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HELSINGIST LÄBI
LINKIDE.
JA MUUD LUGEMIST
Dünaamiline Helsingi – Uued linnaarenduse projektid
www.hel2.fi/taske/julkaisut/2009/Helsinki_esite_expo_low.pdf

Tailwind (Pärituul)– Helsingi horisont 2030

LINNAARENDUSE PROJEKTID:
www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/helsingin_
aluerakentamiskohteet_-_englanti_-_2011-09-22.jpg

Jätkasaari
ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/
areas/6/jatkasaari
ÜLEVAADE 2: www.en.uuttahelsinkia.fi/areas/6/jatkasaari
VOLDIK: www.hel2.fi/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2009-13_EN.pdf
KAART: www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/jatkasaari_
a4opaste_v9_en_0.jpg

Helsingi Linnaplaneerimise amet, 2010
Näitus tutvustas Helisngi endistele sadamaaladele planeeritud
(Länsisatama, Kalasatama ja Kruunuvuorenranta) tulevikku.
Muutust sai jälgida võrreldes suuri aerofotosid tänasest Helsingi
linnast tulevikku kujutavate lühifilmide ja väikses mõõtmes
mudelititega. Kogumikku saab lugeda siit:

LO2NO ehk ökoloogiline linnaelamine. Jätkasaaris arendamisel

www.hel2.fi/ksv/julkaisut/kirjat/myotatuulessa_en.pdf

ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/

Helsinki Beyond Dreams
Helsinki Beyond Dreams (Unistuste Helsingi) on raamat linnakultuurist, mis muudab tulevikku. Loe U12st Teele Pehki
ülevaadet! www.helsinkibeyonddreams.com

Ehitusjärgus Helsingi

ja väljaehitamisel olev projekt: www.sitra.fi/en/low2no
JÄTKÄSAARE TEABEKESKUS HUUTOKONTTORI:
www.uuttahelsinkia.fi/jatkasaari/info

Kalasatama
areas/1/kalasatama
VOLDIK: www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/kalasatama_
esite_eng_lowres.pdf; VOLDIK 2: www.hel2.fi/ksv/julkaisut/
esitteet/kalasatama_esite_en.pdf
KALASATAMA TEMPORARY BLOGI: www.kalasatama.blogspot.com
URBAN DREAM MANAGEMENT: www.urbandreammanagement.com

Helsingi linna kodulehekülg linnarenduste kohta.

Pasila

www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview

ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/

Elamuehitus Helsingis (Helsinki, 2008)
www.hel2.fi/taske/julkaisut/2008/High_quality_housing.pdf

Helsingi linna Majanduse- ja Planeermise Keskus
Keskus tegeleb planeerimise, arenduse administreerimise,
IT-teenuste koordineerimise, finantside, siseauditite,
kohaarenduste, elamuprogrammide ja tööstusepoliitika
planeerimise ja samuti on ka seotud poliitiliste otsuste
ettevalmistamisega. Sisuliselt on keskus linna juhtkonna
üldine täidesaatev organ ettevalmistuste ja monitooringute
alal. Helsingi linna strateegiatega aastateks 2009-2012 saab
tutuvda siin: www.hel.fi/hki/Taske/en

Finlandiapuisto
Finlandia park on tuleviku Helsingi aktiivne süda. Erinevate
rohealade ja väljakute kõrval hõlmab Finlandiapuisto ka uut
Muusika Keskust, Finlandia halli ja kontserdimaja, Rahvuslikku
ooperit, Linnamuuseumi ja Kiasmat.
www.finlandiapuisto.fi/pages/en/front-page.php

Helsingi Naabruskonna/Asumite projekt 2012-2015

areas/3/pasila
ÜLEVAADE 2: www.en.uuttahelsinkia.fi/areas/3/pasila
VOLDIK (KESKI-PASILA): www.hel2.fi/ksv/julkaisut/esitteet/
pasila_keski-pasila_en.pdf
HARTWALL AREENA: www.hartwall-areena.com/en

Kruunuvuorenranta
ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/
areas/139/kruunuvuorenranta
ÜLEVAADE 2: www.en.uuttahelsinkia.fi/areas/139/kruunuvuorenranta
KRUUNUSILLAT SILLAKUJUNDUSE KONKURSS: www.kruunusillat.fi

Viikki
ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/
areas/156/viikki
ÜLEVAADE 2: www.en.uuttahelsinkia.fi/areas/156/viikki
ECO-VIIKKI: www.hel2.fi/taske/julkaisut/2009/eco-viikki_en_net.pdf
VIIKKI TEADUSPARK JA LATOKARTANO GIID: www.hel2.fi/ksv/
julkaisut/esitteet/esite_2010-8_en.pdf

Myllypuro
ÜLEVAADE: www.en.uuttahelsinkia.fi/sections/2/overview/

Projektiperioodi teema on “Lahe kultuur ja haridus”

areas/183/myllypuro

www.lahioprojekti.hel.fi/en

MYLLYPURO MEEDIARAAMATUKOGU: www.wdchelsinki2012.fi/en/
program/2011-12-30/myllypuro-media-library
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LISAKS:

Andreas Wagner. Järgmine kord Lasnamäel

www.wdchelsinki2012.fi/en

www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16

PROGRAMMI KOKKUVÕTE: www.issuu.com/wdchelsinki2012/docs/

516%3Ajaergmine-kord-lasnamaeel&catid=20%3Aarhitektuur&Item

programme_summary/1

id=25&issue=3418

Maailma disainipealinn Helsingi 2012

LINNAPLANEERIMISE SÜNDMUSED, NÄITUSED, PROJEKTID:
www.wdchelsinki2012.fi/en/tags/kaupunkisuunnittelu
LINNAKULTUURI SÜNDMUSED, NÄITUSED, PROJEKTID:
www.wdchelsinki2012.fi/en/tags/kaupunkikulttuuri

Helsinki 200
Juubeliaasta tähistamine.

www.helsinki200.fi/en/node/573/open-

city-opportunities-improving-lives-city-residents
PROGRAMM: www.helsinki200.fi/en/programme

TALSINKIST TALLINNA MEREÄÄRENI:

LASN-näituse arvustus – väärt lugemist ja kaasamõtlemist!

Kaasava planeerimise juhend
U teatab, et valminud on kaasava planeerimise juhendite
juhend, mille eesmärk on endiselt muuta ruumilise planeerimise
korraldamine kiiremaks ja ladusamaks kõigi osapoolte jaoks.
Juhendi abil saavad nii omavalitsused kui ka kodanikuühendused
teavet, kuidas omalt poolt sellele eesmärgile kaasa aidata –
materjalist leiab nii tänase planeerimisalase õigusruumi kaasamisvõimalusi, aga samuti parimaid praktikaid ning kaasaegsest
kaasamisteooriast tuletatud kasulikke tööriistu.
www.karlova.ee/files/kaasava_planeerimise_juhend.pdf

Helsingi-Tallinn transpordi- ja planeerimise stsenaariumid Hipodroomi planeeringu kohtuotsus!
KNOWLEDGE PLATFORM: www.talsinki.net

Helsingi-Tallinn otsustus-toetuste süsteemi
kokkuvõtte visand: www.dev.tamme.lv
Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele
liikumisele
Tallinna Linnakantselei, BDA Consulting OÜ (Tallinn – Helsingi
2012). Uuringu eesmärk oli analüüsida ettevõtluse mõju
Helsingi ja Tallinna vahelisele inimeste ja kaupade liikumisele.
Uuringu tulemusi kasutatakse koos teiste liikumisuuringute
tulemustega Helsingi ja Tallinna transpordi ja linnaregiooni
planeerimise stsenaariumide koostamisel.
www.uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=11313

Tallinna linna avamine merele –
Analüütilised ja planeerimise instrumendid

6. novembril otsustas halduskohus mitte rahuldada Telliskivi
Seltsi ja teiste kodanikeühenduste kaebust tühistada Paldiski
mnt 50 (hipodroomi) detailplaneeringu kehtivus. Ühtlasi
tühistas kohus esialgse õiguskaitse, mis tähendab, et arendus
ja ehitamine võib hipodroomi alal edasi minna. 46-leheküljeline
kohtuotsus on loetav Paldiski mnt 50 planeeringu alalehel:
www.telliskiviselts.info/cmtls/1/482/article/483

Maros Krivy. Tehasest kultuuritehaseni – Hüljatud
tööstusalade tranformatsioon kui sotsiaal-ruumline
protsess (sotsiaalne ja avalik poliitika)
Eesti urbanistika õppetooli juhataja Maros Krivy doktoritöö.
Väitekiri analüüsib endiste tööstusalade teisenemist kui vaieldavat
linna ümberkujunemise sotsiaal-ruumilist protsessi ja uurib kuidas
kultuurist saab selles protsessis planeerimise instrument. Väitekiri
vaatleb sotsiaalseid praktikaid, mis on mõjutanud protsessi ja
peamiseid endiste tööstusalade tegevusi, konflikte ja ettekujutust.

Damiano Cerrone, Eesti Kunstiakadeemia magistritöö,
juhendajad Panu Lehtovuori ja Daniele Giovannini, retsensent
Anssi Joutsiniemi (Tallinn, 2012)

www.helda.helsinki.fi/handle/10138/37174The thesis

www.issuu.com/damiano.c/docs/tallinn_opening_to_the_seaside

Homsete linnade tulevikust Euroopa Komisjoni väljandes.

Margit Mutso. Hoovid inimestele, tänavad elama,
majad korda!
Sirp 2.11.2012. Ülevaade Reedik Poopuu kureeritud näitusest
LASN Arhitektuurigaleriis.

Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest
lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud
kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud
Uurimistöö käsitleb Tallinna mereäärse ala arendamisele suunatud erinevate kasutajagruppide ootusi seoses linna uue administratiivhoone projekteerimise ja ehitamisega. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku sektori
majanduse instituut, linna- ja eluasemesotsioloogia uurimisgrupp (Tallinn 2012). www.tallinn.ee/est/ehitus/g8312s61549

Cities of Tomorrow: Challenges, Visions, Ways Onward
www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/
pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf

Tanel Veenre. Nõukogude ruumipärand väärib värsket pilku
Eesti Päevaleht. 20.11.2012
www.epl.ee/news/kultuur/noukogude-ruumiparand-vaaribvarsket-pilku.d?id=65287734

U on hea meel tutvustada uut urbanistika blogi
Avalik linnahuvide teabesalv!
www.urban-studies.eu

Vii oma võsuke arhitektuuri huvikooli!
TUNNIPLAANI SAAB JÄLGIDA SIIT:
www.arhitektuurikool.ee

