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§ 279
Kyselytunti

HEL 2013-007528, 2013-009559, 2013-011349, 2013-011350, 2013-011357, 2013-011356

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 27:

Vt Nina Huru (nro 27)

”Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen kaupunkikulttuurin kehittäjä 
muun muassa valtuustoaloitteitten pohjalta.  Kaupunki on tehnyt 
huomionarvoista työtä, millä tavalla kaupunkikuvaa saadaan eläväksi ja 
viihtyisäksi. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaasankatu muutettiin 
kesäksi kävelykaduksi edullisella väliaikaisratkaisulla. Asian johdosta 
kokoontui erilaisia työpajoja ideoimaan Vaasankadun tapahtumia.

Kallion kaupunginosa on monien tapahtumien näyttämö ja useat 
ihmiset osallistuvat kaupunginosansa vetovoimaiseksi tekemiseen eri 
tavoin. Sosiaalisen median kanavana on tavallisesti Facebook. 
Tapahtumien jälkeen lehdet uutisoivat myös ongelmista oli se sitten 
meluhaittaa, katujen roskaisuutta tai puutteellisuutta tapahtumasta 
vastaavasta yhdyshenkilöstä. 

Kysynkin: Millä tavoin Helsingin kaupunki varmistaa 
viranomaistyöskentelyn sujuvuuden kaupunkilaisten vapaasti ideoimien 
tapahtumien välillä? Mitkä ovat Vaasankadun kävelykatukokeilun 
kehitysehdotukset?” (Kaj)

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 11.9.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 11.9.2013

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 27:

Vt Nina Huru (nro 27)

”Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen kaupunkikulttuurin kehittäjä 
muun muassa valtuustoaloitteitten pohjalta.  Kaupunki on tehnyt 
huomionarvoista työtä, millä tavalla kaupunkikuvaa saadaan eläväksi ja 
viihtyisäksi. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaasankatu muutettiin 
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kesäksi kävelykaduksi edullisella väliaikaisratkaisulla. Asian johdosta 
kokoontui erilaisia työpajoja ideoimaan Vaasankadun tapahtumia.

Kallion kaupunginosa on monien tapahtumien näyttämö ja useat 
ihmiset osallistuvat kaupunginosansa vetovoimaiseksi tekemiseen eri 
tavoin. Sosiaalisen median kanavana on tavallisesti Facebook. 
Tapahtumien jälkeen lehdet uutisoivat myös ongelmista oli se sitten 
meluhaittaa, katujen roskaisuutta tai puutteellisuutta tapahtumasta 
vastaavasta yhdyshenkilöstä. 

Kysynkin: Millä tavoin Helsingin kaupunki varmistaa 
viranomaistyöskentelyn sujuvuuden kaupunkilaisten vapaasti ideoimien 
tapahtumien välillä? Mitkä ovat Vaasankadun kävelykatukokeilun 
kehitysehdotukset?” (Kaj)

Esittelijä

Kaikki 2.9.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

22 (Sj), 23 - 25 (Stj) , 26 (Kj) ja 27 (Kaj).

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
9.10.2013.
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Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180
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