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18 §
Asukasyhteistyön projektiavustuksen hyväksyminen Kansallinen 
kaupunkipuisto Helsinki ry:n osallisuusteokselle Narinkkatorilla 
22.5.2017

HEL 2017-005985 T 02 05 01 00

Päätös

Vs. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti hyväksyä Kansallinen kau-
punkipuisto Helsinki ry:n asukasosallisuuden avustusten projektiavus-
tushakemuksen ja myöntää 3000 euroa Kansallisen kaupunkipuiston 
Tulevaisuuden osallisuusteoksen toteuttamiseen 20.5.2015. 

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry haki asukasosallisuuden projek-
tiavustusta 2.5.2017 Kansallisen kaupunkipuistopilotin toteuttamiseksi 
Narinkkatorilla 20.5.2017. Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemäs-
sään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnit-
teluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskus-
ta aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laati-
misen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä 
tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoi-
mintamallissa.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry rakentaa projektiavustuksen 
tuella Tulevaisuuden osallisuusteoksen Kampin kauppakeskuksen kes-
kusympyrässä 20.5.2017 osana kansallisen kaupunkipuiston perusta-
misselvityksen osallisuuspilottia. Anotut projektirahakustannukset yh-
teensä 3 000 € jakautuvat katutaiteilijan palkkion, kuvausten, tapahtu-
man materiaalien ja kansallinen kaupunkipuisto esitteiden kesken. Kau-
punginosa-aktiivit ja vapaaehtoiset luovat ja vetävät itse tapahtuman, 
jossa kaupunkilaiset ja vieraat osallistetaan valitsemaan Helsinki-kartal-
ta omat suosikkikohteensa. Projektisuunnitelma ja budjetti ovat päätök-
sen liitteenä.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kau-
punginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosalli-
suuden projektiavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enin-
tään 3 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus totesi: ”Projektiavustukset 
ovat luonteeltaan erilaisia kuin vakiintuneempaan toimintaa tarkoitetut 
muut avustuslajit. Niiden myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyr-
kiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa mata-
lan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.”

Asukasosallisuuden avustusten pääkriteereinä ovat ”Asukasosallisuu-
den avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen 
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ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja 
pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri 
väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan toiminnan tavoit-
teena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, 
yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.”

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinki ry:n projektihakemus täyttää nämä 
kriteerit. Samalla se mahdollistaa ”matalan kynnyksen reagoinnin kau-
punkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin”.

Lisätiedot
Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi
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