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Helsingin kaupunki

Yhteenveto työpajoista

BnH-aihioiden validointi/
Työpajojen palautteen yhteenveto
6.10.

Asukasmarkkinoinnin työpaja

8.10.

Matkailumarkkinoinnin työpaja

8.10.

Avoin ja osallistava Helsinki -työpaja

9.10.

Laajennetun projektiryhmän työpaja

12.10. BnH-opiskelijaryhmän työpaja
21.10. Kansainvälinen Helsinki –työpaja Merisalissa
21.10. Elinkeinoedustajat –työpaja Merisalissa
5.11.

Elinkeinomarkkinoinnin työpaja

Konseptiaihio 1: “25/7” Aika, helppous ja mielenrauha

Mitä mahdollistaa?
Tekoja, viestejä, kohderyhmiä…
Helsingistä löytyy Suomi
ja Itämeri pienoiskoossa
Helsingistä käsin on nopea
kokea uusia asioita:
• Tallinna 2h
• Lappi 1h
• Porvoo 1h

Helsingissä jää aikaa lomailuun:
ei ole pakko suorittaa mitään, ei
jonoja, ulottuvilla paljon
vaihtoehtoja, positiivisia
yllätyksiä
Helsinki ratikkamatkan
varrella

Kiinnostaa:
• Ruuhkavuosia elävät, lapsiperheet
• Slow life –ihmiset
• Seniorit
• Toimivuus: kv-suurtapahtumat
• Piipahtajat

Suomen monipuolisin
tapahtumatarjonta:
kohdennettava.
#Tervetuloa Helsinkiin

Kaikki on täsmällistä,
lupaukset pidetään

Hyvinvointiyhteiskunta, auttamisen
kulttuuri, terve työkulttuuri
Helsingistä löytyy
virkistäviä liikunta- ja
ulkoilupaikkoja

Konseptiaihio 1: “25/7” Aika, helppous ja mielenrauha

Mitä edellyttää? Muutos kulttuurissa,
organisaatiossa, sisällössä…
•
•
•
•
•

”Taivaallisen rauhan aukiot”
HYGGEILY
Penkit ja riippumatot
Rauhakeidas Rautatientorilla
Slowlife paikallis -oppaat

Löydettävyys/designia:
Opasteet
• Apuvälineet (kartat ja appsit)
• artikkelit, miten ulkom.
kokevat

Klusterointi ja alueidentiteetit:
Palveluiden löydyttävä läheltä
toisiaan, kartat ja opasteet
• Kallio 15 min
• Design District 5 min
• Vuosaari 30 min
• Museum District 5 min
Erittäin paljon palvelumuotoilua,
infraan panostettava jatkuvasti.
Helsinki, ratkaisujen kaupunki.

Byrokratian minimointi: Digikaupunki ja
palvelut, avoin data, avoin verkko

Smart city
asioita tapahtuu
nopeasti
Näin ei ole
ennen tehty.
Kokeillaan.
Pyörätiet,
autoton keskusta

Yökukkujille paikkoja tehdä
töitä, Keskustakirjasto

Konseptiaihio 1: “25/7” Aika, helppous ja mielenrauha

Mitä riskejä? Uskalletaanko,
osataanko, erottaako, innostaako
Laimea, liian asiapitoinen.
Tunne puuttuu

Kaikki on nähty
yhdessä päivässä

Iltaisin kaikki menee kiinni

Ollaanko laiskoja, jos on aikaa?
Leppoisuus ei Helsinkiä.

No-one is proud to be Finnish
Byrokratia

Myös englanniksi!
Helsinki ei toimi, jos ei
osaa suomea

Konseptiaihio 2: Syke ja rauha

Mitä mahdollistaa?
Tekoja, viestejä, kohderyhmiä…
Kokemuksia kaikille
aisteille. Uuden
kokeminen, maagisuus
Vuodenaikojen
hyödyntäminen, valoa
Silent disco,
pulahteluja,
hevi +pelit,

Luontosuhde perustana, sieniretkiä keskuspuistoon,
mahdollisuus grillata Uunisaaressa, jääkävely, talvi,
luonnon markkina-arvo. Pyöräily energisoi

Räätälöidyt reitit: Alueiden erityispiirteet, underground.
HELARCH-app: reitit, teemat, historia. Salaisuuksien löytäminen.

Start-up –sauna:
bisneksiä löylyn
lomassa

Energia syntyy
hyvästä tunteesta ja
vuorovaikutuksesta

Palautumispaikkoja keskustan tuntumassa
Kiinnostaa:
• Turvallisuus ja stressittömyys kiinnostaa
koko ajan enemmän Helsinkiläisiä
• Kauneus ja harmonia lataavat akkuja

Tyhjä tilakin
voi inspiroida

Yllättävät kontrastit:
Millainen on
helsinkiläinen joulu?
Yhdistetään modernius
ja perinteet = Flowlu

Suomen monipuolisin
tapahtumatarjonta: kohdennettava.
#Tervetuloa Helsinkiin

Konseptiaihio 2: Syke ja rauha

Mitä edellyttää? Muutos kulttuurissa,
organisaatiossa, sisällössä…
Muutakin sykettä kuin
ravintolapäivänä, myös
sunnuntaisin ja iltaisin.
Talviunet pois.
Tapahtumia ja elämää
ympäri vuoden, aukiolot.
Mikä kokoaa tarjonnan?
Helsinki-kalenteri.
Edellyttää pirstaloituneiden
toimijoiden kokoamisen.
Palvelut englanniksi.
Kaupungin virkamiehiltä
energisoivaa asennetta

Aidot asiat esiin

Autoton keskusta

Ketterä toimintamalli
Varmoja on-paikkoja
Palveluja puuttuu:
Sieniretket,
pulkkamäki jne.
Hyvinvointipalveluja
matkailijalle. Haltiakeskuksia
Sipoonkorpeen ja
saaristoon
Yllättävyys inspiroi

Kaupunki
hauskemmaksi
Maahanmuutto
nähtävä voimavarana
Ystävällisyys ja
yhdessä tekminen
energisoi. Tunnettava
tervetulleeksi. Pois
yksintekemisestä
aitoon tiimityöhön.
Pimeyden keskelle
valoa ja yhteisöllisyyttä.

Konseptiaihio 2: Syke ja rauha

Mitä riskejä? Uskalletaanko,
osataanko, erottaako, innostaako

Tapahtuuko oikeasti
mitään? Pätee vain
elokuussa
Monet tapahtumat liian
pienen piirin tiedossa

Erottaako Norjasta tai Reykjavikista?
Yksinäisyys ja talven pimeys
Arki ja juhla nyt liian
kaukana toisistaan (vappu
vs. muut päivät)

Iltatoiminta
keskittynyt alkoholiin
Kontrastit aiheuttavat
negaatioita

Konseptiaihio 3: Merkityksellisyys ja hyvinvointi

Mitä mahdollistaa?
Tekoja, viestejä, kohderyhmiä…
Co-creation ja joukkoistava kaupunki
Kaupungin kokoinen verkkoyhteisö
Merkityksellisyys: Tule tekemään
parempaa maailmaa. uippuosaajien
houkuttelu tekemään asioita, joilla on
merkitystä. Uskalletaan ratkaista
vaikeitakin asioita
Hyvinvoinnin ekosysteemiajattelu
public-private yhteistyö

Helsingillä näyttöjä, ei
helppo kopioida
Ratkaisujen etsiminen
• Nuorisotyöttömyys
• Itämeren suojelu
• Hyvä asuminen
• jne
Joukkorahoitus ja
kaupunginosabudjetit

Kiinnostaa:
• ICT ja design, teknologiafriikit, jotka haluavat
parantaa maailmaa
• Väki, joka etsii aitoutta ja merkitystä
• Ihmiset, jotka arvostavat palveluja ja turvallisuutta
• Tutkijat, perheet, seniorit

”Design
week
täällä
läpi
vuoden”

Yhteisöllinen tekeminen:
modern, urban community.
Sosiaalisia pisteitä:
Grillikatoksia, kylätiloja jne.
Vaihtomatkailu ja jakamistalous
• Coach surfing
• AirBNB
• Aitoa arkea
• hyvinvointimatkailu
Eettinen koodisto ohjaa
Innovatiiviset matkailutiedostot
Talkoomatkailu ja kestävä
matkailu (esim. Burning man tai
elonkorjuumatkailu, tehdään
ruokaa yhdessä). Luovempi
tapa tuottaa palveluja

Konseptiaihio 3: Merkityksellisyys ja hyvinvointi

Mitä edellyttää? Muutos kulttuurissa,
organisaatiossa, sisällössä…
Kulttuurinmuutos
virkamiehet ja kaupunki.
Never give up -attitude &
rohkeus
Opetus, koulutus ja
osaaminen osaksi matkailua
Pitää tehdä todella isosti,
ohjaa valintoja

Start-up –ajattelu
laajemmalle.
Tarjotaan työkaluja,
joilla yhdessä
tekeminen luo
uutta. Regulaation
purkaminen
Jatkuva muutos
ja halu kehittyä

Koko kaupunkitilan uudistaminen, ei
pelkät puistot. Torit käyttöön. Lisää tiloja
kaupunkilaisille. Kohtaamispisteitä
(fyysinen + digi)
Kokeilukulttuurin
vahvistaminen

Parempia mahdollisuuksia
muuttaa liiketoiminnaksi.
Kaupungin ja start-upien
yhteistyö
Opetus ja kasvatus tukee.
Hyödynnetään
olemassaolevaa, esim.
Martat

Tuetaan
ruohonjuuritasoa
kaupunginosissa,
kaupunkilaiset
luovat sisältöä

Huolehditaan asioista
etukäteen:
Ongelmien
ennaltaehkäisy,
aito käyttäjälähtöisyys

Helsingin tekijät ja menestystarinat
vahvemmin esiin

Konseptiaihio 3: Merkityksellisyys ja hyvinvointi

Mitä riskejä? Uskalletaanko,
osataanko, erottaako, innostaako
Liian pieni
tekijäjoukko
Helppo ja vaikea
samanaikaisesti
Välittävätkö
ihmiset toisistaan?

Hyvinvointi on niin
abstrakti käsite

Osa yhteisöstä ei pysy mukana

Onko uskottava?

Kiinteistösijoittamisessa
kuitenkin ratkaisevat
parkkipaikat

Miten viestiä oikein?
Termi on vaikea.
wellbeing liian spa

Jatkuva yhdessä tekeminen

Smart muuttuu
teknologiakokeiluiksi
Ei vastuuta pois valtiolta

Konseptiaihio 4: Omaperäisyys, luovuus, rosoisuus

Mitä mahdollistaa?
Tekoja, viestejä, kohderyhmiä…
Kaupunki ei ole valmis,
Pop-up city
Kurkista helsinkiläisten
koteihin
Hel.fi pääviesti:
Mikä ideasi on?
Kokeilukulttuuri,
Start-up –henki

Sauna, avanto ja talvipulkkailu ovat poikkeuksellisia kokemuksia
Hassuttelu;
aikuisten
leikkikenttä

Erikoisten asioiden yhdistäminen,
poikkitieteellisyys, yhdessä
tekeminen

Verkottumis- ja kohtaamiskonseptit
http://ears.asia/what-is-ears/
Organisaatiorajojen
ylittäminen

Kiinnostaa:
• Vähemmistöt, open Helsinki
• Kokeiluihin osallistujat (Helsinki Challenge, Reilu
Kalasatama)
• Voin jättää jäljen
• Rentous: ei tarvitse teeskennellä

Työnteon uusi kulttuuri:
Millainen on tulevaisuuden
kaupunkilainen?
Tulevaisuuden messut,
tulevaisuuden
matkailuneuvonta jne.
Kaikkein
erikoisimmat
tapahtumat, pois
konventioista

Blogs,
vlogs

Konseptiaihio 4: Omaperäisyys, luovuus, rosoisuus

Mitä edellyttää? Muutos kulttuurissa,
organisaatiossa, sisällössä…
Keskeneräisyyden
sietäminen, osallistaminen,
kaupunki on meidän
Systeemi, joka kaivaa
”outoudet” esiin
Kulttuurinmuutos ja
pois siiloista
Murretaan 8-16 kulttuuri
Tekoja ja innovaatioita,
esimerkkejä (linux jne)

Rohkeus: kaupungin täytyy
mahdollistaa oudot asiat
Irtisanoudutaan tylsyydestä

Kouluissa mahdollisuus
kokeilla, kaupungin johdolta
vahva kanta esim.
koulutusleikkauksiin

Tuotetarjooman kehittäminen,
esim. pulkkavuokraamot

Lupa esittää oma
näkemyksensä; dialogi

Kylähulluus, aitous, rosoisuus

Uusia tapoja,
uudenlaisia rakennuksia

Uskallus kokeilla uutta
Kaikilla pääsy tietoon
Vaatii
rohkaisua

Panostetaan
nuoriin

”Public space-BNB”

Konseptiaihio 4: Omaperäisyys, luovuus, rosoisuus

Mitä riskejä? Uskalletaanko,
osataanko, erottaako, innostaako
Kieli; ei toimi
vain suomeksi
Edellyttää sallivaa ilmapiiriä,
asenteen ja ilmapiirin
muokkaaminen iso haaste

Kallis kaupunki taiteilijoille
ja kokeilijoille
Miten kääntyy liiketoiminnaksi?
Berliini on jo oikeasti tällainen

