1. Ajan henki – aineen vanki

13. Minnesmonument i Dickursby veteranpark

Verket av Laila Pullinen hittar du på Lauri Lairalas skvär.
Konstverket blev färdigt på 1970-talet.

14. Fernissan

2. Vanda stadshus
Stadshuset i Vanda var Nordens mest moderna då det
byggdes 1957. I stadshusets sidobyggnad har ett finskspråkigt bibliotek samt ett konsthus för barn fungerat.
Bägge byggnaderna är i dag skyddade.

3.Vesipeili
Verket intill stadshuset består av svart glänsande granit
och vatten.

4. Apaja
Merja Rankis och Outi Turpeinens verk Apaja stod klart
2016 och består av tre delar. Bronsskulpturen Kalatyttö
står i mitten av Vesipeili. På botten av bassängen finns
konstverk i form av fiskar och längs betongbänken kan
du beundra konstverken av brons i form av en hatt, en
portfölj och en ylletröja.

5. Tarinapuu
Merja Ranki heter konstnären som står för detta ståtliga
verk, vars höjd är 6 meter.
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På platsen stod sedan 1862 en oljekvarn, som senare
förstördes i en brand. I närheten byggdes 1935 ett skjul
för Dickursby oljekvarns halvordinarie brandkår. I dag är
byggnaderna skyddade och Fernissan fungerar som ett
kulturcentrum.
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Kulturrutten
3,4 km
Årutten
3,2 km
Kortare årutt
1,7 km
Kvartersrutten
0,6 km
Parkrutten
0,4 km

I vetenskapscentret får besökarna lära sig om vetenskap
och teknologi på ett roligt sätt. Heureka öppnades 1989.
Vallmovägen 28

Kvarnen användes fram till 1956. Villa Söderbo fungerade
som kontor och bostad i anslutning till kvarnen. I dag är
byggnaderna skyddade.

17. Silkesfabriken
I fabriken tillverkades olika slags tyger av konstsilke.
Tillverkningen upphörde 1988 och byggnaden är i dag
skyddad.

Till biblioteket
0,9 km
Till simhallen
0,7 km

18. Dickursby simhall
19. Helsinge kyrkoby
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6. Kotiseutu

8
Källor:
Vanda konstmuseum Artsi
Vanda stadsmuseum
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Konstverket består av sandblästrade textstycken i svart
granit på marken, och de beskriver Vandas natur.
Till konstverket hör även ljusverk och fyra bokstäver i
cortenstål. Konstnären Riikka Latva-Somppis verk blev
färdigt 2015.

7. Aavalla
Konstverket blev klart 2015 och hittas i taket vid ingången
till parkeringshallen vid Dickursby torg. Konstnären heter
Jaana Brinck.
laväg
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8. Matkalla kotiin
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Pyro

Outi Turpeinens verk blev färdigt 2013. Konstverket
bestående av svartvita bilder pryder glasräcket vid
parkeringshallens ramp.
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9. Dickursby bibliotek
Biblioteket är omgivet av en naturskön park med flera
bänkar samt lekpark för barn.

10. Rangalla
Jaana Brincks grönskande verk Rangalla hittar du vid
ingången till en parkeringshall. Till verket hör även brons
plattor i marken utanför ingången. Dessa påminner om
de tallar som en gång funnits på platsen.

11. Kartasto 1708/2018
I södra gångtunneln vid stationen hittar du konstverket
Kartasto 1708/2018, som är gjort av Helena Hietanen
och Jaakko Niemelä. En karta över regionen från år 1708,
ritad av Samuel Broterus, har fungerat som grund för
konstverket. Vanda hette på den tiden Helsinge socken
och största delen av befolkningen hade då svenska som
modersmål.

12. Vanda stadsmuseum
Det gamla stationshuset är ritat av Carl Albert Edelfelt
och blev klart 1862. Sedan 1990 fungerar den skyddade
byggnaden som stadsmuseum.
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15. Heureka

16. Söderlings kvarn och Villa Söderbo
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Liljevägen

Till Helsinge
kyrkoby
4,5 km

Ängsvägen

Vi mår alla bra av att röra på oss utomhus.
Med den här guiden vill vi hjälpa dig att upptäcka
din närmiljö. På kartan hittar du lämpliga promenadvägar och även en del av områdets konst
och kultur finns utmärkt. Parkbänkar med vacker
omgivning för egen picknick eller vila finns även
utsatta. Ifall du har tillgång till cykel kan du ge dig
ut på en cykeltur till Helsinge kyrkoby och njuta
av vyerna längs med ån.
Om du är intresserad av Dickursbys historia och
av de konstverk som finns på flera ställen längs
rutten kan du läsa mer genom att följa de utmärkta siffrorna med tillhörande förklaring.
Vi hoppas att denna guide skall hjälpa dig att
upptäcka och njuta av natur, kultur och historia
i närheten av Folkhälsanhuset.

sby
väg
en

Pyrolavägen

Dickursby centrum är under ständig utveckling.
Här kan du se spår av historien men också njuta
av vackra konstverk. Dickursby, liksom många
andra av ortens byar, grundades ändå redan på
medeltiden och bestod då av några få bondgårdar.
Centrum av Dickursby fanns tidigare i Bäckby, men
då järnvägen blev färdig på 1860-talet, försköts
centrum mot området kring järnvägen.
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Folkhälsanhuset i Vanda

Folkhälsans
promenadguide
I den här guiden hittar du promenadrutter som
finns i närheten av Folkhälsanhuset i Dickursby.
Det finns både kortare och längre rutter och
de är alla lättillgängliga. Rutterna är tydligt
utmärkta på kartan.

