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Onsdag den 13. september 2017:
Afgang fra Kastrup til Vantaa, Helsinki 



Med bus til vores hotel, Sokos Hotel Presidentti, 
som ligger centralt i den finske hovedstad. 





Vi bydes velkommen til Helsinki med et 
oplæg fra Heikki Salmikivi, der er 
afdelingschef for kommunens byplanafdeling. 
Han fortæller, at byen har stort fokus på 
kultur og sociale platforme, og det er tydeligt 
at visionerne for byens fremtid er både store 
og ambitiøse - også på den grønne bane.



Kort pause i dejligt vejr på Kampii Torv,
inden vi hopper videre med sporvogn til den 
smukke ‘parisiske’ bydel Eira.



Bydelen Eira rummer villaer og 
ejendomme i jugendstil med 
masser af snørklet charme.



Gåtur langs strandkanten til byens nye 
saunabygning: Löyly Public Sauna.



Her møder vi arkitekten bag bygningen: 
Anu Puustinen fra Avanto Arcitects. 



Löyly Public Sauna



Löyly Public Sauna





Löyly Public Sauna



Efter en kold dukkert i den finske bugt er det skønt at 
hoppe ombord på det lille skib, hvor vores guide for 
de næste 2 dage, finske Ulla-Maija, tager vel imod os.



Under sejlturen fortæller Ulla-Maija om byen, 
der strækker sig over en kystlinje på 98 km og 
er omgivet af 315 øer. Vi sejler bl.a. forbi 
bydelen Jätkäsaari, hvis omfattende udvikling 
fra industrihavn til boligområde på mange 
måder minder om Nordhavn.





Vi nærmer os ø-gruppen
Soumenlinna, der rummer det 
historiske fæstningsværk 
Sveaborg. Borgområdet blev 
påbegyndt af svensken i 1748 
og annekteret i 1808 af den 
russiske besættelsesmagt, 
hvor den fortsatte som 
militærområde indtil befrielsen 
i 1917.



Soumenlinna



Soumenlinna rummer 
foruden det gamle 
fæstningsværk en 
række unikke 
bygninger, der har 
været anvendt til 
beboelse og militære 
formål. 

Øen er i dag på 
UNESCOS liste over 
verdenskulturarv. 



Øen har i dag omkring 800 faste indbyggere, der kan dagligt nyde 
det smukt kuperede landskab med vand til alle sider.   



Soumenlinna
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Velkomstmiddag i den 
stemningsfulde  Restaurant Walhalla



Dag 2, torsdag den 14. september, står på ‘Highlights of 
Helsinki’ med guide Ulla-Maija. Første ‘highlight’ viser sig 
at være den socialdemokratiske statsministerkandidat, der 
beredvilligt fortæller os om sine visioner for byen.



The Kamppi Chapel er byens smukke stillekapel, hvor man kan 
trække sig tilbage fra det pulserende storbyliv og tænke et par 
fredfyldte tanker. Bygningens smukke ovale form er udført i bøjet træ 
- innovativt designet af den finske arkitekt Mikko Summanen.





Kamppi Chapel indefra



Kamppi Chapel indefra 



Helsinki byder os alle steder velkommen i smukke 
orange farver! Som her i Kamppi indkøbscentret.



Arkitektoniske 
nedslag i byen –
her pop-up 
udstilling foran 
designbutikken 
artek







Kaffepause i Jugendsali



Jugenstil og Art Nouveau er fremherskende i 
meget af byens interiør. 



Ulla-Maija deler ud 
af sin store viden 
om arkitektur og 
design i Helsinki.





Allas Sea Pool og torvet Kauppatori i hjertet af Helsinki



Senaatintori med 
Helsinkis flotte katedral, 
Nationalbibliotekets 
smukke sale og ikke 
mindst Hovedbane-
gården, hvor man finder 
en af verdens nok 
eneste Burger King 
restauranter i Art 
Nouveau-stil. 



Kansalliskirjasto (Nationalbiblioteket)



Det finske Nationalmuseum



Finnerne værdsætter 
deres biblioteker og 
anser dem for vigtige 
kultur-generatorer.

Her er det moderne 
Kaisa-House, hvor 
Helsinki Universitets 
Hovedbibliotek har 
hjemme.



Kaisa-House og Helsinki Universitets Hovedbibliotek



Sanomatalo er 
Helsinkis største 
mediehus



Kiasma –
Museum for 
moderne kunst







Finlandia Hall - her møder vi danske Christian Rønne fra Rønne 
Arkitekter MAA, som viser os vej gennem Alvar Aaltos Helsinki.



Om eftermiddagen fordeler vi os i to grupper, hvor det ene hold 
tager på udflugt i Alvar Aalto’s arkitektur. Vi besøger bl.a. hans 
private hjem, der også fungerede som tegnestue – og hvor mange 
af de særlige designikoner udgør en del af bygningens 
funktionalitet og indretning. 



Aalto House. Museum med  
Alvar Aalto og hans kone Aino 
Aaltos private hjem samt 
tegnestue.





En engageret guide leverer den personlige 
beretning om arkitekt-ægteparret Aino og Alvar 
Aalto, mens hun fører os rundt blandt stedets 
artefakter. 



Imens besøger den 
anden gruppe 
byudviklingsområdet 
Smart Kalasatama, 
der har Smart 
Technology som 
hovedfokus. 
Meget af bygge- og 
anlægsarbejdet er 
dog kun lige begyndt. 



Kalasatama Skole



Middag på Cafe Ursula, der 
er ejet af seks forskellige 
non-profit organisationer.



Dag 3: fredag den 15. september.
Turen går til Espoo-området vest for Helsinki.
Første stop er Aalto University Campus i Otaniemi, 
hvor vi besøger Dipoli Student Building



Aalto University Campus i Otaniemi



Aalto University Campus i Otaniemi. Main Building med bibliotek, café mm.









Videre med bus 
til Suvela Chapel



Arkitekten Anssi Lassila fra OOPEAA 
har skabt en fredfyldt, bæredygtig 
oase i de fineste finske materialer: 
udvendigt beklædt med kobber og 
indvendigt beklædt i træ. Suvela
Chapel er et af nutidens bud på finsk 
arkitektur i særklasse. 



Saunalahti School 
er tegnet af finske 
tegnestue Verstas. 





Nature Center 
Haltia er et besøgs-
og formidlings-
center om Finlands 
natur. Centeret er 
første offentlige 
bygning i Finland 
opført i CLT 
træelementer.



Nature Center Haltia bød på en svimlende 
udsigt over de finske søer og skove. En 
særdeles veloplagt naturformidler 
fortalte om bygningens bæredygtige dele. 



Det indbydende, interaktive udstillingsrum 
kunne dog ikke konkurrence med udsigten 
fra naturcentrets frokostterrasse .



”Nature on a plate” 
– frokost i solen på 
Haltia Nature 
Centers terrasse 
med udsigt over den 
nærliggende dal





Retur i Helsinki besøger vi bydelen Jätkäsaari, hvor store nye boligtårne skyder op.







Sidste stop er et besøg i Kaapeli – et interessant 
eksempel på industriel transformation. Den 
nænsomt ombyggede Nokia-fabrik er i dag en 
sydende og boblende smeltedigel af kreative 
kulturvirksomheder, gallerier og startup’s.





Aften: Orange really is the way of the 
Finnish and Byens Netværk på tur!



Middag hos Helsinki Distilling Company i 
Teurastamo (Helsinkis svar på Kødbyen)



Lørdag den 16. september er 
sidste dag, inden turen går hjem.

Med blå himmel og 
orange baldakiner på 
Kauppatori



Sidste kop kaffe indtages i mindre grupper 
rundt omkring i byen. Som her ved Allas Sea 
Pool tæt på byens centrale torv.



Danskerne fryser mens 

finnerne nyder solen og 

en frisk dukkert i Allas 

Sea Pool



Indtryk fra vores sidste dag i den farverige by





Den russisk-ortodokse kirke



Tid til at købe de sidste souvenirs



Tak for en rigtig god tur!


