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§ 115
Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin kehit-
täminen

HEL 2018-001926 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja kau-
punkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungintalon aulan toiminnot uudistettiin vuonna 2008. Ti-
lat avattiin yleisölle ja sinne sijoitettiin uusina toimintoina mm. monipuo-
lista näyttelytoimintaa, neuvontaa ja asiakaspäätteitä. Visiona oli luoda 
aulasta olohuone kaupunkilaisille ja vierailijoille. Uudistus liittyi Senaa-
tintorin ja Kauppatorin kortteleiden elävöittämiseen. Kaupungintalo oli 
keskeinen osa Torikorttelit-konseptin toteutuksessa. 

Kymmenessä vuodessa koko ympäristö ja kaupungin omat tarpeet ovat 
muuttuneet. Kaupungintalon aulalle etsitään uutta toimintakonseptia ja 
käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on luoda aulaan yhtenäinen kokonai-
suus, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin strate-
gian viestimisen ja kaupungin kehittämiseen osallistumisen. Aulasta py-
ritään tekemään myös showroom, jossa tuodaan esiin Helsingin digi-
taalista edelläkävijyyttä. Uutena visiona on luoda aulasta työhuone, jos-
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sa kaupungin kehittäminen tehdään näkyväksi, ja johon on mahdollista 
osallistua eri tavoin.

Aulan kehittämistä varten on perustettu työryhmä (pormestarin päätös 
5.2.2018 § 14), jonka tehtävänä on kilpailuttaa kehittämiseen liittyvä 
palvelumuotoiluosaaminen, ohjata suunnittelu- ja toteutustyötä sekä si-
touttaa henkilökunta ja relevantit asiantuntijatahot mukaan prosessiin. 
Kehittäminen on aloitettu selvitystyön ja sisällöllisten tavoitteiden poh-
jalta. Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin pohjalta toteutettavat 
muutostyöt saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi 
Hietanen alustavat asiasta kokouksessa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


