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Kaupunkilaisten ajatuksia huomisen Helsingistä 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on osa World Design Capital Helsinki 2012 vuotta seitsemällä WDC-

statuksen saaneella tutkimus, kehittämis- ja innovointi (TKI) -hankkeellaan. Näistä hankkeista neljä liittyy 

Helsingin alueen kehittämiseen: FutuAeroport – Huomisen lentokenttä, Elämykselliset kivijalkamyymälät, 

Suomelinna – muutakin kuin piknik-paikka ja Metropolibrändi. 

Koska HAAGA-HELIA on TKI-toimintansa kautta vahvasti mukana Helsingin kehittämisessä, HAAGA-HELIA on 

WDC-vuoden tapahtumissaan ja blogissaan selvittänyt, miten kaupunkilaiset ja muut kaupungissa asioivat 

toivoisivat Helsinkiä kehitettävän. 

HAAGA-HELIA on järjestänyt WDC-vuoden aikana tilaisuuksia, joissa osallistujilta on kysytty ”Mitä toivot 

huomisen Helsingiltä?”. Vastauksia on kerätty myös www.huomisenmuotoilu.fi-blogin nettikysymyksenä. 

Yhteensä toiveita huomisen Helsingille on kertynyt n. 130 kpl.  Vastaukset on koottu tämän kuvauksen 

liitteeksi ”toivomuspuuhun”.  

Kysymykseen ”Millainen on huomisen Helsinki?” on kerätty vastauksia niin ikään www.huomisenmuotoilu.fi-

blogin nettikysymyksenä. Tähän kysymykseen vastauksia on koossa yli 500. Tämän kuvauksen liitteenä on 

”sanapilvi”, joka kuvaa eniten esiinnousseet sanat.   

Yhteenvetona vastauksista voisi nostaa esiin toiveet joukkoliikenteen maksuttomuudesta ja kehittämisestä, 

lasten ja nuorten palveluiden kehittämisestä, tapahtumista, puistojen ja alueiden viihtyvyyden lisäämisestä. 

Merkillepantavaa on myös ns. pehmeiden arvojen esiin nouseminen: läheisten huomioiminen, kiireettömyys, 

avoimuus, yhteisöllisyys, kannustavuus. Huomisen Helsinki nähtiin kansainvälisenä, turvallisena, vihreänä, 

modernina ja suvaitsevana. Koosteet vastauksista ovat tämän kuvauksen liitteenä: Toivomuspuu huomisen 

Helsingille ja Millainen on huomisen Helsinki -sanapilvi.  

 

Ajatuksia on koottu näissä tilaisuuksissa 

Aika Paikka Tilaisuus Vastaajat Kysymys 

3.-4.2.2012 Kampin keskus 
 

Designpääkaupunki-
viikonloppu 

kauppakeskuksen asiakkaita, yht. 
83 kpl 

Mitä toivot 
huomisen 

Helsingiltä? 

13.4.2012 HAAGA-HELIA 
Malmin kampus 
 

WDC-vuoden 
esittelytilaisuus 
kampuksen opiskelijoille 

HAAGA-HELIAn ja Helmi 
liiketalousopiston opiskelijoita, yht. 
28 kpl 

Mitä toivot 
huomisen 
Helsingiltä? 

1.-30.4.2012 www.huomisenmu
otoilu.fi   
 

Nettikysymys HAAGA-
HELIAn blogissa 

Huomisen muotoilu blogin lukijoita 
ja muita netistä WDC-aiheista tietoa 
etsineitä henkilöitä, yht.  20 kpl 

Mitä toivot 
huomisen 
Helsingiltä? 

1.3. - 
18.6.2012 

www.huomisenmu
otoilu.fi  

Nettikysymys HAAGA-
HELIAn blogissa 

Huomisen muotoilu blogin lukijoita 
ja muita netistä WDC-aiheista tietoa 
etsineitä henkilöitä, yht.  503 kpl 

Millainen on 
huomisen 
Helsinki? 

 

Lisätietoa 
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Helsingiltä toi-
von keskustan 
rauhoittamista 
henkilöautolii-
kenteeltä

Helsingiltä toivon 
turvallisempia ja 
parempia ja eten-
kin kattavampia 
pyöräilyreittejä

Haluan kantakau-
punkia laajennet-
tavan, jotta voin 
tulevaisuudessakin 
elää ihmisarvoista 
elämää edullisesti

Viihtyisiä puistoja ja 
vapaa-ajan paikkoja 
yleiseen käyttöön

Kevyenliikenteen 
reittien kehittäminen, 
autoliikenne ja pyörät 
kokonaan eri väylille

Pääkaupunkiseu-
dun kunnat yh-
deksi kunnaksiLisää erilaisia ta-

pahtumia ja leirejä 
kaikenikäisille

Keskustaan enemmän 
paikkoja missä voi 
vapaasti oleskella va-
paasti lasten kanssa

Kiusaajista va-
paa kaupunki

Helsinki in the 
future will be 
completely 
technological 
and web acces-
sible

taidetta Merihaan 
rannan aidoille: 
romumetallista 
lintuja

Lapsille takuuturval-
linen ja seksuaaliri-
kollisuudesta vapaa 
kaupunki ja koko 
Suomi

Toivon, että 
Helsinki olisi 
turvallinen ja 
saasteeton

I wish that Helsinki in 
the future will be com-
pletely ecological and 
open to a wide range 
of countries, melting 
pot style

Toivon huomisen Helsin-
giltä lisää yhteisöllisiä ta-
pahtumia kaiken ikäisille 
ja kauniit rannat kaikkien 
käyttöön

Helsingiltä lisää 

suvaitsevaisuutta ja 

vähemmän väki- ja 

ilkivaltaa

Toivon, että nuoret saisi-
vat enemmän mahdolli-
suuksia toteuttaa itseään 
ja omia intohimojaan, ja 
että heitä tuettaisiin asi-
oissa josta he nauttivat

I wish Helsinki will 
have one day plac-
es where to take 
the sun in winter

Enemmän 
ulkoilu- ja 
liikuntatapah-
tumia

Haluaisin Helsingin 
eri alueille enemmän 
omaleimaisuutta, 
monipuolisuutta, sitä 
että eri alueet olisivat 
uniikkeja.

Haluaisin tänne 
iloisempia ih-
misiä.

Lisää kohtuuhin-
taisia vuokra-
asuntoja

Enemmän aktivi-
teettia yli 55-vuo-
tiaille, vaikkapa 
sinkkutanssit

Toivon, että 
helsinkiläiset 
ymmärtäisivät 
olla heittämättä 
roskia kaduille

Täsmällisyyttä, 
luovutaan turhas-
ta työstä, koko 
kaupungin kehittä-
minen

Toivon, että luotaisiin 
kauneutta Helsinkiin: 
paljon uusia puistoja, 
enemmän rakennuksia 
peili- ja lasiseinistä, 
valoisia värejä jne.

Yhteisöt huomioivaa 
suunnittelua: hedel-
mäpuita ja -pensaita 
puistoihin, mahdol-
lisuuksia esittävälle 
taiteelle kauppakes-
kuksiin ja toreille

Toivomuksia huomisen Helsingille

Puistot ja istutuk-
set kuntoon myös 
lähiöissä

lisää puistoja, 
aurinkoa

vähemmän 
kiireinen

lisää yökerhoja

halvempi julkinen 
liikenne

värikkäämpi 
Helsinki

ilmainen 
jouk-
koliikenne

juopot pois 

kaduilta

satelliitin kautta äly-
puhelimeen palvelu, 
jossa näkyy lähellä 
menevät joukkoliiken-
nevälineet

sponttaaniut-
ta ja hymyä 
arkeen

ei Guggenheim-
museota

Voisi vähentää 
mainontaa myös 
busseissa, tak-
seissa, ratikoissa 
jne.

tupakoitsijat pois 
julkisten tilojen 
ovilta

vähemmän 
kerjäläisiä

lisää paikkoja 
nuorille

ratikka 
Munkki-
vuoreen

julkista liikennettä 
enemmän myös 
muille saarille kuin 
Suomenlinnaan

Keskustelua. Toivoisin, 
että asioita ei hyväk-
syttäisi  "koska ne on 
aina olleet näin"

Kiinnostavia 
tapahtumia 
ympäri vuoden

Julkisivujen pitäisi 
pysyä kauniina

Asuinalueiden 
risukkojen siis-
timistä puutarha-
osaston toimesta. 

Ilmainen jouk-
koliikenne olisi 
kokeilemisen 
arvoinen

Toimivaa 
kaupunki-
suunnittelua

toimivuutta 
esim. julkisessa 
liikenteessä

Halpoja asunto-
ja pitäisi saada 
enemmän

Uudistuva mutta 
kuitenkin vanhaa 
kunnioittava

Tapahtumia

Edullisempaa 
asumista.

Toistemme huomi-
oon ottamisessa on 
kyllä parantamisen 
varaa. Hymyillään kun 
tavataan, se ei maksa 
mitään.

Roskat pitäisi laittaa 
roskiksiin. Tosin roskik-
set pitäisi myös välillä 
tyhjentää, niin ettei 
linnut niitä tiputtaisi 
täysistä astioista. 

Ennen Helsinkiä 
ilmaisia park-
kipaikkoja, joista 
vois siirtyä julkisiin 
liikennevälineisiin

että Helsinki ot-

taisi huomioon 

myös kehä III:n 

ulkopuolella olevan 

elämän

toivoisin 
ilmaista jouk-
koliikennettä

Ratsastus 
reittejä kes-
kuspuistoon

Toivon huomisen 
Helsingiltä kestävän 
kehityksen päätök-
siä. Lisää pyöräteitä 
ja kävelykatuja

Hyvin 
palveleva 
kaupunki

enemmän väriä 
rakennuksiin

Toivon parempia 
opasteita kulttuuri-
elämyksiin

lisää hymyä ja 
avoimuutta

lisää suvait-
sevaisuutta

Toivoisin Helsinkiin 
kiireettömyyttä ja 
iloisempia, avoi-
mempia ihmisiä

Avoimuutta, uskallusta, 
yhteisöllisyyttä, kannus-
tavaa ja kunnioittavaa 
ilmapiiriä, elämyksel-
lisyyttä

Huomisen Helsinki on 
yllättävä kaupunki, 
täynnä elämyksiä ja 
aitoja tapahtumia

Parempia klubeja

toivon eko- ja 
kustannustehok-
kaita tilaratkai-
suja yrittäjille.

lisää hengai-
lupaikkoja, 
sohvia ym

Toivoisin 
opiskelijay-
stävällisempiä 
hintoja julkisiin 
kulkuneuvoihin!

Helsinkiin menevät 
bussit Vantaalta 
kulkemaan parem-
min!

Meren läheisyyden hyö-
dyntäminen
Asuinalueiden risukkojen 
siistimistä puutarhaosaston 
toimesta. 

Kerjäläiset 
pois katuku-
vasta

Kouluun 
parempi 
välipalamah-
dollisuus

I wish there will be 
better medical ser-
vice for children!

Toivon lisää pyöräteitä 
ja koululaisille ohjattua 
vapaa-ajan toimintaa

Mukavaa olisi, että 
kouluruokaan voitai-
siin panostaa vähän 
enemmän

Toivon että huo-
misen helsinki-
läiset rakastavat 
toisiaan ja itseään



Millainen on huomisen Helsinki?
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