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Good news….!!

Digitaalista Helsingin 
historiaa

https://historia.hel.fi/fi





Pk-seutu
• Maailman toimivin kaupunki –

Helsinki (Itämeren tytär/My 
Helsinki)

• Sibeliuksen ja kulttuurin 
kaupunki - Järvenpää

• Uutta luova Espoo

• Vantaa…. (muumit?)

• Hyvän elämän kaupunki –
Kerava

• Kauniainen – hyvä paikka 
asua?



Missä historia….? Tai 
Helsingin tarina…?





Kaupunkihistorian 
rooli

• Luo tarinaa, pohjustaa odotuksia ja rakentaa
tulevaisuutta

• On hiljaista tietoa - valtava voima (Pariisi, 
Lontoo, Pietari, Wien, Berliini, Tukholma..)

• Tilan sosiaaliset ulottuvuudet

• Valta ja hallinto / perinteet

• Palvelutuotanto ja kunnallistalous

• Rakennettu, suunniteltu ympäristö

• Kaupungistumisen kertomus ja urbaanit
kulttuurit

• Rooli alueellisessa, kansallisessa ja 
ylikansallisessa verkistossa

• Maamerkit, julkiset rakennukset

• Henkilöt historiassa ja kaupungissa



The Golden Age and Cities 
Sir Peter Hall

◼ Athens 500-400 BC

◼ Rome 50 BC-AD 100

◼ Constantinople 1000

◼ Gent, Bruges, Antwerp 
13th century

◼ North Italy 15th, 16th 
century

◼ Amsterdam 1648-90 

◼ London 18th century

◼ Manchester 1760-1830

◼ St. Petersburg & Vienna 
19th century

◼ Paris before 1914

◼ New York 1880-1940

◼ Los Angeles 20th century

◼ Stockholm 1945-1980

◼ Singapore, Hong Kong 
21st century

◼ Berlin, Tokyo, Sao Paolo 
21st century



…onko historialla väliä?
• Kansalaiset haluavat olla ylpeitä 

kotipaikastaan ja sitoutua sen 
edustamiin arvoihin…

• …mahdollistaa tulevaisuustyön 
kaupungin ”hengessä” ja vahvistaa 
osallisuuden kokemusta

• Jerusalem and struggle of 
religious identities

• Montreal and the linguistic
identities

• New York and 
multiculturalism / 
individualism

• Beijing and centralist
political power

• Paris: the city of romance

• Amsterdam & Berlin: the
city of tolerance









Shanghai



Kaupunkien
universaalit
piirteet…ja Helsinki
• Useita yhdistäviä tekijöitä tarinoissa

• Paljon maamerkkejä ja urbaaneja
tunnuksia = jaetut merkitykset,mutta
erityisyys kiinnostaa = mikä on 
helsinkiläistä Euroopassa?

• “Helsinkiläisyyden” visualisoiminen eli
kaupunki kuviteltuna yhteisönä = mikä
on tärkeää?  

• Menneisyys & kerrostumat kertovat sekä
paikallisesta että kansallisesta ja 
eurooppalaisesta historiasta

• Historian käyttö ja tulevaisuuden
visiointi



Historia kaupungin 
identiteettiä edistävänä 
”driverina” ?

o Pääkaupunkiasema ja valtio

o Teollistuminen ja sosiaalinen 
mobilisaatio

o Itsenäisen Suomen pääkaupunki 

o 1945 - kansallisvaltion pääkaupunki 
ja keskuspaikkarooli 

o Hyvinvointivaltion pääkaupunki

o 1989 – eurooppalainen pääkaupunki

o 2022 – mikä rooli? Kuka edistää?



Jo monta tarinaa…
• Helsinki Suomen 

pääkaupunki –
sulatusuuni, toleranssi, 
nuorekkuus, modernin 
tunnukset läsnä 
(=toimivuus)

• Kuninkaallinen, 
keisarillinen ja 
tasavaltainen kaupunki

• Monikielisyys ymv.

• Sivistyneistön, 
työväestön vai juppien 
kaupunki?

• Monta tarinaa….







Dynaaminen 
Helsinki

• Muuttovoitto ja kasvava 
syntyvyys

• ”Junantuomat” ja nuorten 
kaupunki

• Resilienssi, kestävyys, sisu

• Idän ja lännen välissä, osa 
Pohjois-Eurooppaa

• Ne sodat, se historia…?



Mitä tehdä, kun kaupunkihistoria 
on ”väärää historiaa” tai edustaa 
historian ”pimeitä puolia? 

• Sodat, sisällissodat, kapinat, 
vallankumoukset….

• ”Vääränlainen” luokkayhteiskunta…

• Muut hankalat hierarkiat, väärät 
etniset/uskonnolliset ryhmät & eliitit…

• Yksinvaltiaat, diktaattorit, ”vieraan vallan” 
edustajat

• Miehitykset, vanki- ja keskitysleirit ym.

• Kommunismia – ja muita ”itäisiä” piirteitä…

• Unohdetut paikat…?







Jos teemat vaikeita, niin paikat: 
Helsinki meren kaupunki...









Historia ei lopu, koska
aika ympärillämme
muuttuu ja halutaan
uusia vastauksia
menneisyydeltä….


