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ХЕЛСИНКИ 

Хелсинки је главни и највећи град у Финској. Град се налази на 

обали Финског залива, на југу земље. У овом граду на обали Балтичког 

мора живи око 600.000 становника, а у градској области око 1,4 

милиона становника. Хелсинки је фински политички, економски, 

културни, образовни и истраживачки центар.  

Град се простире на рогу полуострва и 315 острва. Централна 

градска област је густо насељена, али се релативно мала просечна 

густина насељености приписује каснијем расту града у односу на друге 

европске престонице. Агломерација има четири градске општине: 

Хелсинки, Еспо, Ванта и Кауниаинен. 

О пореклу назива града постоји више претпоставки. Шведски 
назив Хелсингфорс био је првобитни назив града. Фински назив помиње 

се од XIV века и потиче од назива реке Хелсинге, која протиче кроз 

град, а данас је позната као река Ванта. Шведски назив представља 

сложеницу насталу од речи Хелсинге за оближњу парохију и речи која 

означава брзаке, пошто су текли кроз део данашњег Хелсинкија. 

Постоји и претпоставка да назив потиче од шведских досељеника из 

Хелсингланда, али и да има везе са речју врат, која се односила на уски 

део реке, брзак. У званичним списима и новинама данашњи назив 

користи се од 1819. године.  

Град је основао шведски краљ Густав I 1550. године, као 

конкурентски град Талину. Град то није постао, пошто је страдао због 
ратова, сиромаштва и болести. Већина становника преминула је током 

куге 1710. године, а град је поправио свој статус у XVIII веку 

захваљујући изградњи тврђаве Суоменлина. Значај града расте након 

што је Русија победила Шведску и анектирала Велико Војводство 

Финску 1809. године. Руски цар Александар I преместио је престоницу 

војводства из града Турку у Хелсинки 1812. године, како би смањио 

шведски утицај и приближио престоницу Санкт Петербургу. У 

Хелсинки се премешта и универзитет. Нове функције доприносе 

континуираном расту града. Преображај се дешава у центру града који 

се гради у стилу неокласицизма, како би личио на Санкт Петербург, а 
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развоју града доприносе индустријализација и изградња саобраћајница. 

Најзначајнији догађај у XX веку биле су Олимпијске игре, а 

седамдесетих расте број становника и гради се метро. Град је 2007. 

године био домаћин Евровизије, а 2012. године светска престоница 

дизајна. 
Немачки архитекта Карл Лудвиг Енгел ангажован је почетком 

XIX века, како би променио изглед града, што је и он учинио 

подигавши неколико неокласицистичних грађевина у Хелсинкију. 

Хелсинки је познат и по бројним грађевинама у стилу сецесије из 

периода романтичарског национализма са почетка XX века под 

утицајем епа „Калевала“. Ремек дело овог периода представља зграда 

главне железничке станице. У овом стилу је подигнута и зграда 

Финског националног театра из 1902. године на тргу на ком се и налази 

зграда Главне железничке станице. 

 

 

Фински национални театар 

У граду постоји неколико грађевина светски познатог финског 

архитекте Алвара Алта, који се сматра једним од оснивача 

архитектонског функционализма. Иако светски признат, нека његова 

дела попут седишта фабрике хартије „Стора енсо“ и концертне дворане 

„Финландија“ изазвала су опречне реакције код грађана Хелсинкија. У 
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стилу функционализма подигнути су: Олимпијски стадион, некадашња 

тениска дворана, отворени базен, велодром, стадион за веслање, 

Стаклена палата и зграда аеродрома. Поменути спортски објекти 

грађени су за потребе Олимпијских игара 1940. године, које су отказане 

због Другог светског рата, али су коришћени током Олимпијских игара 
1952. године. Олимпијски стадион и зграда аеродрома су проглашене за 

културно-историјске споменике националног значаја. Олимпијски 

стадион је место одржавања спортских и музичких догађаја, а уз 

стадион се налази и торањ висок 72 метра, са ког се пружа леп поглед на 

град. У XXI веку градске власти су одобриле изградњу небодера. Неки 

солитери виши од 30 спратова и 100 метара већ су изграђени, а очекује 

се изградња 30 нових у наредних десет година. 

Трг Сената заузима главно место у Енгеловом урбанистичком 

решењу, које је Хелсинкију донео назив „белог града севера“. Ово је 

један је од главних градских тргова и уоквирен је главном зградом 

Универзитета на западу, катедралом на северу и зградом Владе на 

истоку. На југоисточном делу трга налази се кућа Седерхолм, најстарија 
камена кућа у граду. На тргу се налази и музичка инсталација „Звук 

Трга Сената“, која сваког дана у 17:49 емитује петоминутну 

композицију на модерној верзији ксилофона. 

Пијачни трг је један од првих призора који угледају посетиоци 

који у Хелсинки долазе са мора. Осим занимљиве пијаце која ради од 

понедељка до суботе (а лети и недељом) и на којој посетиоци могу да 

купе свежу храну и производе карактеристичне за Финску, на овом тргу 

се налазе и Градска кућа и Председничка палата. На овом тргу се од 

1908. године налази фонтана Хавис Аманда финског скулптора Виле 

Валгрена. Бронзану статуу женског акта на гранитном постољу аутор је 

често називао сиреном која симболично представља поновно рађање 
Хелсинкија. Након почетног противљења становника Хелсинкија, 

статуа је постала прихваћена, место је окупљања и прослава у граду. Са 

Пијачног трга полазе и бродићи према тврђави Суоменлина и 

зоолошком врту. 

Парк Еспланада је парк у центру града који се простире између 

две паралелне улице, Северне и Јужне еспланаде, док се са источне 

стране наслања на Пијачни трг. Овај парк је отворен 1812. године. 

Зелена површина између две улице посебно је посећена током лета када 

овде долазе Финци на пикник, а у парку се често одржавају наступи 

музичара на бини на отвореном и модни догађаји. У парку се налази и 
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статуа Јохана Лудвига Рунеберга, познатог националног песника 

Финске.  

Паралелно са Северном еспланадом према Тргу Сената правцем 

запад-исток пружа се улица Алексантеринкату, названа у част руског 

императора Александра I након његове смрти. Пре овог назива, улица је 
носила назив Главна улица. Попречне улице назване су по владаревој 

мајци, браћи и сестрама. Улица почиње у близини Председничке палате 

и пружа се до најдуже улице у граду, Манерхеиминтие. Кроз улицу 

пролази више трамвајских линија, а у улици постоји неколико значајних 

грађевина: Хелсиншка катедрала, Зграда финског племства, управна 

зграда банке „Нордеа“, главна зграда Универзитета у Хелсинкију и 

највећа продавница из ланца „Стокман“ у Финској. Улица је посебно 

лепа током божићних празника када је украшена расветом. 

 

 

Хелсиншка катедрала 

Хелсиншка катедрала је финска евангелистичко-лутеранска 

катедрала Хелсиншке бискупије. На месту данашње катедрале некада се 

налазила мања црква посвећена ктиторки Елрики Елеонори, краљици 

Шведске. Катедрала је грађена између 1830. и 1852. године у част 

Великог војводе од Финске, руског цара Николаја I. До проглашења 

независности 1917. године називана је и Црквом Светог Николе. Ова 
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катедрала је део пројекта уређења града под руководством Карла 

Лудвига Енгела и замишљена је као објекат који ће доминирати Тргом 

Сената, пошто су околне грађевине мање. Катедрала у основи има грчки 

крст, а фасада сваког крака крста употпуњена је колонадом са 

тимпаном. Црква има велику зелену куполу, а четири мање куполе 
додао је Ернст Лорман, Енгелов следбеник, како би црква личила на 

Цркву Светог Исака у Санкт Петербургу. Лорман је доградио и два 

звоника и поставио импозантне статуе дванаест апостола на угловима 

крова. Иконостас је донација Цара Николаја I и дело је Карла 

Тимолеона фон Нефа. Крипта цркве осим верске има и изложбену 

функцију. 

Кампи капела, познатија као Капела тишине је лутеранска капела 

на тргу Наринка. Капела тишине добила је тај назив због намере да 

представља место сусрета, мирно место за смиривање и тренутке 

тишине у ужурбаном делу града. Редовна богослужења се у цркви не 

врше, али ће се у будућности одржавати молитве. Капела је 

екуменистичка и отворена за све без обзира на вероисповест или 
животну филозофију. Црква је подигнута 2012. године у оквиру 

обележавања године дизајна и одмах је добро прихваћена. Капела 

функционише под управом Хелсиншке парохије и Одељења за 

друштвене делатности града Хелсинкија, чији су представници 

доступни посетиоцима за разговоре. Пројекат тима архитеката освојио 

међународну награду у области архитектуре, а у првој години након 

изградње капелу је посетило пола милиона људи. Улаз у капелу 

представља изложбени простор. Светска медијска кућа Си-Ен-Ен 

известила је да капела представља пример како модерна архитектура 

може да фасцинира и инспирише. 

Црква Темпелаукио, познатија као Црква у стени је лутеранска 
црква. Цркву су пројектовала браћа Тимо и Туомо Суомалаинен и 

отворена је 1969. године, а препознатљив назив је добила због тога што 

је уклесана у стени. Првобитне идеје за иградњу цркве појавиле су се 

тридесетих година прошлог века, када је изабран простор за изградњу и 

започео конкурс за избор архитектонског решења, заустављене су током 

Другог светског рата. После рата је идеја реализована уз умањење 

унутрашњег простора из економских разлога. Унутрашњост цркве је 

уклесана у камену, а стаклени кров пропушта сунчеве зраке. Црква је 

место одржавања концерата због одличне акустичности дворане, јер су 

архитекте прихватиле сугестију да унутрашњи зидови не буду обрађени. 

Идеју да зидови не буду обрађени архитекте су разматрале током 
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конкурса и одбациле је, сматрајући да је превише радикална за жири. 

Ипак, на наговор извођача радова и инжењера акустике, архитекте 

прихватају идеју и постижу сјајну акустику дворане. Црква нема звоник, 

већ се звук звона емитује са разгласа постављеног на спољашњем зиду, 

док се у унутрашњости налазе оргуље са 3001 цеви.  
Успењска саборна црква је православна црква посвећена успењу 

Пресвете Богородице. Цркву је пројектовао руски архитекта Алексеј 

Горностајев, а изграђена је након његове смрти, између 1862. и 1868. 

године. Црква је подигнута на узвишењу на полуострву Катајанока. На 

задњем делу цркве се налази спомен плоча посвећена руском цару 

Александру II, који је био владар Великог војводства Финске током 

изградње цркве. Цркву годишње обиђе око пола милиона посетилаца. 

Занимљива четврт се налази у центру града између Пијачног трга 

и Трга Сената и представља важну пешачку зону. Овај део града 

доживљава велики преображај након одлуке да након 40 година 

коришћења зграде администрације и унутрашња дворишта промене 

намену и постану простор намењен кафеима, ресторанима, бутицима, 
радионицама ручних радова и другим делатностима. 

Финском композитору Јану Сибелијусу, посвећен је споменик у 

истоименом парку. Споменик је дело финског вајара Еила Хилтунена 

назван „Passio Musicae“ (лат. Страст музике) и откривен је 1967. године. 

Споменик представља Сибелијусов портрет и састављен је од 600 

шупљих челичних цеви заварених у облику таласа. Умањена верзија 

споменика налази се испред седишта Унеска у Паризу, а скулптура 

истог уметника сличног концепта испред седишта Уједињених нација у 

Њујорку. 

У Хелсинкију постоји више значајних музеја. Фински 

национални музеј располаже богатом колекцијом предмета од 
праисторије до XXI века, а музејска збирка обогаћује се дуже од два 

века. И сама зграда музеја је туристичка атракција, пошто је у питању 

дворац у стилу националног романтизма. Хелсиншки Градски музеј 

посетиоце упознаје са 500-годишњом историјом града. У склопу 

Универзитета у Хелсинкију налази се Музеј Универзитета који 

приказује предмете посвећене истраживањима, студентском животу и 

подучавању, као и Фински природњачки музеј који у више сталних 

поставки приказује разноврсност живог света. Финска национална 

галерија има три музеја: Атенеум са збирком финске уметности из 

периода од половине XVIII до половине XX века, која броји 20.000 

уметничких дела, Синебрихоф са збирком европских мајстора и Музеј 
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савремене уметности Киазма са делима око 4000 уметника. 

Дидрихсенов музеј представља комбинацију куће и музеја са збирком 

кинеских и предколумбовских предмета, а има и највећу колекцију 

Хенрија Мура у нордијским земљама. Музеј Амоса Андерсена је 

највећи приватни музеј у Финској са делима савремене финске 
уметности из колекције Андерсона и финских и страних дела из 

колекцције архитекте Зигурда Фростеруса. Музеј финске архитектуре 

омогућава посетиоцима да разумеју ову област, а стална поставка 

посвећена је финској архитектури XIX века. Музеј културе проучава и 

приказује културе света, уз нагласак на документовању савремених 

културних феномена. Музеј дизајна је посвећен финском и светском 

модном, индустријском и графичком дизајну. Музеј арапског дизајна 

приказује предмете примењене уметности и керамику. Градски музеј 

Хелксинкија у згради из 1913. године приказује изложбу „Луди за 

Хелсинкијем“, из угла становника града. Бургерова кућа је најстарија 

дрвена кућа у граду, изграђена је 1818. године, а музејска поставка 

приказује живот становника средње класе из шездесетих година XIX 
века. Музеј технологије упознаје посетиоце са историјским развојем 

технологије и индустрије у Финској од касног XIX века до данас. Музеј 

финске банке посвећен је банкарству, монетарној политици и изради 

новца, а сличну поставку има и Музеј банке „Нордеа“. Музеј царине 

приказује историју царине и кријумчарења. Музеј радничког становања 

пружа увид у услове у којима су живели радници и смештен је у 

најстаријој згради коју је град подигао за становање радника. Музеј 

трамваја смештен је у најстаријем трамвајском депоу из 1900. године и 

приказује историју трамвајског саобраћаја из угла путника. У 

најстаријој кући у центру града из 1757. године, у кући Седерхолма, 

налази се Дечији град, музеј у ком са историјом града деца и породице 
могу да се упознају укључивањем у разне активности; деца могу да се 

играју у бутику или радионици из XVIII века, седе у клупи из основне 

школе из 1930-их или посете бакину кућу из 1970-их. Музеј вртића 

приказује век постојања вртића Ебенесер, а посетиоци могу да се играју 

у великој просторији прилагођеној тој намени. Манерхајмов музеј 

налази се у кући истоименог финског маршала и приказује његово 

ордење, униформе и документе из његовог живота. Војни музеј има 

колекцију предмета из финске војне историје- наоружање, ордење, 

униформе и заставе из различитих временских периода. Музеј цивилне 

одбране представља тренутно стање у тој области, као и њену историју, 

што укључује илустрације из Другог светског рата и реплику 
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подрумског склоништа. Музеј хотелијерства и угоститељства 

специјализован је за историју хотела, ресторана, туризма и финског 

кулинарства и његова стална поставка укључује сва чула. Поред ових 

музеја у граду постоји и неколико кућа-музеја, попут виле Хакасалми, 

Бургерове куће, виле Гиленберг и других. 
 

 

Музеј савремене уметности Киазма 

Суоменлина је насељена тврђава изграђена на шест острва у 

Балтичком мору, на стратешки важном месту за одбрану Хелсинкија. 

Суоменлина је 1991. године уписана на Унескову листу светске 

културне баштине као пример европског поморског утврђења, а њено 

име на финском језику значи „фински замак“. Изградњу тврђаве 

започели су 1748. године Швеђани како би спречили надирање Руског 

царства. Замишљено је да свако од шест повезаним острва буде засебно 
утврђено, а да се у средишту комплекса налази војно бродоградилиште. 

Поред барака у којима су живели војници, грађене су зграде барокног 

стила за смештај официра. Амбициозни план уређења није у потпуности 

остварен, а један трг грађен је по угледу на Трг Вандом у Паризу. 

Године 1809. Суоменлина се предала Русији и тада је пало последње 

шведско упориште у Финској. Руси су наставили утврђивање 

Суоменлине и поставили су топовске бункере. Током Првог светског и 

Финског грађанског рата, Суоменлина је припала Финској 1917. године. 

Са променом политичких околности, одбрамбена улога је постала мање 
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значајна, па је тврђава предата на управљање цивилним властима 1973. 

године. Војно присуство је знатно смањено, а на Суоменлини се данас 

налази Поморска академија Финске морнарице. На Суоменлини се 

налази и музеј о историји острва од XVIII века до данас, музеј играчака, 

као и подморница из Војног музеја. 
Суоменлина је позната и као уметнички центар, пошто су овде 

неке зграде промениле намену и уз разумевање градских власти постале 

сликарски атељеи. Током лета се на острву одржавају школе сликања за 

децу и позоришне представе. Суоменлина данас не представља само 

музејски комплекс, већ представља градић у граду, малу заједницу у 

Хелсинкију, пошто има око 900 сталних становника и око 350 

запослених који овде раде током године. Тврђава је са Хелсинкијем 

повезана трајектом, док се тунел којим је повезана са градом користи за 

транспорт воде, електричне и топлотне енергије, а однедавно и за 

транспорт у хитним случајевима. Годишње је посети око 700.000 људи, 

како туриста, тако и становника Хелсинкија који овде долазе на пикник 

највише између маја и септембра. 
 

 

Хелсинки са мора 

Забавни парк „Линанмаки“ је место породичне забаве од 

половине прошлог века. У парку постоји велики број вожњи, више од 

40, од лаганих до застрашујућих. Најпопуларнија вожња у парку је 

дрвени ролеркостер старији од педесет година. Поред вожњи, које 
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укључују и водене вожње, постоји и много сала са најновијим игрицама. 

Од отварања парка, Линанмаки је угостио 50 милиона посетилаца, а 

годишње га посети више од милион људи. У парку постоји и акваријум 

са морским животињама. 

Зоолошки врт у Хелсинкију је један од најстаријих зоолошких 
вртова у свету. Овај врт основан је 1889. године и налази се на острву 

које је мостом повезано са градском четврти Мустикама, а трајектом са 

Пијачним тргом и Хаканиемијем. У њему живи око 200 животињских 

врста из предела од арктичке тундре до тропских шума подељених на 

три сегмента симболичних назива: Амазонија, Афроазија и Бореалија у 

којима расте и око 1000 различитих биљних врста на око 22 хектара. У 

врту нема великих сисара, а животиње топлих крајева живе у 

затвореном простору током зиме. Посетиоцима су занимљиви и ноћни 

обиласци које врт организује неколико пута годишње, како би 

посетиоци могли да виде велике мачке и друге ноћне животиње у 

покрету.  

У граду постоји неколико видиковаца са којих се пружа прелеп 
поглед на град. То су: видиковац у парку Линанмаки, велики 

панорамски точак „Небески точак“, „Атеље бар“ на највишем спрату 

хотела „Торни“, кула Олимпијског стадиона, опсерваторија и други 

видиковци на узвишењима у граду. 

Хелсинки је веома занимљив град на северу Европе. Овај град 

може да понуди много посетиоцима, од градске вреве до мирних 

тренутака, упознавање старог и савременог, занимљиву културу, дизајн 

и архитектуру, као и занимљиве активности за посетиоце свих узраста и 

интересовања. 

Алекса Попадић 


