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Hankkeen perustiedot (www-sivulle)
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Helsingin kaupunginkirjasto
Hankkeen nimi:
Lasipalatsin Kaupunkiverstas
Kuvaus hankkeen sisällöstä (mitä tehtiin?, mitä saavutettiin?) ja yhteystiedot lisätietoihin:
Helsingin kaupunginkirjaston Kaupunkiverstas on kaikille avoin Makerspace-palvelu, josta voi varata tiloja ja laitteita
työskentelyyn, toimintaan ja kokouksiin, sekä saada neuvontaa ja uusia ideoita teknologian hyödyntämiseen. Kaupun-
kiverstaan suurimmat käyttäjäryhmät ovat pienyrittäjät, sekä kaupunkilaiset jotka tarvitsevat uudenlaista kaupunkitilaa
työskentelyyn ja yrittämiseen. Kaupunkiverstaalla löytyy tilaa järjestää tapahtumia ja verkostoitua, sekä tekniikkaa ja
neuvontaa tekemisen tueksi.
Kaupunkiverstas on toiminnan tyyssija, jonne kuka tahansa voi tulla toteuttamaan pienet ja suuret ideansa. Kaupunki-
verstaalla paitsi konkretisoidaan ideoita, samalla myös opitaan uutta, tehdään ja ihmetellään yhdessä ja tutustutaan
uusiin laitteisiin ja teknologioihin, kuten 3D-tulostimiin, 3D-skanneriin, vinyylileikkuriin ja grafiikkatyöpisteeseen. Kau-
punkiverstaalla kaikki voivat tehdä uniikkia designia – olipa asiakas sitten pienyrittäjä, harrastaja tai muuten vaan uteli-
as kokeilemaan uutta.

Kaupunkiverstaan aulassa sijaitsevassa Urban Office- kaupunkitoimistossa on asiakkaiden käytössä työpöytiä, toimisto-
tekniikkaa, kokouspalveluita, sekä langaton verkko. Oman työskentelytilan voi halutessaan varata etukäteen tai kau-
punkitoimistossa voi piipahtaa ilman ajanvarausta. Suurin käyttäjäryhmä ovat yksittäiset mikroyritysten yrittäjät jotka
käyttävät tilaa työskentelyyn, kokouksiin ja asiakastapaamisiin.
Kaupunkiverstaan ovat löytäneet myös osallistavaa kaupunkikulttuuria ajavien järjestöjen edustajat ja kaupunkilaisak-
tiivit yleensä. Heitä houkuttelevat erityisesti Kaupunkiverstaan tarjoamat uudet palvelut ja mahdollisuudet, kuten työ-
pajoihin osallistuminen ja niiden järjestäminen. Kaupunkiverstaasta on tullut myös kysytty kehittämis- ja virkistyspäi-
vien kohde työ- ja muiden yhteisöjen käyttöön.

Yhteystiedot:
Toimipaikka (osoite ja postinumero): Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): Lotta Muurinen/ 040 1709175 lotta.muurinen@hel.fi
Hankepäällikkö/Yhteyshenkilön nimi (hankkeen vastuullinen): Kari Lämsä
Hankepäällikön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 050 3046069 kari.lamsa@hel.fi
Hankkeen organisointi (esim. ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpano):
Ohjausryhmänä toimii kaupunginkirjaston johtoryhmä.

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

2012
(euroa)

2013
(euroa)

2014
(euroa)

2015
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus 350 000 375 000 375 000 281 000
Rahastosta käytetty määräraha 350 000 375 000 375 000 281 000,24
Muualta saatu rahoitus
Oma rahoitus

Kuluerittely Kokonaiskustannukset
(euroa)

Innovaatiorahaston osuus
(euroa)
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Palkkakulut, 167170,02 167170,02
joista henkilöstösivukuluja 41782,49 41782,49

Matkakulut 500,27 500,27
Ostopalvelut, 13282,59 13282,59

josta asiantuntijapalveluita 4610,12 4610,12
Koneiden ja laitteiden hankintamenot 4268,77 4268,77
Toimisto- ja vuokrakustannukset 91487,24 91487,24
Muut menot 4291,35 4291,35
Yhteensä 281000,24 281000,24

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Innovaatiorahaston rahoituksen loputtua lokakuussa 2015 Kaupunkiverstas siirtyi osaksi Kirjasto 10:n toimintaa.

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta

(Lausunnossa pitää käydä ilmi miten hanke on toteutunut, sekä miten tuloksia aiotaan hyödyntää ja sisällyttää kaupungin toimintaan.)
2. Ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hyväksytty
3. Tilinpäätös


