HELSINKIÄ

kaikille

AISTEILLE

Helsinkiläisten toiveita ja
ajatuksia kulttuuriympäristöstään

Helsinkiläiset ovat jo 80
vuoden ajan ostaneet jäätelönsä ja aamukahvinsa keltaisen
lipan alta. Jokainen lippakioski
on itsessään ilo silmälle, mutta
yhdessä ne muodostavat
perihelsinkiläisen kulttuuriympäristön kokonaisuuden,
joka kulkee kaupunginosasta toiseen.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

on

ihmis-

en ja luonnon vuorovaikutuksessa syntynyttä ympäristöä, joka on merkittävää alueen historian ja kulttuurin näkökulmasta.
Kulttuuriympäristöön kuuluu esimerkiksi rakennusperintö, muinaisjäännökset ja
maisemat. Kulttuuriympäristöllä on myös
elävä ja aineeton puolensa: yhteisöt, ilmiöt
ja perinteet antavat kaupunkitilalle syvemmän merkityksen, tehden siitä tärkeän
osan kulttuuriympäristöä.
Kulttuuriympäristö koostuu ajallisista kerroksista, perinteistä ja uusista ideoista.
Se innostaa, sitouttaa, yhdistää ja kotouttaa asukkaita kotikaupunkiinsa. Kulttuuriympäristö antaa kaupunkitilalle arvon, jota
ei voi mitata rahassa.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kaupunkiympäristön viestintä / Raine Huvila

HYVÄ

lukija

Näillä sivuilla pääset tarkastelemaan Hel-

Esite on tarkoitettu tueksi ja inspiraatiok-

silmin. Toteutimme kesällä 2021 kysely-

työskenteleville ja toimiville. Olit sitten päät-

singin kulttuuriympäristöä kaupunkilaisten

tutkimuksen, jolla keräsimme ajatuksia ja

kokemuksia Helsingin kulttuuriympäristöstä.
Vastausaineisto avasi ainutlaatuisen ikkunan
helsinkiläisten ajatuksiin ja toiveisiin koskien

kotikaupunkiaan. Mitä asukkaat arvostavat
elinympäristössään? Mikä tarjoaa elämyk-

siä? Mikä ilahduttaa arjessa? Mikä tekee

si kaikille Helsingin kehittämisen parissa

täjä, kaupunginosatoimija tai utelias kaupunkilainen, olet tärkeä osa Helsingin kulttuuriympäristön kehitystä.

Tule mukaan vaalimaan, kehittämään ja
ihailemaan Helsingin kulttuuriympäristöä!

Helsingistä kodikkaan ja rakkaan? Näitä toiveita ja ajatuksia tuomme esiin tässä esitteessä.

Olemme nostaneet esiin arvoja ja periaatteita, jotka ovat helsinkiläisille erityisen tärkeitä

kaupungin kehityksessä. Lisäksi tuomme

esiin ajankohtaisia ilmiöitä sekä vinkkejä
kulttuuriympäristön kehittämiseen.

Helsingissä kesäkuussa 2022
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes
& toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka

HELSINKILÄISIÄ

arvoja

“

Täällä on kuitenkin
ihan valmiit ja ilmaiset
kalliot. Niihin ei tarvita
mitään lisää.

Pienet kalliot ja metsiköt
asutuksen seassa ovat kaupunkilaisille vähintään yhtä
tärkeitä kuin isot luontokohteet. Parhaimmillaan luonto on läsnä arjessa, eikä
sen luokse tarvitse erikseen
hakeutua.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Eeva Rista SER

- Alppilan asukas

Vaikka Helsinki on asukkailtaan ja ympäristöiltään hyvin moninainen, tietyt arvot yhdistävät
helsinkiläisiä kaupunginosasta toiseen. Nämä neljä arvoa ovat helsinkiläisille erityisen

tärkeitä kulttuuriympäristössään. Otetaan ne suuntaviivoiksi, kun ideoimme ja suunnittelemme tulevaisuuden Helsinkiä!

ASUKKAILTA TOISILLE

Helsinkiläiset toivovat kulttuuriympäristön
syntyvän ja kehittyvän alueen asukkai-

den toimesta. Kun asukkaat ovat mukana
ideoinnissa ja toteutuksessa, alueen kult-

tuuriympäristökohteet ja tapahtumat sopivat kaupunginosan tunnelmaan ja mittakaavaan. Asukkaiden omille hankkeille

toivotaan kuitenkin resursseja ja tukea kau-

pungilta ja muilta tahoilta: infokanavia, sopivia ulko- ja sisätiloja sekä rahoitusta.

LÄHILUONTO
KULTTUURYMPÄRISTÖNÄ

Metsät, kalliot ja rannat ovat kaupunkilaisten tärkeä yhteys luontoon, sukupolvia

yhdistäviin muistoihin ja alueen historiaan.

Helsinkiläiset kantavat huolta lähiluonnon
säilymisestä ja jäljelle jäävien alueiden liian
suuresta kuormituksesta. Vaalitaan kaupungin vihreitä keitaita!

IHMISEN MITTAKAAVA

Kulttuuriympäristö vaatii ympärilleen avaruutta. Isojen rakennusten ja liikenneväylien

vastapainoksi tarvitaan riittävästi väljää,
matalan profiilin kaupunkitilaa. Ihminen,
kulttuuri ja luonto eivät saa jäädä jalkoihin!

VIIHTYISIÄ JULKISIA
TILOJA

Elävä kulttuuriympäristö on riippuvaista viihtyisästä kaupunkitilasta. Julkisten tilojen

siisteys, turvallisuus ja hyvä palvelutaso
madaltavat asukkaiden kynnystä käyttää tilaa joko kulkureittinä tai oleiluun. Näin julkinen tila herää eloon ja synnyttää kaupunkikulttuuria.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin kaupungin sivuilta
löydät “Mökit ja viljelyspalstat”
-otsikon alta kootusti tietoa kaupunkiviljelystä: viljelypalstojen
ylläpitäjät yhteystietoineen, vinkkejä viljelyn aloittamiseen sekä
tietoa lava- ja säkkiviljelyyn
sopivista paikoista.

SATOA

Helsingistä

Kasvimaalla puuhastelu ja omien vihan-

nesten viljely on aina ollut osa helsinkiläisten
arkea. Kaupunkiviljelyn ympärille on synty-

nyt monenlaisia kulttuuriympäristöjä. Osa
puutarhoista ja palstoista on ollut paikallaan

jo vuosikymmeniä ja uusia viljelmiä perustetaan joka kevät.
Kaupunkiviljely
kohentaa

rikastuttaa

fyysistä

terveyttä

lähiluontoa,
ja

mie-

len hyvinvointia sekä vähentää ruoan ilmastokuormitusta.
kaupunginosaan

Hyötypuutarha

väriä,

viihtyisyyttä

tuo
ja

yhteisöllisyyttä sekä rauhoittaa aukioita
ja joutomaita.

SIIRTOLAPUUTARHAT ovat ainutlaatuinen ja rakastettu kulttuuriympäristö, jossa

perinteet, luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys
kohtaavat. Puutarhat muodostavat omia

tiiviitä yhteisöjään, mutta ne ilahduttavat

myös koko lähialueen asukaskuntaa. Kaikki

ovat tervetulleita avoimien puutarhojen päiville, sadonkorjuutoreille, yhteislauluiltoihin ja
juhannusjuhliin.

YHTEISÖPUUTARHOISSA

viherpeu-

kalot yhdistävät voimansa ja kasvattavat

yhteisellä palstalla sadon, josta kukin saa
osuutensa. Virallisten siirtolapuutarhojen ja
palstojen ohessa pitkin kaupunkia sijaitsee monia omin luvin istutettuja kasvimaita, eräänlaisia sissipuutarhoja. Mikä toisi alueen asukkaita paremmin yhteen ja tekisi

kaupunginosasta kotoisamman kuin yhteinen puutarhapalsta?

“

Olen siinä onnekkaassa asemassa, että minulla on mökki Talin siirtolapuutarhassa.
Tuo siirtolapuutarha on ollut
minulle ihan pikkutytöstä asti
tärkeä, koska menin sinne
katsomaan kevään etenemistä, kesän kukkaloistoa ja
sitten syksystä ruinaamaan
omppuja.
- Pitäjänmäen asukas

KYLÄT KAUPUNGIN

sisällä

Monet

helsinkiläiset

kaupunginosansa
tuntu

syntyy

arvostavat

kylämäisyyttä.

ennen

kaikkea

koti-

Kylän

sosiaali-

sesta, välittävästä ja elävästä asukas-

yhteisöstä mutta myös maantieteellisistä
rajoista,

tunnistettavasta

arkkitehtuuris-

ta sekä sosiaalisesta tiiviydestä. Kylämäi-

nen

kaupunginosa

tunnetaan

asukkai-

densa näköisestä, itseorganisoidusta ja

luovasta kulttuuritoiminnasta. Kun asuin-

alueella on puitteita tällaiselle toiminnalle,
alkaa kulttuuriympäristöä syntyä alueelle
kuin itsestään.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

HELSINKIÄ KAIKILLE

aisteille

Jos suljet silmäsi,
mistä tiedät että
olet Helsingissä?

Kulttuuriympäristöjä voi kokea myös muilla
aisteilla kuin silmin. Helsingillä on omat ääni-

maisemansa, tuoksunsa ja makunsa. Vaikka

näitä puolia ei voikaan ikuistaa kameralla tai
painaa postikorttiin, ovat ne tärkeä osa helsinkiläistä kulttuuriympäristöä.

Helsinki on ainutlaatuinen sekoitus suomalaista, eurooppalaista, urbaania ja luonnonläheistä aistimaailmaa.

MILTÄ HELSINKI KAIKILLE
HELSINKIÄ
kuulostaa?

aisteille

MILTÄ HELSINKI

mهشaistuu?

MILTÄ HELSINKI

tuoksuu?

Kulttuuriympäristöjä voi kokea myös muilla aisteilla kuin silmin. Helsingillä on omat ääni-

maisemansa, tuoksunsa ja makunsa. Vaikka näitä puolia ei voikaan ikuistaa kameralla tai
painaa postikorttiin, ovat ne tärkeä osa helsinkiläistä kulttuuriympäristöä.

Helsinki on ainutlaatuinen sekoitus suomalaista, eurooppalaista, urbaania ja luonnonlähe-

MILTÄ HELSINKI

istä aistimaailmaa.

tuntuu?

Raitiovaunun kolina ja kirskunta
Lokkien laulu

Metron humina

Kiireiset askeleet

Rupattelu terassilla ja torilla
Haitarin soitto

Työmaat ja kivipora

Pannukahvi

Possumunkki
Puistokalja

Muurinpohjalettu
Pienpanimo-olut
Lihapiirakka

Kevään eka jäätelö, vähän
liian kylmällä kelillä

Kahvipaahtimot

Lintsin vanha vuoristorata
Grilli
Meri

Meiran mausteet
Kannabis

Hanhien tuotokset
Puusaunat

Katuhiekka kasvoilla
Loska jalkojen alla

Mukulakivillä pyöräily
Viileä merituuli
Lämmin kallio

Raitiovaunun ja metron tärinä
Merivesi jaloissa

PULAHDUS

kaupunkiin

Taivasalla ja luonnonvesissä uinti on erot-

takaan. Hyväksi havaittu uintipaikka vetää

tuuria. Saunatakeissaan kohti rantaa tai

toiseen. Modernit uintikohteet, kuten Au-

tamaton

osa

Helsingin

kaupunkikult-

maauimalaa tepastelevat asukkaat tuovat väriä ja kotoisaa tunnelmaa kaupun-

ginosiin. Myös yleiset saunat ovat nousseet

ennennäkemättömään suosioon ja jopa
matkailuvaltiksi.
Uinnin

ympärille

on

syntynyt

monia

rakastettuja ja perihelsinkiläisiä kulttuuriympäristöjä: Seurasaari, Hietsu, pikkuinen

Pirkkolan Plotti, uimastadionista puhumat-

kaupunkilaisia puoleensa vuosikymmenestä

rinkolahden ja Eiran rannat ja urbaani Allas
Sea Pool tuovat uusia kerroksia Helsingin
rantaviivaan.

Sompasaaren esimerkki osoittaa, että veteen pulahdetaan, vaikka virallista uima-

rantaa tai -tikkaita ei olisikaan lähettyvillä.
Viihtyisien

ja

turvallisten

uimapaikkojen

kysyntä tulee kuumien kesien myötä entisestään vain kasvamaan.

Jäiden sekaan pulahtaminen
ei ole enää vain rohkeimpien
harrastus – vai onko

helsinkiläisistä vain tullut
entistä rohkeampia?

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

UUSIA

kulttuuriympäristöjä

Täysin uudet asuinalueet ovat ikään kuin
tyhjä kangas, jolle kulttuuriympäristön ker-

roksia alkaa muodostua. Harvalla alueella
kulttuuriympäristö lähtee kuitenkaan täysin
tyhjästä. Vuosikaudet joutomaana toimineella alueellakin on oma historiansa, kun
kaivetaan tarpeeksi syvältä.

Historia on aina osa alueen identiteettiä ja

inspiroi paikallisia tapahtumia, taidetta ja
yrityksiä. Miten kaupunginosan aiempia vaiheita voitaisiin tuoda esiin?
Helsinkiläiset

innostuvat

herkemmin

kaupunkitiloista, jotka tuntuvat jo entuu-

destaan tutuilta. Uusien kaupunkiympäristö-

jen suunnittelussa kannattaa vilkaista kohteita, jotka ovat jo kaupunkilaisten suosiossa.
Voisiko niistä poimia kotoisia ja hyväksi todettuja elementtejä?

Kaupunginosan ensimmäiset asukkaat luo-

vat alueelle sen kulttuurin ja ensimmäiset

“

Kaupunginosa rakennetaan
valmiiksi. Liikennejärjestelyt
muuttuvat. Viheralueet valmisistuvat. Hyvää kannattaa

perinteet. Millaisesta asukasyhteisöstä ja

odottaa.

asukkaita ja vierailijoita alue vetää puoleensa?

- Asukas Jätkäsaaresta

kulttuurista alue tunnetaan jatkossa? Millaisia

Keskeneräisyys voi haitata
kaupunkitilan käyttöä.
Onneksi työmaat voi myös
valjastaa kaupunkikulttuurin
käyttöön!

Helsingin kaupungin aineistopankki / Antti Pulkkinen

On tärkeää, että asukkailla on mah-

dollisuuksia, asukastiloja ja vapauksia
luoda alueelle itsensä näköistä kulttuuria ja
kaupunkiympäristöä.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN OMAT EHDOT
Monet Helsingin tuoreimmista kulttuuriympäristön helmistä ovat syntyneet kau-

punkilaisten omasta aktiivisuudesta ja
aloitteellisuudesta, usein lupia kyselemät-

tä: kaupunginosajuhlat, urbaanit kasvimaat,
Sompasauna, skeittiparkit, katutaide...

Paljon innostavia ilmiöitä ja tapahtumia on
syntynyt, kun kaupunkilaiset ovat ottaneet
aloitteen omiin käsiinsä. Ruohonjuuritason

omaehtoisuus ja aktivismi ovat erottamaton
osa Helsingin uudistumista!

EI NIMI KATUA PAHENNA!
Usein uuden kaupunginosan kadut,
puistot ja rakennukset saavat nimensä alueen
historiasta. Tämä saa asukkaat ajattelemaan
kotikulmiensa menneitä vaiheita.
Tiesitkö, että tiedot katujen ja puistojen nimien
taustoista löytyvät Helsingin karttapalveluista?
Tarinoita nimien takaa voisi tuoda myös katukuvaan, vaikkapa infotauluilla tai QR-koodeilla
nimikylttien yhteydessä.

Tuoko omin luvin syntynyt
kulttuuriympäristökohde
kaupungille niin paljon iloa,
kulttuuria ja elävyyttä, että pieni
kaupunkilaistottelemattomuus
sallitaan?

Mikä tekee Helsingistä
kodikkaan ja rakkaan?

Tämä esite tarjoaa kurkistusikkunan hel-

TEKSTIT JA KUVATOIMITUS:

kotikaupunkimme kulttuuriympäristöstä.

OHJAUSRYHMÄ:

sinkiläisten ajatuksiin, toiveisiin ja ideoihin

Helsingin kulttuuriympäristö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti muun kaupungin mukana.

Varpu Kurkilahti
Hanna-Kaisa Siimes, Pirjo Tulikukka,
Pauliina Latvala-Harvilahti ja Satu Toivonen

Kaupunkia kehitettäessä ja rakennettaes-

TAITTO:

ympäristökohteita ja antaa tilaa uusille kult-

LISÄTIEDOT:

sa on tärkeää suojella perinteisiä kulttuurituuriympäristön mahdollisuuksille.

Kulttuuriympäristöä tarkastellaan niin rakennetun ympäristön, luonnon kuin aineettomien arvojen kuten kulttuurin ja yhteisöl-

lisyyden muodossa. Helsingistä nautitaan
kaikin aistein.

Lämmin kiitos kaikille Helkan kulttuuriympäristökyselyyn kesällä 2021 vastanneille.

Milja Komulainen
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Kalevankatu 13 A 4
p. 045 1452595
www.helka.net . www.kaupunginosat.fi
www.facebook.com/Helka .
www.instagram.com/helka_ry

