Helsinki
highlights

Een honderd kilometer lange kustlijn,
ongeveer driehonderd eilanden,
groene parken en een levendig zaken-,
uitgaans- en winkelcentrum. De Finse
hoofdstad Helsinki biedt het allemaal.
In dit culturele en economische centrum
van Finland is het niet moeilijk om de
drukte te ontlopen. Een derde van deze
compacte stad bestaat uit groene
gebieden.

Wie Helsinki per boot bezoekt, ziet meteen het Marktplein liggen. Hier meren
de cruiseschepen aan en verrijzen de openluchtmarkten. Recht achter dit plein
ligt het statige Senaatsplein, met gebouwen in klassieke stijl. Na een grote brand
herbouwde architect Carl Ludwig Engel dit gedeelte in 1816 in classicistische
stijl. Het wordt nu als belangrijkste bezienswaardigheid van de stad beschouwd.
Aan het plein staat de witte Domkerk, het symbool van Helsinki dat al van verre
te zien is. Het oudste stenen huis van Helsinki dateert uit 1757 en bevindt zich
tegenover de kathedraal.
Andere opvallende gebouwen zijn het universiteitsgebouw, de nationale bibliotheek en het Senaatsgebouw.
Ten westen van het Marktplein begint het zaken-, winkel- en uitgaanscentrum
van de stad. De Alexanderstraat (Aleksanterinkatu) is hier de belangrijkste winkelstraat die eindigt bij het Stockmann-warenhuis. Vanaf het Marktplein loopt
de Esplanade in westelijke richting. Vroeger was dit een flaneerstraat, nu is het de
luxe winkelstraat van de stad met een park en muziekpaviljoen in het midden.
Het centrum wordt aan de noordkant begrensd door het centraal station. De
architect Eliel Saarinen ontwierp dit in neoromantische stijl. Vanaf hier tot aan
de oever van de zeearm Töölönlahti staan verschillende opvallende gebouwen.
Naast het museum voor moderne kunst Kiasma, springt het uit rood graniet
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Helsinki is in alle opzichten de belangrijkste stad van Finland. Het is de grootste
industriestad. De regering zetelt er en vrijwel alle hoofdkantoren van grote Finse
en internationale ondernemingen zijn hier of in de voorstad Espoo gevestigd.
Ook bij toeristen is Helsinki de laatste jaren steeds meer in trek. Dit is vooral
te danken aan de sterke economische groei in Finland en de vele festivals in de
stad.

Helsinki highlights

Zakendoen
in Helsinki
• Finnen zijn over het algemeen erg vriendelijk, bescheiden en gereserveerd. Bij zakelijke contacten is het Engels
doorgaans de voertaal. Enkele tips bij het zakendoen:
Zowel voor besprekingen als leveringstijden geldt dat
de Finnen hechten aan stiptheid. Geef annuleringen of
wijzigingen in het tijdschema daarom onmiddellijk door.
Wees correct in het contact en zeker niet al te persoonlijk.
Finnen geven de voorkeur aan een strikt zakelijk gesprek.
• Bij zakelijke afspraken is het gebruikelijk een net pak te
dragen in een neutrale kleur en met een bijpassende das.
• Vanwege de lange winter doen de Finnen het in de
zomer rustig aan. Houd er daarom rekening mee dat de
meeste bedrijven in juli gesloten zijn.

opgetrokken parlementsgebouw in het oog. Verder
naar het noorden liggen het Nationaal Museum en
de witte Finlandia-hal.
Een van de populairste bezienswaardigheden van
Finland is Suomenlinna Fort eiland. Vanaf het
Marktplein in Helsinki is het slechts vijftien minuten met de veerboot. Het eiland staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Zweden bouwden
er vanaf 1748 een fort als verdedigingswerk tegen
de Russen. Dit bleek overigens niet bestand te zijn
tegen de Russische dreiging. In 1808 veroverden de
Russen Finland. Meer dan een eeuw later - in 1918
- verklaarde Finland zich onafhankelijk en kreeg
het eiland de naam Fins fort. In het fort zijn tegenwoordig verschillende musea ondergebracht.
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Helsinki praktisch
• Vanaf Amsterdam vliegt u in 2,5 uur naar Helsinki.
• De luchthaven Helsinki-Vantaa Airport ligt op ongeveer
negentien kilometer ten noorden van het centrum van de
stad.
• Het openbaar vervoer in Helsinki is prima geregeld.
In het centrum is de tram een uitkomst. Voor langere
afstanden zijn bus en metro beter geschikt. Tip: schaf de
Helsinki Card aan. Die is bruikbaar in alle openbare
vervoermiddelen en u kunt er gratis mee naar de
bekendste bezienswaardigheden en meer dan vijftig
musea.
• Tijdverschil: in Helsinki is het een uur later dan in
Nederland.
• Internationale eettentjes en bars zijn de laatste jaren
met een onstuimige opmars bezig. Daarnaast zijn er vele
restaurantjes waar echte Finse maaltijden gepresenteerd
worden, met lokale producten als vis uit de Baltische Zee
en rendier. Kijk voor actuele tips op: www.tripadvisor.nl.

