
 
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (NORD EUROPA) 
 
HÈLSINKI  
Capital i major ciutat de Finlàndia situada en la 
costa sud del país, en el Golf de Finlàndia, amb 
unes 600.000 persones a la ciutat i al voltant d'un 
milió a la seva àrea metropolitana. És el centre 
polític, econòmic, cultural i científic del país. Una 
ciutat amb bastant superfície, carrers amples i 
abundància de jardins i parcs. La seva arquitectura 
és variada: edificis antics, com el Senat i la 
Catedral, i moderns, com l'estació de tren, 
construïda a principis del segle XX. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Va ser fundada per Gustau I Vasa, rei de Suècia, 
en 1.550 una mica més allunyada del mar, lloc al 
que es va traslladar en 1.640. Destruïda per 
l'exèrcit suec en 1.713, quan es retirava de la 
guerra del Nord enfront de Rússia; en 1729 s'inicia la construcció de les seves actuals fortificacions. 
Annexionada a Rússia a principis del s. XIX va substituir a Turku com a capital administrativa del Gran 
Ducat de Finlàndia. 
 
Aquest canvi va motivar també el trasllat de l'única universitat finlandesa d'una ciutat a una altra, després 
d'un terrible incendi. Es va convertir en capital de la República de Finlàndia en 1.917. En 1.952 va ser seu 
dels Jocs Olímpics. Finlàndia s'incorpora a la Unió Europea en 1.995 sent l'únic país escandinau que té 
l'Euro com a moneda. 
 
QUE VEURE 
Plaça del Senat i Catedral: la Plaça del Senat és al centre antic de la ciutat, en ella trobem l'estàtua del 
tsar Alexandre I davant la catedral luterana. La major part dels edificis d'aquesta plaça són de 1.800 ideada 
per Carl Ludvig Engel, un arquitecte alemany que també té edificis a Tallin i a Sant Petersburg. En la cripta 
de la Catedral trobem exposicions d'història i arquitectura. D'aquests edificis destaquen la Universitat 
d'Hèlsinki i el Consell d'Estat, anteriorment seu del Senat Imperial del Gran Ducat. 
 
Església en la Roca de Temppeliaukio: església luterana esculpida en la roca de forma circular en 1.969 
per Timo i Tuomo Suomalainen. Des del seu interior la seva cúpula, ens sorprèn amb un efecte òptic ja 
que dóna la sensació de ser plana a pesar que des del sòl de l'església a la part més alta hi ha 13 metres 
d'altura. Des de l'exterior la cúpula és l'única part visible i sembla una espiral de fils de coure. Amb forma 
de panteó, la seva acústica és perfecta i lloc predilecte per realitzar concerts. Oberta de dilluns a 
divendres, de 10 a 20. 
 
Catedral de Uspenski: És la major catedral ortodoxa d'Escandinàvia. Construïda amb maó vermell i 
cúpules daurades representa una clara referència a la influència russa. Es pot visitar de dimecres a 
divendres de 9:30 a 16:00, dissabte de 9:30 a 14:00, diumenge de 12:00 a 15:00.  
 
Monument a Jean Sibelius: Al parc del mateix nom. Un exemple d'imaginació molt original de l'escultora 
Eila Hiltunen que soldant i retocant desenes de tubs d'acer va construir un òrgan enorme com a 
homenatge al famós compositor finlandès. 



 
 
 

 
 
El Ateneum, Museu Nacional d'Art: La major col·lecció d'art finlandès des del s. XVIII a 1.960. Trobem 
obres de Edelfelt, Gallen- Kallela, Schjerfbeck i Simberg. Visitable dimarts i divendres de 9:00 a 18:00, 
dimecres i dijous de 9:00 a 20:00, dissabte i diumenge d'11:00 a 17:00.  
 
Museu d'Art de la Ciutat d'Hèlsinki, Tennispalatsi: Diferents exposicions com a alternativa a la resta de 
visites. Obert: de dimarts a diumenge d'11:00 a 22:30.  
 
Fortalesa Marítima de Suomenlinna: Declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Les seves 
fortificacions es van construir sobre 7 de les petites illes que envolten la península i serveixen de protecció 
a l'entrada del port de la ciutat. S'accedeix amb vaixell des de la Plaça del Mercat. 
 
Museu Nacional de Finlàndia: Ens mostra la història del país des de la prehistòria fins a l'actualitat. 
Visites dimarts i dimecres d'11:00 a 20:00, de dijous a diumenge d'11:00 a 18:00. 
 
ALTRES ATRACTIUS: 
Tramvia-cerveseria Spårakoff: Curiosa forma de fer una passejada per la ciutat en un tramvia tradicional 
vermell prenent una cervesa o un cafè. Surt de davant de l'edifici Fennia a la plaça de l'estació del tren, al 
costat de l'estàtua de Havis Amanda a la Plaça del Mercat. Funciona fins al 14 d'agost de dimecres a 
dissabte per les tardes a les 2,3,5,6,7 i 8. La volta completa són uns 40 minuts. 



 
 
 
Passejos marítims: A l'estiu hi ha mini creuers d'hora i mitja a dues hores de durada des de la Plaça del 
Mercat a partir de les 10, cada hora aproximadament. Els vaixells que van a Porvoo i Inkoo surten de la 
mateixa plaça. 
 
Bus turístic: recorregut turístic per la ciutat en autobusos de 2 pisos, el superior descobert, que permet 
baixar i pujar il·limitadament en les diferents parades del recorregut. Hi ha auriculars individuals que 
inclouen l'espanyol. Opera de 10 a 16 hores cada 45 minuts i una parada està enfront del port. 
 
IDIOMA: Complicat de llegir per les moltes consonants en les seves paraules. Una que pot ser útil, kiiots : 
gràcies. Però no és difícil comunicar-se en anglès.  
 
COMPRES 
Els principals carrers de botigues són: Mannerheimintie, Aleksanterinkatu i Esplanadi, totes molt properes 
entre elles. També la Pl. del Mercat o el Vell Mercat Cobert en el port. Sense oblidar Kauppatori. Els millors 
preus es troben al mercat de Hakaniemi, obert fins a les 3 de la tarda i trobem en ell pa, fruita, pastissos i 
flors. Podrem degustar pastissos recentment fets en alguna de les seves cafeteries. I al seu mercat cobert 
hi ha molts objectes de disseny, confecció. I si ens van els grans magatzems: Stockmann o Kämp Gallery,  
 
VISITA PER LLIURE 
Els vaixells poden atracar en tres molls diferents, Katajanokka i Pakkahuone estan molt propers al centre, 
utilitzats normalment pels vaixells mitjans i petits i el tercer, Hernesaari, està lluny i solen utilitzar-ho els 
vaixells més grans.  
 
Així doncs si atraquem en un dels 2 primers podrem arribar caminant al centre i des del més apartat solen 
posar autobusos llançadora o utilitzar el bus turístic, que s'apropa fins a aquí quan hi ha vaixells de creuer 
atracats.  
 
Gairebé tot l'esmentat en el que cal veure està en el centre, solament resulta una mica allunyat el parc de 
Sibelius i l'església luterana de Temppeliaukio, als quals podem arribar amb la línia 3T/3B del tramvia. A la 
Plaça del Mercat hi ha una oficina de turisme on aconseguir un plànol de la ciutat si no hem pogut 
aconseguir un abans.  
 
Hi ha un servei de lloguer de bicicletes gratuït amb 26 punts de recollida/entrega, funciona com un carret 
de supermercat i es recupera la moneda en retornar-la. Hi ha una àmplia xarxa de carril-bici. 


