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Varje grönfinger
har sin egen karaktär.
De kompletterar
varandra och
bildar en helhet.
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Maria Jaakkola

Helsingfors är en grön och havsnära
stad. Grönområden erbjuder invånarna
möjligheter till rekreation och upprätt
håller stadsnaturens mångsidighet och
kulturmiljöer från olika tidsperioder.
Grönområdenas dragkraft bevaras
dock inte av sig själv utan nätverket av
grönområden i den allt tätare staden
kräver systematisk utveckling. I denna
broschyr anges hurdana mål som finns
för utvecklingen av grönområdesnät
verket och hur man når dessa mål.

Ramen för Helsingfors nätverk av grönområden
bildas av de gröna fingrarna, havet med dess öar och
stränder samt de tvärgående gröna förbindelserna
eller grönlinjerna. Med de gröna fingrarna avses sex
omfattande grönområden som sträcker sig från havs
stranden till Helsingfors gräns och vidare till grann
städerna. Havet och öarna bildar havsområdet, den s.k.
”blåa handflatan”. Utöver dessa finns det en stor mängd
stadsdels- och närparker samt annan stadsgrönska i
Helsingfors, till exempel gatuträd och trädgårdar.
I dagsläget täcker grönområdena cirka 40 procent av
stadens yta. Målet med Helsingfors nya generalplan
är en tätare stadsstruktur. I och med den nya general
planen skulle grönområden täcka uppskattningsvis
dryga 30 procent av arealen.

Målet är lättillgängliga, trivsamma
och hållbara grönområden
Helsingfors mål är att grön- och rekreations
områdena till lands och havs är lättillgängliga. Den
gröna omgivningen bjuder på landskapsupplevelser,
idrottsmöjligheter, intressanta naturdestinationer och
trevliga viloplatser. Med grön- och rekreationsområden
upprätthåller man stadens ekologiska, sociala och
ekonomiska hållbarhet och de utnyttjas aktivt i anpass
ningen till klimatförändringen.

Helsingfors havsnära område med
de tillhörande stränderna och öarna
bildar den s.k. ”Blåa handflatan”
Lauri Rotko

Anu Lamminpää

Västra parken

Helsingforsparken
– Helsingfors födelselandskap
från Tomtbacka till Gråhara

Nordsjö
friluftspark

Det västligaste grönfingret sträcker sig
från Malmgård till Drumsö. Attraktioner
som kombineras längs sträckorna vid Ruti
ån, såsom Strömbergsparken och Tali gård,
bildar ett ”pärlband” som går samman med
Fölisöviken. Man vill utveckla dess stränder
för att ännu bättre kunna betjäna även dem
som rör sig till sjöss.

Helsingforsparken sprider sig från Vanda
ås stränder till Gammelstadsviken och
Kronbergsfjärden och vidare ut på öppna
havet och till utöarna. I Helsingforsparken
kombineras rekreationslandskap i äkta
Helsingforsanda; från åkrar och skogar till
öppna havet. Målet är att göra Gammel
stadsforsens omgivning en lockande kärna
och port till Helsingforsparken. Dessutom
är målet att förbättra sjötrafiken i samtliga
vattenområden, också mellan de olika
rekreationsöarna.

Nordsjö friluftspark bjuder på flera slags
miljöer till rekreation – havsklippor, orörda
skogar, herrgårdsparker och idrottsplatser.
Från fyllnadsbacken vid Nordsjö öppnar det
sig fina vyer över Nordsjö. Möjligheterna
till friluftsliv kan expanderas ytterligare
och hamnmiljön kan aktivare tas med i
rekreationsupplevelsen. Nordsjö frilufts
park ansluter sig till Östersundoms nätverk
av grönområden via Svartbäcken.

– Ett pärlband längs Rutiån
och Fölisövikens stränder

– Från Nybondas
till Nordsjö spets

Den blåa handflatan består av fastlandets strandzon samt
de inre vikarna, öppna fjärdarna, utöarna och öarna vid det
öppna havet.
Rekreationstjänster utvecklas utifrån de olika zonernas
karaktär och hur skyddat zonens läge är. Bredviks- och
Fölisöfjärdens region passar för mindre vattensport, till
exempel kajakpaddling. I Gammelstadsviken betonas
naturvärden, i Botbyviken däremot kulturvärden. Områden
som Kallviksfjärden passar utmärkt för skärgårdsutflyk
ter med förbindelsebåt. Kronbergsfjärden och det öppna
havet utanför Sveaborg bjuder på en fin första inblick i
Helsingfors.
Strandleden längs Helsingfors stränder utvecklas till en
hel och trivsam gång- och cykelled. Huvudleden lämpar sig
även för snabba cyklister men det finns också sträckor där
man kan vila och njuta av stämningen.
Målet är också att förbättra vattenledsförbindelserna och
möjliggöra ”öhoppning”. Den värdefulla byggnadsarvet ska
bevaras som en del av rekreations- och turistservicenät
verket och naturstränderna hjälper till med anpassningen
till klimatförändringen samt bjuder på naturupplevelser.

Stadsdelarnas
grönområden
Jyri Hirsimäki

Seppo Laakso

– Helsingfors skogbevuxna
ryggrad från stenstad
till skogsstigar

– Från vasstränder
till stadens tak

Centralparken som sträcker sig från
Tölöviken till Tomtbacka representerar
natur och kultur i en över hundra år lång
oavbruten följd. Det viktigaste är att bevara
områdets enhetlighet och skogbevuxna
karaktär samt utveckla förbindelserna
och vägledningen. Tölövikens parkliknande
silhuett värnas om. Målet är också att
minska tågbanans hindrande effekt vid
Tölöviken och i Djurgården.

Grönfingret Vik-Stensböle sträcker sig från
stränderna vid Gammelstadsfjärden till Jako
backas ända. Vikens vassar och åkerslätter möts
i öst och norr av storslagna bergsluttningar. Det
mäktiga landskapets tillgänglighet förbättras
med nya rutter och en utsiktsplats som plane
ras till Hallonberget. I områdets norra del, vid
dammarna i Jakobacka, utreds utökande av
rekreationsmöjligheterna. Dessutom ska möjlig
heterna till rekreation och turism på Stenudden
förbättras och göras mångsidigare.

Östra Helsingfors
kulturpark
– En runda genom gårdar
och smala havsvikar

Tuulikki Holopainen

Mervi Nicklén

Patrik Lindström

Jussi Hellsten

Grönfingret
Vik–Stensböle

Centralparken

För att kunna nå målet renoverar man befintliga parker,
men skapar också nya rekreationstjänster. Dessutom
förbättras skyltningen och guidningen samt gång-,
cykel- och sjötrafikförbindelserna – genom att vid
behov bygga nya broar, underfarter och bryggor.
Grönområdena ska också vara tillräckligt stora och så
enhetliga som möjligt för att till exempel grönfingrarnas
uppgift som det ekologiska nätverkets kärnområden
ska bevaras. Dessutom ska värdefulla byggnader med
ett med hänsyn till rekreation centralt läge och deras
omgivningar saneras så att deras värderingar bevaras
även för de kommande generationerna.

Mari Hohtari, Rhinoceros Oy

Östra Helsingfors kulturpark bjuder på en
sammanställning av villakulturens historia
från Kronberget till Botbyåsen. Målet är att
gårds- och villamiljöerna samt naturobjekten
ska bindas till en rutt som går genom havs
vikarna i Östra Helsingfors och erbjuda
rekreationstjänster. För att förbättra tillgäng
ligheten krävs det förbindelsebåtar. Bro
förbindelsen som planerats på Vårdö binder
Vårdös stränder till kulturparken.

Östersundoms
nätverk av grön
områden

I stadsdelarna är målet att förbättra parkerna och de
centrala öppna platserna utifrån respektive områdes
karaktär. I förstaden betonas förbindelserna med stads
skogarna, i stadskärnan står historia, turism och havs
nära strandpromenader i fokus. Visionen är ett enhetligt,
lättillgängligt och trivsamt nätverk av grönområden och
grönförbindelser där det är lätt att röra sig oavsett årstid.

– Från fågelvattnen
till Sibbo storskog

Östersundoms nätverk av grönområden
består av ett stort grönfinger och flera
mindre förbindelser som kombinerar
skyddsområdena vid fågelvattnen i Öster
sundom och Svartbäckens lund med Sibbo
storskogs vida skogs- och skyddsområden.
Näterket utvecklas till en helhet som be
tjänar friluftsliv och rekreation och stödjer
områdets naturvärden. Förbindelsen mellan
Svartbäcken och Sibbo storskog utvecklas
särskilt med skogsnaturens behov i fokus.

Lauri Rotko

