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Urbaani Helsinki ja kulttuurimaisemien suojelu  
 
Luonnon ja rakennetun ympäristön suhde on ollut Helsingin kaupunkirakenteellisen identiteetin 
tunnustettuja kulmakiviä. Kaupungin tiivistäminen on kuitenkin muuttamassa tätä tasapainoa ja 
samalla uudistamassa kaupunkisuunnittelun tavoitteita ja mielikuvia siitä, millainen on urbaani 
Helsinki. Havainnollistan esityksessäni luonnon ja urbanismin välistä jännitettä tarkastelemalla 
kulttuurimaisemien asemaa Helsingin kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuskohteena ovat 
kartanomaisemia koskevat kiistat, joiden avulla tuodaan esille kaupunkisuunnittelun vaihtuneita 
painopisteitä ja suojelua koskevien tavoitteiden sekä toimijoiden muutosta. Esityksessä pohditaan, 
millainen asema kulttuurimaisemilla ja asiantuntijoiden sekä asukkaiden määrittelemillä arvoilla on 
urbanismia painottavassa kaupunkisuunnittelun agendassa.  
 
Kartanot ovat olennainen osa Helsingin historiaa ja maisemakulttuuria. Ne ovat painaneet leimansa 
moneen esikaupunkiin ja muotoutuneet osaksi paikallisidentiteettiä. Kartanoiden historialliset arvot 
ovat tunnustettuja ja kaavallisesti suojeltuja. Kartanoihin liittyy myös yhteisöllisiä ja 
kokemuksellisia arvoja, jotka näyttäytyvät erityisesti asukkaiden ja kaupunginosayhdistysten 
toiminnassa.  
 
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on asettanut kartanomaisemat uuteen asemaan. Suhde suojeluun 
on muuttunut erityisesti 2010-luvulta lähtien. Kun 1990-luvulla maisemakulttuuri nostettiin 
yleiskaavan keskeiseksi teemaksi, uusi yleiskaava 2016 kertoo suojelun heikentyneestä asemasta ja 
selvästä paradigman muutoksesta. Kartanomaisemien historialliset ja kokemukselliset arvot ovat 
joutuneet vastakkain urbanismin kasvua painottavien vahvempien tavoitteiden kanssa. Myös 
suojelun toimijoiden kenttä on muuttunut ja esiin ovat nousseet aktiiviset kansalaisliikkeet, jotka 
puolustavat tärkeiksi kokemiaan arvoja ja asuinalueidensa paikallisidentiteettiä. 
Esimerkkitapauksena on Tuomarinkylän kartanomaiseman täydennysrakentamista koskeva kiista, 
joka tuo näkyväksi kulttuurimaisemien heikentyneen aseman päätöksenteossa.  
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