-aluetta, jonka toteutuessa asukkaat voivat
helposti todistaa henkilöllisyytensä asioidessaan verkossa.
Jos Virosta tulee maa jonka kautta digitaaliset palvelut
liikkuvat, lisääntyy yritysten kiinnostus toimia Tallinnassa.
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Tallinnan vanha kaupunki. Kuva: Tõnu Tunnel

Kalamajan kaupunginosa. Kuva: Maret Põldveer-Turay

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Tallinna viestii itsestään perinteiseen henkeen, mutta laajasti
(Facebook, Instagram,Twitter, Flick, YouTube, Google+).
Viestintä on suunnattu turisteille, asukkaille tai yrityksille
tarkoitettuja viestintäkanavia ei äkkiseltään löydä.

“People feel that they are rather representatives of a region,
not as someone from Tallinn”. Näyttäisi siltä että asukkaat
rakentavat identiteettinsä kaupunginosansa pohjalta,
tallinnalaisuus on toisarvoista. Tämä on mielenkiintoinen
ilmiö ottaen huomioon kaupungin pienen koon. Tallinnan eri
alueet kuitenkin eroavat toisistaan hyvinkin paljon, kun taas
kaupunki ei ole luonut erottuvaa identiteettiä.

Tallinnalla ei ole terävöitettyä brändiä. Erilaisia sloganeita,
“Tallinn—ageless dignity”, “Tallinn –Culture Calls!” “Tallinn
cares”, on käytetty eri yhteyksissä. Tallinna haluaa
luoda kuvan monipuolisesta kaupungista jota värittävät
erihenkiset kaupunginosat.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Helsinki voi omaksua Tallinnalta uskallusta ja
ketteryyttä muuttua ja kokeilla. Tallinnalle pieni
koko tuo etulyöntiaseman, koska asukkaat kokevat
olevansa osa kehitystä. Samaan tapaan Helsinki voisi
kääntää pikkukaupungin identiteetin edukseen.
Läheisen sijainnin vuoksi Tallinna ja Helsinki
voivat hyötyä toisistaan, ja etelänaapurista tulee
jatkuvasti kiehtovampi kumppani.

“I’ve seen how people can
influence their own living
environment. And that’s
what I found so positive
here in northern Tallinn.”
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Yoko Alender Monocle 8/2014 (edited)

N099 Straw Theatre, Salto Architects

A Path in the Forest, Tetsuo Kondo Architects

Helsinki kaupunkibrändi

61

Dresden

Reseach,
Science & Art
#BrandNewHelsinki

Dresden
Asukkaita 512 354

Dresden on yksi nopeinten kasvavista seuduista
Saksassa. Mikroelektroniikka, IT, nano- ja
bioteknologia, uudet materiaalit sekä uusiutuva
energia ovat aloja, joissa on suurin kasvupotentiaali.
Muotoilun, turismin ja tekniikan alojen luovat
ajattelijat tuovat oman lisänsä Dresdenin
talousvoimaan ja houkuttelevuuteen.
Nuorisoonkin vetoava Dresden on maailmankuulu
muinaisen arkkitehtuurinsa loistosta. Trendikkäämmän
ja modernimman Dresdenin löytää kaupungin
kulttuurikeskiön ulkopuolelta, jossa soviet-aikaiset
maisemat ovat uudistettu valtavilla viheralueilla.
Dresden on myös yksi harvoista kohteista, joka on
menettänyt UNESCO-statuksensa.

Dresdenin katukuvaa

Dresdeniäisen startup-yrityksen suunnittelema The City Trees on vihreää
kaupunkikuvaa korostavaa kaupunkisuunnittelua.
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“Kunsthofpassage is
quite possibly one of
the most interesting
sites in Dresden and a
representation of the
‘alternative’ side to the
city.”
Becki, bordersofadventure.com-blogi
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Asukkaat ovat aina olleet hyvin aktiivisia ja sitoutuneita
kaupungin kehittämiseen.
++Kaupungissa järjestetään Saksan vanhimmat
joulumarkkinat. Kaupunkilaisten perinnettä on ylläpidetty
jo 1400-luvulta lähtien.
++Taiteen tärkeän aseman voi huomata Dresdenin
jokapäiväisessä katukuvassa. Kaupungissa elää ja
työskentelee nykyisin yli 600 taiteilijaa ja nykytaiteen
teoksia näkyykin kaupungissa taajaan. Taiteensa vuoksi
Dresden tunnetaan myös lempinimellä Elben Firenze.
++Yliopistojen, korkeakoulujen, opistojen ja yritysten
teettämien tutkimusten keskittymä; rikkaan kulttuurin
kaupunki; täydelliset asuinolot nuorille perheille.
Kaupungin harmoninen sijainti Elbe-joen ja Elbe Sandstone
Mountainsin läheisyydessä, josta pääsee kätevästi
Tšekkeihin, Puolaan ja Keski-Eurooppaan.

++Maailman eri kolkista tulevat tutkijat ovat löytäneet
Dresdenin: Yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuskeskuksia
ja T&K-toimintaa harjoittavia yrityksiä löytyy joka
kaupunginosasta, joiden lyhyet välimatkat edistävät
yhteistyötä ja kanssakäymistä.
++Sijainnillisena valttikorttina toimii timanttiseksi hioutunut
poikkitieteellinen tiedonjako ja tutkimusfasiliteettien
hallinta. Esim. DRESDEN-konsepti on yliopiston ja neljän
suuren tutkimusinstituutin yhteenliittymä, jonka vertaista
muualla Saksassa ei ole.
++Dresdenissä on biolääketieteen tutkimusverkosto, joka
on ansainnut kansainvälistä huomiota. DCN – Dresden
Center for Nanoanalysis -keskuksen pyrkimyksenä on tulla
kansainvälisesti näkyväksi osaamiskeskukseksi kiinteiden
olomuotojen ja materiaalien analysoinnissa.
++Center for Advancing Electronics Dresden –klusterin
ansioista kaupungilla on käytössään ainutlaatuinen
tutkimuskeskus, joka tutkii tulevaisuuden elektroniikka- ja
tiedonkäsittelyteknologioita.

++Dresdenillä on kahdet eri kasvot: mahtipontisen
barokkinen vanhakaupunki (Aldstadt) ja vaihtoehtoinen,
grungetyylinen uusi puoli (Neustadt), josta löytyy
kaupunkitaidetta sekä kivoja pubeja ja baareja.
++Kaupunkikulttuuri ja luonnossa liikkuminen yhdessä
matkakohteessa on virkistävä yhdistelmä.
++Dresdenissä on ”maailman kaunein maitokauppa” Pfund´s
Molkerei, jonka seinät ja katot on koristeltu Villeroy&Bochkaakelein. Alte meister-museossa on Rafaelin
Siksiinikäismadonna, jonka alakosassa ovat kuuluisat
pikkuenkelit. Posliinimuseossa on maailman merkittävin
kokoelma vanhaa japanilaista, kiinalaista ja varhaista
Meissenin tuotantoa.
++Kaupungilla on erinomaiset liikenneverkot ja pyörätiet
++62 % pinta-alasta on omistettu metsälle ja viheriöille.
Dresden on yksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista.

––Teknologiakeskeisyys kaventaa kaupungin vain tietyille
aloille.

––Suurin osa turisteista on edelleen vain Saksasta ja
Venäjältä. Suht tuntematon matkailukohde.
Helsinki kaupunkibrändi
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“Maailman kaunein maitokauppa” Molkerei Gebrüder Pfund.

Ulkoilmaelokuva Elbe-joen rannalla

Bastei von Dresden

Ufa Cinema Center, arkkitehtitoimisto COOP HIMMELB(L)AUn suunnittelema

Kunsthofpassagen hipsterikaupungiosa täynnä kauppoja, kahviloita ja baareja

Haus Gansblick

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Kaupunki on kokenut kovia; toisen maailmasodan aikaisia
pommitusten jälkiä korjaillaan ja paikkaillaan yhä tänä
päivänä. Dresdeniä halkoo Elbe-joki, jonka kaunis jokilaakso
kirjattiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon
– mutta vain neljä vuotta myöhemmin se poistettiin
listalta. Syynä oli moderni silta, jonka Unescon
maailmanperintökomitea katsoi olevan liian lähellä vanhaa
kaupunkia ja siten rikkovan kulttuurimaisemaa.
Dresden on korkealuokkaisten brändien teollinen keskus,
kaupunki tuottaa kaikkea autoista kelloihin ja vaatteisiin.

Hipsterialueen opiskelijat ovat alkaneet rohkeasti
kuvittamaan kaupunginosaansa ja katutaiteella onkin
merkittävä rooli kaupunkikuvan identiteetissä. Neuestad
on Dresdenin yöelämän keskus. Alueen värikkäiden
1800-lukulaisten rakennusten ja uudempien sosialistitalojen
kivijaloissa sijaitsee runsaasti tasokkaita baareja ja
ravintoloita.

Kaupunki on pienuudessaan ja tuntemattomuudessaan
mahdollisuuksien edessä. Kaupunki on tunnettu
teknologiainnovaatioistaan ja tutkimusosaamisestaan, mutta
muihin valtteihin ei vielä ole osattu keskittyä.

Dresdenissä koko keskusta joutui Elben tulviessa
vesimassojen ympäröimäksi. Jopa yli yhdeksän metriä
noussut joen pinta tulvi kaikkialle keskustaan ja aiheutti
kymmenien miljoonien eurojen vesivahingot kaikissa
historiallisissa rakennuksissa, joiden restauruoiminen ollut
jälleen suuri urakka.

”Innovation through cooperation” on motto, joka parhaiten
kuvailee kaupungista löytyvän tieteen ja bisneksen
yksilöllistä synteesiä. Technische Universität sekä lukuisat
tutkimuslaitokset ja osaamiskeskukset tekevät Dresdenistä
kiinnostavan kansainvälisille tiedemiehille.
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“I spent a few hours casually
cycling this route past
castles and palaces, parks
and gardens, hillside
vineyards and luxury hotels.
The accessible route is easy
to follow and takes you to
so many viewpoints that
you might well be spending
more time off your bike
admiring your surroundings,
then on it.”

Dresdenin markkinointikampanaja - Definitely different.

Turistien suosima ostoskatu

48-hours-in-dresden/ budgettraveller.org-blogi

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

Dresdenillä on ollut monia yhteistyökumppaneita, jotka
ovat luoneet omia vuositeemaan sopivia tapahtumiaan.
Kumppanit todistavat, että kaupunkiin on kerta toisen
jälkeen mukava palata.

Kaupunkibrändi näkyy ja tuntuu hyvin vähän sosiaalisessa
mediassa sekä kaupunkilaisten keskusteluissa ja kuvissa.
Kaupunkibrändi on esimerkki perinteisestä tavasta viestiä.
Se jää pakollisten esitteiden ja internetisivuston tasolle
kauniiksi kuviksi ja sanoiksi.

”Thematic years”. Dresdenin temaattinen markkinointi
painottuu vahvasti koko vuoden kestäviin teematapahtumiin.
2010: Art & Culture
2011: Motion & Meeting
2012: Art & Science
2013: Richard Wagnerin 200-vuotissyntymäjuhlavuosi
2014: Romantiikka
2015: Luovuus
Jokaista teemaa on markkinoitu kunakin vuonna omana
kampanjanaan ja näin koko kampanja saattaisi pysyä
pitkään tuoreena. Kampanja on kuitenkin jäänyt turvallisen
perinteiseksi sekä hajuttomaksi ja mauttomaksi.

DRESDEN-konsepti on tutkimusliitto, jonka vahvat
kumppanuudet tutkimuksen ja kulttuurin saralla auttavat
tärkeiden tutkimustulosten viestimisestä.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Dresden on pienuudessaan ja tuntemattomuudessaan
Helsingin tavoin mahdollisuuksien edessä. Dresdenin
markkinointikampanja on ottanut vuosittain esille uuden
teeman ja yrittänyt pitää näin kiinnostavuutta yllä vuodesta
toiseen. Eri teemojen vuorottainen esille tuominen voisi
toimia myös meillä. Idea tulisi vain toteuttaa vahvemmin ja
määrätietoisemmin kuin kilpailijakaupunki on toteuttanut.
Dresdenistä löytyy yllättävän monia ”maailman suurimpia
tai tunnetuimpia” taideteoksia. Näistä ei kuitenkaan
markkinoida kovinkaan paljon ja samalla se tekee kohteista
”ei niin loppuunkuluneita”. Helsingin tulisi jättää perinteiset
turistinähtävyydet vähemmälle markkinoinnille ja antaa
loppuunkuluneiden kohteiden virkistyä ajan kuluessa
uudelleen.
Dresdenin identiteetillä ulkoilulla on vahva merkitys ja se
tuodaan selkeästi esille. Helsinki voisi vahvemmin tuoda
esille luonnossa liikkumisen mahdollisuudet esille. Nuuksion
vaellusmaastoista jäällä luistelemiseen.

“Let’s go to Dresden and
hike through the Saxon
Switzerland National
Park”. My joyful anti
cipation was gone in an
instant, even though my
friend was trying to make
his idea more attractive
by telling me that the
bridge that was in “Grand
Budapest Hotel” was
there. We packed our
stuff and left - it’s only a
1 – 2 hour short ride by
either car or train from
Berlin.”
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Tandiss, findingberlin.com-blogi

Maailmankuulut Rafaelin enkelit osana
Sikstiiniläismadonnan maalausta.

Furstenzug on maailman suurin posliinimuraali.
Johann Friedrich Bottgerin suunnittelema.
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cape town

Rich cultural
heritage meets
youth
initiatives
#BrandNewHelsinki

Kapkaupunki
With towering cliffs, golden strands and
vineyards aplenty, Cape Town more than lives
up to its moniker of being “the fairest Cape”.
However, its vibrant music, burgeoning arts
scene and a host of sublime restaurants ensure
the city serves a lot more than just natural
beauty.

The Company’s Garden restaurant

“It’s the richness of
cultures that makes
Cape Town such an
exciting place and gives
it its creativity. ”
Chef Karen Dudley, interviewed
by Jane Dunford for The Guardian

A new shacks, part of the ‘blocking-out’ approach to design aims to
reconfigure the use of space in dense townships. Though the community
is still waiting for permanent brick houses, the Empower shacks are a safe
alternative in the short run.

Field Office, working spaces for people on the go at various
locations around town.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

Proudly Multicultural, Christian, Muslim, Jewish, Hindu and
traditional African beliefs coexist peacefully in this proudly
multicultural city. Given South Africa’s troubled history,
such harmony has been hard-won and remains fragile.
It’s a city of determined pioneers – from the Afrikaner
descendants of the original Dutch colonists and the majority
coloured community to the descendants of European Jewish
immigrants and more recent Xhosa (isiXhosa) migrants from
the Eastern Cape. They all bring unique flavours to Cape
Town’s rich creole melting pot.

++Cape town is home to a global community of risk-taking
entrepreneurs, bold business folk and abandoners of the
regular 9-to-5 job, and nowhere is this more evident than at
Creative Nestlings/The nest – a youth-run creative agency
that works with young African creatives, aswell Future Cape
Town, an independent think-tank on urban issues.

++You really can’t overstate the case for visiting Cape Town.
First, there’s the in-your-face beauty of a craggy mountain
range that drops precipitously into a glittering sea, its
flanks carpeted in greens and delicate florals – the Cape
Floral Kingdom, smallest yet richest in the world. Cape
Town has a cool urban edge, too: excellent art galleries,
hip bars, world-rated restaurants, design-savvy shops, and
home to Africa’s innovative artists and designers, drawn by
the city’s innate beauty.

––Support for youth entrepreneurship needs more extensive
public and private sector support and access to financial
services could be more affordable and readily available to
young people.

––The sea tends to be chilly even in summer but the city’s
beaches are perfect for strolling.
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The Cafeteria. A food truck with heart. The guys behind this amazing mobile
eatery took an old caravan and turned it into something special.

The Old Biscuit Mill. A vibrant, warm-hearted little village in the heart of
Woodstock where talented people come together to share, collaborate and
well... show off the heart-felt passion.

Smith is an art gallery dealing in emerging & contemporary South African
artists, with new shows every month and one of the most beautiful spaces in all
of Cape Town.

Babylonstoren is one of the oldest Cape Dutch farms. It has a fruit and
vegetable garden of beauty and diversity, unique accommodation, fine food
and a sense of wellbeing.

Truth Coffee, a “steampunk inspired” artisan coffee shop that is filled from top
to bottom with metal piping and quirky old machinery. But people don’t just
flock there for the decor - the coffee is all hand-roasted in a vintage cast iron
drum, and the company supplies many of South Africa’s top hotels.

The Neighbourgoods Market is an independent initiative founded in 2006 by
entrepreneurs Justin Rhodes and Cameron Munro, whose aim is to revive and
reinvent the Public Market as a civic institution.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

The city of Cape Town is one of the continent’s cleanest
and most hospitable metros, and has become one of the
world’s best places to live, play and stay. But the city that
is Cape Town wasn’t always wonderful. Ten years ago, tour
guides advised tourists against visiting the city center,
rather ferrying them to the commercialized harbor at
the V&A Waterfront or outlying areas instead. Crime was
commonplace, buildings were boarded up and stores
were closing down.

It is the people, especially the youth, and the diversity
they bring with them that ensures that Cape Town remains
vibrant, dynamic and brave. “I feel like we are innovating all
over the place. Like we are a melting pot of creative cultures
all making epic things happen.” Misha Teasdale, the founder
of Greenpop. The dramatic change in the city profile is in
no small part, related to the work of Cape Town Central
City Improvement District, founded 15 years ago by local
property owners concerned by the deterioration of the CBD,
These property owners had a vision for the Cape Town CBD to
once again become a safe and clean environment commercial
and social environment.

In 2050, Cape Town will be a 24-hour city. By then, a multicultural, multi-national population, with a strong base of
South Africans, will be living in the city center. An efficient
and cheap public transport system will have broken down
the spatial, psychological, and imaginative barriers of 2015.
Capetonians will enjoy free and secure movement across
the entire Table Bay area, pursuing and sharing their varied
interests. They will have worked hard to achieve this lifestyle.
Maintaining it and building on it will have become one of the
self-perpetuating features of a lifestyle built over the past 40
years by Capetonians comfortable with themselves in 2050.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Support and invest in the youth of the city.
The most exciting and progressive initiatives that
are being pioneered are by young people, for
young people in the Mother City.
To name a few, Creative Nestlings, is aiming to
recruit a wide variety of young people across the
continent, and they’re looking beyond just the
creative industries. Engineers, teachers, developers,
researchers and many more other young people
from different backgrounds can be members of
the The Nest. Over time, Creative Nestlings wants
to encourage its members to work on cross-sector
collaborative projects that have social impact.

The big ambition is
that the Young Urbanists
will begin leading
city-wide debates on
issues like infrastructure,
mobility and the economy
–ultimately shaping and
developing solutions for
greater Cape Town’s
transformation.
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A nest in the garden of Babylontoren wine farm.

Another exciting programme is by Future Cape
Town, an independent think-tank on urban issues.
Earlier this year, Future Cape Town launched its
Young Urbanists programme. The programme
attracts young urbanists, from ages 20 to 30, who
have a passion for issues related to cities – like
infrastructure, urban planning, public space, the
economy and a variety of other fields.
The Young Urbanists network grants its members
access to thought-leaders on urban issues, and
enables them to share their knowledge and skills
with each other.
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Whatiftheworld Gallery was founded in 2008 and is now situated in a
decommissioned synagogue in Woodstock, which forms part of Cape Town’s
recent renewal of Edwardian industria.

Loading Bay – great food, epic burger nights, friendliest staff – plus an amazing
menswear & Aesop section attached. also, two words: truffle chips.

Honest raw organic chocolate. “We believe in keeping things hand-crafted,
using quality raw and organically produced ingredients and making a pure dark
chocolate that has a deliciously distinct feel and taste.”

Everson’s Cider House. Cider. Traditionally crafted. With care. And love.
It’s honest and it’s real. It’s delicious.

Studio H in hot pursuit of culinary-minded experience design a Cape Townbased multidisciplinary design studio run by Hannerie Visser that specialises in
consulting businesses in the food and wine industry.

The Oranjezicht City Farm (OZCF) is a non-profit project celebrating local food,
culture and community through urban farming in Cape Town.

Brändin arvolupaus,
identiteetti ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

The usual communication channels, Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, and a mobile applications.

At the cornerstone of Cape Town ’s brand repositioning is the
idea that cities are considered to be the new super-brands
of the twenty first century. Cities of the future will be standout urban centers seen as the most livable and enjoyable
places on the planet; delivering benefits to residents and
visitors alike. For many people, to escape does not always
mean a wilderness experience, but rather to explore new and
different cultures. Cities are now the epicenters of modern,
living culture. They are the hot-spots for urban travelers,
who make up 70% of the world’s travelers. Statistics and
numerous internet surveys have solidified Cape Town’s
credentials as a super city brand, delivering on these
promises.

The Brand Cape Town is moving from a reputation of service
delivery excellence to one of collaboration, partnership and
active citizenship. The new brand represents a shared sense
of responsibility between citizens and government, and
position the City as a place of opportunity on the global
stage. It represents progress, opportunity and collaboration
in a dynamic symbol that celebrates Cape Town’s diversity,
natural heritage and people.
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group 4

New urban innovation
Rotterdam: Pop-up urbanism
Freiburg: Green model city
Barcelona: Art & Smart City
Taipei: Neon, green and silver

#BrandNewHelsinki

Rotterdam

Pop-up
urbanism
#BrandNewHelsinki

Rotterdam
Rotterdam on kokenut mullistuksia.
Vuosisatoja kaupungin suureen satamaan
saapuivat uusimmat kansainväliset ilmiöt,
sodassa Rotterdam tuhoutui, myöhemmin
se koki massiivisen siirtolaisuusaallon ja
järisyttävän rakennemuutoksen kun sataman
ja teollisuuden työpaikat vähenivät. Kaupunki
on tottunut muutokseen, ja siksi siitä on tullut
luonteva urbaanien innovaatioiden testikenttä.
Rotterdam haluaa olla uuden kaupunkilaisen
elämänmuodon mallialue.
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Wereld van Witte de With -festivaalin aikaan 350 valkoista tuolia tuotiin kaupungin kaduille laajentamaan ihmisten käsitystä julkisesta tilasta.

“Sodan jyräämä keskusta on
täynnä wau-arkkitehtuuria:
pilvenpiirtäjiä, kirkkaita värejä,
villejä veistoksia. Polkupyöriä,
ratikoita, invapyöriä, halallihaa, kannabiskahviloita,
puistoja. Pehmeää, kevyttä
ja vihreää. Nykytaidetta ja
vegeravintoloita. Rotterdam
halusi olla raskas, mutta siitä
on tulossa kevyt.”
Rotterdamin arkkitehtuuribiennaalin teemana oli vuonna 2015 ‘Urban
by Nature’. Biennaalissa käsiteltiin kaupunkiluontoa ja luonnon suojelua
urbanisoituvassa maailmassa.

Rotterdam Rooftop Days -tapahtuma avaa katot kaupunkilaisille.

Ilkka Malmberg, Kuukausiliite 6.6.2015
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Rotterdam on vetänyt siirtolaisia, kaupunkilaisista jo 47,7
prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Tulijoille Rotterdam
on helppo paikka kotiutua, ulkopuolisuutta tuntematta.
++Kaupunkilaiset kokevat voivansa vaikuttaa Rotterdamin
kehitykseen. Kaupunki on osallistanut asukkaita
päätöksentekoon, mikä on kaupungin kohtuullisen koon ja
nuoren, vastaanottavaisen väestön vuoksi vaivatonta.

++Rotterdam vetää muotoilijoita, arkkitehteja ja taiteilijoita
kaikkialta, sillä kaupungissa yhdistyvät keskikokoisen
kaupungin edut aktiiviseen designkulttuuriin. Kaupunkitila
on muotoilijoiden kokeilukenttä, kaduille ilmaantuu
jatkuvasti uusia urbaaneja innovaatioita, yhteisöllisiä
tempauksia ja festivaaleja. Rotterdamissa kuka vaan
uskaltaa kokeilla. Rotterdam on pystynyt rakentamaan
roolia uuden urbaanin elämän mallikaupunkina.
++Satama on menettänyt globaalisti merkitystään mutta on
yhä Euroopan suurin.
++The Hague Process on Refugees and Migration pilotoi
Rotterdamissa hanketta maahanmuuttajien työllisyyden
parantamiseksi yhtietyössä yritysten kanssa. Malli
sullaan myöhemmin jalkauttamaan useisiin Euroopan
kaupunkeihin.

++Turistit saapuvat Rotterdamiin katsomaan paikalliosten
suuruuksien, kuten MRVD:n, Rem Koolhaasin ja OMAn
ennakkoluulotonta arkkitehtuuria. Myös satama, kanavan
pyörätunneli, vesitaksit ja lukuisat kaupunkiviljelmät
tekevät kaupunkikuvasta kiehtovan. Rotterdamin rosoinen
tunnelma ja korkea siluetti poikkeavat täysin muista
hollantilaiskaupungeista.

––Rakennemuutos ja työttömyys aiheuttavat levottomuutta
ja lieveilmiöitä, kuten jalkapallohuliganismia. Rotterdam
saattaa näyttäytyä nuorten, dynaamisten menestyjien
kaupunkina ja vieraannuttaa heitä jotka eivät koe
kuuluvansa tähän joukkoon.

––Rotterdamin työttömyys on korkeampi kuin muualla
maassa.

––Rotterdam ei ole tunnettu matkakohde, eikä perinteisessä
mielessä kaunis kaupunki.
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Rotterdamin stadion muuttui jalkapallon MM-kisojen aikaan leirintäalueeksi.

Kuuluisan rotterdamilaistoimisto MRVD:n suunnittelema uusi kauppahalli.

The Urban Living Room on vapaassa käytössä oleva julkinen olohuone.
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Feyenoord-jalkapallojoukkueen kannattajat valmistautuvat otteluun.

Luchtsingel-silta rakennettiin täysin joukkorahoituksen turvin osana I Make Rotterdam -projektia. Kokonainen kaupunginosa on
uusiutunut hankkeen tuloksena. Lichtsingel yhdistää Rotterdamin laiminlyödyn pohjoisosan kaupungin keskustaan.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Rotterdam oli ennen raskaan teollisuuden satamakaupunki,
mutta nykyään ennemminkin luovien alojen keskus.
Uudistuminen on osa kaupungin peroonaa, myös kaupungin
virallisilla matkailusivuilla tämä nostetaan esiin.

Satama on ehkä alun alkujaankin vetänyt puoleensa
väkeä, joita kiehtoo muutos, mutta kaupunkia koetelleet
vaikeudet ovat pakottaneet etsimään ennakkoluulottomasti
selvitytymiskeinoja. Ketterä hallintotapa oli yhtenä
perusteena kun Academy of Urbanism valitsi Rotterdamin
vuonna 2014 maailman parhaaksi kaupungiksi: “Appointed
for six years by central government, the role of mayor sits
outside of political structures and with no portfolio, allowing
greater engagement with citizens and businesses.”

Rotterdam haluaa olla yllätyksellinen ja dynaaminen,
ja pystyy toivottavasti olemaan sitä säilyttäen jotain
historiastaan. Kiinnostavaa on nähdä, miten kaupunkiin
tulee vaikuttamaan se, että ulkomaalaistaustaisten
asukkaiden osuus ylittää lähivuosina puolet väestöstä.
Jo nyt kaupunginjohtaja on marokkolaissyntyinen. Aito
monikulttuurisuus on Rotterdamille iso valtti.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Rotterdam erottautuu uudistuvana kaupunkina
pysähtyneiden, konservatiivisten Eurooppalaisten
metropolien keskellä. Helsingillä olisi myös
helposti potentiaalia samaan, meillä kun ei
nuorena kaupunkina ole historian painolastia ja
urautuneita käsityksiä perinteisten toimintatapojen
erinomaisuudesta. Mekin voisimme uskaltautua
tekemään asioita toisin ja kommunikoimaan
tästä, erilaisuus itsessään on globaali valtti.
Rotterdamin kyky kääntää vaikeudet voitoksi
on ihailtava. Toisaalta Rotterdamin identitetti
on muutosten keskellä jäänyt hieman utuiseksi,
Helsingin kannattaa uudistuessaankin pitää kiinni
ydinarvoistaan.

“A long-term perspective,
a high level of autonomy,
strong leadership by the
mayor and municipality,
and strong partnerships
between public and
private sector, are all
helping Rotterdam grow
positively.”
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Steven Bee, Chairman of the Academy of Urbanism

“I have the feeling that
it changes for changing.
While developing, it
should also look at
existing qualities and find
a balance in between.”
Chester Chuang, Taiwanese designer based in
Rotterdam
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Freiburg

Green
model city
#BrandNewHelsinki
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Freiburg
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Freiburgista on pitkän työn tuloksena tullut
vihreä mallikaupunki. Kaupunki hyödyntää
sijaintiaan kolmen maan - Saksan, Ranskan
ja Sveitsin - rajalla ja tekee ekologisuudesta
bisnestä.

Solar Village

“We approached this within the
context of building an entirely
new district, a city of short
distances, commercial outlets
nearby, tram line running right
down the middle of it, good
shopping centers, public
institutions, kindergartens,
schools, etc.”
Prof. Wulf Daseking, Freiburgin johtava
kaupunkisuunnittelija
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Autottomat alueet tuovat asumiseen viihtyvyyttä,
joukkoliikenne on toimivaa, tori tarjoaa lähellä tuotettua
ruokaa ja lapsille on varattu turvalllista tilaa leikkiä.
Vihreää kaupunkia on suunniteltu asukkaat huomioiden.
Sosiaalinen tasa-arvo kuuluu periaatteisiin, ekologisuuden
ei haluta olevan kallista luksusta vaan kaikkien saatavilla.
Yhteisöllisyys näkyy kaupunkiosayhdistyksissä.
++Opiskelijakaupungissa on paljon tekemistä nuorille bileistä
alamäkipyöräilyyn tai lumilautailuun.

++Freiburg on tehnyt vihreydestään bisneksen. Saatavilla
on kierroksia ekokaupunginosissa, tutustumisia
energiaratkaisuihin, workshopeja ja konferensseja.
Kaupunki vetää yli 25 000 vierailijaa vuodessa.
++Kaupungilla on hyvä sijainti kolmen maan rajalla.
Esimerkiksi bioteknologiaorganisaatio BioValley yhdistää
saksalaiset, ranskalaiset ja sveitsiläiset voimat. Green
Industry Park Freiburg on vuonna 2014 aloitettu hanke joka
kokoaa yhteen uusiutuvan energian yrityksiä.

––Freiburgin ekologinen malli vetää asiantuntijavieraita,
mutta turistien kannalta kaupunki ei ole erityisen
ainutlaatuinen. Pommituksissa säästynyt historiallinen
keskusta on kylläkin kaunis ja Freiburgin sijainti on
keskeinen. Vieressä ovat myös Schwarzwaldin metsät.

––Puritaanisiksi moititut ekokaupunginosat Riesefeld ja
Vauban saavat kritiikkiä tiukoista säännöistään.
––Freiburgin ilmasto ja sijainti houkuttelevat muuttajia, mikä
on lisännyt asuntojen hintoja palkkatason jäädessä jälkeen.

––Startup-skene hiljainen, tapahtumia ei järjestetä.
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Augustinian Museum

Münsterplatzin lähiruokaa myyvä tori.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Sodan jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa Freiburgin
yliopistoväki halusi luoda kaupunkia uusien ideoiden
pohjalta. Joukkoliikenteeseen pohjaava ja keskustan osalta
autoton malli luotiin jo tuolloin. 70-luvulla freiburgilaiset
torjuivat lähistölle suunnitellun ydinvoimalan. Freiburg
on ympäristöliikkeen syntypaikkoja. Tämä loi pohjan sille,
että Freiburgista haluttiin, ja jouduttiin suunnittelemaan
energiatehokas, vihreä kaupunki. 80-luvulta alkaen
rakennettiin uudet ekologiset mallikaupunginosat, Riesefeld
ja myöhemmin Vauban. Sittemmin vihreästä Freiburgista on
tullut kansainvälisesti kiinnostusta herättävä malli.

Yliopisto on kaupungin tärkein työnantaja, joten
alueen väestö on hyvin koulutettua. Tämä on luonut
Freiburgissa pohjan uudistuksille ja vihreälle ajattelulle.
Vasemmistovaltainen kaupungin hallinto pyrki alusta alkaen
ottamaan kaupunkilaiset mukaan suunnitteluun, asukkaat
jopa rakennuttivat omia kortteleitaan useiden perheiden
muodostamina yhteisöinä. Tämä on saanut freiburgilaiset
sitoutumaan projektiin ja uusiin asuinalueisiin.

Freiburg on vihreiden kaupunkien pioneeri, mutta saa tehdä
töitä pysyäkseen kehityksessä mukana. Freiburg ei enää anna
itsestään kuvaa edelläkävijänä, esimerkiksi uusia kestävän
arkkitehtuurin merkkiteoksia ei kaupungista löydy.
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Mistä
Helsinki voi
ottaa oppia?
Vihreys on nyt kaupunkien kasvua ja kukoistusta
tukeva voima. Kestävä kehitys tarkoittaa asukkaille
elämänlaatua ja merkityksellisyyttä ja yrityksille
bisnesmahdollisuuksia.
Uudet asumisen ja kaupunkisuunnittelun mallit
ovat globaalisti kiinnostavia, ja tuovat kaupunkiin
vierailijoita. Innovaatioista ja kokeiluista kannattaa
ottaa hyöty irti tuotteistamalla ne niin, että
asiantuntijavieraat ja urbanismin harrastajat
tietävät, mitä Helsingissä voi kokea.
Tavallinenkin turisti kiinnostuu kun hänelle
kerrotaan tarina oivallusten taustalla. Kalasataman
asuinalue tai Kutsuplus-auto voivat olla juuri niitä
aitoja kiinnostavia elämyksiä mitä matkailijat nyt
janoavat.

“For me, it was an
adventure. We already
had a neighbourhood
when we moved in,
because the families in
our apartments knew
each other before; we’d
planned all of this for two
years, and that is a very
fine quality of life.”
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Andreas Roessler, Rieselfeldin asukasjärjestön
edustaja / The Guardian, 3/2008
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Barcelona

Art &
Smart city
#BrandNewHelsinki

Barcelona
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Barcelona on bisneksen, talenttien ja
innovaatioiden kaupunki, jossa yhdistyy
luovuus, kulttuuri, urheilu, gastronomia ja hyvä
elämä. Kaupunki lukeutuu yhdeksi maailman
ihailluimmiksi pääkaupungeiksi, jossa on hyvä
asua ja elää. Kaupungissa yhdistyvät ranta- kuin
kaupunkilomakohteen parhaat puolet.
Barcelona lukeutuu tutkimusta ja innovaatiota
tukeviin Smart city -kaupunkeihin. Barcelonaa
lukeutuu myös yhdeksi tärkeimmistä
kongressikaupungeista.
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Saint Sebastànin ranta on Barcelonan pisin ja suosituin. Barcelonassa
yhdistyvät niin ranta- kuin kaupunkilomakohteen parhaat puolet.

“Barcelona on yksi
älykaupunkien edelläkävijä.
Älykkäiden ratkaisujen
avulla kaupunki on saanut
noin 44 miljoonaa euroa
lisää pysäköintituloja ja
säästänyt älyvalaistuksella
lähes 33 miljoonaa.”
Antoni Gaudin luovuus periytynyt uudella tavalla paikallisten taiteena

David Bevilacqua, Cisco
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Barcelonassa korkeatasoinen eläminen on jopa Lontoota
ja New Yorkia edellä (lähde: Mercer-lista). Smart city -malli
sisältää ekologisen integraation, kaupunkisuunnittelun
ja kestävään kehitykseen pohjautuvia teknologioita,
joiden tähtäimenä on parantaa asukkaiden elämänlaatua.
Barcelonan tiivis kaupunkirakenne tarjoaa ympäristön
ja talouden kannalta kestävän liikenneverkon, joka
mahdollistaa tehokkaamman matkanteon.

++Barcelona on lujittamassa asemaansa yhtenä maailman
johtavien kaupunkien Smart Cityna ja mobiiliteknologian
asiantuntijana. Barcelona Growth Center on luotu
palvelemaan sekä paikallisia että ulkomaalaisia yrityksiä
investointiasioissa. Kaupungilla on myös kongressien
järjestämiseen tarvittava kapasiteetti ja infrastruktuuri.
Ensimmäinen Smart City Expo & World Congress
järjestettiin Barcelonassa 2011.
++ICT-sektori on houkutellut suurimman määrän
ulkomaisia investointiprojekteja, tehden Kataloniasta
ja Barcelonasta kansainvälisen mittapuun Smart Cityna
ja mobiilipääkaupunkina. Vuonna 2014 Barcelonan
tieteellisen tutkimuksen taso sijoittui neljännelle sijalle
koko Euroopan tietotuotannossa.

++Miellyttävän sään ja rikkaan kulttuurin, historian ja
gastronomian lisäksi kaupungissa on paljon palveluja ja
hotelleja.
++Barcelona on erinomainen käveltävä kaupunki
++Jalkapallo ja kulttuuritarjonta vetoaa turisteihin

––Viime vuosina lisääntynyt turismi on paljastanut
matkailijoiden ja naapurustojen vaikeudet yhteiselossa
––Asumiskustannusindeksi on korkea, vaikkakin maltillinen
verrattuna muihin Euroopan kaupunkeihin ja koko
maailmaan.

––Yrittäjät tarvitsevat enemmän aloitteita ja apua uusien
projektien luomiseen. Palvelutuotanto ja infrastruktuuri
tarvitsevat kehitystä.

––Turismin määrän kasvu on vaatinut palveluiden laadun ja
määrän tarkkailua
––Barcelona on surullisen tunnettu rikollisuudestaan,
erityisesti näpistelystä
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Brava Fabricsin lähivaatteet on tehty
Barcelonalaisissa ompelimoissa käyttäen
tuotannossa ekologisia rnateriaaleja.

Palo Alto kollektiivi. Vanhassa tehdasidyllissä toimistoja sekä
kuukausittain järjestetttävä Palo Alto Market.
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CCIB yksi Euroopan suurimpia kongressikeskuksia

“Hipster Bar” Barcelonan Parc Ciutadellassa.

Capella Garcia Arquitecturan suunnittelema green side-wall “Vegitecture”-arkkitehtuuria Barcelonan katukuvaa

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Barcelona 22@ kaupunkialueen rakennus. Diagonal Mar on
osa uutta kunnianhimoista Barcelonaa jota on rakennettu
vanhoille vapautuneille teollisuusalueille.

Vuoden 1992 olympialaiset toi kaupunkiuudistuksen
niin infraan kuin talouteen. Kaupunki esitteli maailmalle
uudet, modernit kasvonsa sekä avoimuuden turismiin
uusien palveluiden ja mentaliteetin kautta. Siitä lähtien
paikallinen design-ala on kasvanut valtavasti, jopa niin
paljon että Barcelonassa on nyt enemmän designkouluja
kuin missään muussa Euroopan metropolissa. Kaupunki on
saanut maailmanlaajuista tunnustusta edelläkävijyydestään
designkaupunkina, jonka brändäys myös tukee kyseistä
positiointia. Creative Barcelona ja Palo Alton kaltaiset
suunnittelijakollektiivit. Gracia is a Barcelona neighborhood,
known for its bohemian/hipster vibe, lively bar and café
scene, unique boutiques, bustling squares and “effortlessly
cool” residents.

Barcelon on kaupunki, joka pyrkii maailman parhaimpien
metropolialueiden tasolla olemaan kaikessa kilpailukykyinen,
säilyttäen kuitenkin oman identiteettinsä.
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“A city not so big, you
can get everywhere on
foot, bike, rollerblade,
skateboard, or scooter, if
you are so inclined. But
should your feet fail you,
there is Barcelona’s public
transport system with
buses, trams, and metros
which are well-run and are
relatively cheap.”
José Fernández Cavia, professor of communication
and an expert on place branding at the city’s Pompeu
Fabra University

Mercat Del Encants -kirpputorin tunnelmaa

SONAR festivaalin rohkeaa visuaalista ilmettä

Brändin arvolupaus, identiteetti
ja ydinviestit

Kommunikaatiokanavat

Paikallisten suhde brändiin

It is about flee the predictable life of the tourist, who
although vising different places, it is always inside the
same frame and pattern of activities where the only local
people the tourist coexist with are the staff of the hotels,
restaurants and souvenir’s shops.

Turismin nostaminen keskiöön on koettu
kahtiajakautuneena. Osan mielestä turistien käytös koetaan
röyhkeänä ja liian vaapaamielisenä ja riehakkaana.

Barcelonan brändi on kansainvälisesti vahva. Kaupunki
mielletään menetyksen, innovaatioiden, talenttien ja
luovuuden kärkimaana. Kaupungin kansainvälinen maine
on jatkuvassa kasvussa etenkin turismin, kulttuurin,
arkkitehtuurin, ruokakulttuurin, designin, muodin,
terveyden, tutkimuksen, opetuksen ja uusien teknologioiden
osalta, jonka lisäksi se toimii benchmarkina auto-, lääke- ja
elintarviketeollisuudessa. Barcelona on kaupunki, jossa on ilo
asua ja työskennellä.
Barcelonan brändinkehityksen vaiheet:
1. Barcelona Growth 2. Barcelona Global 3. brändin määrittely
4. Barcelona Inspira

The creative tourism aims, from its beginning in Barcelona,
to escape of the common visits where the tourist is a simple
spectator, to offer activities where the traveler becomes a
participant of the artistic and manual activities, as well as the
elaboration of some local gastronomic product.

There are practical challenges, such as how to develop a more
sustainable touristic model for the city, how to make the city
more attractive and welcoming for investment and talented
people and, in general, how to involve and engage the
citizens with the brand. There is a perception among many
that this branding reflects a gap between the city which is
sold to guiris (tourists) and the city which is for residents,
with the latter losing ground to the former.
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Barcelonan kaupunkibrändi on listattu kuudenneksi
parhaimmaksi maailmassa. Kaupunki on nostanut luovat
tekijät keskiöön ja tukee tätä vahvasti.
Helsinki ei voi kilpailla Barcelonan kaltaisilla
maailmankuuluilla taiteilijoilla. Antonio Gaudin ja Picasson
vaikuttava arkkitehtuuri ja taide on aikojen alusta
nostanut barcelonalaisten luovien talenttien itsetuntoa.
Kaupunginosien katujuhlat, katutaide ja luova ilmapiiri
näkyvät kaikkialla. Las Ramblas-bulevardilla on loputon
määrä katutaiteilijoita. Lailillista tai ei niin kaupunki
rohkaisee luovuuteen.

“We want to show you the
creative side of Barcelona
in all its different facets.
International artists who
have found inspiration in
the city, artists who have
settled here, new creators
who are looking to find
their place, artists from
here who have carved out
a career around the world,
the most innovative ideas
which are being put into
practice, and creativity,
which is inside each and
every one of us, whether
we’re professionals or not.”
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Barcelona Creativa

Gracian kaupunginosan La Festa.

Gracian kaupunginosan La Festa.
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Taipei

City of Neon,
Green & Silver
#BrandNewHelsinki

Taipei
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Funktionaalisuus kohtaa kauneuden Taiwanin
pääkaupungissa, jossa yksittäiset kaupat
pursuavat luovuutta.
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Runsaat, trooppiset maisemat, koulutettu,
englantia puhuva työvoima ja maailman
parhaimpiin kuuluvat pyörätiet täydentyvät
erinomaisilla teollisilla palveluilla.

Aamuvenyttelyä ostoskadulla

Taipei 101. Korkeita maamerkkejä rakennetaan aasiassa tulevaisuuden
kasvun tueksi.

“Taipei is becoming more and
more interesting. We’re still
hardworking and we have
hope, and as long as there’s
hope, then we have a future to
look forward to.”
Kung Shu-Chang, blogs.wsj.com-blogi

New Taipei City ympäröi Taipein kaupunkia. Vuoristoinen luonto lon hekitselle
kaupungille raikastava vastakohta.

OMA:n suunnittelema Taipei Performing Arts Center.
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Asukkaat

Bisnes ja tiede

Turistit

++Kaupunkikuva on kiehtovan vastakohtainen: vieressä voi
istua luksustuotteisiin pukeutunut Gucci-rouva ja toisella
puolella istuu sotaveteraani pyjamassaan ja flipflopeissaan
sulassa sovussa.
++Asumiskustannukset ovat edulliset verrattuna moniin
Aasian pääkaupunkeihin. Kiinteistöjen hinnat ovat
pysyneet vakaina.

++Monet yritykset ovat valinneet Taipein sen lukuisten
hyötyjen ja kannustimien sekä infrastruktuurin kehityksen
takia. Alan toimijoiden läheisyys on mahdollistanut
klusteroitumisen ja suurtuotannon edut.
++Kansainvälinen kaupunki tarjoaa korkealuokkaista
työvoimaa.
++Vihreä teollisuus on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden
aloista. Tällä hetkellä Taipeissa on Taiwanin suurin
vihreiden yritysten keskittymä.
++Cleaner Production Plan –suunnitelmat auttavat
toimialoja parantamaan ympäristönsuojelua;
vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja pienentämään
tuotantokustannuksia

++Kahtiajakoinen maailma: vanhaa kiinalaista
++temppelikulttuuria, käsityöläisyyttä ja modernia
arkkitehtuuria.
++Vuonna 2013 kaupunki oli 15. suosituin matkailukohde
maailmassa. Turismi kuitenkin vielä keskittyy enemmän
Kiinan markkinoille.
++Uusia vierailukohteita ovat perinteiset iltatorit ja
takakujien pienet verstasalueet

––Taipeistä on muodostumassa eläkeläisten asuttama
kaupunki, sillä nuoret muuttavat suurempiin
metropoleihin, eivätkä suunnittele palaavansa.

––Nuoret ja lahjakkaat ovat suurempien mahdollisuuksien
edessä mm. Shanghaissa tai Pekingissä
––Taipeissa työskentely tapahtuu kiinan kielellä.

––Erittäin hektinen ja urbaani kaupunki
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Vaatesuunnittelija Bei Kuon TOMORROW IS THE END OF THE WORLD -mallisto

Taipei on World Design Capital vuonna 2016.

T.Loafer Cafe

Kuv
kaup ia ei
all
käyt iseen
töön
LÄH
TE
S. 94 ET
-96

Paracity on modulaariseen massiivipuurunkoon perustuva kaupunkirakennejärjestelmä, johon kaupunkilaiset itse rakentavat omat kotinsa,
yhteisönsä ja viljelyksensä. Paracity on suomalainen keksintö ja Taipei toimii
pilottikohteena.

RAW Restaurant. Sisustussuunnittelu on toteutettu yhteistyönä
Singaporelaisen Weijenbergin ja taipeilaisin kokin André Chiangin kesken.

Tools To Live By. Trendikkäiden kotitoimistotuotteiden pieni liike.
Liike myi viikossa varastonsa tyhjäksi aloittaessaan toimintansa. Taipeilaiset
innostuivat arjen luksuksen tuotteista.

Mitä on muuttunut?

Kuka on saanut aikaan?

Mihin on menossa?

Taipei on laajentanut metroverkostoaan, putsannut
katunsa ja rakentanut yli 220 km verran pyöräteitä
edistääkseen pyöräilyä. Kaupunki tarvitsee silti yhä
enemmän vihreitä alueita, parempia liikenneyhteyksiä ja
kaupunkisuunnitelman, pystyäkseen jyvittämään suuren
määrän populaatiota.

Halu luoda vahvempaa kulttuuria nuorten suunnittelijoiden
ja vanhempien artesaanien parissa. Taipei on kuin sekalainen
karkkipussi – high-end kirpputoreja, antiikkipöytiä,
retroleluja ja japanilaisia käsin kaiverrettuja, puisia
keittiövälineitä. Järjestys ja sekasorto ovat auttanut Taipein
taidepiirejä kukoistamaan, antamalla luovuudelle tilaa
kukkia. Joka puolelta löytyy taidetta ja designia. Designissa
ollaan vielä kuitenkin epävarmoja, mutta on uskallettu luoda
yhteistyökuvioita ulkomaalaisten design-toimistojen kanssa.
Muotisuunnittelijoiden keskuudessa on jo pitkään kuhistu
tulevaisuuden muodin kiinnostavimmista taipeilaisista
nimistä, jotka lähtevät eurooppalisiin huippukouluihin
hakemaan kansainvälistä oppia ja palaavat kotimaahansa
kokemuksia rikkaampana.

Sustainable Taipei Eco-City -projektin päällimmäinen
tavoite on rakentaa pääkaupunki, jonka ominaispiireisiin
kuuluu kierrätys, sosiaalinen edistys ja taloudellinen
teknologiakehitys. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen,
kestävä kehitys ja ekologinen tiedostavuus on globaaleja
trendejä, jotka ovat inspiroineet Taipein visiota olla vihreä
tulevaisuuden kaupunki.

Sekoitus uutta ja vanhaa, kaupunki on avoin luovalle
kulttuurille, joka puolella on alkanut syntyä uusia gallerioita
esimerkiksi hylättyihin viinikellareihin.
Kaupungissa on 154 korkeamman asteen koulua, melkein
miljoona opiskelijaa. Buumi johtuu osittain Taiwanin
talouskasvusta ja versovasta korkeasuhdanteesta, mutta
myös koulutusmarkkinoiden vapauttamisesta.

Halu kehittää taide- ja designkultuuria, koska kaupunki
on vuonna 2016 designpääkaupunki. Taipei on listattu
viidenneksi kiinnotavimmaksi graffiti- ja katutaide mekaksi
erityisesti Ximenin alueen osalta. Katutaiteen edelläkävijä
Hense on jo käynyt värittämässä Taipein katukuvaa Daanin
alueella. Projekti on ollut näkyvästi esillä Instagramissa.
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Helsinki voi
ottaa oppia?
Taipeissa on uskallettu rohkeasti toteuttaa uusia
insoiroivia konseptikauppoja niin visuaalisesti kuin
sisällöltään. Helsingin kannattaisi ottaa oppia viedä
inspiroivat ideat konseptitasolla loppuun asti.
Omassa outoudessaan taipeilaiset saattavat
keskellä päivää pistää venyttelytuokion
ostoskadulle pystyyn. Samanlaista hulluutta
ja outoutta tukemalla helsinkiläinen
kaupunkikuulttuuri tulisi tunnetummaksi:
esimerkiksi Kallio block party, ja tangotanssit
metroasemalla.
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Daanin alueelta löytyy kujia ja katuja joiden takapihoilla lymyää salaisia
puutarhakahviloita ja liikkeitä.

“Everyone knows that
Taipei is a city with a
good lifestyle, but that’s
not enough. We want to
make Taipei’s place in
Asia clearer, and one of
the ways of doing so is
becoming a creative city.”
Lin Chong-jie, the director of Taipei’s Urban
Redevelopment Office, The Wall Street Journal Blog,
2013

“Where else can you find
Gucci-clad young women
eating oyster-and-garlic
noodles on fold-out
stools by the roadside,
sharing a table with war
veterans in pyjamas and
flip-flops?”
Teresa Ho, Monocle, 2013

Art Yard on kerammiikka- ja tekstiilikauppa sekä viinibaari Dadaochenin
alueella.

Sense30 on sekä taideateljee ja design-pyörärunkojen verstaana ja
kauppana.
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