
Miksi Helsingin kulttuuriympäristöjä murennetaan tehokkaalla rakentami-
sella? Siitä kertoo pamfl etti Kenen kaupunki?
Miksi Helsingissä halutaan nyt rakentaa puistoihin, arvokkaimpiin kulttuuriympäristöihin, kaduille ja aukioille? Miksi virkis-
tysalueita muutetaan rakennusmaaksi, vaikka niitä tarvittaisiin lisää, kun pääkaupungin väkilukua halutaan kasvattaa 250 
000 uudella asukkaalla? 

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla on pamfl etti, jossa arvioi-
daan kriittisesti pääkaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kirja esittelee yli kymmenen kiistanalaista hanketta, taustoit-
taa niitä ja tekee parannusehdotuksia.

Korkea ja tiivis rakentaminen sekä massiiviset hankkeet ovat uhka Helsingin arvokkaille erityispiirteille. Muutoksia mark-
kinoidaan kaupunkiympäristön kehittämisenä sekä elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämisenä. Korkeaa raken-
tamista perustellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hidastamisella, vaikka vaikutus on päinvastainen. Samalla kun 
kaupunkisuunnittelua on ulkoistettu kiinteistösijoittajille ja rakennusyhtiöille, siitä on tullut salamyhkäistä. 

Kenen kaupunki? -pamfl etilla halutaan herättää keskustelua Helsingin arvoista ja identiteetistä. Kirja peräänkuuluttaa 
yhteistä kaupunkia, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeimmälle sijalle palaisivat yleinen viihtyvyys, ympäristö-
terveys, vähäpäästöisyys, ilmastokestävyys ja kulttuuriympäristön vaaliminen. 

Kulttuuriympäristöihin ja virkistysalueisiin kiteytyy merkittävä osa kaupungin arvokkaimmista ominaispiirteistä. Niistä muo-
dostuu myös Helsingin todellinen vetovoima, joka erottaa sen muista kaupungeista. 

Kirjan ovat toimittaneet TkT Harri Hautajärvi, TkT Juhana Heikonen, FT Petteri Kummala ja FT Timo Tuomi. Kirjoittajina on 
19 kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijaa. Kirjan julkaisijana ja kustantajana on neljä 
valtakunnallisesti merkittävää asiantuntijayhteisöä.
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Varför smular man sönder Helsingfors kulturmiljöer med effektivt byggan-
de? Om det här berättar pamfl etten ”Kenen kaupunki?”
Varför vill man i dag i Helsingfors bygga i stadens parker och värdefulla kulturmiljöer, på gator och öppna 
platser? Varför bygger man på friluftsområden då de istället borde förstoras. Man vill ju öka huvudstadens 
befolkning med 250 000 invånare.

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla. (Vems Hel-
singfors? Helsingfors stadsplanering och kulturvärden på kollisionskurs) är en pamfl ett där man kritiskt 
betraktar huvudstadens markanvändning och byggande. Skriften presenterar mer än tio omstridda projekt, 
ger bakgrundsfakta och förslag till alternativa lösningar. 

Att bygga högt, tätt och massivt utgör hot mot värdefulla särdrag i Helsingfors urbana miljö. Planerna mark-
nadsförs som ett sätt att utveckla stadsmiljön samt att öka platsens livskraft och attraktivitet. Att bygga högt 
motiveras med att klimatutsläppen minskar. Detta trots att eff ekten är den motsatta. Samtidigt som stadspla-
neringen getts till fastighetsinvesterare och byggfi rmor har den blivit mindre transparent.

Pamfl etten Kenen kaupunki? vill väcka debatt om Helsingfors värden och identitet. Pamfl etten yrkar på en 
gemensam stad, där den primära målsättningen för planering och byggande är en stad med allmän trivsel, 
sund miljö, mindre utsläpp, hållbart klimat samt värnande av kulturmiljöer.

Kulturmiljöer och friluftsområden utgör centrala delar av stadens mest värdefulla särdrag. De utgör samtidigt 
stadens verkliga attraktionskraft som skiljer Helsingfors från övriga städer. 

Pamfl ettens redaktörer är TkD Harri Hautajärvi, TkD Juhana Heikonen, FD Petteri Kummala och FD Timo 
Tuomi. Artiklarna är skrivna av 19 experter inom stadsplanering, arkitektur och kulturmiljöer. Pamfl etten ges 
ut av fyra sakkunnigorganisationer med riksintresse.
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