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ja näyttelyitä. Asukasyhdistyksen jäsenet saavat vuok-
rata tilat muita edullisemmin.
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Syksyllä valokuvat muistuttavat kesälomasta, 
meidän kohdallamme viikoista Kreikassa, 
vanhassa 600 vuotta eaa. perustetussa Kava-

lan kaupungissa. Kavala on jäänyt turisteille tun-
temattomaksi, kerran kuulimme suomea, kerran 
ruotsia, vähän enemmän englantia, mutta pai-
kalliset viettävät siellä lomiaan upeiden rantojen 
vuoksi. Arjen minivertailussa kreikkalaiset pärjää-
vät hyvin sydämellisyydessään ihmisiä – ja rak-
kaudessa eläimiä kohtaan. He ottavat turistit vas-
taan avoimin mielin, ja ruokkivat toinen toisiltaan 
salaa vapaana eläviä kissojaan.

Tarkkuus taloudessa on iskenyt, ja linja-au-
tolipun leimaamisen tarkastaa ensin kuljettaja ja 
hänen jälkeensä yleensä myös tarkastaja. Kuitti 
ostoksesta on otettava kaupassa – jos kauppa on 
auki – sillä Kavalassa kaupat ovat auki kolmena 
päivänä viikossa vain aamupäiväisin ja kolmena 
muuna päivänä lisäksi iltaisin. Sunnuntaina kaikki 
ovat kiinni.

Mutta toisaalta, kun kruununhakalaiset pyy-
sivät, että bussi 16 kääntyisi Sotamuseolta Poh-
joisrantaan, HSL vastasi, ettei bussi pysty kään-
tymään paikan vaatimaa 90 astetta. Kreikkalaiset 
bussit kääntyvät kyllä 90 astetta, jopa yli sen, ka-
peilla, korkeita mäkiä kiipeilevillä teillään.  
 Matkalaukussani oli filosofi, historioitsija Jonat-
han Gloverin ”Ihmisyys”, 1900-luvun moraalihis-
toria. Kirja analysoi mm. syitä, miten oli mahdol-
lista, että 1900-luvun aikana pelkästään sodissa 
kuoli keskimäärin yli 100 ihmistä tunnissa. Syn-
kän, mutta tärkeän pääsisältönsä ohessa kirjasta 
löytyy valtiomiesten tokaisuja suurten historian 
käänteiden keskellä. Ja suuria huitaisuja, jotka 
ovat johtaneet valtaviin kärsimyksiin. Yksi niistä 
liittyi toisen maailmansodan lopettamiseen, kun 
presidentti Franklin D. Roosevelt lipsautti vuonna 
1943 tiedotustilaisuudessa vaatimuksen Saksalle, 
Italialle ja Japanille ”antautumisesta ilman ehtoja.” 
Sellaisesta ei oltu Britannian pääministerin, Wins-
ton Churchillin kanssa sovittu. ”Ja seuraavaksi 
tajusin sanoneeni sen ääneen”, Roosevelt totesi 
tilaisuuden jälkeen. Vahingossa lipsahtanut lause 
johti 6.8.1945 atomipommin pudottamiseen 

PÄÄKIRJOITUS

Hiroshimaan, Japanin kieltäydyttyä sopimuksesta 
antautua ilman ehtoja.

Toteamus, joka sopii tämänkin päivän ar-
keen, on Jonathan Gloverin ajatus: ”Pienet teot 
voimistivat tavallista, arkipäiväistä inhimillistä 
säädyllisyyttä, josta suuret sankarilliset teot nou-
sevat.” Tämä oli kunnianosoitus niille ihmisille, 
jotka – kielloista huolimatta – osoittivat inhimil-
lisyyttä sorrettuja kohtaan; hymy tai tarjottu sa-
vuke, se pieni ele. Jos kirja on jäänyt lukematta, 
suosittelen.

Kuten sisällysluettelosta näkyy, vakituisten 
juttusarjojen lisäksi tapaamme haastatteluissa 
monia mielenkiintoisia Kruununhaan asukkaita, 
asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Sivulla 36 
aloitamme ”Pikku-uutisia”, ”tiesittekö tämän” – 
tyyppisten, pienten juttujen julkaisemisen. Toi-
vomme, että osallistutte palstan tekoon lähettä-
mällä vinkkejä tai vaikka kirjasuosituksia osoittee-
seen paatoimittaja@krunikka.fi.

Maaliskuun numerossa totesin virheellisesti, 
että Monosen hautaustoimisto olisi Kruununhaan 
vanhin liike. Apteekkineuvos Marcus Olli oi-
kaisi tiedon, vanhin on apteekki. Proviisori Frans 
A.Björklund sai apteekin erioikeuden 16.10.1860. 
Björklund osti vuonna 1861 Vironkadun etelä-
puolelta tontin nro 3 seppämestari Thunbergilta. 
Helsingin 5. apteekki avattiin 26.3.1862 tällä ton-
tilla, Nikolainkatu 15:n ( nykyinen Snellmanin-
katu) ja Vironkatu 12:n kulmauksessa.

Hänen lähettämästään kuvasta alkaa Johanna 
Kareen sarja ”Ennen ja jälkeen Johannan silmin”.

MIRJA PYYKKÖ

Päätoimittaja

 johannakare.com

Ennen ja NYT Johannan silmin / Johanna Kare

Helsingin 5. apteekki avattiin 26.3.1862 tällä tontilla, Nikolainkatu 15:n (nykyinen Snellmaninkatu) ja Vironkatu 
12:n kulmauksessa. Kuva n. vuodelta 1900.

Snellmaninkatu (entinen Nikolainkatu).

ÄLÄ LYÖ valokuvanäyttely kertoo naisten kokemasta perhe ja lähisuhdeväkivallasta.
Näyttely on avoinna 18.9–5.10.2019 Galleria Laterna Magica, Rauhankatu 7, 00170 Helsinki
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Y hä useammat viettävät kesää kaupungissa. 
Kauniilla ilmalla hakeudutaan veden ää-
reen ja puistoihin viettämään aikaa ystä-

vien ja perheen kanssa. Säät ovat tänä kesänäkin 
suosineet kesän viettoa ja ulkona oleskelua. Kruu-
nunhakalaisten suosikkipaikka on tietysti Terva-
saari. Lähellä ovat myös Kaisaniemen puisto, Kas-
vitieteellinen puutarha sekä Töölönlahden ja 
Eläintarhan lahden ympäristö. Kaupungistumi-
seen kuuluu myös osallistuminen erilaisiin festi-
vaaleihin ja tapahtumiin.

Toistan varmasti itseäni, kun tuon jäl-
leen esille vehreyden: puiden, pensaiden ja muun 
kasvillisuuden, lisäämistä kaupunkiin, ei vain 
yksittäisten kasvien istuttamista, vaan suunnit-
telemaan kehittämään tulevaisuuden kaupunkia 
kokonaisvaltaisesti. Myös asukkaat voivat vaikut-
taa ympäristöön osallistumalla talkoisiin ja pohti-
malla yhdessä, mitä pitäisi tehdä. Kruununhaasta 
on kaupungin osallistuvaan budjetointiin monta 
ehdotusta, joiden tavoitteena on viheralueiden 
parantaminen ja lisääminen.

Jo neljännen kerran järjestettiin elo-
kuussa ”Avoimet pihat” tapahtuma. Tänä 
vuonna tutustuttiin 8 pihaan.  Kierroksella lä-
hes jokaista pihaa oli esittelemässä talon asu-
kas, jonka kertomusten kautta tarina talosta ja 
pihasta tuli elävää historiaa. Ihmiset arvosta-
vat kruununhakalaista kulttuuriympäristöä ja ha-
luavat tutustua tarkemmin näihin historiallisiin 
kohteisiin, joita myös pihat ovat.

Kierroksen pihat ovat hyviä esimerkkejä siitä, 
miten kehittää viihtyisiä pihoja asukkaille.

Vuoden 2019 pihaksi on valittu Vironkatu 7 
Asunto Oy Apercelluksen piha. Pihan muutok-
set on tehty suunnitelmallisesti ja talon arvon 
mukaisesti. Rakennus  on  arkkitehtien Kiselef-
fin ja Heikelin suunnittelema ja  on valmistunut 
vuonna 1890.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA / Taina Rasi

Alkukesällä asukastila Mestassa tehtiin re-
montti. Odotan jännityksellä, minkälaisen vas-
taanoton kunnostettu Mesta  saa ja löytävätkö uu-
det käyttäjät tilan. Kiitokset Tiina Huczkows-
kille ahkerasta työstä remontin onnistumiseksi 
sekä suunnittelutyöstä Hanni Koromalle että 
muille tekijöille ja talkootyöhön osallistuneille.

Helsingin kaupunki edistää pyöräilyä.  Yht-
äkkiä Liisankadulle ilmestyi useaan paik-
kaan uudet massiiviset pyörätelineet.  Jo aikai-
semmin apteekin lähelle laitettu pyöräteline 
sopii paremmin kruununhakalaiseen katuku-
vaan kuin nämä uudet.

Ilmastomuutoksesta on tänä kesänä otettu 
kantaa Euroopan kuuman kesän ja koko maail-
man ilmaston takia. Voidaanko miettiä, mikä on 
Kruununhaan hiilijalanjälki? Mikä on meidän jo-
kaisen oma ympäristöteko?

KESÄ kaupungissa 
Kruununhaka kesäkaupunkina

As.Oy Apercellus

Uusitussa 
Krunan Mestassa

Mestan tuntivuokra on  15 euroa
Kruununhaan Asukasyhdistyksen jäsenille 10 euroa / tunti. 

Maksu Mestan tilille FI42 8000 3710 125169, viite 121 400.

Asukasyhdistyksen jäsenmaksu on  10 euroa / vuosi.  
Kruununhaan asukasyhdistyksen jäseneksi pääset maksamalla 

jäsenmaksun (10€ lapsiperheet ja yksityishenkilöt, 5€ opiskelijat, 
työttömät ja eläkeläiset) FI85 8000 1600 3557 71, viite 11109.

Meritullinkatu 6, Kruununhaka

VOIT JÄRJESTÄÄ 
syntymäpäiväjuhlia, ristiäisiä, 
pieniä konsertteja, kokouksia

Krunikka puhuu jälleen
maanantaina 23.9.2019 

klo 19 Zinnkellerissä.

”Kruununhaka 
elokuvan silmin.”

Kaupunkiopas Markku Jalonen kertoo 
värikkäitä tarinoita muun muassa Pekka 
Puupää ja muista elokuvista, joita tehtiin 

aikoinaan Kruununhaan maisemissa.

 MOJO ERÄMETSÄ
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Toimittaja PETER NYMAN
Peter Nyman tunnetaan televisiosta, monesta roolista. ”Mediapeli”, 
”Puoli seitsemän”, ”Peter Uutisvirrassa”, ”Uutisvuoto” kahdella 
aikakaudella. Ja tietenkin kahdeksan ja puoli vuotta uutisankkurina. 
Ruudun takana hän on puoliso ja kahden lapsen isä Kruununhaasta.

Kuinka kauan olette asuneet Kruunun-
haassa? Olemme asuneet kahteen otteeseen 
Kruununhaassa, yhteensä 7 vuotta. 

Oli sattumaa, että ensimmäisen kerran muu-
timme tänne. Ajateltiin vain, että Kruununhaka 
olisi tosi kiva. Vaikka asuttiin välillä muualla, me 
emme koskaan ihan kunnolla lähteneet Kruunun-
haasta. Lapset olivat ala-asteikäisiä, niin että me 
veimme ja toimme heitä kouluun eli kävimme 
päivittäin Kruununhaassa. Kävimme kaupassa 
täällä, näimme tuttuja ihmisiä kadulla ja lasten 
kaikki kaverit olivat täällä. Puolitoista vuotta myö-
hemmin muutimme takaisin.

Se, mikä tekee omasta pienestä perhetari-
nastamme myyttisemmän on se, että muuttaes-
samme takaisin, kaikista etsimistämme kämpistä 
se, mikä lopulta tuli vastaan ainoana oikeana, oli 
huoneisto, joka oli samassa osoitteessa, samassa 
rapussa, samassa kerroksessa kuin entinen asun-
tomme. Me katsomme nyt ovelta meidän vanhan 
huoneistomme ovea.

Vaikka olen aika rationaalinen ihminen, niin 
ainakin romanttisesti voi leikitellä sellaisella tun-
nelmalla, että tässä oli vähän kohtalon johdatusta, 
että kohtalo osoitti että me kuulumme Kruunun-
hakaan ja tähän taloon.

Minkälainen on sinun Kruununhakasi? 
Olen historiafriikki, ja Kruununhaka on minulle 
merkityksellinen siinä mielessä, että se on nykyi-
sen kanta-Helsingin vanhinta osaa. Kun kävelen 
kuin Matti Klinge konsanaan kotoa Stockmannille 
näiden vanhojen kortteleiden ja Senaatintorin läpi, 
aistin historian havinaa. Historia friikki minussa 
saa paljon tyydytystä, se on yksi puoli tässä. Mi-
nulle on bongattu, mikä on Kruununhaan vanhin 
talo ja se on kuulemma Alepan kulma, jonka poh-
jakerros on se tosi vanha. Ja tietenkin Sederholmin 
talo. Ja ihan käytännön mielessä Kruununhaka on 
näitä tosi harvoja Helsingin keskustan alueita, joka 
tuntuu kylältä. Vettä on kolmella puolella ja ainoa 
puoli, jossa ei ole vettä, se on sitten Stocka.

Tunnet olevasi kuin kukkarossa, ei aggressii-
vista läpiajoliikennettä, jonka kääntöpuoli on se, 
että yrittäjät valittavat Kruununhaan olevan liian 
hiljainen. Mutta asujalle se on mukavaa, saa nuk-
kua yönsä rauhassa.

Olet neljännen polven helsinkiläinen, 
missä kaikissa paikoissa olet asunut? Olen 
Marjaniemestä kotoisin, minulla on pitkä sukuta-
rina. Isoisän isä asui Helsingin Vanhassakaupun-
gissa, hänellä oli puutavarabisnes. Hän osti aikoi-
naan maata idästä ja siksi suku siirtyi 20-luvulta 
lähtien nykyiseen Marjaniemeen. Isoisällä ja iso-
isän veljellä olivat nämä nykyisen Itäkeskuksen 
maat, ja kun Metroa alettiin rakentaa, ne maat siir-
tyivät kaupungin omistuksen kautta myyntiin ja 
olen kuullut tarinan, että nuori Erkki Tuomioja ajoi 
Helsingin kaupunginvaltuustossa vahvasti tätä mai-
den pakkolunastamista sloganilla:

”Kaalimaat kaalimaan hinnalla”. Minun iso-
isäni veti kaupungin oikeuteen ja sai vähän pa-
remman hinnan. Marjaniemi ja nykyinen Itäkes-
kus olivat aika landea vielä 60-luvullakin, olen 
syntynyt vuonna 1966.

Mutta monta polvea isän kautta Helsingissä on 
tehnyt Helsingistä minulle merkityksellisen kau-
pungin; merenläheisenä, kaksikielisenä, Suomen 
pääkaupunkina ja suurimpana kaupunkina sillä on 
tietty kulttuuri. Vaikka vanhempieni eron jälkeen 
asuin vuosia Karjaalla ja vain viikonloput ja lomat 
täällä Helsingissä isän luona, Helsinki pysyi arjessa 
mukana. Koskaan ei katkennut yhteys kavereihin 
täällä. Voisin hyvin unelmissani siirtyä synkiksi, 
kylmiksi talvikuukausiksi jonnekin etelään, mutta 
en usko, että haluaisin koskaan muuttaa täältä pois.

Aloitit vuonna 1994 ”Mediapelissä” MTV 
3:ssa, sitten ”Puoli seitsemässä” Ylellä, 
teit ”Peter uutisvirrassa” ja tietenkin ”Uu-
tisvuotoa” Ylellä 12,5 vuotta ja nyt uu-
delleen sitä MTV 3:ssa. Kuinka erilaisia 
töitä ne tekijöidensä kannalta olivat? Niin 
yllättävältä kuin se kuulostaakin, niin esimerkiksi 
uutiset ja Uutisvuoto ovat aika samantyyppisiä, sillä 
Uutisvuoto itsessäänhän on uutissatiiri ja minun 
roolini siinä keskellä vähän niin kuin uutisankkurin 
rooli, samalla ohjelmaisännän rooli. Tekijän kannalta 
se tv:n tekeminen sinällään ei niin paljon eronnut.

Haastatteluohjelmat ovat taas vähän toisenlai-
sia. Tykkään, että tuollainen haastatteluohjelma 
on omalla tavallaan ehkä kaikkein mielekkäintä 
tv:n tekemistä. Olen ihmisutelias ja kiinnostu-
nut ihmisten tarinoista, tykkään haastatella vaikka 
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taksikuskia, tuntemattomia ihmisiä, joilta tari-
noita löytyy.

Mediapeli ja kaikki debattiväittelyohjelmat 
ovat olleet tosi hauskoja. Yhdistävä tekijä on se, 
että istut studiossa, valot on päällä ja lamppu syt-
tyy. Se on ehkä se olennaisin asia tuossa kaikessa 
olkoon ohjelma mikä tahansa. Siinä on se studion 
väreily, se sähköinen studion tunnelma, joka on 
ehkä voimakkain yksittäinen tekijä. Oma ma-
giansa, johon ei kyllästy oikein koskaan.

Luit uutisia 8.5 vuotta – minkälainen on 
työntekijälle se rytmi? Katsojasta tuntuu 
että välillä näkee joka ilta samaa lukijaa, 
välillä ei ollenkaan? Maikkarissa on ollut se 
ajatus, että jotta ankkuriksi saataisiin ihmisiä, jotka 
ovat perheellisiä ja suostuvat monta vuotta teke-
mään sitä työtä, ei montaa iltaa viikossa voi joutua 
uutisstudiossa istumaan. Jos olisi joutunut viisi iltaa 
viikossa olemaan, en olisi koskaan voinut ottaa vas-
taan sellaista työtä, olen perheellinen mies.

Kuinka pitkälle kirjoitatte itse uutiset, 
jotka luette? Uutisia tekevät ihmiset kirjoitta-
vat osittain sähkeitä. Juonnot tulevat enemmän tai 
vähemmän valmiina tai sitten niitä joutuu muok-
kaamaan tai kirjoittamaan kokonaan uusiksi tai 
kirjoittamaan täysin itse. Jos tuli studioon vie-
raita,ministereitä tai muita asiantuntijoita, me 
teimme taustatyön ja kysymykset. Oli siinä toimi-
tuksellista tekemistä, kuitenkin kaksi uutislähe-
tystä illassa.

Se oli mielenkiintoinen työ ja erinomainen nä-
köalapaikka. Olet oikeasti tapahtumien ytimessä, 
reaaliajassa. Mutta aika aikaansa kutakin, tein sitä 
8.5 vuotta, tein 12,5 v Uutisvuotoa, niin ovathan 
ne nykytyöelämässä pitkiä rupeamia.

Uutisvuoto TV I:ssä oli pisin sarjaohjelma, 
joka meillä tv:ssä on mennyt. Minkälaista 
oli tehdä töitä Tommy Tabermannin ja Jari 
Tervon kanssa? Monet tällaiset tarinat kasvavat 
vähitellen isommiksi, niin tämäkin. Se lähti vähän 
yllättäen niin, että Broadcasters sai tämän ohjelma-
formaatin Saku Tuomisen ja Juha Tynkkysen bon-
gattua sen Englannista. Olin lopettanut Mediapelin, 
jossa olin ollut kolme vuotta tekemässä viisi suoraa 

kuin jumalten viesti, että oli hyvä hetki vähän poh-
tia syvemmin tätä omaa tulevaisuuttaan. 

Toinen syy oli se, että tuli tieto Uutisvuodon 
lopettamisesta Ylellä. Olin siellä vieraana viimei-
sessä lähetyksessä ja vähän niin kuin ympyrä sul-
keutui. Sain samana päivänä puhelinsoiton, että 
Maikkari olisi hankkimassa Uutisvuotoa, että sitä 
on haluttu tänne jo muutaman vuoden ajan. Kyllä 
sinun pitäisi tulla sitä tekemään. Tuntui, että tämä 
toisi hyvää vaihtelua uutistyön jälkeen. Olin aina 
tykännyt tehdä Uutisvuotoa enkä koskaan ollut 
sieltä lähtenyt siksi, ettei se olisi ollut hauskaa, 
vaan pelkäsin, että se leimaa liikaa. 12,5 vuoden 
jälkeen olisi hyvä tehdä jotakin muuta. Siinä mie-
lessä oli helppo palata siihen ohjelmaan.

Kuinka erilaista on tehdä sitä nyt, tois-
ten tekijöiden kanssa? Se formaatti on niin 
vahva, että on hirveän tuttua tehdä sitä ohjelmaa. 
Mutta toisaalta siinä on eri ihmiset. Nythän Stan 
Saanila tulee takaisin ja kun Maikkari todella ha-
luaa sen ohjelman, on tunne, että siihen halutaan 
satsata. Tuotantotiimi on muuttunut, se on vähän 
isompi ja tuntuu, että sekin on muuttunut vielä 
vähän ammattimaisemmaksi. Niin että se tuntuu 
taas vähän uudelta ohjelmalta.

Sinulla on takana 25 vuotta mediassa.
Mikä mielestäsi on muuttunut mediamaa-
ilmassa 25 vuoden aikana vai onko? Hir-
veästi. Se, mitä nähdään politiikassa tänään, ei 
pelkästään Suomessa, niin – ottamatta poliittista 
kantaa – sanon rehellisesti ja avoimesti, että se 
tapa millä asioista keskustellaan tänä päivänä ja ne 
asiat, joihin valistuneisuuden vastaisesti aletaan 
uskoa ja tuodaan myös politiikassa esille, sille ta-
valle en voi hurrata millään tavalla. Sitä en voi hy-
väksyä omana poliittisena ja kulttuurisena näke-
myksenäni, koska se ei nojaa sellaisiin arvoihin, 
jotka ovat tieteellisesti todistettavissa ja tähtäävät 
ihmiskunnan parhaaseen. Jos halutaan kyseen-
alaistaa parlamentaarista demokratiaa, on hyvä 
kysyä aikuisen oikeasti, mikä on vaihtoehto?

Onko se Putinin Venäjä, tarjoaako se ihmis-
kunnalle parempaa kuin mitä demokratia tekee 
kaikkine ongelmineen ja sairauksineen? Onko se 
ollut se ihanteellinen yhteiskunta, jossa kaikki ovat 

paratiisissa? Tottakai tämä länsimainen demokra-
tia vähän löystyy ja korruptoituu henkisesti, mutta 
onko XI Jinpingin Kiina, onko se meidän ihmis-
kunnan parempi tulevaisuus? Pohjois-Korea, tai 
Erdoganin Turkki, tarjoavatko ne meille paremman 
mallin olla kansalaisina edistyneessä maailmassa?

Entä tiedotusmaailma, tuntuu niin kuin 
yhteiskunnallinen journalismi ei olisi 
enää in? Johtuuko siitä, että maailma on vähän 
liian monimutkainen ja vaikea tällä hetkellä, me-
diahan ei tykkää monimutkaisista asioista. Mie-
lellään haastatellaan sitä, joka sanoo kyllä ja sitä, 
joka sanoo ei ja siinä on kaksi vaihtoehtoa. Me-
dia haluaa näin ja ymmärtäähän sen, koska pitää 
kuitenkin pystyä yksinkertaistamaan asioita. Mitä 
taas sosiaalinen media on synnyttänyt, niin vuo-
rovaikutus on muuttunut ihan karseaksi. Pahim-
millaan se on pelkkää trollaamista ja raakaa pot-
tuilua. Keskustelusta ei meinaa tulla mitään ennen 
kuin kaikki ovat paitsi poteroissa, mutta vielä niin, 
että sieltä heitetään pelkkää sköndää toisten nis-
kaan ja vielä puskista. Sehän on aika ruma tapa 
olla vuorovaikutuksessa. Maailma on sellaisessa 
heilunnassa ja kellunnassa, että kukaan ei oikein 
tiedä, missä mennään ja samalla ihmiset eivät osaa 
enää kommunikoida mielekkäästi. Mutta kuiten-
kin viimeiset 200 vuotta on eletty valistunutta ai-
kakautta, jossa huuhaajutut ovat alkaneet väistyä 
ja meillä on järki, joka kuitenkin lopussa seisoo 
voittajana. Tässäkin uskotaan, että järki lopulta 
voittaa ja tämä hulluus loppuu, sillä vaikea minun 
on uskoa, että mentäisiin pysyvästi taas maail-
maan, joka meillä oli ennen valistusta.

Sinulla on vaimo ja kaksi lasta, minkä-
lainen on teidän arkenne? Arki on sillä ta-
valla kompakti, että me toimimme muutaman 
korttelin sisällä. Lasten koulu, ja kotimme vai-
moni firman yläpuolella. Minä olen töissä Fre-
dalla. Pasilassa käyn, mutta en istu siellä. Olemme 
molemmat yrittäjiä, se yhdistää meitä ja molem-
milla on sellaiset työajat, että voi tehdä niin paljon 
töitä kuin haluaa, mutta meillä on myös mahdolli-
suus päättää, että nyt ei olla töissä. Se tuottaa aika 
kivan dynamiikan. Me olemme kaikki koti-ihmi-
siä, siellä vietetään paljon aikaa.

debattia viikossa ja oltiin kaikki ihan väsyneitä. Sit-
ten Saku kysyi minulta, että kiinnostaisiko tehdä 
tuollaista satiirihommaa? Sanoin, etten oikein tiedä, 
en ole koskaan tuollaista huumorijuttua tehnyt, 
mutta päätettiin, että kokeillaan.

Katsottiin, miten sen voisi miehittää ja Jari 
Tervo löytyi suht’ aikaisin, mutta toista kapteenia 
ei tahdottu löytää. Ei ollut enää varaa eikä aikaa 
tehdä pilottia ja kun ihan loppumetreillä alkoi tulla 
paniikki, joku sanoi että ”mä katsoin kirjallisuus-
ohjelman, jossa oli vieraana se runoilija Tommy 
Tabermann, joka oli todella hauska ja nokkela.” 
Päätettiin katsoa nauha ja Tommy osoittautui hy-
väksi. Otettiin yhteyttä, ”no mikäs siinä.” Lähdet-
tiin tekemään ensimmäistä jaksoa että noh, näillä 
mennään, ei tässä ehdi paljon harjoitella sen kum-
memmin. Sitten palikat vaan loksahtivat kohdal-
leen. Kumpi on kana-kumpi muna – niin että tu-
liko siitä hyvä tuote sen vuoksi, että meillä oli hyvä 
kemia keskenämme vai päinvastoin. Tämä kol-
mikko toimi hyvin pelkästään positiivisella kemi-
alla. Kaikki me – suhteessa toisiimme – koimme 
pelkkää keskinäistä kunnioitusta ja viihtymistä 
seurassa. Ensimmäinen aikakausihan päättyi sii-
hen, että Tommy päätti hakea eduskuntaan. Ihmi-
sille jäi helposti sellainen ylidramatisoitunut kuva, 
olen kuullut, että Tommy poistui Uutisvuodosta 
kuolemalla, mutta näinhän ei ollut. Kun yksi kausi 
oli päättynyt monen vuoden tekemisen jälkeen, 
hän lähti eduskuntaan. Siihenkin liittyi hieno ta-
rina, sopii siihen Uutisvuodon henkeen. Tommy 
sanoi, että hän pääsi eduskuntaan yhden Espoossa 
pidetyn runoillan ansiosta. Siellä oli 12 kuulijaa 
ja Tommy pääsi noin tusinan äänen marginaalilla 
läpi. Jälkeenpäin muistaa paljon siitä ajasta tällaisia 
hauskoja stooreja.

Pelottiko lähteä uudestaan Uutisvuo-
toon, miksi lähdit? Merja Ylä-Anttila toi mi-
nut Maikkarin uutisiin Yleltä vähän oudolla ta-
valla - aiemmin ei ollut tapana tuoda ulkopuolelta 
ankkuriksi ihmisiä, jotka eivät olleet ankkureita, 
vaan tunnettuja jostain muusta yhteydestä.

Kun Merja lähti sitten Ylelle, olin ollut 8 vuotta 
ankkurina ja tuli vähän sellaista tunnetta, että tämä 
on hyvä näin, mutta jos jotain jännää tapahtuu, 
niin voisi miettiä. Se, että Merja lähti, oli vähän niin 
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 RIITTA HEIMONEN  MOJO ERÄMETSÄ

KURKISTAN TILAAN

K aksi puurakennusta ja kolmikerroksinen 
kivitalo nakottavat pienellä mäellä. Van-
hat perennat, malvat ja monet muut, kuk-

kivat. Suljettu sisäpiha rakennuksineen on kuin 
tasku, jossa voi aistia 1800-luvun maatilan elämää. 

Jos oikein herkistyy, voi pihassa kuulla kanojen 
kaakatuksen, ja Pitkänsillan tuolta puolen, kaupun-
kilaitumilta, tuuli heittää lampaiden määkinää. 

Vankasti kivijalalla seisova talo on kantakau-
pungin vanhin puurakennus. Sen rakennutti alun 
perin merimiehen leski Christina Wörtin. Val-
mistumisvuosi on valistuneen arvauksen mukaan 
1818. 

– Tämä kokonaisuus on täysin uniikki. Kun 
tulen töihin, portin avaaminen nostaa minussa 
joka kerran rauhan, Ruiskumestarin talon museo-
emäntä Anne Rysti kertoo. 

Ruiskumestarin perintö
Pieni kotimuseo Kristianinkadulla kutsuu menneen maailman tunnelmiin. 

Ruiskumestarin talo päätyi kaupungille, kun 
mestarin tyttärentytär, Martta Bröyer, myi sen 
vuonna 1974. 

Museon tittelin ja vastuut talo sai vuonna 
1980. Perusteellisten tutkimusten jälkeen talo res-
tauroitiin ja sinne valittiin ajalle tyypilliset kalus-
teet museon kokoelmista. 

Paksut lattialankut, harmoniset värit ja ko-
dinomainen tunnelma rauhoittavat kuin varkain 
sisääntulijan. Mitään ei ole liikaa. Jokaisella huo-
neella ja esineellä on oma tehtävänsä. Interiööri 
kertoo teollistumisen siivittämästä pikkuporvaris-
ton sosiaalisesta noususta, josta ruiskumestari sai 
osansa ja päätyi lopulta kaupunginvoudiksi. 

– Perunkirjoista selviää, kuinka vähällä ennen 
tultiin toimeen. Luetteloissa mainitaan omaisuu-
tena jopa sukkapari, Rysti kertoo.  

Hän mainitsee kolme erityisen rakasta esi-
nettä, joista hän kertoo usein museovieraille. Her-
rasväen makuuhuoneessa on morsiustäkki, josta 
kukat ja oksistot nousevat esiin kohokuvioina. Se 
on nuoren naisen taidonnäyte, joka pisto pistolta 
ohjasi häntä vanhempien naisten opastamana nai-
seuteen ja vaimon rooliin. 

Salin nurkassa on eleganttiin ulkomuotoon 
verhottu hygieniaväline, pitkävartinen sylkykuppi. 
Itse kuppi on piilotettu laatikkoon, jota peittää la-
silla päällystetty ristipistotyö. 

Makuuhuoneen kakluunissa on ylimääräinen 
luukku, jonka takana on muuriin valettu säily-
tystila. Kas, se on aikansa mikroaaltouuni. Tähän Rysti on opastanut museovieraita kolmen 

vuoden ajan. Toimenkuva vaatii ajanmukaista 
vaatetusta ja eläytymistä 1860-luvun maailmaan: 
kasvimaan kitkemistä, halonhakkuuta ja klapien 
sytyttelemistä leivinuuniin ja kakluuniin. Hormit 
ovat talven jälkeen kosteita ja lämmitystä tarvi-
taan muutaman kerran kesässä. Joulusesongin ai-
kaan työ on jokapäiväistä. 

Ruiskumestari Alexander Wickholm osti ta-
lon perheelleen vuonna 1859. Talo oli okrankel-
tainen, ja pihan ulkorakennukset kätkivät sisäänsä 
hyötytiloja navetasta talliin ja saunaan. Pihan pe-
rältä löytyy edelleenkin huussi eli utetupp.   

Kelpasi pönäkän Wickholmin astella taloonsa 
Erika-vaimonsa ja lapsikatraansa – Augustan, 
Alexanderin ja Fransin – kanssa. Mukana seurasi 
kaksi piikaa ja renki. 

Ruiskumestarin talo
Kristianinkatu 12

Avataan joulukaudeksi 
ensimmäisenä adventtina.

uunilämpimään koloon piikatyttö kiikutti talvi-
päivänä soppakulhon ruiskumestaria odottamaan. 

Palataan vielä talon historiaan. Talon kaupun-
gille myynyt Martta Bröyer ymmärsi talon kult-
tuurihistoriallisen arvon. Perijättärenä hän oli jo 
saanut kylliksi, ja kolmen talon vuokratulot mah-
dollistivat tanssin opinnot Saksassa. Tontin kol-
mikerroksinen kivitalo on hänen äitinsä rakennut-
tama. Nykyisin siinä toimii päiväkoti Virkkula. 

Bröyer palasi taloon vuonna 1956 ja asui siinä 
aina vuoteen 1974 asti. Vanhoilla kruununhaka-
laisilla on muistoja isojen kivitalojen harteiden 
väliin jääneestä talosta. Piharakennuksen hella-
huoneessa asui mummo, jonka kerrotaan jaka-
neen nameja pihapiiriin uskaltautuneille kulma-
kunnan kersoille.  

Ilmainen kotimuseo on harvinaisuus, ja kohde 
vetää puoleensa myös turisteja. Monet paljasjalka-
laishelsinkiläiset ovat iloinneet museon löytämisestä. 
Jos Ruiskumestarin talolla on pistäytynyt joulun ai-
kaan, käynnistä tulee helposti jokavuotinen riitti. 

– Moni on kertonut, että joulu ei tule ilman 
vierailua Ruiskumestarin talossa, Rysti vinkkaa. 
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Talousvaikuttaja Sirkka Hämäläistä ei 
tarvitse maanitella kertomaan suhtees-
taan Kruununhakaan. Kaupunginosa on 

hänelle erittäin tärkeä. ”Tämä on ihana ja kaunis 
kaupunginosa, kylämäinen. Läpikulkuliikennettä 
vain pitäisi saada hillittyä.”

”Olen valtaosan elämästäni tehnyt töitä Kruu-
nunhaassa ja olen myös useampaan otteeseen asu-
nut täällä”, Hämäläinen kertoo esitellessään entisiä 
työpaikkojaan, kotejaan ja muita tärkeitä paikkoja.

Perspektiiviä Hämäläisellä on, sillä Kruu-
nunhakaan hän saapui uutena opiskelijana 1957. 
”Opiskelin ensin oikeustiedettä Helsingin yli-
opistossa, ja opintojen vuoksi piti käydä kuunte-
lemassa raastuvanoikeuden istuntoja Kruunun-
haassa. Vaihdoin myöhemmin Kauppakorkea-
kouluun ja opiskelupaikka siirtyi Töölöön.”

Nuori ekonomi sai työpaikan Suomen Pan-
kista. ”Aloitin pankin tutkimusapulaisena 1961. 
Ensimmäinen työhuoneeni oli Kirkkokadun ja 
Snellmaninkadun matalan kulmatalon toisessa 
kerroksessa”, Hämäläinen näyttää. 

Suomen Pankista tuli Hämäläisen kohtalo, 
kun jatko-opinnot veivät kansantaloustieteen toh-
toriksi ja työtehtävät tulivat yhä vaativammiksi. 
Yli 35 vuotta kestänyt ura huipentui pääjohtajuu-
teen 1992 - 1998. Sitä ennen hän oli ensimmäinen 
naisjäsen keskuspankin johtokunnassa.

Suomen Pankin päärakennuksen ja Kirkkoka-
dun kulman lisäksi Hämäläisen työhuoneita on 
ollut entisen Setelipainon talossa Rauhankadulla 
ja Pohjoisrannassa. ”Valtiovarainministeriön kan-
santalousosaston ylijohtajana toimiessani 1981–
1982 työhuoneeni oli Mariankadulla. Silloin talon 
alakerrassa toimi Pataässä, jossa kävimme jou-
kolla perjantaisin työajan jälkeen”, Hämäläinen 
muistelee katsellessaan Snellmaninkadulle muut-
tanutta Pataässää.

Kohtalona Suomen Pankki
Talousvaikuttaja Sirkka Hämäläinen nauttii Kruununhaan kauneudesta 
ja toivoo keskustatunnelin rakentamista.

Sirkka Hämäläinen työskenteli 35 vuotta Suomen Pankissa. 
Pankin pääjohtajana hän toimi 1992–1998.

”Keskustatunneli tarvitaan” / Kruunun-
haan liikenneolot ovat Hämäläisen mielestä mai-
niot. Raitiovaunulla, busseilla ja metrolla pääsee 
helposti kaikkialle. ”On upeaa, että Laajasalon ja 
Hakaniemen välille tulee kevyen liikenteen silta. 
Se tuo myös meille kruununhakalaisille upeat 
lisäulkoilumahdollisuudet.”

Keskustatunneliin Hämäläisellä on tiukka, 
myönteinen kanta. ”Sitä tarvitaan. Ehdottomasti.”

Hänestä Pohjoisranta on periaatteessa upea, 
mutta vilkas läpiajoliikenne tekee rannasta naut-
timisen vaikeaksi. ”Tervasaari on ihana, pieni ul-
koilualue.”

Hämäläiseltä kysytään jatkuvasti miten hän 
pysyy niin vireänä ja reippaana. ”9-vuotias pojan-
poikani kysyi eilen, miten sinä jaksat, vaikka olet 
jo 80-vuotias.”

Vastaus lienee aktiivinen elämäntyyli. Vaikka 
Sirkka Hämäläinen jäi eläkkeelle 15 vuotta sitten, 
niin työnteosta hän ei luopunut vaan ryhtyi pörs-
siyhtiöiden hallitusammattilaiseksi ja kulttuurivai-
kuttajaksi. Kansallisoopperan hallituksen puheen-
johtajana vierähti yhdeksän vuotta.

Enää näitä luottamustöitä ei ole, Hämäläinen 
on luopunut lähes kaikista tehtävistään. Aika ku-
luu matkustelun lisäksi eri tapahtumissa ja keskus-
telutilaisuuksissa. Esimerkiksi Rahamuseossa jär-
jestettävissä tilaisuuksissa hän käy usein. Eri mai-
den taloutta ja talouspolitiikkaa hän seuraa edel-
leen tiiviisti netin avulla.

Harrastuksina ovat pysyneet vuosikymmenien 
ajan liikunta, kulttuuri ja kesämökkeily. 

Liikunta tarkoittaa Hämäläiselle kävelyä ja 
kotijumppaa. ”Ryhmäliikunta oli aikoinaan ai-
kataulujen vuoksi mahdotonta ja siksi kotijum-
pasta tuli tapa. Tervasaaressa kävelemme pal-
jon, samoin yliopiston kasvitieteellisessä puu-
tarhassa.”

Hiihtoa Hämäläinen harrastaa pohjoisessa, murtomaata ja laskettelua. 
”Laskettelin viime vuonna. Toivottavasti se onnistuu vielä ensi talvena.”

”Teen asioita rauhallisemmin” / Ikääntyminen näkyy Hämäläisen 
mukaan hänessä hidastumisena. ”Teen asioita nykyisin paljon rauhalli-
semmin.” 

Liikunnan lisäksi konkreettinen, fyysinen työ Pihlajaveden saarimö-
killä pitää kunnossa. Puutarhaa ei ole, mutta pusikoitten raivaamista, pöl-
lien kuljettamista ja halkojen tekemistä riittää.

Nykyinen koti sijaitsee Unioninkadulla, Pitkänsillan kupeessa. 
Aiemmin hän on asunut Mariankadulla sekä Maneesikadulla, niin 
sanotussa Kenraalien talossa Liisanpuistikon vieressä. 

Ruokaostoksilla Hämäläinen käy vuorotelleen miehensä Bo 
Lindforsin kanssa. ”Aiemmin kävimme eniten Hakaniemen 
S-marketissa, mutta se meni remonttiin. Nyt käymme Liisanka-
dun ja Kaisaniemen kaupoissa sekä tietysti Hakaniemen torilla 
ja hallissa, tarvittaessa sitten kauempanakin.”

”Aviomieheni pitää ruoanlaitosta, mutta käymme myös 
syömässä Kruununhaan monissa erinomaisissa ravintoloissa, 
esimerkiksi Kirkkokadun Rodolfossa, Liisankadun Kolmessa 
Kruunussa ja Torikorttelin monissa ravintoloissa.” 

Hämäläisen vireyttä selittänee myös terveellinen syö-
minen. ”Sain migreenini kuriin kasvissyönnillä. Olin yli 20 
vuotta ihan tiukka kasvissyöjä, nykyisin syön myös jon-
kin verran kalaa ja joskus valkoista lihaa.”

Ehdoton kasvisruokailu loppui Saksassa, kun Hä-
mäläinen oli Euroopan keskuspankin johtokunnan jä-
sen 1998–2003. Pesti oli täysipäiväinen ja tarkoitti asu-
mista Frankfurtissa. ”Siellä oli silloin mahdotonta olla 
kasvissyöjä. Onneksi tilanne on muuttunut. Nyt sielläkin 
saa hienoja kasvisruokia.”

Maurinkadun Alkoon viinakortti / Kruununhaassa on 
vielä paljon palveluja. ”Kampaamojen määrä on hämmästyttävä. 
Itselleni tärkeä palvelu on R-kioski, sieltä saa kaikenlaisia lippuja ja 
sinne saa ohjattua erilaiset lähetykset postin siirryttyä Hakaniemeen.”

Kaupunginosassa on myös oma Alko. Siihen Hämäläisellä on 
erityissuhde. ”Sain ensimmäisen viinakorttini Maurinkadun myy-
mälästä 1960-luvulla Suomen Pankkiin tultuani. Käytin sitä varsin 
maltillisesti, mutta kortin saaminen oli tärkeä askel aikuistumisessa.”

Viinakorttijärjestelmä oli käytössä vuosina 1944–1970. Kortti 
oli Alkon myöntämä henkilökortti, joka oikeutti väkevien ostami-
seen yhdestä myymälästä. Korttijärjestelmän tarkoituksena oli estää 
alkoholin väärinkäyttö ja trokaus.

 JOHANNA MANNILA  MOJO ERÄMETSÄ
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Olavi Virran 
MENESTYKSEN KULISSIT
Olavi Virta eli loistokauttaan muuttaessaan Meritullinkadulle. Uusi koti 
oli ylpeyden aihe ja erityisesti sen huippuvarustettu keittiö, jossa isäntä 
valmisti omia herkkujaan. Tunnetuin niistä oli jaloviinalihapullat.

Asunnossa oli oma musiikkihuone. Olavi Virta tilasi jääkaapin, pakastimen ja kaasuhel-
lan Amerikasta.

Ennen Kruununhakaa Olavi Virta asui per-
heineen Pääskylänkadun pikkuisessa huo-
neistossa. Sen jakoivat Virta itse, vaimonsa 

Irene ja lapset Ilse, Pauli ja Harriet sekä Virran 
omistushaluinen äiti Ida Maria.

Virta oli ankara isä, joka vaati lapsiltaan täsmäl-
lisyyttä ja hyvää käytöstä. Joskus hän turvautui nah-
karemmiin, jota lapset pelkäsivät. Vaimon paikka 
oli kotona. Mutta näitä avioliiton ensimmäisiä vuo-
sia Irene piti kuitenkin hyvin onnellisina.

Virta lauloi itsensä suomalaisten sydämiin ja 
teki kappaleistaan kuolemattomia. Hän levytti 
uransa aikana yli 600 laulua. Vanhempi sukupolvi 
muistaa edelleen La Cumparsitan, Tulisuudelman, 
Ennen kuolemaa, Metsäkukkia , Täysikuun, Pie-
nen huvimajan, Hopeisen kuun… Virtaa ei turhaan 
kutsuttu Mestariksi.

Rahaa tuli, oli keikkoja, elokuvarooleja, levyjä, 
suosiota. Vauhti koveni, paineet kasvoivat, menes-
tys alkoi vaatia veronsa. Viskiä kului.

MERITULLINKATU 12 on rakennusmestari Emil 
Svenssonin vuonna 1909 suunnittelema myöhäis-
jugendtalo. C-rapun 175 neliön asunnossa on 
seitsemän huonetta, jotka remontoitiin vuonna 
1955 Virran perheen tarpeisiin. Eteisaulan lisäksi 
asuntoon kuului sali, musiikkihuone, kirjasto, ma-
kuuhuoneet ja sähkösauna, joka oli silloin vielä 
harvinaisuus. Keittiöön – valtakuntaansa – Virta 
tilasi jättimäisen jääkaapin, pakastekaapin, kaasu-
hellan ja pienkoneet Amerikasta.

Myöhemmin Pauli löysi isänsä ruokareseptejä ja 
antoi ne kustannettavaksi. Kirjaan Keittiötango – Olavi 
Virran herkkureseptit tuli 70 ateriakokonaisuutta.

 ELINA SIMONEN  U.A. SAARINEN / MUSEOVIRASTO

Olohuoneen lasitiiliseinään upotettiin valaistu 
akvaario, seinät verhoiltiin kuvioiduilla tapeteilla, 
oli tyylihuonekaluja, kristallia, piano ja baaritiski. 
Kodista tuli loistokas lavaste, jota Virta mieluusti 
esitteli lehdistölle. 

Tänä aikana syntyi pariskunnan kolmas yhtei-
nen lapsi – tytär Sheila.

RAHAA TULI KASOITTAIN ja meni saman tien. 
Joskus jääkaapissa ei ollut mitään, mutta pihassa 
seisoi uusi dollarihymy. Virralla oli autoja yh-
teensä 28. ”Rahat on tehty liikkumaan”, hän vain 
ilmoitti vaimolleen.

Naapurit olivat lujilla: vieraat saunoivat öisin, 
soitettiin levyjä ja remuttiin. Lopulta Irene ei enää 
jaksanut emännöidä, vaan vetäytyi vieraiden tul-
leen lastenhuoneeseen.

Virta näytti Suomen kartasta lapsilleen missä 
kulloinkin esiintyi. Lapset oppivat nopeasti ar-
vioimaan, kuinka kauan isän kotimatka kestää, 

toisin sanoen kuinka kauan on vielä rauhallista. 
Humalainen isä oli pelottava.

Mutta oli myös onnellisia hetkiä, jolloin Virta 
kokosi perheensä sohvaan ja sanoi, että he ovat 
hänen kallein omaisuutensa. Joulut olivat seestei-
siä, koska Virta piti jyrkästi kiinni siitä, että joulu 
on lasten juhla ja silloin ollaan raittiita.

HOTELLI TORNIN KYMPPIKABINETTI oli toi-
nen koti. Sinne valuivat myös rahat, koska Olavi 
Virta halusi aina olla illan isäntä. Naiset alkoivat 
soitella kotiin ja lopulta Irene kehotti heitä soitta-
maan Torniin. Myös skandaalilehdistö valpastui.

Ida Maria asui myös Meritullinkadulla. Irene 
sanoikin, että rakkaus puolisoon olisi kestänyt, 
mutta anopin pahantahtoinen tarkkailu kävi sietä-
mättömäksi.

Niinpä hän vuonna 1959 otti mukaansa kolme 
tytärtään ja muutti Ruotsiin. Elämää upean asun-
non kulisseissa oli kestänyt tuskin viittä vuotta.

Krunikka 3/2019 



18    Kruununhaan Asukasyhdistys 19

Krunikka 3/2019 

 MIRJA PYYKKÖ  JOHANNA KARETERVASAAREN KOIRAPUISTOKOHTAAMISPAIKKANA:

”Katson katuelämää 
LUOTILASIN LÄPI”, 
toteaa arjestaan Kabulissa ulkoministeriön virkamies Johanna Jokinen-
Gavidia, joka on myös kruununhakalainen äiti, vaimo ja koiranomistaja.

Olette asuneet Kruununhaassa vuo-
desta 2004. Minkälainen on sinun Kruu-
nunhakasi? Tämä on vähän niin kuin minun 
Suomeni, täällä on kaikki mitä ihminen tarvitsee. 
Rakastan tätä meren läheisyyttä. Ollaan kanta-
kaupungissa, mutta samaan aikaan tämä voisi olla 
jonkun suuren kaupungin esikaupunki. Minulla 
ei aina ole niin vahvaa tunnetta siitä, että pitää 
päästä Suomeen, mutta tulen sitten mistä maasta 
tahansa, minulla on vahva tunne siitä, että minun 
täytyy päästä Kruununhakaan. Varsinkin nyt, kun 
olen Kabulissa, paikassa jossa on hirveän saas-
teinen ilma ja tosi raskasta fyysisestikin, on tämä 
noussut arvoon arvaamattomaan.

Kun lähdet Kruununhaasta ja laskeu-
dut Kabuliin, niin mitä siellä kohtaat en-
simmäisenä, minkälainen sinun arkesi 
on? Koko maailma muuttuu, näissä kahdessa 
paikassa ei ole mitään yhteistä. Mielen maisema 
vaihtuu jo Istanbulissa, kun vaihdan konetta, 
niin siinä hetkessä laittaa sellaisen kabul-vaih-
teen päälle. Se lähtee pyörimään ja tuntuu ihan 
konkreettisesti ardenaliinin nousuna, että nyt olet 
töissä, ja todellisuus pitää kohdata sellaisena kuin 
se on. Kun laskeudutaan Turkki Airlinesilla Kabu-
liin, vastassa on massiivinen turvakoneisto. Pää-
sen VIP in kautta, enkä joudu viettämään aikaa 
terminaalissa, joka on ehkä se tärkein kapinallis-
ten tavoittelema kohde. Kabul sinänsä ei ole has-
sumpi kaupunki, mutta mehän emme pääse sitä 
tutkimaan. Me näemme sen massiivisen turvako-
neiston, joka leimaa kaupunkia niin, että ei välttä-
mättä näe edes rakennuksia.

Kuinka suojattua elämää elät siellä, 
saatko käydä torilla? Shoppailemassa? 
Pitääkö olla huivi? Pukeutuminen on sama 
kuin länsimaalainen businesspukeutuminen. Pit-
kät hihat, mutta huivia en ole koskaan käyttä-
nyt. Mutta arki, se on todella suojattua. Mehän 
olemme diplomaattialueella, joka on sinänsä jo 
hyvin suojattu. Pisin matka, jonka kävelen yksin, 
on ylittää tie minun taloltani suurlähetystöön ja 

se on 15 metriä. Tosin sekin lähtö pitää ensin il-
moittaa radioon, että olen lähtenyt taloltani. Mi-
nullekin on käynyt niin, että olen lähtenyt kadun 
päähän hakemaan pizzaa, enkä montaa metriä 
pääse etenemään kun huomaavat, että tuon ei pi-
täisi olla tuolla. Se on hyvin pieni se liikkumis-
alue. Vuosiin ei Kabulissa ole enää käyty marke-
teissa ostoksilla, ainut minne voimme mennä tällä 
hetkellä on NATON tukikohta, jossa voi käydä 
ostoksilla ja liikkua vapaasti. Se on täysin suojattu, 
sinne laskeutuu ja sieltä nousee helikoptereita 
koko ajan. Kun liikutaan kokouksesta toiseen, 
olemme raskaan turvakoneiston ympäröimiä eikä 
mitään spontaania liikkumista tapahdu. Siinä on 
se minun elinpiirini.

Meille on monelle saattanut syntyä se 
käsitys, että taliban on Afganistanissa 
voitettu voima ja on mietitty, että onko 
siellä palattu siihen arkeen, joka oli 
ennen talibaneja. Mikä tämä taliban-ti-
lanne oikeasti ottaen nyt sitten on? Kyllä 
taliban on vakavasti otettava afgaanitoimija, kapi-
nallisryhmä, joka on tällä hetkellä Dohassa Yh-
dysvaltojen kanssa neuvotteluja käyvä liike. Var-
sinkin maaseudulla varmaan puolet maasta on 
heidän hallinnassaan, mutta urbaanit keskukset 
eivät ole. Osa niistä saattaa olla hiukan talibaniin 
kallellaan, mutta esimerkiksi Kabul ei missään ni-
messä ole, vaikka eivät ne enää kaukana Kabulista 
ole. Se on ihan realismia että talibanin kanssa on 
jonkinlainen poliittinen sopimus saatava aikaan. 
Sotimalla sitä sotaa ei voiteta, aika harvoja on 
kyllä voitettukaan, mutta me – ja koko kansainvä-
linen yhteisö - olemme nyt kuitenkin 2002 vuo-
desta lähtien olleet läsnä raskaalla, korkeimmil-
laan yli 100 000:n joukkovahvuudella, niin soti-
misen tie on kyllä käyty loppuun. Mutta jos ajatte-
len kulunutta vuotta, niin asiat ovat menneet pa-
rempaan suuntaan, neuvottelut ovat selkeästi rau-
hoittaneet Kabulia. Ei vielä niin, että se vaikuttaisi 
meidän elämäämme ja vapauttaisi meidät liikku-
maan enemmän, mutta jotakin tapahtuu. Kabul ei 
ole rauhallinen mutta se on rauhallisempi.
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Lista talibanien sharia-lain mukaan kiel-
tämistä asioista on pitkä. Kiellettyjä ovat 
olleet elokuvat, televisio, musiikki, tanssi, 
muotokuvien hallussapito ja maalaami-
nen, musiikkikasetit, meikit ja muotivaat-
teet, aluksi myös urheilu. Ilman burkhaa 
kulkeneet naiset ruoskittiin. Onko tämä 
kaikki vielä voimassa? Tapaatko kadulla 
meikattuja, muodikkaita naisia? Niin mi-
nähän en kävele koskaan kadulla, minähän katson 
katuelämää luotilasin läpi. Mutta minun lähi-idän 
taustani jälkeen ei Kabulin katukuva masentavalta 
näytä. Tämä pätee varmasti myös Heratiin ja Masa-
riin, näihin isoihin kaupunkeihin. Jos seuraa tali-
banien puhemiehen Twitter-tiliä, niin se, että hän 
pystyy niin selkeitä viestejä twiittaamaan kertoo, 
että kyllähän siinä liikkeessäkin on modernisoi-
tumista tapahtunut. Urbaaneissa keskuksissa aika 
paljonkin on muuttunut silmän näkemisen tasolla, 
tapaan paljon afgaaninaisia, myös meikattuja nai-
sia. Naiset pääsevät nykyisin työelämään ja medi-
assa he ovat hyvinkin meikattuja. Mutta niin kuin 
eräs YK-edustaja sanoi, Afganistan on yhä edelleen 
maana järkyttävin maa syntyä naiseksi. Nykypäivä-
näkin tyttöjen koulunkäynti on yhä harvojen ja va-
littujen oikeus. Sota syö kaiken. Taliban ei varmasti 
ole mikään reformistiliike, mutta heidänkin jou-
kossaan on koulutettuja ihmisiä ja tämän rauhan-
prosessin aikana testataan, kuinka yhtenäisenä he 
pystyvät pysymään, koska hekin joutuvat tekemään 
myönnytyksiä. Yksin taliban ei voi Afganistania 
hallita, siihen tulee pohjoisen sotaherrat ja Kabulin 
hallinto eli jokainen joutuu miettimään.

Vieläkö taliban järjestää näitä julkisia 
hirttäjäisiä murhaajille, pettäjille, ho-
moseksuaaleille? Sen tiedon mukaan mitä 
meillä on, kyllä niitä järjestetään, mutta luulen 
että ne eivät ole kovinkaan julkisia tilaisuuksia. 
Talibanit eivät missään nimessä tällä hetkellä mai-
nosta itseään siviilejä loukkaavina. On ihan sel-
vää, että he ovat sharia-lakiin sitoutuneet, mutta 
sharia-laillakin on aika monta tulkintaa.

Olet ollut Kabulissa 14 kuukautta, mikä 
sinua kiehtoo siinä työssä, vaikka elä-
minen siellä on vaikeaa? Minua ylipäätänsä 

kiehtovat hauraat valtiot, joissa kaikki on vähän 
vaa’an kielellä. Koen, että meidän tehtävämme on 
mielenkiintoisinta sellaisissa paikoissa, joissa dip-
lomaatit joutuvat kyseenalaistamaan omaa osaa-
mistaan ja laittamaan itsensä likoon. Kabulissa on 
oltava 100%-sesti pelissä, muuten et kestä siellä 
kuukauttakaan. Olen lukenut kansainvälistä poli-
tiikkaa, rauhan ja konfliktin tutkimusta. Olen aina 
ollut kiinnostunut konfliktin dynamiikasta, että 
mikä saa ihmiset sotimaan, mitkä ovat ne motii-
vit. Kyllä minulle oli hirveän merkittävä se viime 
kesän tulitauko. Olin vara-asiainhoitajana suurlä-
hettilästä tuuraamassa ja näin silloin, että maalla 
on toivoa. Minulla on näihin ympäristöihin vähän 
sama suhde kuin alkoholistilla viinaan, niin että 
on ihan hyvä, että on välillä sellainen pieni tauko, 
koska muuten alkaa tottua konfliktin ilmapii-
riin. Kyllä se intohimo varmasti säilyy. Minulla on 
puhtaasti perhesyyt, että teen pikkaisen yli vuo-
den. Maksimi palvelusaika Suomelle on Afganis-
tanissa kaksi vuotta. Useilla mailla se on vain yh-
den vuoden. Meillä on teinipoika ja toinen vuosi 
poissa olisi liikaa. Mieheni on YK-virkamies, joten 
sukkulointia maailmalla on hyvä tasapainottaa.

Kun tulet Helsinkiin ja Kruununhakaan, 
niin mitkä ovat ne ensimmäiset asiat, joi-
hin reagoit? Täytyy sanoa, että puhdas ilma! En 
ole ikinä aiemmin arvostanut niin paljon sitä tun-
netta, että voi hengittää niin helposti, ja tietysti va-
paus ja turvallisuus. Enkä ole ikinä ajatellut, että ar-
vostaisin Alepassa käyntiä kello 10 niin paljon! 

Sinulla on 18 kuukautta vanha rho-
desian koira Nea. Olisiko mahdollista 
pitää häntä siellä? Ei. Siellä on upeita afgaa-
nikoiria ja paljon pommikoiria. Me emme saa 
viedä mukanamme mitään muuta kuin matka-
laukut, se on totaalisesti ei-perheasemapaikka. 
Mutta täytyy sanoa, että stressin purkamisessa 
koira on ihan mahtava! Vaikka et tunne stressiä 
siellä, niin vähitellen sen tajuaa, kun kotiin palat-
tua väsyttää aluksi ihan tajuttomasti pari päivää, 
ja sen jälkeen osaa vasta nauttia kaikesta vapau-
desta, kun kehon jännitys alkaa purkautua. Siinä 
Nea on hyvä, että pääsee taas rutiineihin kiinni.

  ULLA JANHONENMINUN MANSIKKAPAIKKANI

Pia Siljamoa jännitti hirveästi. Miten ih-
meessä hän – umpisavolainen – pärjäisi 
keskellä Helsinkiä?

Tämä ajatus myllersi Pian päässä, kun hän 
muutti miehensä kanssa Kruununhakaan talon-
mieheksi elokuussa 1992. 

Muutto oli pakon sanelema, sillä lama oli vie-
nyt edellisen työpaikan Rantasalmella. Pia on 
koulutukseltaan lastenhoitaja ja hän oli ehtinyt 
työskennellä myös nuorisokahvilan pitäjänä ja 
vanhusten hoitajana. 

”Meille sanottiin, että tänne halutaan pitkäai-
kainen talonmies. Toive toteutui, sillä olen ollut 
täällä 27 vuotta.” 

Aluksi Pia asui Snellmaninkadulla, nyt koti on 
Mariankadulla. Huollettavia taloja on neljä. 

Hänen lempipaikkansa on Mariankadun ja Vi-
ronkadun kulmassa vihreän talon, nykyisen koti-
talonsa edustalla.

”Olen nähnyt kulmalta kaikki vuodenajat ja vuo-
rokauden ajat. Eikä siellä koskaan tarvitse olla yksin.”

 Aamuisin lapset kouluun mennessäään huuta-
vat jo kaukaa Pialle hyvät huomenet, samoin töi-
hin kiiruhtavat. Päivisin moni vanhus tulee vaihta-
maan kuulumisia. 

”Olen usein vanhuksen ainut päivän juttukaveri.” 
Pia Siljamo tuntee kruununhakalaiset jo parin 

sukupolven ajalta.
”Ihanaa, kun entiset lapset tulevat 

Kaupungin paras kulma 
Kiinteistönhuoltaja Pia Siljamon, 63, lempipaikka on Mariankadun 
ja Vironkadun kulma. Paikassa yhdistyvät työ ja huvi.

tervehtimään omien lastensa kanssa.”
Kadunkulmaan liittyy myös kansainvälistä jän-

nitystä, sillä Israelin suurlähetystö sijaitsi Viron-
katu 5:ssä liki parikymmentä vuotta. 

”Pommiuhkausten takia katuja suljettiin, ja 
suurlähetystöön mentiin monen turvaportin 
kautta. Lähetystö kaipasi usein talonmiehen apua.”

Pia Siljamo kokee palanneensa juurilleen, sillä 
vasta täällä asuessaan hän sai tietää, että hänen äi-
tinsä on syntynyt Kirkkokadulla.

”Äitini muutti Joroisiin murrosikäisenä eikä 
koskaan tullut puheeksi, missä päin Helsinkiä hän 
oli syntynyt.”

Kun äiti tuli vieraisille Pian luokse, hän oli 
Kruununhaassa kuin kotonaan. Kerran hän selaili 
puhelinluetteloa katsoakseen olivatko entiset poi-
kaystävät hengissä. Yksi sieltä löytyi. 

Kului jonkin aikaa, ja Pia tapasi sattumalta tä-
män entisen poikaystävän. 

”Hei, sinä äitini exä”, tervehdin miestä. 
Mies hämmästyi aluksi valtavasti, mutta 

muisti Pian äidin hyvin.
”Se oli hauska kohtaaminen, kuten kaikki 

muutkin kohtaamiset Kruununhaassa.”
Pia Siljamo ei suunnittele jäävänsä eläkkeelle. 
”Työ pitää virkeänä. Rakastan jopa lumisia 

talviaamuja! Kun lakaisen lunta Mariankadun ja 
Vironkadun kulmassa, mietin, että olenpa minä 
onnentyttö.”



22    Kruununhaan Asukasyhdistys 23

Krunikka 3/2019 
  MARJE VUORISALO
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www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma
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Joe Speedboat, Avain 2008. 
Kääntäjä Titia Schuurman on illan vieraana.
Tied. marje.vuorisalo@gmail.com
www.krunikka.fi
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HELSINKI-baari
Suomentaja ja kirjailija Eero Balk avasi lukupiirin vieraana Jaroslav Rudiš’n 
luettavana olleen romaanin taustoja, Punkin loppu Helsingissä, Basam 
Books 2012. Tällä kertaa koko vuoden kirjavalinnoilla me asukastilan 
lukupiiriläiset olemme kartoittaneet omaa eurooppalaisuuttamme.

Eero Balkin erikoisalaa ovat Itä-Euroopan 
slaavikielet, muun muassa venäjä, ukraina, 
tšekki, slovakia, ylä- ja alaserbi. Hän on 

kääntänyt yli 30 kirjaa. Ansioistaan kääntäjänä Balk 
on saanut lukuisia palkintoja. Vuonna 2008 hänet 
valittiin kansainvälisen Jaroslav Hušak-seuran kun-
niajäseneksi. Matkailijat tuntevat hyvin hänen kir-
jansa Sankarimatkailijan Praha, Like 1997.

Helsinki-baari / Vuonna 1987 itäsaksalainen 
punkkari Ole ja kaverinsa Frank tutustuivat län-
sisaksalaisen Die Toten Hosenin rauhankonser-
tissa tšekkiläiseen Nancyyn. Sieltä kolmikko yritti 
paeta länteen, mutta matka tyssäsi rajalle. Kolmi-
kon tiet erosivat.

Ole, Frank ja Malcolm perustivat sen jälkeen 
maanalaisen punkbändin. Berliinin muurin mur-
ruttua bändille tarjoutui tilaisuus myös laajalle 
kiertueelle. Sen oli määrä huipentua Helsinkiin. 

Pääsy kuitenkin torpattiin Turun satamassa. Skan-
dinavian kiertue Kööpenhaminan, Oslon, Göte-
borgin ja Uppsalan jälkeen jumittui Malcolmiin. 
Rajaviranomaisille peitenimi Malcolm kuului itä-
saksalaiselle vakoojalle.

Helsingistä, toteutumattomasta haaveesta, tuli 
kaverusten parikymmentä vuotta myöhemmin 
perustaman vaihtoehtobaarin nimi itäsaksalaiseen 
kaupunkiin. Maailma Helsinki-baarin ympärillä 
oli rajussa muutostilassa.

Jaroslav Rudiš’n esikoisromaani Nebe pod 
Berlínem, Taivas Berliinin alla, ilmestyi 2002. Kir-
jan nimi viittaa Wim Wendersin Berliinin taivaan 
alla -elokuvaan. Rudiš on tehnyt yhdessä piirtäjä 
Jaromir 99:n kanssa kolmiosaisen kulttimaineen 
saavuttaneen sarjakuvaromaanin Alois Nebel, 
josta on tehty myös animaatioelokuva.
– Hän on fiksu ja filmaattinen, viihtyy paljon Sak-
san puolella, Eero Balk kertoi.

– Heti kirjan alkulehdiltä mieleen tuli Aki Kauris-
mäki.

– Niinkö?

– Tunne vahvistui Helsinki-baarissa. Sen niukka 
tarkoin valittu esineistö punaisine italiattarineen 
myötäili Akin elokuvia.

– Mielenkiintoista, Balk huudahti.

”Ole avasi baarin ja nimitti sen Helsingiksi. 
Sen kaupungin mukaan, jonne Automatin kiertu-
een piti huipentua, mutta jonne he eivät koskaan 
päässeet. Niinpä Ole pääsi tänne ja tämä on hänen 
Helsinkinsä.

Suomesta hänellä oli vain hämärä käsitys pa-
rista erittäin hitaasta elokuvasta, joissa ei turhia 
puhuttu. Hän tunsi myös pari rockbändiä. Joku oli 
sanonut hänelle, että pohjoisessa pidetään mini-
malismista, ja sen hengessä hän järjesti baarinkin: 
kahvia, olutta, viiniä, kymmentä eri votkaa, vielä 
muutamaa muuta väkevää, jotain alkoholitonta. 
Votkasta tehdään myös paikan ainut cocktail, 
votka mineraalivedellä, joka on kuulemma vanha 
suomalainen resepti.”

Kaurismäki-veljesten ja kumppanien Corona 
baari & biljardi perustettiin Eerikinkadulle 1992. 
Helsinki-baarissa pelataan jääkiekkopeliä. Corona 
baarin alakerrassa on elokuvateatteri. Ja kas! Olen 
baarissa seinästä maanalaisten porausten seu-
rauksena tipahtaa tiili. Tarkemmin tarkasteltuna 
seinästä paljastuu umpeen muurattu oviaukko ja 
oviaukon takaa filmihuone: projektori, kangas, 
filmilaatikoita ja muun muassa täysiä seitsemän-
kymmenvuotiaita konjakkipulloja.

Ole kutsui silloin tällöin kavereita näyttääk-
seen heille filmejä. Elokuvailtana Helsinki-baari 
oli kiinni. Mykkäfilmejä nimiltään muun muassa 
Kolme neitsyttä, Ilta tyttöjen sisäoppilaitoksessa, 
Lemmenlaiva, Neiti Ruusunen ja Kaksi ystävätärtä.

Eero Balk kertoi kääntäneensä kirjan kolmessa 
kuukaudessa. Kirjan kieli on pitkälti puhekieltä, 
johon oman lisänsä toi esimerkiksi Nancyn tšek-
kislangiin sisältyneet monet saksankieliset sanat.

– Kääntäjäuran huippuja ovat esimerkiksi sa-
nonnat, joista tietää, ettei niitä voi käyttää enää 
myöhemmin. Tästä esimerkkinä Balk mainitsi: - 
Kirjassa naapuri koputtaa seinään ja pyytää hil-
jaisuutta. Toisella puolella kitaraa täysillä rämpyt-
tävä Ole vastaa takaisin ”Kivat sulle!”.

Punkin loppu Helsingissä avaa kiinnosta-
valla tavalla punkkulttuuria itä-eurooppalaisessa 

viitekehyksessä noina historiallisina vuosina. Entä 
meillä? Pelle Miljoona! Hän tuli lukupiiriläisten 
mieleen ensimmäisenä. Keskusteltiin Esa Saarisen 
punkakatemiasta. Meidän punkimme oli selvästi 
kesytetympää itäiseen verrattuna. Idässä lopulta 
raivaustraktorit ajoivat anarkistisen liikkeen yli tai 
niin ainakin kävi Helsinki-baarille.

Kruununhakalaisten oma legendaarinen kult-
tipaikka Kirkkokatu 1:ssa sulki ovensa muutama 
vuosi sitten. Lounastajat pysyivät vuosikymmenet 
uskollisina paikan pelkistetylle muuttumattomuu-
delle. Alku-baarin voi edelleen tunnistaa muun 
muassa joistakin Aki Kaurismäen elokuvista.
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”Taikuus imi heti ja muut harrastukset saivat 
jäädä”, muistelee Tyni lapsuuttaan aurinkoi-
sessa Kruununhaassa, mustarastaan viser-

rellessä taustalla. Nuorukainen otti lapsuudesta 
lähteneen harrastuksen tosissaan: 16-vuotianaa 
hän voitti Saksassa taikurikisan, joka vei nuoren 
taikurin Las Vegasin lavoille. Taikuus on verenpe-
rintöä, sillä 1970–1980 -luvuilla maailmaa kier-
tänyt taikuri Jorma Airaksinen on samaa sukua. 
Tyni paljastaa, että avustajan sahaaminen kahtia 
ei kuulu hänen perusrepertuaariinsa, mutta sitä-
kin temppua hän on vuosien varrella esittänyt, Ai-
raksisen tavoin.

Tatu Tyni on tehnyt paljon. Omien taikuri-
esitystensä lisäksi hän on ollut taustavaikuttaja 
useissa teatteriesityksissä. Hänen suunnittele-
miaan taikoja ja illuusioita on nähty mm. Suo-
men Kansallisteatterissa, Helsingin Kaupungin-
teatterissa ja Svenska Teaternissa. ”Teatteria on 
ollut kiinnostavaa tehdä. Hienoja yhteistöitä olen 
tehnyt esimerkiksi Kristian Smedsin ja Saana La-
vasteen kanssa. Näissä töissä illuusio on ollut osa 
tarinankerrontaa.” Tyni muistelee Helsingin Kau-
punginteatterin Tuhkimo-esitystä, jossa ilmaan 
noussut kurpitsa maahan posahtaessaan muuttui 
auton kokoiseksi vaunuksi. ”Tällaiset vanhanaika-
set, manuaaliset temput vaativat paljon henkilö-
kuntaa ja varastotilaa”, paljastaa taikuri Tyni. Van-
hanaikaiset – onko taikureillakin omat muotivil-
lityksensä?

Tyni hallitsee klassisen taikuuden, mutta hä-
nen tähtäimensä on tulevaisuudessa. Tällä het-
kellä taikuri kehittää digitaalista näyttämöä. Hä-
nen mukaansa se on taikaevoluution seuraava 

ILMAN TAIKASAUVAA 
maailman valloitukseen
Kaikki alkoi 4-vuotiaana, kun Tatu Tyni sai Mikki Hiiren taikatemput 
-taikakirjan. Vuosien varrella taikuudet ovat kehittyneet, sillä 
nykyisin taikuri suunnittelee digitaalista näyttämöä, vientituotetta, 
jolla tähdätään esitystaiteen maailmanmarkkinoille.

aste. Tiiminsä kanssa Tyni rakentaa illuusioita, 
joissa täysin tyhjään tilaan voidaan takoa mitä 
vain. Voiko taikuri takoa itsensä pois? Tyni hy-
mähtää arvoituksellisesti. ”Nykytaikuri tarvitsee 
hatun sijaan läppärin. Sieltä se kani nykyisin il-
mestyy”, hän täsmentää.

Digitaalinen näyttämö mahdollistaa esitys-
ten siirtämisen kevyesti ympäri maailmaa. Taikuri 
Tyni tuleekin työskentelemään tulevina vuosina 
paljon maailmalla niin esiintyjänä, illuusioiden 
suunnittelijana kuin opettajanakin. Digitaalisen 
näyttämön mahdollisuudet ovat rajattomat ja ke-
hitystyö on Tynin intohimo. Taikurin haaveena 
on luoda kansainvälistä näyttämötaidetta. ”Ehkä 
jo lähivuosina kotimainen teatteriteknologia, yh-
dessä näyttämölle tuodun elokuvamaisen tarinan-
kerronnan kanssa, valtaa maailmaa Supercellin 
ja Rovion tavoin”, pohtii Tyni. Tällä hetkellä hän 
työskentelee Dracula – pahan synty ja tuho -esi-
tyksen parissa. Parituntisen esityksen voi nähdä 
lokakuusta lähtien Astoria-salissa, joka muuttuu 
Tynin käsissä digitaaliseksi näyttämöksi.

Entä mitä taikuri aikoo taikojen avulla muut-
taa Kruununhaassa? ”Ei täällä tarvitse taikoa, 
tämä kaupunginosa toimii.” Tyni rakastaa rauhal-
lista Kruununhakaa, jossa taikuri on asunut ja pi-
tänyt työhuonetta erimittaisissa jaksoissa jo parin 
vuosikymmenen ajan. Erityisesti taikurin sydäntä 
lämmittävät pienet, mukavat kivijalkaputiikit ja 
hyvät ravintolat. ”Tässä kaupunginosassa viihtyy”, 
huokaa taikuri salaperäisesti. Juuri silloin, arvaa-
matta, taikuri häviää savuksi ilmaan, ja huomaan 
olevani yksin mustarastaan salaperäisen laulun 
ympäröimänä.

 SEPPO VÄLINEN  MOJO ERÄMETSÄ

Krunikka 3/2019 
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Surun asiantuntija
Mikko Monosen hautaustoimisto Liisankadulla on yksi Kruununhaan 
ikonisista maamerkeistä. Siellä työskentelee toimistonhoitaja Seija Ranssi.

 ELINA SIMONEN  MOJO ERÄMETSÄ

HAUTAUSTOIMISTOSSA on hillitty 
tunnelma. Odotustilassa on muu-
tama nojatuoli, hautakivimalleja, sei-

nällä maalaus joviaalin näköisestä maalarimes-
tari Mikko Monosesta, joka perusti toimistonsa 
vuonna 1918. 

Suomen laki edellyttää, että hautajaiset on jär-
jestettävä viipymättä kuoleman jälkeen. Omai-
sen lähtö on vielä tuoreena mielessä, kun Mono-
selle otetaan yhteyttä. Sinne tullaan surullisena, 
järkyttyneenä, helpottuneena, lamaantuneena tai 
tunnekuohun vallassa. Seija Ranssi ei voi varata 
tapaamiselle minuuttiaikataulua. Kiirehtiä ei voi 
eikä saa. Surua on kunnioitettava.

Hänen ammattinsa vaatii psykologista silmää. 

Joskus kuolinviestin saaneet omaiset tule-
vat suoraan sairaalasta Monoselle. Ajatukset ovat 
vielä myllerryksessä, vaadittavat asiat eivät muistu 
mieleen.

Tärkein asia on vainajan henkilötunnuksen 
antaminen – ilman sitä mikään ei etene.

Seuraavaksi asiakkaan kanssa käydään yhdessä 
läpi lomake, jonka täyttäminen tuo jo etäisyyttä 
tunteisiin. Siinä kysytään mm. hautapaikasta, pa-
pista, kanttorista, tuhkauspaikasta, arkusta, vaina-
jan vaatetuksesta, arkun kuljetuksesta, kustannuk-
sista jne. Asiakas saa lomakkeesta kopion, josta 
hän näkee, mistä on sovittu. 

”Olisi toivottavaa, että omaiset olisivat so-
pineet hautajaisjärjestelyistä jo ennen tuloaan 
meille. Joskus niistä aletaan neuvotella vasta 
täällä. Sitten ollaankin ehkä erimielisiä, soitellaan 
myöhemmin ja halutaan muuttaa jo sovitut asiat. 
Uusperheille tilanne saattaa myös olla ylivoimai-
nen. On tuore leski ja vanha vaimo, entiset ja ny-
kyiset lapset. Herkkä tilanne tuo tunteet pintaan 
ja vanhat kaunat saattavat räjähtää”, sanoo Seija .

Jotkut tilanteet järkyttävät Seijaa henkilökoh-
taisesi. Kerran jo saattohoidossa oleva potilas tuli 
järjestämään omat tulevat hautajaisensa. Oli myös 
henkilö, joka kuoli itse suunnitellessaan omai-
sensa hautajaisia. Lapsen kuolemaan ei totu.

HAUTAJAISJÄRJESTELYISSÄ ON MONTA 
MUUTTUJAA. Kun lomake on täytetty, Seija 
ryhtyy toteuttamaan omaisten toivomuksia. Jär-
jestelyt pitävät myös omaiset aktiivisina. 

Jos tuttua pappia ei ole, Seija aloittaa siunaus-
paikan varaamisesta, koska sen aikataulu säätelee 
kaiken muun. On varattava pappi, arkun kulje-
tus, kantajat, kukat, havutus, valokuvaus, ohjel-
malehtinen, muistotilaisuus tarjoiluineen, hauta-
kivi, kuolinilmoitus, uurna, mahdollinen perun-
kirjoitus. Jos hautapaikkaa ei ole, Seija tiedustelee 
omaisten toiveita. Siunaustilaisuus järjestetään 
noin kolme viikkoa kuoleman jälkeen. Sen jälkeen 
tulee vielä mahdollinen uurnan lasku, johon päät-
tyy hautaustoimiston vastuu asiakkaalle.

Kuolemaan liittyvä työ ei seuraa Seijaa uniin, 
mutta jos esimerkiksi on tulossa suuret hauta-
jaiset hän saattaa käydä mielessään yöllä läpi sen 

yksityiskohtia. Hautajaisiin hän osallistuu halu-
tessaan valvoa, että kaikki sujuu. 

”Yhä useampi ihminen suunnittelee omia hau-
tajaisiaan etukäteen, vaikka aihe on edelleen hy-
vin herkkä tai jopa tabu. Toiveet kyllä helpottaisi-
vat kovasti omaisten työtä. Mutta usein vainaja on 
jo eläessään ehtinyt toivoa, että muistojuhlasta tu-
lisi iloinen. Nyt halutaankin usein sijoittaa rahaa 
mieluummin muistotilaisuuteen kuin itse hauta-
jaisiin.

HAUTAJAISILLAKIN on muotinsa. Nyt anne-
taan yksi ruusu, mittavia kukkalaitteita näkyy lä-
hinnä arkkuhautajaisissa. 

”Hautajaiset ovat arkipäiväistyneet. Minusta 
se on hyvä asia, koska kuoleman pitäisi olla luon-
teva osa elämää. Muistotilaisuudet ovat myös 
tärkeitä, koska ihmisillä on tarve olla yhdessä ja 
muistella. Tehdä yhteenveto vainajan elämästä.

Joskus omaiset haluavat nähdä vainajan vielä 
kerran tai pukea hänet omiin vaatteisiin. Se tapah-
tuu silloin sairaalassa, jossa vainaja on ollut kylmi-
össä ennen arkkuun panemista. Jos siunauspaikan 
vahtimestari suosittelee, voi vainajan vielä hyväs-
tellä avoimen arkun äärellä puoli tuntia ennen siu-
nausta.

Jos kuolemasta on kulunut jonkin aikaa, ruu-
misauton kuljettaja kertoo, voiko vainajaa katsoa 
vai ei. Kerron hänen viestinsä eteenpäin omai-
sille”, sanoo Seija.

Arkku on pakollinen, ilman sitä ei saa haudata 
eikä tuhkata. Monosen toimiston takahuoneessa 
on parisenkymmentä eri hintaluokan arkkua ja 
uurnaa. Lasten arkut ovat hienotunteisesti kaapin 
oven takana.

Tilassa on myös tuoli, koska joku saattaa ro-
mahtaa. Arkun valitseminen voi olla liian kova ko-
kemus.

Hautausmaan lisäksi laki sallii uurnan laske-
misen tai tuhkan sirottelun myös tietyille alueille 
mereen tai vaikka mökkitontille, jos siihen on 
saatu maanomistajan kirjallinen lupa. Meriuur-
nissa on reiät, jotka varmistavat sen vajoamisen 
pohjaan saakka. 

Normaalit hautajaiset maksavat kaikkineen 
1500 – 3000 euroa.

Asiakkaan suruun ei saa mennä mukaan, eikä sitä 
saa vähätellä, kustannuksista puhuminen vaatii 
hienotunteisuutta. ”Ei näihin kohtaamisiin voi 
oikein kouluttautua. Vasta nyt on ensimmäistä 
kertaa alkanut hautauspalvelualan kaksivuotinen 
koulutus”, kertoo asiallinen, rauhallisesti puhuva 
Seija Ranssi. 

”Minulle ei kuulu, millainen suhde omaisilla 
on ollut vainajaan eikä kuolinsyy, vaikka huo-
maan, kuinka juuri se saattaa stressata asiakasta. 
Tosin yllättävän moni avautuu itse – se on kenties 
myös surutyötä. Ne, joita kuolema on kosketta-
nut eniten tai ne, joille se on ollut helpotus, tai ne, 
jotka tuskailevat hautajaiskustannuksista haluavat 
eniten kertoa vainajasta”, sanoo Seija.



28    Kruununhaan Asukasyhdistys 29

Krunikka 3/2019 

HELSINKI SAMBA CARNAVAL® 2019
Noin tuhat esiintyjää oli mukana tanssimassa ja soittamassa Senaatintorilta lähteneessä sambakulku-
eessa. Tapahtuma järjestettiin jo 29. kerran ja tänä vuonna hyvin aurinkoisissa merkeissä.

HELSINKI PRIDE 2019
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta oli marssimassa kymmeniätuhansia ihmisiä. 
Myös Pride-kulkue starttasi Senaatintorilta.

KALASTAJA-EEMELIN ONGINTAKISA 2019
Kruununhaan pienempiin, mutta perinteisiin tapahtumiin kuuluu tämä Helsinki-päivänä järjestettävä 
koko perheen ongintakilpailu. 

STADIN CRUISING
Sateisena heinäkuun perjantai-iltana Kauppatorin täytti upeista harrasteajoneuvoista lähtevä matala mö-
rinä kuten jo yli 30 vuoden ajan joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Sambaa ja sateenkaaria
  MOJO ERÄMETSÄ



KRUNIKAN FESTARIT

MEST
SUURET

ARIT
Syyskuun 22.päivä polkaistaan käyntiin jo kuudennet 
Krunikan festarit, joiden keskiössä ovat tänä vuonna 
suuret mestarit. 

AVAJAISPÄIVÄNÄ 22.9. kuullaan Katumankelia Cafe 
LOVissa sekä tunnelmoidaan viulumusiikin tahdissa 
Ravintola Kolmessa Kruunussa 

MAANANTAINA 23.9. lähdetään kummituskävelyl-
le.  Kruununhaan kummitustarinat -kierros lähtee 
Kaupunginmuseolta ja päättyy Ruiskumestarin talolle. 
Ilmoittautuminen etukäteen kaupunginmuseon 
sivuilla!

TIISTAI 24.9.  on täynnä painavaa asiaa. Uudet festa-
ritoimijat Tieteiden talo sekä Kasvatustieteiden laitos 
järjestävät monipuolisen ohjelman. Siltavuorenpen-
kereen majesteettiseen rakennukseen pääsee lisäksi 
tutustumaan kävelykierroksella.

KESKIVIIKKONA 25.9.  keskustellaan filosofiasta Tiede-
kirjassa Snellmaninkadulla. Filosofit Ilkka Niiniluoto, 
Kaisa Kortekallio ja Eetu Viren kertovat myös omista 
filosofisesta kirjallisuuslöydöistään ja antavat filosofi-
sia kirjatärppejä. Illaksi kannattaa suunnata Svenska 
Klubbenille, jossa Iskelmätaivaan legendaarisen 
tähden Olavi Virran tuotantoa tulkitsee huikea Jani 
Koskinen Timo Peltosen juhlaorkesterin säestämänä.

TORSTAINA 26.9. heittäydytään tanssin pyörteisiin 
Kirjan Talolla. Tanssi-iltamien artisti on iki-ihan Rita 
Linna, joka tulkitsee klassikoita menneiltä vuosilta. 
Saanko luvan?

PERJANTAINA 27.9. pitää kiirettä. Illan voi aloittaa 
Kiinteistömaailman after workista, jossa kuullaan 

Brasilian rytmejä, siirtyä sitten Kaupunginmuseolle 
sanataiteen pariin kuuntelemaan Einon Leinon runo-
ja, josta Tuomiokirkon kellot kutsuvat kuuntelemaan 
festareiden suurtuotantoa eli Mozartin Requiemia. 
Helsinginkadun filharmonikot, kamarikuoro Viva vox 
ja Kallion kantaattikuoro upeine solisteineen konser-
toivat myös lauantaina Kallion kirkossa. 
 Illan päättää Marian Helmessä Kimmo Härmä, 
jonka ohjelmistossa on tänä vuonna Topi Sorsakoskea 
ja Elvistä.

LAUANTAINA 28.9. Laterna Magicassa tavataan Suomen 
supernaisia -lastenkirjasarjan tekijät Leena Virtanen 
ja Sanna Pelliccioni, jotka kertovat kirjojen synnystä ja 
lukevat niistä otteita. 
 Festarit juhlitaan loppuun Kallion puolella Gra-
niittilinnassa. 
 Koko viikon Kansallisarkistossa (Rauhankatu 17)
Hallitusmuoto 100-näyttely, johon voi tulla tutustu-
maan arkiston aukioloaikoina.

SUNNUNTAI 22.9.
13:00–15:00   

AVAJAISET LIISANPUISTIKOSSA
Esiintymässä Katumankeli, Kenkävaahto sekä MeHMon 
oppilaita. Tarjolla ruokaa ja juomaa paikallisten yrittä-
jien toimesta, pelastuskoiria, ilmapalloja, arpajaiset ja 
paljon muuta!

17:00 Cafe LOV, Mariankatu 13B Katumankeli-yhtye 
viihdyttää.

18:30 Kolme Kruunua, Liisankatu 5 Laura Lintula 

viulu ja Jasse Merivirta, piano. 

MAANANTAI 23.9.
17-18:30 Kruununhaan kummitustarinat -kierros läh-
tee kaupunginmuseolta (Aleksanterinkatu 16) ja päättyy 
Ruiskumestarin talolle (Kristianinkatu 12). Ilmoittautu-
miset kaupungimuseon sivuilla Tapahtumat-kohdassa.

18:30 NMKY:n Sali, Vuorikatu 17 Meri-Helsingin 
musiikkiopiston ja NMKY:n musiikkikoulun yhteinen 
oppilaskonsertti.

TIISTAI 24.9.
13:00 Kansallisarkiston tutkijasali, Rauhankatu 17 
Sibelius-lukion oppilaiden kamarimusiikkikonsertti

17.00–19.00  Helsingin yliopisto, Kasvatus tieteiden  
tiedekunta, Siltavuoren penger 5, Minerva-tori ”Po-
pulaaripuhetta proffilta”.  Prof. Minna Huotilainen 
luennoi otsikolla ”Isot ja pienet aivot oppimassa” ja 
prof. Minna Autio luennoi ”Lipastaloudesta bitteihin – 
rahantaju muutoksessa” Prof. Arto Kallioniemi ohjaa 
opastetun kiertokävelyn historiallisissa Kasvatustieteen 
tiedekunnan tiloissa.

17.30–18.30  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Kirjailija, 
taidehistorioitsija Anna Kortelainen tarkastelee kirjoit-
tamansa elämäkerran Hyvä Sara! Sara Hildénin kolme 
elämää (2018) valossa päähenkilöään naisena, joka 
provosoi persoonallaan. 

19:00–21:00 Krunan Mestan lukupiiri, Meritullinkatu 
6 Nina Kokkinen: Totuuden etsijät – Esoteerinen hen-
kisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo 
Simbergin taiteessa, Vastapaino 2019.

18:00 Herkkutalo & Nicole’s kitchen, Mariankatu 15 
Chanson-ilta.

KESKIVIIKKO 25.9.
12:00–13:00 SKS:n Sali, Hallituskatu 1 Lounaskonsertti. 
Kamarimusiikkia suurilta mestareilta.

17:00–18:00 Tiedekirja, Snellmanin katu 13  Filosofiaa 
suurille ja pienille mestareille -keskustelutilaisuus.

19:00 Svenska Klubben, Maurinkatu 6 Iskelmätaivaan 
legendaarisen tähden Olavi Virran tuotantoa tulkitsee Jani 
Koskinen Timo Peltosen juhlaorkesterin säestämänä. 

TORSTAI 26.9.
17:00–18:00 Herkkutalo & Nicole’s kitchen, Marianka-
tu 15 Stayin’ alive. Verenpaineen ja happisaturaation 
mittausta musiikin kera.

19:00–22:00 Kirjan talo, Kirjatyöntekijänkatu 10 
Torstai-iltana pistetään jalalla koreasti Rita Linnan ja 
Timo Peltosen juhlaorkesterin tanssittamana. K-18.

PERJANTAI 27.9.
17:00 Kiinteistömaailma, Liisankatu 12 After work, 
yleisöä viihdyttävät brasilialaisilla rytmeillä Fabio 
DeOliveira ja Henrik Roos.

17.30 Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16 
Lari Ylönen, Iiro Kajas ja Eilakaija Sippo lausuvat Eino 
Leinon iki-ihania runoja

19:00 Helsingin tuomiokirkko, Unionin katu 29 Helsin-
ginkadun filharmonikot, Kallion Kantaattikuoro sekä 
kamarikuoro Viva vox solisteinaan Inka Kinnunen (sop-
raano), Katariina Heikkilä (mezzosopraano), Tommi 
Niskala (tenori), ja Elja Puukko (basso) esittävät Mozar-
tin Requiemin. Alkusoittona Beethovenin Sinfonia nro 
5, I osa. Kapellimestarina toimii Veli-Antti Koivuranta. 
Konsertti on tuotettu yhdessä Helsingin työväenopiston 
ja Helsingin seurakuntien kanssa.

19:30 Marian Helmi, Snellmanin katu 17 Karismaatti-
nen Kimmo Härmä yhtyeineen tulkitsee Topi Sorsakos-
ken ja Elviksen kappaleita. 

LAUANTAI  28.9
13:00  Laterna Magica, Rauhankatu 7 Suomen su-
pernaisia -lastenkirjasarjan tekijät Leena Virtanen ja 
Sanna Pelliccioni. Toimittaja Leena Virtasen eläväi-
sen innostava teksti ja kuvittaja Sanna Pelliccionin 
hurmaavat kuvat johdattavat lukijat pohtimaan ja 
edistämään tasa-arvoa ja ihmisarvoa. Laterna Magican 
tapahtumassa kirjan tekijät kertovat kirjojen synnys-
tä ja lukevat otteita Minna Canthin (lasten tietokirja 
MINNA! Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikutta-
vat teot) ja Ellen Thesleffin elämästä (ELLEN! Taiteilija 
Ellen Thesleffin elämä ja villit värit).

18:00 Kallion kirkko, Itäinen Papinkatu 2 Helsinginka-
dun filharmonikot, Kallion Kantaattikuoro sekä kamari-
kuoro Viva vox solisteinaan Inka Kinnunen (sopraano), 
Katariina Heikkilä (mezzosopraano), Tommi Niskala 
(tenori), ja Elja Puukko (basso) esittävät Mozartin 
Requiemin. Alkusoittona Beethovenin Sinfonia nro 5, 
I osa. Kapellimestarina toimii Veli-Antti Koivuranta. 
Konsertti on tuotettu yhdessä Helsingin työväenopiston 
ja Helsingin seurakuntien kanssa.

20:00 FESTARIN PÄÄTÖSJUHLA  

GRANIITTILINNASSA  Säästöpankinranta 6
Karonkassa laitetaan festarit pakettiin ja nostetaan 
malja tekijöille. Paikka ruokailemaan varataan sähkö-
postitse krunikanfestarit@gmail.com

TUTUSTU OHJELMAAN LAAJEMMIN OSOITTEESSA WWW.KRUNIKANFESTARIT.ORG
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Zinnkellerin omistavat Wolfgang Wiegand ja vaimonsa Nina. Töitä on tehty yhdessä 80-luvulta lähtien.

Miten Zinnkellerin tarina alkoi? ”Minun 
sukuni on Saksasta, Essenistä. Koko suku on elin-
tarvikealalla,joten oli ihan selvää että lähden sa-
malle alalle”, toteaa Wolfgang.

Miksi Suomeen ja Kruununhakaan? ”Mi-
nulla oli työsopimus Hotel Intercontinentalin 
kanssa vuonna 1971. Se oli vuosisopimus, mutta 
se jatkui ja jatkui. Välillä menin Kölniin takaisin, 
mutta siellä oli samat rutiinit kuin täälläkin ja pa-
lasin Helsinkiin perustamaan omaa yritystä. Tut-
tavani suositteli Kruununhakaa nimenomaan sak-
salaistyyppiselle ravintolalle ja 80-luvulla tämä oli 
ainut keskellä Helsinkiä oleva vapaa tila.”

Minkälainen oli Kruununhaka 80-lu-
vulla? ”Ihmiset olivat kohteliaita, mutta van-
hanaikaisia. Ulkomaalaisia ihmeteltiin. Kolmessa 
Kruunussa oli yksi herrasmies, merikapteeni, jolla 
oli oma pöytä, eikä kukaan muu saanut istua siihen. 
Kun me avasimme Zinnkellerin, hän tuli käymään, 
katsoi oikeaan ja vasempaan ja kysyi, mitä tähän 

Zinnkeller valmistautuu tuleviin 40-vuotisjuhiin 

Nyt panostetaan 
SENIORITAPAAMISIIN

tulee? Vastasin, että saksalaistyyppinen ravintola. 
Hän katsoi minua pitkään, nosti oikean kätensä ja 
sanoi: ”Poika, minä annan sinulle puoli vuotta.”

Mutta Zinnkeller löysi nopeasti asiakkaansa. 
Ensin kävivät ystävät, jotka matkustivat Saksaan ja 
liikekumppanit, joilla oli saksalainen tausta kuten 
Lufthansa ja Siemens.

Zinnkellerhän oli aluksi pieni. Nykyisen kabi-
netin tilalla oli hattukauppa, kellaritila oli hiilikel-
larina. Meillä oli silloin myös Tervasaaren ravin-
tola ja otin saaren siistimisen tehtäväkseni, sillä 
kulman kundit olivat silloin ongelma. Olisimme 
jatkaneet Tervasaaressa pidempäänkin, mutta kil-
pailutuksessa toinen henkilö voitti. Hän piti ra-
vintolaa sitten vain yhden kesän.”

Onko Zinnkellerin ruokalista peräisin 
Essenistä? ”Ei, Saksahan on keskellä Euroop-
paa. Itä-Saksassa on enemmän slaavilainen ruo-
kakulttuuri, etelässä itävaltalainen ja sveitsiläinen. 
Pohjoisessa vaikuttavat Tanskan ja Ruotsin ruoka-
kulttuurit. Minulla on ranskalaista taustaa, mutta 

koko Saksahan on sama kuin bratwurst.”
Zinnkelleriin on valikoitu ruokia, jotka muis-

tuttavat Saksasta – possun potkaa, bratwurstia, 
erilaisia lihoja.

”Näitä ruokia ei välttämättä enää syödä Sak-
sassa. Useiden ravintoloiden nimet ovat omista-
jiensa mukaan italialaisia”, kertoo Nina.

Mitä ruokaa krunikkalaiset teillä eni-
ten syövät? ”Wienerschnitzel on ylitse muiden, 
kaikki muut tulevat kaukana perässä”, toteavat 
molemmat yhdestä suusta.

Wolfgang kouluttautuu koko ajan. Vii-
meksi hän innostui japanilaisesta ruo-
asta. Mutta suunnittelemiasi japani-maa-
nantaita ei ole vielä tullut? ”Eikä taida tul-
lakaan. Jotkut sanoivat, että älkää. Teen kyllä tilauk-
sesta mielelläni japanilaista ruokaa. Olin Japanissa 
ravintolassa kokkina, aluksi kokin apulaisena. Ker-
ran piti hoitaa alkuruoka, 300–400 annosta, jotka 
tehtiin viiteen eriväriseen kuppiin. Kun sanoin, että 
valmista on, mestari totesi, että vain punainen on 
tehty oikein. Kaikki muut uudestaan. Luottamus 
tuli kyllä nopeasti, kun tiesivät minun taustani. Sain 
joka päivä valmistaa annoksen saksalaista tai suo-
malaista ruokaa. Tein silakkapihvejä ja lohitartaria.”

Nina jatkaa: ”Se, mitä siellä oppi oli vihan-
nesten leikkaaminen, käsittely, kalan ja muiden 
annosten esillepano. Kun japanilainen ottaa ku-
van meidän riistakäristyksestämme, eiyhteen-
hän se ole samanlainen kuin heidän annoksensa. 
Tuon ravintolan johtaja oli viime kesänä meillä 
mökillä ja sai lohikeittoa, jota tekee nyt koto-
naan. Hän on ihastunut Suomeen.”

Wolfgang on asunut Suomessa yli 40 
vuotta, onko vielä asioita jotka oudok-
suttavat täällä? ”Periaatteeni on, vaikka 
olen edelleen vierasmaalainen, niin maassa maan 
tavalla. Miksi muuten olisin täällä. Minulla on 
oma mielipiteeni asioista, mutta ei se niin paljon 
poikkea suomalaisesta.”

Teillä käy paljon erilaisia turistiryhmiä. 
Mitä kansallisuuksia eniten? ”Koko Aa-
sian alueet, nyt pari vuotta eteläeurooppalaiset, 

ranskalaiset, italialaiset, espanjalaiset. Japani, Ko-
rea, Hongkong. Kiina on aika vahvasti mukana.”

Muutatteko heitä varten ruokalistan? 
Nina: ”Turisteille on turisti-menu, joka perustuu 
suomalaiseen ruokaan. Jos he kysyvät vaatteis-
tamme, kerromme olevamme saksalainen ravin-
tola. Tervasaaresta lähti tämä turistijuttu, se on 
ollut monen vuoden työ. Ensimmäinen matka-
toimisto, johon Wolfgang soitti, sanoi että Ter-
vasaari ja ruoka eivät kuulu yhteen. Se terassi oli 
ollut sellainen juottola. Eivät voineet ajatellakaan, 
että olisivat sinne ryhmän tuoneet. Sitten alkoi iso 
työ. Ensimmäisenä vuonna ei ollut minkäänlaista 
turistiyhteistyötä, toisena jokunen, ja sittenhän ne 
kertovat myös toinen toisilleen.”

Wolfgang: ”Nykyisin tulee melkein joka päivä 
kysymys uusilta matkatoimistoilta, että haluatteko 
meidän kanssamme yhteistyöhön? Haluamme, 
mutta meillä ei ole tilaa.”

Mitä toivomuksia teillä olisi Kruunun-
haan kehittämisen suhteen? ”40 vuotta sit-
ten Kruununhaassa oli vain yksi tekstiilikauppa, 
yksi parturi. Nyt on parempi tilanne, mutta vielä 
puuttuu pikku putiikkeja, joiden ikkunoita kat-
sella kävelyllä. Mutta Kruununhaka on kiva alue, 
pidän itse näistä vanhoista taloista. Tämä Zinn-
kellerin talo on rakennettu vuonna 1889 ja jokai-
sella talolla on oma historiansa. Esimerkiksi tällä 
pihalla oli viimeinen mestauslava. Nykyisin se on 
sellainen leikkikoroke. Asumme Olarissa mutta 
sydän on täällä.”

 ”Nyt haluamme panostaa ikäihmisiin. Toi-
vomme heidän tapaavan toisiaan ravintolassa 
kello 15-18 välillä, jolloin yli 65-vuotiaille on 12 
euron menu. Silloin on rauhallista syödä ja kes-
kustella. Asiakkaat saavat oman pöytänsä ja tutun 
listan. Mutta asiakaskuntamme on myös nuortu-
nut. On paljon niitä, jotka kävivät täällä aikoinaan 
mummin ja papan kanssa. He ovat ottaneet kuvan 
meidän maitopossusta ja soittavat, että me halu-
taan sellainen. Nuorten takia teimme myös tämän 
pienen pintaremontin”, kertoo Nina.

”Mutta koko ensi vuosi menee juhlan mer-
keissä. 40 vuotta on aika hyvin, saman perheen 
omistuksessa!”, Wolfgang sanoo.
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  MOJO ERÄMETSÄ KULINARISTIN KRUUNUNHAKA, OSA 2: Garden By Olo

”Tervetuloa!”, huudahtaa ravintoloitsija 
Katja Henttunen iloisesti, kun astumme 
Helenankadulta Lampan talon sisäpihalle 

eli Garden by Olo -ravintolan valtakuntaan, jota 
aurinkokin nyt valaisee kauniisti lasikaton lävitse. 
Tuo kaksisataa vuotta vanha rakennus restauroi-
tiin perusteellisesti vuosina 2012-2013, minkä jäl-
keen Michelin-tähditetty Olo muutti taloon. Ra-
vintolaperheen astetta rennompi Garden by Olo 
avasi ovensa pari vuotta sitten. 

Katja ottaa meidät lämpimästi vastaan ja oh-
jaa pihan toiseen päätyyn, jossa antaa meidän va-
lita pöytämme. Hän kertoo ravintolasta ja vastaa 
auliisti kysymyksiimme. Tunnelma on mukavan 
välitön jo alkumetreiltä. Meille tarjoillaan Dela-
motten samppanjaa eli kuplivaa yhdeltä maailman 
vanhimmista samppanjataloista. Juomaa, jolla kel-
paa laseja kilistellä. Niin mielekästä pientä arjen 
luksusta työpäivän päälle.

Silmäilemme ruokalistan läpi, mutta valinta 
on helppo aina kun vaihtoehdoista löytyy yllätys-
menu. Täällä menu sisältää kuusi ruokalajia ja ti-
laamme sen suositusviinien kera. Ennen varsinai-
sia alkuruokia saamme vielä ihanan rapeakuorista 
leipää ja maukasta härkäpapuhummusta. 

HYVÄN OLON puutarhassa

KOLME YHTEISTÄ RUOKAA / Nuori, mutta var-
sin kokenut keittiömestari Mikko Pakola saapuu 
tervehtimään meitä, ja avaa ajatusta menun takana. 
”Kolme ensimmäistä ruokaa on aina pöytäseurueen 
kesken jaettavia. Isommassakin porukassa ruoan ja-
kaminen rikkoo kivasti jään ja saa ihmiset keskuste-
lemaan. Niiden jälkeen tulee sitten kaikille omia an-
noksia.” Kieltämättä. Mukavaa puheensorinaa kan-
tautuu toisen päädyn pidemmistäkin pöydistä.

Alkuruokia tuodaan pöytään. Japanilaistyyli-
nen gomasiolla maustettu ja pintahiillostettu lohi 
wasabimajoneesin ja lohen mädin kera on viedä 
kielen mennessään. Hymy tosin nousee huulille jo 
ennen ensimmäistä puraisua, kun keittiöstä ohjeis-
tetaan olla syömättä hiiliä, joiden päällä lohi lepää.

Toisena alkuruokana on karitsatartar, jonka 
makumaailma vie Lähi-idän suuntaan. Rapea leh-
tikaali luo mielekkään kontrastin pehmeään li-
haan. Annos on todella herkullinen ja niinpä ei 
varsinaisesti harmita se, että seuralaiseni ei ole 
samanlainen tartar-fani kuin minä, ja joudun hie-
man auttamaan hänen annoksensa kanssa.

Viimeisenä jaettavana ruokana meille tar-
joillaan grillattua parsaa hollandaisekastikkeella. 
Raikkaan sitruunainen annos on oikein maukas. 

Alkuruokien kanssa nautiskeltu Chenin Blanc -ry-
päleistä valmistettu Domaine Huetin valkoviini 
osoittautuu erittäin mainioksi sekin.

Kello lähestyy seitsemää ja lähipöytiin alkaa il-
maantua enemmänkin illallisseurueita. Eräs nuo-
ripari parkkeeraa itsensä tiskin tuntumaan nautis-
kelemaan cocktailit. Yleinen tunnelma sisäpihalla 
on mukavan eloisa ja useampaakin kieltä pöydistä 
kuullessa olo on kuin ulkomailla. Paljon naurua ja 
iloisia naamoja. Nyt on hyvä.

KOLME OMAA RUOKAA / Katja kaataa meille 
viinitalo Höllererin Gruner Weltliner -köynnös-
ten rypäleistä valmistettua valkoviiniä ja kuvailee 
sitä hyppelehtivän hapokkaaksi. Kuulostaa iloi-
selta viiniltä! Nautimme tuota hedelmäistä itäval-
talaista juomaa Gardenin klassikkoannoksen eli 
Lepuskan kanssa. Perunarieskan päälle on kasattu 
luomukananmunavoita sekä hauenmätiä. Tämä 
väliruoka ei ehkä yllä ihan alkuruokien tasolle, 
mutta oikein hyvää sekin on.

Pääruoaksi saamme paistettua kuhaa, peru-
naa ja misolla maustettua beurre blanc -kastiketta. 
Klassinen annos aasialaisella twistillä. Rapeaksi 
paistettu kala on todella herkullinen. Annos on 
verrattain  yksinkertainen, mutta mitään siitä ei 
puutu. Kerrassaan ihanaa. Yllättävä valinta on 

kuitenkin pääruokaviini ja se yllättää jo värillään. 
”Me ollaan näin rohkeita”, naurahtaa Katja, ja 
kaataa punaviiniä kalan kaveriksi. Viini itsessään 
on mainio Ripasso-viini ja kevyemmästä päästä 
sellaisia, mutta yhdistelmä jää hieman arvelutta-
maan. Vaatinee totuttelua.

Seuralaiseni vilkaisee kelloaan, joka kertoo mei-
dän istuneen herkkujen äärellä jo tasan kaksi tuntia, 
ja hän ihmetteleekin mihin aika oikein on kadon-
nut. Niinpä. Epäilen, että nauttivan aika kuluu taa-
tusti normaalia nopeammin. Ja nautiskelu se vaan 
jatkuu, kun pöytään kannetaan herkullisia juustoja. 
Taylor’sin mukavan makea ja pähkinäinen kymmen-
vuotias portviini on oiva kumppani juustoille, joista 
kaksi on kotimaisia ja kolmas tanskalainen. Valko-
home nousee omaksi suosikikseni ja kaneliluumu-
hillon kera se maistuu todella maukkaalta. 

Joku saattaisi päättää illallisen juustoihin, mutta 
me makeallekin persot herkuttelijat tahdomme 
vielä jälkiruokaa. Ja kaunista sellaista saammekin. 
Suklaata, serbettiä, marjoja. Lukuisia komponent-
teja huolellisesti valmistettuna ja koottuna näyttä-
vään asetelmaan. Harmoniassa ovat niin värit kuin 
mautkin. Oheen kun kaadetaan vielä makean mar-
jaisaa Kracherin viinitalon jälkiruokaviiniä, niin eipä 
ole pienintäkään syytä valittaa. Tähän voi erittäin 
tyytyväisenä lopettaa illan. Garden by Olo edustaa 
Kruununhaan kirkkainta ravintolakärkeä. Kaunis 
kiitos, Katja, Mikko ja koko Gardenin porukka.

Ravintoloitsija Katja Henttunen ja keittiömestari Mikko Pakola luotsaavat Garden By Olo -ravintolaa hyvällä otteella.

Paistettua kuhaa, puikulaperunapyrettä, marinoitua 
merilevää ja miso-voivalkoviinikastike.

Tummaa suklaata, vadelmaa ja sitruunaruohoserbetti.
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Miten käy Tervasaaren kannaksen 
kurttulehtiruusujen? Helsingin kau-
pungin ympäristötoimialan puistovastaava 
Päivi Apajalahti toteaa, että suunnitelmien 
kurttulehtiruusujen hävittämiseksi pitää olla 
valmiit kolmen vuoden aikana. Ensin tutki-
taan, ovatko ne oikeasti leviävää sorttia ole-
via kurttulehtiruusuja, ja sen jälkeen harki-
taan paikkakohtaisesti tavasta millä hävite-
tään. Vesien ääreltä kurttulehtiruusut pyri-
tään aina hävittämään, sillä ne leviävät lintu-
jen ja veden mukana laajale. Paikasta riip-
puen tilalle voidaan istuttaa muita kasveja tai 
se voidaan nurmettaa.

A nna Pitkälä on toiminut mm. 
laboratorio eläinlääkärinä ja nähnyt työs-
sään, minkälaisia ongelmia ruokatarvik-

keet voivat tuoda mukanaan. Yksi niistä saattaa 
piillä graavatussa kalassa, joka on suomalaisten 
ikisuosikki.

Anna Pitkälä haluaa muistuttaa raa’an kalan 
vaaroista. Se on listeria-bakteeri. ”Osa elinympä-
ristömme luontaisista bakteereista voi aiheuttaa 
ikäviä seurauksia.

Listeria-bakteeri elää kaikkialla ympäristössä, 
elintarvikkeista sitä voi esiintyä kalassa, maidossa 
ja lihassa ja näistä valmistetuissa tuotteissa, mutta 
myös kasviksissa. Vesistöissä listeria tarttuu kalan 
pintalimaan ja voi sitä kautta kulkeutua tuotanto-
laitoksiin ja kotiin. Listeria on hyvin kestävä bak-
teeri, sitä ei tapa suola, kylmäsavustus eikä kui-
vaus. Jääkaapin lämpötilassa se vain lisääntyy.”

Mitä listeria voi pahimmillaan aiheuttaa? 
”Muun muassa verenmyrkytyksen ja aivokalvon-
tulehduksen. Raskaana oleville keskenmenon.”

Asiantuntija Kruununhaasta:
Eläinlääkäri Anna Pitkälä

Mikä tehoaa listeriaan? ”Vain kypsentämi-
nen tappaa listerian.”  
Anna Pitkälä muistuttaa elintarvikkeiden kylmä-
säilytyksen ja kylmänä kuljetuksen tärkeydestä 
erityisesti helleaikana, mutta myös kauppareis-
suilla.

”Tuotantolaitoksissa panostetaan Listerian 
torjuntaan, mutta tehotorjunnasta huolimatta se 
voi säilyä laitoksissa pitkään.”

Voiko raakaa kalaa syödä ollenkaan? 
”Listerian vuoksi herkimmin sairastuvat vanhuk-
set, raskaana olevat ja vastustuskyvyltään heiken-
tyneet ihmiset. Ruokavirasto on antanut riski-
ryhmille suositukset, joiden mukaan niiden tulisi 
syödä vain kunnolla kypsennettyjä liha- ja kala-
tuotteita. Ei pitäisi käyttää myöskään pastöroi-
matonta maitoa tai maitotuotteita eikä pehmeitä 
home- ja kittijuustoja. Kaikki pakastevihannekset 
tulisi kuumentaa ennen käyttöä.”

(Lisätietoja www.ruokavirasto.fi). 

Monet ovat todenneet liikenteen vil-
kastuneen sen jälkeen kun Hämeentie sul-
jettiin yksityisautoilulta. Kysymykseeni liiken-
nelaskennan järjestämisestä, vastasi liikennetut-
kija Katja Moilanen Helsingin kaupungilta, että 
liikennelaskennat Kruununhaassa ovat perus-
teltuja. Niitä tullaan tekemään syksyllä ja silloin 
huomioidaan entiset laskentapaikat, mm. Lii-
sankatu, jolla laskentoja on ollut paljon.

Liisanpuiston kioski myytiin Audentia 
Capital Oy:lle 15 111 euron kauppahintaan 
toukokuussa 2016. Kun kioski on nyt suljet-
tuna neljättä kesää, soitin ja kysyin. Yrityksestä 
vastattiin että ”kioskitoiminnan konsepti on 
suunnitteluvaiheessa ja vetäjää sille etsitään”.

Näin siitä huolimatta, että  ostotarjousten 
hyväksyminen edellytti toimintasuunnitel-
maa, jonka kaupunki silloin hyväksyi.

Oletteko huomanneet paaden, joka on Poh-
joisranta 4 .kohdalla, ja jossa lukee ” . ”Nämä puut 
istutettiin syksyllä 1943 keisarillisen Japanin lähet-
tilään, T. Sakayan toimesta Japanin ja Suomen kan-
sojen välisen ystävyyden vertauskuvaksi.”

Kaupungin nettisivuilla kerrotaan sen olevan 
Japanin ja Suomen ystävyyden muistokivi.

Japani lahjoitti Pohjoisrantaan 11 lehmusta, 
jotka istutettiin jo vuonna 1943, mutta muisto-
merkki unohtui sodan melskeisiin ja se pystytettiin 
vasta vuonna 1982, tosin silloin Pohjoisranta 6:n 
kohdalle ja myöhemmin siirrettiin nykyiselle pai-
kalleen.

Lahjoituksen aikaan 1940-luvulla Japanin lähe-
tystö sijaitsi Pohjoisranta 4:ssä. Lehmuslahjoituk-
sen otti vastaan kaupunginjohtaja Eero Rydman.

Sähköpotkulaudat ovat olleet kesän uutuus. Myös 
Kruununhaassa monet ovat joutuneet täpäriin tilantei-
siin jalkakäytävillä vauhdikkaasti ajelevien potkulautojen 
vuoksi. ”Sähköpotkulautaonnettomuuksilla ei ole vielä 
kansainvälistä vammaluokitusta, siksi Töölön sairaalassa 
on aloitettu oma, manuaalinen kirjanpito potilaista. 12.8. 
mennessä potilaita on tapaturma-asemalle tullut 46. Joka 
3. heistä vaatii leikkaushoitoa”, toteaa ortopedian ja trau-
matologian erikoislääkäri Kaisa Virtanen Töölön sairaa-
lasta.” ”Muutamaa tapausta lukuunottamatta vammat 
ovat syntyneet kaatumisesta. Vammat ovat olleet kasvo-
murtumia, hampaiden murtumia, ylä- ja alaraajamur-
tumia. Töölöön ohjataan Haartmanin ja Malmin ensia-
pu-poliklinikoilta leikkausta vaativat potilaat.”

Kysymykseeni kuluista yhteiskunnalle hän toteaa:” 
Kuluihin vaikuttavat tietysti sairaalassaoloaika, mahdol-
linen leikkaushoito ja tarvittavat polikliiniset kontrollit. 

Esimerkiksi tavallisen leikattavan nilkkamurtuman 
laskutus kunnalta on noin 6 000 euron luokkaa. Tä-
hän kokonaisuuteen kuuluu käynti tapaturma-asemalla, 
leikkaus, 3 vrk sairaalassa ja 2 poliklinikkakäyntiä.”

Tähän luonnollisesti sairauslomat päälle. Soitin 
Haartmaniin.

”Haartmanin sairaalassa pidetään yksinkertaista kir-
janpitoa asiasta. Sen mukaan kokonaissaldo kesältä elo-
kuun puoleenväliin mennessä on 169. Tuo määrä on 
varsin korkea. Jos oletamme, että yhden vammapotilaan 
hoitamiseen tarvitaan 30 minuuttia lääkärin työpanosta, 
on näihin vammoihin kulunut 84 tuntia lääkärin työ-
aikaa. Eli reilut kaksi viikkoa lääkärin työpanosta. Tuo-
hon päälle voi laskea vähintään yhtä paljon sairaanhoita-
jan työaikaa. Jos tuli murtuma, potilaat käyvät 2–3 kertaa 
vielä seurantakäynnillä. Voiko näin sanoa, mutta ilman 
näitä härveleitä, näitä potilaita ei olisi. Se tarkoittaa sitä, 
että ne ovat tuoneet ylimääräistä kuormitusta meille.

Kun keskustellaan siitä, miksi päivystys ruuhkaan-
tuu, on vastaus monitahoinen. Nyt nämä laudat ovat 
yksi selvä kuormittava tekijä”, toteaa osastonylilääkäri 
Emil Heinäaho HUS Akuutti. Aiemmin, elokuun alussa 
asiaa tiedustellessani, osastonlääkäri Aino Salmiheimo 
kertoi, että potilaita on tullut kesän aikana Haartmanin 
pientraumapäivystykseen 1–3 potilasta vuorokaudessa. 
Muutamilla on ollut vakavia aivovammoja, ravinto-
loista lähtevät humalaiset näkyvät tilastoissa.”

Sähköpotkulautoja vuokraa viisi yritystä: amerik-
kalainen, saksalainen, ruotsalainen, suomalais-venäläi-
nen ja suomalainen yritys.

PIKKU-UUTISIA
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Kymmenen
kysymystä 
1. Krunikassa on hienoja al-

kuperäisen ilmeensä säilyt-
täneitä vanhoja porrasovia. 
Mistä talosta on oheisen ku-
van ovi?

2. Ukrainan ensimmäinen Suo-
men lähetystö toimi aikoi-
naan Krunikassa. Mikä oli 
osoite?

3. Milloin kulki ensimmäinen 
raitiovaunu Krunassa?

4. Missä on Krunan korkein 
kohta?

5. Missä käytössä oli alunpe-
rin Svenska Litteratursälls-
kapet:n rakennus Kirkkoka-
dun ja Ritarikadun kulmauk-
sessa?

6. Mikä on Nikolainkadun ny-
kyinen nimi?

7. Missä sijaitsee oikeuskansle-
rinvirasto?

8. Mitä tarkoitetaan Ritarika-
dulla politiikasta keskustelta-
essa?

9. Kruununhakalaisten säätie-
dot tulevat läheltä. Milloin 
Kaisaniemen sääasema pe-
rustettiin ja missä se sijait-
see?

 10. Missä sijaitsevat Kruunun-
haan yläasteen väistötilat? Vastaukset sivulla 51.

 JUSSI HEINÄMIES

KRUNAN KUULUMISIA / Johanna Mannila ja Jussi Heinämies

Mitalisadetta ja köyhiä ritareita
TEKSTI JA KUVA JUSSI HEINÄMIES

Kansallisarkiston vuoden näyttelyssä esitellään 
Suomen ritarikuntien 100 vuotta täyttänyt järjes-
telmä. Suomella on kolme valtiollista ritarikuntaa: 
Vapaudenristin (1918), Suomen valkoisen ruusun 
(1919) ja Suomen leijonan (1942) ritarikunta. Ne 
muodostavat keskeisen osan Suomen valtiollisesta 
palkitsemisjärjestelmästä. Se muotoutui Ruotsin 
ja Venäjän ajan perinteen pohjalta. Suomen ensim-
mäiset kunniamerkit (vapaudenristi ja vapauden-
mitali, v. 1918) suunnitteli Akseli Gallen-Kallela. 

Kruununhaan yläasteen koulussa on alkanut laaja 
peruskorjaus. Remontissa ajanmukaistetaan tilat, 
uusitaan lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä 
kohennetaan sähköjärjestelmiä ja valaistusta. Li-
säksi korjataan ikkunat ja julkisivut sekä uusitaan 
piha. Remontissa on tarkoitus parantaa erityi-
sesti sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettö-
myyttä ja paloturvallisuutta.

Noin puolitoista vuotta kestävän peruskor-
jauksen arvioidaan maksavan 15 miljoonaa euroa. 
Oppilaat opiskelevat remontin ajan väistötiloissa 

Kunniamerkkejä jaetaan nykyisin sekä siviili- että 
sotilasansioista. Vapaudenristin kunniamerkkejä 
jaetaan siviileille kuitenkin pääasiassa vapaaehtoi-
sesta maanpuolustustyöstä ja erityisistä turvalli-
suuspoliittisista ansioista. Palkitseminen tapahtuu 
kahdesti vuodessa eli puolustusvoimien lippujuh-
lan päivänä 4. kesäkuuta ja itsenäisyyspäivänä 6. 
joulukuuta.

Suomen ritarikunnat 100 vuotta -näyttely on 
avoinna kansallisarkiston kellarin näyttelytilassa, 
osoite: Rauhankatu 17, joulukuun 20. päivään asti 
2019. Vapaa pääsy. Näyttelyssä on oma erillinen 
osa presidentti Mauno Koiviston kunniamerkeistä.   

Agricolankadulla, lähellä Kallion kirjastoa. Remon-
tin toivotaan valmistuvan vuoden 2020 lopussa.

Koulu on rakennettu vaiheittain. Punatiilinen 
rakennus valmistui jo 1899. Vuoden 1944 pom-
mituksissa se vaurioitui. Korjauksissa kuusi vuotta 
myöhemmin rakennus korotettiin viisikerroksi-
seksi. Samassa yhteydessä koulu laajennettiin Sil-
tavuorenpenkereen puolelle, jonne rakennettiin 
kolmikerroksinen, rapattu rakennus. Teknisiä kor-
jauksia on sen jälkeen tehty vähän, laajimmin vuo-
sina 1983-1984.

Yläaste on remontissa puolitoista vuotta
TEKSTI JOHANNA MANNILA



Haluamme kiittää mainostajiamme:

Suomalainen
perheyritys jo

vuodesta 1999.

fasetti.fi 

DESIGNKLASSIKOT  ·  VINTAGEKALUSTEET  ·  SUUNNITTELUPALVELU 
VALAISINKUNNOSTUS  ·  MITTATILAUSKALUSTEET  ·  VERHOILUTYÖT

Valmistamme 100% suomalaista käsityötä olevat, ylelliset Ornäs designklassikot, kymmenittäin eri verhoilu-
vaihtoehtoja valittavana. Vanhojen huonekalujen ja valaisimien kunnostustyöt, sovittaessa nouto kunnostukseen 
ja palautus kotiin. Mittatilauskalusteiden suunnittelu ja valmistus. Kysy lisää: info@fasetti.fi  tai 010 423 1000.

FASETTI  ·  Pohjoisranta 2, 00170 Helsinki  ·  Avoinna ti-to 11–18, pe 11–16, la 10–14  ·  010 423 1006

PALVELEVA DESIGNKAUPPA LÄHELLÄSI

Tervetuloa!
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Suomen hienostunein kiinalainen ra-
vintola Bei Fang jatkaa maineikkaan 
Dong Bei Hun perinnettä erikoistuen 
Dongbein, Beijingin ja Sichuanin keit-
tiöihin. Bei Fang sijaitsee kivenheiton 
päässä Helsingin keskustasta Rau-
hankatu 15:ssä, Kruununhaassa.

Rauhankatu 15, 00170 Helsinki   |   +358 50 411 5536   |   beifang.fi

Aukioloajat
Arkisin Ma-Pe 11–22 Lounas 11–14   |   Lauantai 12–22   |   Sunnuntai 14–21
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

zinnkeller@kolumbus.fi
www.zinnkeller.fi



C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee

Vuoden Olutravintola 2016

BRYGGERISSÄ TARJOLLA  A INA
ELÄMYKSIÄ LASISSA JA LAUTASELLA

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi

RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!

Nukketeatteri Sampon uutuusesitys 
KEKRI! saa ensi-iltansa 11.10.2019.

Se on juhla, johon juuri sinut on kutsuttu. 
Tämä kekrijuhla on musiikillinen iloittelu 

kaikenikäisille.

Esitykset 2.11. asti

Erottajankatu 7, Hki
nukketeatterisampo.fi 
p. 020 735 2235

Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

44    Kruununhaan Asukasyhdistys 45

Krunikka 3/2019 

TERVETULOA JA KOE JOTAIN ERILAISTA AT QUEEN’S

Maneesikatu 4 a  |  Puh. 045 699 7109
www.entertainmentstudio.fi



Remox Oy
Maali- ja 
pienrautakauppa, 
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047 
www.remox.fi 
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

RAKENTAA JA MAALAA

Toteutamme toimistojen, huoneistojen, taloyhtiöiden,  
kylpyhuoneiden ja keittiöiden kokonaisurakoita 
avaimet käteen -periaatteella.

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - puh. 09 135 2516 - maalaus@veljeksetlehtinen.com - www.veljeksetlehtinen.com

RAKENTAA JA MAALAA

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy 
puh. 09135 2516 
maalaus@veljeksetlehtinen.com 
www.veljeksetlehtinen.com

Hammashoitoa koko 
perheelle!
ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen
Tiina Aaltonen
Suuhygienisti Anu Vakkilainen

www.odent.fi
Rauhankatu 11 A 3
00170 Helsinki, Puh. 09-135 6936

09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21

09 6120 760
0400 214 033

ma-pe 8.30–18, la 9–15

www.kruununhaanapteekki.fi

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi

Ompelimo Blomst
Avoinna ma–pe klo 10–18
Liisankatu 6, puh 046 812 1188

ZEN SUSHI

Snellmaninkatu 16

09 671 336

info@zensushi.fi

www.zensushi.fi

The Left Handed Barber
Rauhankatu 8

puh. 09 663 530
www.thelefthandedbarber.com
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Jaana muuttanut 
Dolcikseen.

Jaanan numero
 09 2783 759



KAIPAATKO 
LISÄTILAA?

Helsingin upein pienvarasto 
on avannut ovensa Krunikassa, 
osoitteessa Mariankatu 26.


Varaa omasi osoitteessa

www.makespace.Þ | 040 515 4747


HINNAT ALK.
2€/PVÄ

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto  
Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.  

Avoinna ma–to 11–17.30, pe 11–15 tai sopimuksen mukaan
Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi

Luxusm2 lkv: 
krunalaiset välittäjät esittäytyvät
 Kirsi on asunut koko elämänsä pääkaupunkiseudulla, joista viimeiset kahdek-
san vuotta Krunassa.
 Sporttinen Kirsi on todellinen maailmanmatkaaja. Hän pyrkii reissaamaan 
 ulkomaille aina, kun työt antavat myöden. ”Kotiin on kuitenkin joka kerta ihana 
palata ja Kruununhaka on unelma paikka asua.” 
 Parasta Krunassa on sen keskeinen sijainti, jossa vanhat kivikorttelit  yhdistyvät 
merelliseen miljööseen. Myös arvokkaat instituutiot kuten Suomen Pankki ja 
Helsingin yliopisto sekä Presidentinlinna ja koko Senaatintorin ympäristö tarjoavat 
vertaansa vailla olevan asuinympäristön.
 Kirsi on toiminut pitkään myös muodin ja kauneuden parissa. Designia 
 rakastava nainen tunteekin Kruununhaan kivijalkakaupat kuten omat taskunsa. 
”Myös antiikista ja vintagesta viehättyvälle kaupunginosa antaa todella paljon.”

Kirsi Mäntymäki
Kiinteistönvälittäjä LKV 
KiAT, KED
050 66953
kirsi.mantymaki@luxusm2.fi

TULOSSA MYYNTIIN: Satamakatu 4 
17 huoneistoa, kooltaan 35–107,4m2

Upeita, korketasoisia arvoasuntoja  
Katajanokan paraatipaikalla.
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Ensitiedustelut: 
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LAHJOITA 5€
lähetä tekstiviesti 5 HESY 
numeroon 
16588

Rakennamme 
uutta eläin-

suojelukeskusta 
Pitäjänmäkeen. 

Tähän tarvisemme 
apuasi. Kiitos!

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n rahankeräyslupa: RA/2017/1022 
Lupa-aika: 1.1.2018–31.12.2020 koko Suomen alueella paitsi Ahvenanmaalla.

Hemmo etsinyt 
kotia HESYllä 
10 kk

Taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja

Sujuuko yhteistyö 
mukavasti isännöitsijän kanssa?

Saatko aidosti teistä ja talostanne
välittävää ammattimaista palvelua?

Me tarjoamme palvelua.
Me välitämme talostanne,
sen asukkaista ja sinusta.

Kysy lisää!

Hieman erilaista isännöintiä

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen

puh. 045 2311 074

www.kruununisannointi.fi



LUKITUSALAN
AMMATTILAISET

010-239 2900 24/h
www.avainahjo.fi

Vaihde: (09) 686 261

KAIKKI ALAN 
PALVELUT 100 VUODEN 

KOKEMUKSELLA

Kaikki alan palvelut perinteitä 
kunnioittaen: arkut, uurnat, kukat, 
adressit, kuljetukset Suomessa ja 

ulkomailla. Muistotilaisuudet, 
hautakivet ja perunkirjoitukset.

Espoo
Tapiontori 3 C
02100 Espoo

Töölö
Nervanderinkatu 9
00100 Helsinki

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

Avainahjo Oy muutti uusiin toimitiloihin elo-
kuussa! Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin 

Hermannin rantatielle. Meillä on asiakaspysäköin-
tiruudut sisäpihan puolella.

Hermannin Rantatie 10
Verkkosaarenkatu 4, 00580 Helsinki

(n. 300m kalasataman metroasemalta)
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KYMMENEN VASTAUSTA / Johanna Mannila ja Jussi Heinämies

1. Villisian korttelissa osoitteessa Snellmaninkatu 25. Tämän tyylisuunnaltaan klassismia edusta-
van asuintalon (Asunto Oy Uranus) suunnittelivat arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela ja se val-
mistui vuonna 1928. Katutason kulmahuoneistossa toimi pitkään KOP:n pankkikonttori ja sit-
temmin Nordea.

2. Ukrainan diplomaattinen edustusto toimi vuosina 1918–21 osoitteessa Meritullinkatu 15. Ra-
kennuksen seinässä on muistolaatta asiasta. Nykyinen osoite on: Vähäniityntie 9 Kulosaaressa.

3. Hevosvetoinen raitioliikenne käynnistyi Helsingissä vuonna 1888 linjalla Sörnäinen-Lapinlah-
denkatu ja se kulki mm. Liisankatua ja Snellmaninkatua pitkin. 

4. Krunikan korkein paikka on Siltavuorella, jossa on Helsingin yliopiston laitoksia.

5. Kirkkokadun ja Ritarikadun kulmauksen vanha rakennus oli alunperin Laurellska Skolan. Sen 
suunnitteli arkkit. Karl Hård af Segerstad ja se valmistui vuonna 1928.

6. Snellmaninkatu, nimi vaihdettiin 1928.

7. Valtioneuvoston linnassa Snellmaninkadulla.

8. Ulkoministeriön mielipidettä. Ulkoministeriö sijaitsi Ritarikadulla 1980-luvulle saakka.

9. Sääasema perustettiin 1844 lähelle nykyistä Puutarhakatua. Nykyiselle paikalleen Helsingin 
yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan se siirrettiin 1969.

10. Kalliossa, Agricolankatu 1–3

Vastaukset: Kymmenen kysymystä 

Krunan Mestan 
tuntivuokra on  15 euroa

Kruununhaan Asukasyhdistyksen 
jäsenille 10 euroa / tunti. 

Maksu Mestan tilille 
FI42 8000 3710 125169

viite 121 400.
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