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Hyvä kaupunki

Päivittäiset palvelut, kuten terveysasema tai koulu 
löytyvät läheltä kotikulmia ja kokemukset niistä ovat 
mukavia.

Liikenne sujuu mutkitta ja kaupungissa on helppoa 
liikkua.

Kaupungin rakennustyöt on hoidettu niin, että ne 
häiritsevät mahdollisimman vähän arkea.

Sujuvaa  
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaupungista löytyy kaikenlaisille kaupunkilaisille 
omanlaisia paikkoja ja kiinnostavaa tekemistä.

Kaupungin puistot ja yhteiset alueet ovat hyvin 
hoidettuja ja niissä on mukavaa viettää vapaa-aikaa.

Kaupunki tarjoaa elämyksellisiä tapahtumia, innostavia 
kokemuksia ja mahdollistaa ihmisten kohtaamisia.

Viihtyisää  
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaupunki tarjoaa kaikille oppimisen ja mielekkään 
toiminnan mahdollisuuksia.

Kaupunki tukee uusia ideoita, yhteisöjä ja yrittäjiä 
tarjoamalla tilojaan, palveluitaan ja osaamistaan 
kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupunki auttaa ja kannustaa jokaista kaupunkilaista 
toteuttamaan itseään ja unelmiaan. 

Elinvoimaista 
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaikilla on ikään, kansallisuuteen, sukupuoleen, 
koulutukseen, varallisuuteen tai muihin seikkoihin 
katsomatta mahdollisuus hyvään elämään ja omien 
toiveiden toteuttamiseen. 

Kaupungin palvelut ja tilat ovat kaikille saavutettavissa 
ja kaikkia kohdellaan kaupungissa tasa-arvoisesti.

Kaikilla on mahdollisuus olla oma itsensä, kertoa 
rohkeasti mielipiteensä ja tulla kuulluksi.

Yhdenvertaista 
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaupunkilaiset välittävät toisistaan, auttavat toisiaan ja 
muodostavat yhteisöllisiä tukiverkkoja.

Erilaisten yhteisöjen kohtaamiset rikastavat 
kaupunkilaisten yhteiselämää.

Kaupunkilaiset järjestävät mielellään yhteistä toimintaa 
tai tapahtumia ja kutsuvat avoimesti kaikki mukaan.

Yhteisöllistä 
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaupungissa jokainen uskaltaa liikkua, toimia ja olla 
oma itsensä.

Kaupunkilaiset luottavat toisiinsa ja kaupungin 
työntekijöihin sekä kokevat, että tarvittaessa apua on 
saatavilla.

Kaupunkiympäristö ja arjen reitit on suunniteltu 
turvallisiksi.

Turvallista  
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Hyvä kaupunki

Kaupunki kasvattaa asukkaiden ympäristötietoutta 
ja kannustaa kaupunkilaisia tekemään hyviä 
ympäristötekoja.

Hiilineutraalia Helsinkiä kehitetään yhdessä 
ja kaupunki tukee uusia kestävän kehityksen 
innovaatioita.

Kaupungin kehittämisessä huomioidaan ympäristö 
sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi.

Kestävän
kehityksen  
kaupunkia

Haluamme kehittää...
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Kaupungin kulmat

• Vironniemi: Kruununhaka, Kluuvi, Katajanokka 

• Ullanlinna: Kaartinkaupunki, Punavuori, Eira, 
Ullanlinna, Kaivopuisto, Hernesaari, Suomenlinna, 
Kamppi, Suomenlinna, Länsisaaret 

• Kampinmalmi: Kamppi, Etu-Töölö, Ruoholahti, 
Jätkäsaari, Lapinlahti, Taka-Töölö 

• Lauttasaari: Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi, 
Myllykallio, Koivusaari 

Eteläinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Reijola: Laakso, Vanha Ruskeasuo, Pikku 
Huopalahti, Meilahti, 

• Munkkiniemi: Niemenmäki, Munkkivuori, 
Talinranta, Vanha Munkkiniemi, Kuusisaari, 
Lehtisaari, 

• Haaga: Etelä-Haaga, Kivihaka, Pohjois-Haaga, 
Lassila, Pikku Huopalahti 

• Pitäjänmäki: Tali, Pajamäki, Pitäjänmäen 
yritysalue, Reimarla, Marttila, Konala

Läntinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Kallio: Sörnäinen, Vilhonvuori, Kalasatama, 
Sompasaari, Hanasaari, Siltasaari, Linjat, 
Torkkelinmäki 

• Alppiharju: Harju, Alppila 

• Vallila: Hermanni, Hermanninmäki, 
Hermanninranta, Kyläsaari, Vallila 

• Pasila: Länsi-Pasila, Pohjois-Pasila, Itä-Pasila, 
Keski-Pasila 

• Vanhakaupunki: Toukola, Arabianranta, Kumpula, 
Käpylä, Koskela, Vanhakaupunki

Keskinen Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Maunula: Pirkkola, Maunula, Metsälä, 
Maunulanpuisto Länsi-Pakila 

• Tuomarinkylä: Paloheinä, Torpparinmäki, Haltiala 

• Oulunkylä: Patola, Veräjämäki, Veräjälaakso 

• Itä-Pakila: Itä-Pakila, Tuomarinkartano 

• Kaarela: Kannelmäki, Maununneva, 
Malminkartano, Hakuninmaa, Kuninkaantammi, 
Honkasuo

Pohjoinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Latokartano: Viikinranta, Latokartano, Viikin 
tiedepuisto, Viikinmäki, Pihlajamäki, Pihlajisto 
Pukinmäki 

• Malmi: Ylä-Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin 
lentokenttä, Tapaninvainio, Tapanila, 

• Suutarila: Suutarila, Siltamäki, Töyrynnummi

• Puistola: Tapulikaupunki, Puistola, Heikinlaakso, 
Tattarisuo

• Jakomäki, Alppikylä, Suurmetsä

Koillinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Kulosaari: Mustikkamaa, Korkeasaari, Kulosaari 

• Herttoniemi: Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, 
Herttoniemen yritysalue, Herttonimenranta, 
Tammisalo 

• Laajasalo: Vartiosaari, Yliskylä, Jollas, Tullisaari, 
Kruunuvuorenranta, Hevossalmi, Villinki, 
Santahamina, Itäsaaret 

Kaakkoinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

• Vuosaari: Keski-Vuosaari, Nordsjön kartano, 
Uutela, Meri-Rastila, Kallahti, Aurinkolahti, Rastila, 
Niinisaari, Mustavuori 

• Vartiokylä: Vartioharju, Puotila, Puotinharju, 
Marjaniemi, Itäkeskus, Roihupelto, Myllypuro 

• Mellunkylä: Kivikko, Vesala, Kontula, Kurkimäki, 
Mellunmäki 

• Östersundom

Itäinen  
Helsinki
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Kaupungin kulmat

Ehdotuksia voi tehdä myös koko kaupunkia koskien. 

Koko  
Helsinki
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Reunaehdot

Kokoluokka
OmaStadi hankkeessa haetaan ehdotuksia, joilla 
on merkittävä vaikutus kaupunkilaisten elämään. 
Rahoitettavien hankkeiden kokoluokka on vähintään 
35 000 €, joten miettikää rohkeasti isoja ideoita.

Vaihtoehtoisesti voitte yhdistellä pieniä ideoita 
suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Kokoluokkaesimerkkejä:

Palkkakustannukset: projektityöntekijä 2500 euroa/kk + 
henkilösivukulut 28% = 3200 euroa/kk

Leikkipaikka: noin 50 000–250 000 euroa

Kuntoportaat: noin 2000 euroa juoksumetriä kohden

Puistonpenkki: noin 1000 euroa

Roskis (tavallinen): noin 500 euroa
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Reunaehdot

Kerta-
luontoisuus
OmaStadin ehdotukset ovat kertaluonteisia, eikä 
niillä ole mahdollista toteuttaa pysyvää toimintaa. 
Kaupunki kuitenkin sitoutuu ylläpitämään osallistuvan 
budjetoinnin rahoituksella tehtyjä kaupunkiympäristöä 
koskevia parannuksia.

Esimerkiksi:

Kaupunki voi huolehtia puiston vuosittaisista 
ylläpitokustannuksista, mutta kaupunki ei voi palkata 
toimihenkilöä pysyvään työsuhteeseen.
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Reunaehdot

Arvot ja  
periaatteet
Idean tulee edistää kaupungin yhdenvertaisuutta, 
toimivuutta, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä, 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai elinvoimaisuutta. 

Ehdotuksenne voi edistää joko tiettyä periaatetta 
tai parhaimmillaan mahdollisimman montaa hyvän 
kaupunkielämän edellytystä.
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Reunaehdot

Tulee olla 
kaupungin 
toimivallassa
Ehdotuksenne tulee olla kaupungin toimivallan alainen 
ja olla lain sekä säännösten mukainen. Idean tulee 
esimerkiksi sijoittua kaupungin tontille tai julkiseen 
kaupunkitilaan, eikä yksityiselle alueelle.
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Ideat & ratkaisut

Tutustukaa Helsingin kaupungin osallistuvan 
budjetoinnin digitaalisessa palvelussa oleviin, 
jo esitettyihin hanke-ehdotuksiin osoitteessa         
omastadi.hel.fi.

Pohtikaa, mitkä ideat ovat mielestänne hyviä ja mitä 
voisitte itse ehdottaa.

Käy katsomassa 
muiden ideoita
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Ideat & ratkaisut

Kukin tiimin jäsen kirjoittaa ja kuvittaa paperille 1–3 
ideaa noin kymmenessä minuutissa. Tämän jälkeen 
paperit ripustetaan seinille ideagalleriaan ja esitellään 
toisille. Muiden tehtävänä on jatkokehittää gallerian 
ideoita eteenpäin.

Ideagalleria
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Ideat & ratkaisut

Nostakaa kaupunkilaiskorttipakasta 2-3 
kaupunkilaishahmoa, jonka tarpeisiin ideoitte 
ratkaisuideoita. 

Toisen kengissä
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Ideat & ratkaisut

Haastatelkaa tiimin ulkopuolista henkilöä. Soittakaa 
vaikkapa kaverille tai äidillenne ja kysykää, mitä he 
toivoisivat, että kaupungissa kehitettäisiin.

Valitkaa lopuksi yksi arjen haaste, jonka toivotte 
ratkaistavan ja johon ryhdytte kehittämään 
ratkaisuideoita.

Jututa 
kaveria



Ideat &
ratkaisut



20
18

Ideat & ratkaisut

Yksi pelaaja aloittaa sanomalla ääneen nopeasti 
mieleen tulevan idean. Tämän vasemmalla puolella 
oleva pelaaja jatkokehittää ideaa aloittamalla lauseen 
“Joo, ja…”. 

Samaa kaavaa jatketaan kunnes tiimi on mielestään 
kehittänyt hyvän idean, tai tarvittaessa ideointi 
aloitetaan alusta.

Joo, ja…!
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Ideat & ratkaisut

Kukin osallistuja kirjoittaa yhden ratkaisuidean 
paperille. Seuraavaksi paperi annetaan vasemmalle 
istuvalle, ja tämän tehtävä on jatkokehittää paperilla 
olevaa ideaa eteenpäin. Sama toistetaan vielä kerran 
vasemmalle istuvalle, ja lopuksi ideat esitellään 
kaikille.

Piiri pieni pyörii
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Kaupunkilaiset

Alzena odottaa sopeutuvansa innolla uuteen maahan 
ja opettelee suomea, mutta kaipaa samalla entistä 
kotimaataan. Hän toivoisi voivansa aloittaa opiskelun 
ja valmistua kätilöksi.

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Alzena
kotiäiti
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Kaupunkilaiset

Lukio-opinnot eivät juuri kiinnosta, mutta sen sijaan 
Robin on aloittanut kehittämään omaa sovellusta. 
Tekee kavereiden kanssa musaa ja haaveilee omasta 
YouTube-kanavsta.

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Robin
lukiolainen
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Kaupunkilaiset

Birgitta haluaisi käydä aktiivisemmin 
kulttuuririennoissa, mutta liikuntarajoite hidastaa 
vauhtia. Kotialueen tietyömaat tuovat oman lisänsä 
arjen liikuntahaasteisiin. 

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Birgitta
liikuntarajoitteinen
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Kaupunkilaiset

Leo on ujo, mutta rakastaa lukemista ja tanssimista. 
Tämän takia luokan kovikset välillä kiusaavat häntä. 
Oikeastaan hänestä on kaikkein hauskinta viettää 
aikaa kirjastossa. 

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Leo
koululainen
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Kaupunkilaiset

Haluaisi hankkia koiran ja toivoisi, että vuokrien ja 
asuntojen hinnat eivät olisi niin korkeita Helsingissä. 
Haluaisi asua keskusta-alueella lähellä palveluita ja 
harrastuksia.

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Vilma
lähihoitaja
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Kaupunkilaiset

Mikayla on muuttanut Etelä-Afrikasta vuosi sitten 
Suomeen suomalaisen miehensä kanssa. Hän haluaisi 
Helsinkiin lisää Etelä-Afrikasta tuttua iloista ja vahvaa 
yhteisöllisyyden tunnetta. 

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Mikayla
syöpätutkija
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Kaupunkilaiset

On kokenut viime aikoina työuupumusta. Haaveilee, 
että voisi “aloittaa alusta” ja perustaa esimerkiksi 
ruokaan tai hyvinvointiin liittyvän yrityksen. 

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Kimmo
toimitusjohtaja
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Kaupunkilaiset

On jättänyt maalarin opinnot kesken ja hakee tällä 
hetkellä töitä. Jimi haaveilee ostavansa auton ja 
löytävänsä tyttöystävän.

Mitä mieltä tämä kaupunkilainen olisi ratkaisu-
ehdotuksesta?

Jimi
työnhakija
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Kaupunkilaiset

Määritelkää yhdessä sellainen kaupunkilaispersoona, 
joka olisi hyvä huomioida ehdotuksen suunnittelussa. 

Ottaako ehdotuksenne esimerkiksi huomioon eri 
ikäryhmät, taustat tai kieli- tai toimintarajoitteet? Miten 
ehdotus tuottaisi mahdollisimman monelle iloa?

Muu kaupunkilainen

?



Jokeri

Tukikortti
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Jokeri

Soittakaa kaverillenne ja kysykää, mitä ajatuksia 
hänellä on valitsemaanne kaupunkiteemaan tai ideaan 
liittyen. Pyrkikää löytämään tuoreita näkökulmia ja 
uusia, innostavia ideoita.

Kilauta kaverille

5 min
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Jokeri

Pitäkää pieni tauko, ja menkää lyhyelle kävelylle 
vaikka korttelin ympäri. Joskus parhaat ideat tulevat, 
kun aivot saavat raikasta ilmaa.

Happihyppely

5 min
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Jokeri

Jakautukaa pareihin ja menkää hetkeksi kadulle. 
Tarttukaa ohikulkijaa hihasta ja kertokaa, että olette 
kehittämässä huippuideaa, jonka avulla tehdään 
parempaa Helsinkiä. Kysykää, mitä mieltä hän on 
pulmastanne tai ideastanne, ja onko hänellä hyviä 
ehdotuksia?

Kysy ohikulkijalta

5 min
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Jokeri

Tehkää lyhyt tutkimusretki lähiympäristöönne tai 
internetin ihmeelliseen maailmaan. Etsikää ja 
havannoikaa valitsemaanne kaupunkiteemaan tai 
ideaan liittyviä tärkeitä oivalluksia ja johtolankoja.

Tutkimusretki

5 min
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Jokeri

Pitäkää luova tauko. Keksikää ensin tiimiänne 
kuvaava, mahdollisimman vakava ja virallinen nimi 
sekä asiallinen tervehdys. Keksikää sen jälkeen 
mahdollisimman hassu ja erikoinen nimi sekä 
omalaatuinen tervehdys.

Koodinimi  
ja tervehdys
3 min



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Miettikää yhdessä, missä tiiminne on erityisen hyvä ja 
nimetkää tiimillenne oma erityinen supervoima, jonka 
avulla pääsette maaliin!

Yhdistetään 
supervoimat
3 min


