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jäSenmAkSut:
•   10  euroa 
•   5  euroa eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 
•   15  euroa perhejäsenmaksu 
•   100  euroa/vuosi yhteisöjäsenmaksu 
•   100  euroa ainaisjäsenmaksu 

tilinumero: 
danske Bank Fi85 8000 1600 355771

Maksaessasi käytä viitenumeroa 11109 
Ilmoita yhteystietosi (myös sähköposti) osoitteessa 
krunikka@krunikka.fi.

Kruununhaan asuKasyhdistys
Föreningen för invånarna i Kronohagen

YhdiStYkSen tarkoituksena on koota Kruununhaan 
asukkaat toimimaan turvallisen ja viihtyisan asumisen, 
monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön 
puolesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton. 
Perustettu 1975.

FÖreningenS ändamål är att aktivera Kronohagens 
invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt 
boende med mångsidig service och hälsosam miljö. 
Föreningen är partipolitisk obunden. Grundad 1975.

hALLituS
•  Puheenjohtaja 
Taina Rasi | tainarasi@hotmail.com | 050 5279 821

•  Sihteeri 
Liisa Isomaa | liisomaa@gmail.com

•  Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja 
Mikko Nygrén | mikko@nygren.fi | 040 5394 225

jonas Forsman | jonas.forsman@edu.hel.fi
jussi heinämies | Oikokatu 8 B | 040 5173 433
Leo koskiluoma | leo.koskiluoma@gmail.com
mirja Pyykkö-Larson | mirja.pyykkolarson@saunalahti.fi
marje Vuorisalo | marje.vuorisalo@gmail.com 

Varajäsenet | margit Aalto, iiris Björnberg,  
johanna mannila ja Seppo Välinen

nettivastaava Marje Vuorisalo 
Svensk kontakt  Vastaava Jonas Forsman 
tapahtumaryhmä  Vastaava Taina Rasi
Ympäristöryhmä  Vastaava Jussi Heinämies

Asukastila mesta Meritullinkatu 6, 
tiina huczkowski | mesta@krunikka.fi | 0401488204
 (tekstiviesti)

elävä kruna Vastaava mia marttiini | mmarttiini@gmail.com
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25.11. 2018

Krunika vai 
Krunikka?
Vuosi on kääntymässä loppusuoralle ja 
monenmoista on ehtinyt tapahtua maail-
malla ja Krunassa.

Vuoden mittaan moni meistä on ereh-
tynyt sekoittamaan rakkaan kaupungin-
osamme nimen lehden nimeen. Edesmen-
nyt päätoimittaja Veli-Heikki Klemetti 
piti tärkeänä, että Krunikka on lehti eikä 
kaupunginosa. Nimiasiaa on sekoittanut 
eniten se, että nyt jo toiminnasta lakannut 
Kruununhakaseura alkoi kutsua omaa kes-
kustelutilaisuuttaan Zinnkellerissa nimellä 
Krunikka puhuu, vaikka oikeastaan sen 
pitäisi olla Krunika puhuu.

Stadin slangisanaston mukaan Kruu-
nunhaka on Kruna tai Krunika. Krunika 
on se vanhempi muoto ja Kruna nykyään 
yleisempi esimerkiksi nuorempien pu-
hujien keskuudessa. Sen sijaan Krunikka 

pitäisi varata vain lehden nimeksi. Lisää 
sekaannusta ilmeni Krunikan festareiden 
ilmoituksissa. Joillekin kyseessä oli Kru-
nikka eikä Krunika, joten sekaannus vain 
lisääntyi.

Seuran toiminnan siirryttyä vähitellen 
vuosina 2016–2018 asukasyhdistyksen 
vastuulle myös keskustelutilaisuudet ovat 
saaneet pitää toistaiseksi nimensä muo-
dossa Krunikka puhuu. Toisten mielestä 
Krunikka-lehti voi puhua ja toisille siinä ei 
ole mitään järkeä. Alkuperäinen ajatus on 
ollut, että kaupunginosa Krunika puhuu 
tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Sitä ei 
pitäisi unohtaa myöskään vuonna 2019.

Hyvää joulun odotusta ja uutta vuotta 
2019

mikko nygrén
päätoimittaja

toimitus@krunikka.fi

Seuraa ASukASYhdiStYkSen 
ilmoitustaulua marian- ja Liisan-
kadun kulmassa.
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tervetuloa musKariin:
Aikataulut sivun alaosassa ja imoittautumislomake löytyy sivulta

mehmo.eepos.fi

tai
 www.krunikka.fi > krunan mesta > viikko-ohjelma  

Meri-Helsingin musiikkiopisto puh. 09-6222268, Mesta 0401488204 (tekstiv.)

Krunikka puhuu 
28.1.2019 klo 19 Krunikka puhuu-
tilaisuus ravintola Zinnkellerissä, 
Meritullinkatu 25: 
Aikamatkakuvia Helsingistä. Vieraana 
valokuvaaja Mojo Erämetsä. Toimittaja 
Mirja Pyykkö haastattelee. Tervetuloa!

Merkitse kalenteriisi myös seuraavat 
25.3. ja 29.4. Krunikka puhuu päivämäärät 
Aiheet tarkentuvat myöhemmin.

tiiStAi 
Muskarit, ilmoittautumiset mehmo.eepos.fi (katso viereinen sivu)

Mestan lukupiiri: EU-vaaleja pohjustava kevätkausi alkaa 8.1.2019. Luettavat kirjat ovat 
Hanna Weselius: Alma 

Jaroslav Rudiš: Punkin loppu Helsingissä 
Heikki Aittokoski: Kuolemantanssi. Askeleita nationalismin Euroopasta 

Olga Tokarczuk: Vaeltajat 
Tarmo Kunnas: Hyvää kotiseutua etsimässä. Eurooppalainen matkakirja

torStAi  
Perhekahvila

Mestan kuviskerho alkaa 10.1.2019
Muskarit, ilmoittautumiset mehmo.eepos.fi (katso viereinen sivu)

PerjAntAi
Seniorisumpit alkaa 4.1.2019

mestan kurssien viikko-ohjelma 
kevätkaudella 2019

Ensi vuoden viikko-ohjelman sisältöä päivitetään vielä.  Alla annetetuista linkeistä 
löytyy lopullinen ohjelma vuodenvaihdetta lähestyttäessä.

Ohjelma yhteystietoineen: www.krunikka.fi > Krunan Mesta > viikko-ohjelma
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Palautetta: Mestan seniorsumppilaiset haluavat itseään kutsuttavan  
seniorsumppilaisiksi eivätkä eläkeläisiksi, kuten viime lehdessä pääsi tapahtumaan. 
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hämärtää, kAtu kiiLtää ja kauppojen 
ikkunoista loistaa valo, joka heijastuu jal-
kakäytäville. Kaikkialla on valon kimmel-
lyksiä ja sateen jälkeisiä heijastumia. Syksy 
on saapunut kaupunkiin ruskan värien 
loistaessa. Syksy on aktiivista, uusien asioi-
den ideoinnin aikaa. 

infrastruktuurin kehittämiseen mm. puis-
tojen parantamiseen. Tästä ovat hyvinä 
esimerkkeinä mm. Säätytalon puisto ja Lii-
san puistikko. Yhdistys on myös palkinnut 
taloyhtiöitä niiden pihojen vihertämisestä 
sekä pihojen hoitajia. Tämän edistämiseen 
on yhdistys perustanut ”Kukkiva Kruu-
nunhaka” hankkeen, jonka tarkoituksena 
on kannustaa taloyhtiöitä laittamaan is- 
tutuksia katualueille ja pihoille. Kaupun-
ginosamme tarvitsee uuden kokonaisval-
taisen kasvillisuutta lisäävän suunnitel-
man. Kruununhaassa sijaitsevan yliopiston 
alueilla on puistopihoja. Nämä piha-alueet 
pitäisi saada myös asukkaiden aktiiviseen 
käyttöön.

Kruununhaan suunnittelusta kiinnos-
tuneet ovat muodostaneet oman ryhmän 
Elävä Kruna, jonka ideoita alueen kehit-
tämiseksi on tässä lehdessä toisaalla. Elävä 
Kruna työryhmä tuo varmasti myös uusia 
näkemyksiä vihreämmälle Kruununhaalle. 

Helsingin kaupunki on ottanut osal-
listuvan budjetoinnin käyttöön kaupun-
kilaisten ideoiden toteuttamiseen.  Osal-
listuva budjetointi on uusi tapa kehittää 
kaupungista toimivampi, viihtyisämpi, 
turvallisempi tai hauskempi. Kaupunki 
on varannut 4,4 miljoonaa euroa jaetta-
vaksi vuosittain kaupunkilaisten ideoille. 
Innostus Kruununhaan kehittämiseen ja 
yhteistyö kaupungin kanssa luo mahdolli-
suuksia. Odotamme innolla mitä uuden-
lainen aktiivisuus saa aikaan.

Ideoita voi esittää OmaStadi.fi -verkko-
sivuilla. Kruununhaka kuuluu OmaStadin 
Eteläiseen Helsinkiin.

Uusia ideoita odottaen
taina rasi

puheenjohtaja

lisää vihreyttä

Luin juuri lehdestä vihreän infrastruktuu-
rin merkityksestä tulevaisuuden kaupun-
gille. Vihreyden avulla voidaan hillitä 
kaupunkien paahteisuutta ja ilman laatua. 
Kruununhaka on kahden liikenneväylän 
välissä.  Liikenteen muuttuvat reitit aihe-
uttavat autojen määrän kasvua erityisesti 
Pohjoisrannassa. Lisääntyvä liikenne tulee 
vaikuttamaan myös ilman laatuun, joka 
tällä hetkellä on jo usein tyydyttävä. Kas-
villisuuden lisääminen alueella auttaisi.

Meille tutussa tiiviisti rakennetussa 
ruutuasemakaavoitetussa Kruununhaassa 
on vähän puistoja, puita ja muuta kas-
villisuutta. Asukasyhdistys on jo kauan 
pyrkinyt vaikuttamaan alueen vihreän 
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Vi äLdre Som bor i Kronohagen och på 
Skatudden har en egen svenskspråkig 
förening Kronohagens-Skatuddens pensio-
närer r.f.. För oss är det viktigt att vi är 
tillsammans och har det trevligt. Det är 
föreningens målsättning. Vår förening är 
liten och trivsam, men gärna skulle vi vara 
litet fler. Nykomlingar är mycket 
välkomna.

Vi träffas varje månad och då lyssnar vi 
på något föredrag med påföljande diskus-
sion. Vi har hört på kända politiker som 
Jacob Söderman, som talade om pensio-
närernas brutna index och straffskatt, eller 
Pekka Sauri som berättade om framtidens 
Helsingfors. Andra föredrag har gällt 
minne och glömska eller handlat om de 
nya tendenserna i skolundervisningen eller 
gällt någon intressant ny bok.

Allra roligast har vi på vår julfest med 
risgrynsgröt och kaffe och en liten glögg. 
Då får vi verkligen en känsla av gemens-
kap.

En annan trevlig sak är utflykten på våren. 
Då hyr vi en buss som för oss till något int-
ressant ställe. Under de senaste åren har vi 
besökt Fiskars bruk, Finlands Naturcent-
rum i Noux Tvärminne Forskningsstation 
och Esbogård. För ett drygt  
år sedan gjorde vi en båtfärd genom Hel-
singfors östra bebyggelse. 

Framför oss har vi nu bl.a. ett besök  
på det aktuella konstmuseet Amos Rex,  
en rundtur per buss i nya delar av Helsing-
fors och en utfärd till Lottamuseet i Tusby. 
Dessutom hoppas vi få besök av någon 
aktuell författare eller skådespelare.

  
Nya medlemmar är välkomna. Den som 
är intresserad kan ta kontakt med före-
ningens sekreterare Harriet Wallin: 

telefon 09–135 4039 
eller 050–3445 868, 
e-post harriet@wallin.pp.fi

Liva Söderhjelm

Kronohagens-skatuddens  
pensionärer r.f.

Oskari vietti Mestassa 5-vuotissynttäreitään 
kavereidensa ja heidän vanhempiensa kans-
sa. Mesta sopii erittäin hyvin kaikenlaisten 
perhejuhlien viettoon.
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meStAn talkkari tiina on mestassa 
keskiviikkoisin klo 14–19  
ja torstaisin klo 9–14. 
muuten tavoitettavissa sähkö-
postilla mesta@krunikka.fi 
tai tekstiviestillä 0401488204.
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Festareiden 
taiteellinen johtaja 
Laura Lintula,
festivaalijärjestäjä 
Timo Peltonen 
ja aktivisti 
Minna Pajari.

Unna Kortehisto 
duo

Avajaisten 
ohjelmassa oli 
tottakai Kenkä-
vaahto-kuoron 
esitys, johtajana 
Johanna Paa-
lanen

Syyskuun viimeisenä sunnuntaina 
polkaistaan käyntiin neljännet Krunikan 
festarit, jotka tänä vuonna juhlistavat 
satavuotiasta Suomea. Krunikka pursuaa 
ohjelma koko viikon ja kaikille löytyy varmasti 
tekemistä! 

AVAJAISTAPAHTUMASSA 
LIISANPUISTIKOSSA 24.9. KLO 13–15 
saadaan nauttia Krunikan ravintoloiden 
antimista suolaisesta makeaan sekä 
tehdä löytöjä yrittäjien myyntikojuista.  
Lapsille löytyy niin ilmapalloja kuin 
kasvomaalaustakin. Musiikista vastaavat 
Puhallinorkesteri Apollo, Krunikka Star Big 
Band, Kenkävaahto-kuoro sekä Jukka Orma. 
Tilaisuuden juontaa Rinna Paatso. 

MAANANTAINA 25.9. klo 19 kaksi 
Krunikan musiikkiopistoa eli Meri-Helsingin 
musiikkiopisto sekä HNMKY:n musiikkiopisto 
yhdistävät voimansa ja järjestävät konsertin 
NMKY:n salissa, Vuorikatu 17.

TIISTAINA 26.9. klo 19 on tarjolla 
suomalaisia suosikkeja Svenska Klubbenilla. 
Solistina Timo Peltosen juhlaorkesterilla on 
huikea viihdyttäjä, Antti Paavilainen, Jean 
S-yhtyeen pitkäaikainen laulaja! Liput 8 €.

KESKIVIIKKONA 27.9. klo 12  
lounaaksi kulttuuria Suomalaisen 
Kirjallisuuden seuran salissa.  
Ohjelmassa on suomalaista  
musiikkia musiikkiopiston  
opettajien tulkitsemana. 

TORSTAINA 28.9. on festarikansalla 
tiedossa vilskettä. Musiikki-illan voi aloittaa 
klo 18 joko Kaupunginmuseon sisäpihalta 
tai Rauhankadun K-marketista ja jatkaa siitä 
Relandersgrund-laivalle klo 19.30, jossa 
kestosuosikki Marita Taavitsainen yhtyeineen 
viihdyttää yleisöä (liput 12€).

PERJANTAINA 29.9. kutsumme 
Krunikalaiset järjestämään festarin oman 
ravintolapäivän, jolloin kuka tahansa voi 
avata oman ravintolan. Tarjoiluissa rajana on 
vain oma mielikuvitus! Tervetuloa mukaan!

LAUANTAINA 30.9. klo 14 on tarjolla 
huikea elämys Kaupungintalolla. Festareiden 
huipennukseksi on tarjolla ilmainen 
Helsinginkadun sinfonietan konsertti. 
Orkesterin solistina on sellisti Johannes 
Teppo. Konsertissa kuullaan Sibeliuksen En 
Saga ja Finlandia sekä Elgarin sellokonsertto.  

Kaupungintalolta voikin sitten hilpaista 
ravintola Pianoon, jossa festarin karonkka 
nostattaa kannat kattoon klo 16.30 alkaen. 
Tarjolla myös maankuulu noutopöytä 15€! 

Luvassa on hieno viikko  
ja toivotamme kaikki  
lämpimästi tervetulleiksi  
nauttimaan omasta  
kaupunginosa- 
festaristamme!  

KRUNIKAN FESTARIT RY

Avajaisten mu-
siikista vastasi 
Jussi Saksa ja 
KiKy-orkesteri. 
Rummuissa 
Markus Jaati-
nen, kitarassa 
Timo Peltonen ja 
bassossa Henrik 
Roos.
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Krunikka Star Brass Band
Unna Kortehisto duo
Kenkävaahto-kuoro
Jussi Saksa ja KiKy Orchestra
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SYYSkuun krunikkA Puhuu -tilai-
suuden vieraina Ravintola Zinnkellerissä 
olivat kirjailija Pirkko Saisio ja elokuva-
ohjaaja Pirjo Honkasalo. Toimittaja Mirja 
Pyykkö pohjusti illan keskustelun:

–Varsinkin me kruununhakalaiset 
tiedämme, että Pirkko Saisio on kirjailija, 
näyttelijä, ohjaaja, palkittu valtion kirjalli-

että ennen laulettiin, kuinka paljon sinua 
rakastan. Nyt lauletaan, etten minä sinua 
tarvitse. Samaan aikaan Ville Valo totesi 
Rauli Badding Somerjoen kappaleesta 
Orpolapsi kiurun: “Siinä kuuluu Baddingin 
kirkasotsaisuus ja luonnonlapsimaisuus, 
jollaista vilpittömyyttä ei nykyään ole 
musassa ollenkaan.” Muotiguru Karl La-
gerfeldt puolestaan totesi TV:ssä: “Muoti 
on aina 1/2 vuoden päässä, menneillä ei 

ole mitään väliä.” Kehityshäiriöstä kärsivä 
poika kertoi kiusaamisesta: “On heitelty 
kaljatölkeillä, kivillä ja hiekalla.” HS:ssa 
puolestaan 7-vuotias Siiri Kuusisto kysyi 

Kolme 
viisasta 
naista

Kuvassa Mirja Pyykkö, Pirkko Saisio ja Pirjo 
Honkasalo. Taina Rasille (toinen vasemmalta 
taustalla) jäi presidenttimme kohtalo: yleisöme-
nestyksen takia hän ei kuitenkaan istu rappusilla 
vaan ikkunalaudalla.

suuspalkinnosta Finlandia-palkintoon ja 
Pro Finlandiaan. Pirjo Honkasalo on puo-
lestaan merkittävimpiä elokuvaohjaajia. 
Hän on palkittu 8 Jussi-palkinnolla eloku-
vasta Tulennielijä ja parhaan dokumentin 
Jussin hän sai dokumentista Melancholian 
3 huonetta.

–Meillä jokaisella on omat lapsuuden, 
nuoruuden ja aikuisuuden kokemukset 
maailmasta, johon vertaamme nykyaikaa, 
hän jatkoi. Vaikka luemme samoja lehtiä 
ja kirjoja ja katsomme samoja televisio-
ohjelmia, maailma näyttäytyy toisenlaise-
na kuin vanhempiemme tai naapuriemme 
maailma.

Suomella on Tilastokeskuksen mukaan 
kärkisijoja maailmassa 98:ssa ominaisuu-
dessa. Olemme vakaita, vapaita, maamme 
on turvallinen jne. Meitä on erityisesti 
koskettanut tieto, että olemme maailman 
onnellisin kansa, ja se että meillä on maail-
man puhtain ilmasto.

Mirja Pyykkö jatkoi: –Silmiin tarttui 
muutama ajan henkeä kuvaava kannanotto 
viikon uutisista. Edesmennyt britti-laulaja 
Amy Winehouse totesi dokumentissa, 

Sinfoniaorkesterin konsertissa Yliopiston juh-
lasalissa oli paikalla ennätysyleisö. Konsertin 
jälkitunnelmissa viulusolisti Eeva Oksala, ka-
pellimestari Veli-Antti Koivuranta, pianosolisti 
Adam Herd ja konserttimestari Laura Lintula.

Kansallisarkiston upeassa tutkijansalissa kuul-
tiin kamarimusiikkia Sibelius-lukion kamarimu-
siikkiryhmien toimesta. Eetu Yrjänä ja Riikka 
Mäki vauhdissa. (vas)

Kruununhaan musiikkiopistojen yhteisessä kon-
sertissa Hotel Arthurin salissa kuultiin nuoria 
lupauksia. Schindlerin listan musiikkia tulkitsi 
Iiris Honkala, viulu, säestäjänä Eva Desimpela-
ere. (vas) Ku
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Pekka Haavistolta: “Mitä tapahtuisi, jos 
kaikki sodat yhtäkkiä loppuisivat?” Haa-
visto vastasi: “Maailmassa on nyt menos-
sa 61 aseellista sotaa tai konfliktia, niissä 
kuolee vuosittain 100 000 ihmistä, sotaa 
paossa on 68,5 miljoonaa ihmistä. Jos 
sotia ei olisi, voitaisiin esim. viime vuonna 
sotilasmenoihin käytetyt yli 1500 miljardia 
euroa käyttää ihmisten elämää parantaviin 
asioihin. Sodista puhuttaisiin enää vain 
museoissa ja ihmiset hämmästelisivät, 
miten pölhöä porukkaa maapallolla asui, 
kun käyttivät niin paljon luonnonvaroja, 
energiaa, kekseliäisyyttä ja aikaa toistensa 
tuhoamiseen.”

Pyykköä kiinnosti kuulla illan vierailta, 
miltä tämä aika valeuutisineen näyttää? 
Pirkko Saisio sanoi: –Ihmisiltä vaaditaan 
medialukutaitoa! Pirjo Honkasalo puoles-
taan kaipasi esimerkiksi YLE:ltä enemmän 
myös kansanvalistusta: –En ymmärrä ol- 
lenkaan, miksi yleisradio kilpailee yleisö-
lukumääristä. Esimerkiksi Lukulamppu 
lopetettiin katsojien puutteeseen, vaikka 
ohjelman teko ei tullut maksamaan pal-
jon mitään. Hän jatkoi: –Ennen radiossa 

puhuttiin myös rauhallisesti. Hän vertasi 
veneilyn harrastajana sitä meren rytmiin. 
–Nyt kun avaa radion, kuulee toimittajan 
haastattelevan lähinnä itseään!

Tämän ajan moraali, mitä mieltä te 
siitä olette, Pyykkö tiedusteli. Saisio: –On 
syntynyt vanhoja asioita penkova ihmis-
luokka, joka tietää. Hän puhui korkeamo-
raalista tämän ajan moraalina, hän puhui 
ihmisen kestokyvystä ja suhteellisuudenta-
justa ja moralisteista, jotka itse pitävät itse-
ään hyvinä. Honkasalo muisteli 60-lukua, 
jolloin pokkareista, muun muassa Huu-
tomerkki-sarjasta sai tietoa asioista, mitä 
haluttiin kyseenalaistaa. –Vilpittömästi 
silloin etsittiin tietoa, voisiko asiat olla toi-
sin sodan jälkeisessä maailmassa. Hänkin 
sanoi alkaneensa oikeasti inhoamaan hyviä 
ihmisiä. Osittain on kyse suomalaisten 
viattomuudesta. Hän puhui itsensä puh-
distajista, kvasisuvaitsevaisuudesta ja ajalle 
ominaisesta suuresta hätäännyksestä.

Honkasalo avasi aihetta myös doku-
mentin näkökulmasta: –Mikään doku-
mentti ei ole objektiivinen. Se on itseil-
maisua. Kaikki tietävät, että leikitään, että 

tämä on totta. Dokumentti on eettisesti 
hyvin outoa maastoa. Koskaan ei voi tie- 
tää, miltä se tuntuu filmillä olevista ih-
misistä. Vastuu on kokonaan tekijällä. 
Intiassa esimerkiksi kuvasin miestä, joka 
teki pyhiinvaellusmatkan. Dokumentti 
voitti Cannes’ssa. Rahapalkinnosta päätin 
antaa puolet kastittomalle miehelle, alhai-
simmalle koko kylässä. Ikinä normaalisti 
en maksa mitään elokuvieni henkilöille, 
mutta nyt lähetin kirjekuoressa summan 
kertalähetyksenä. Kaksi vuotta myöhem-
min sain kuulla, että mies oli kuollut. Hän 
ehti rakentaa itselleen kylän suurimman 
talon, suuremman kuin kylän rikkaimman 
talo. Mies oli tapettu. Eläisikö hän, jos oli-
sin lähettänyt summan pienempinä erinä?

Mikko Pyhälä yleisöstä tiedusteli, on- 
ko varauduttu, jos meille joskus tulee ava-
ruudesta voimakas sähkömagneettinen 
pulssi, joka tuhoaa elektroniset tiedostot 
eli digitaalisen aineiston? Tietenkin kirjat 
ja selluloidikuvat säilyvät, hän sanoi, mutta 
oli huolissaan, millaisessa maailmassa me 
“pulssin” jälkeen elämme.

Honkasalo onnitteli Saisiota kirjojen 

säilymisestä. Hän jatkoi, että onneksi on 
olemassa ihmisiä, jotka miettivät tätä asiaa. 
–Itselleni henkilökohtaisesti ilmastonmuu-
tos on isompi ongelma. Saisio puolestaan 
muistutti kirjamyynnin romahtaneen. 
Kirjatkin ovat pian voittopuolisesti digitaa-
lisessa muodossa. Kirjahyllyjäkin pidetään 
pölyä keräävinä ja tylsän näköisinä sisus-
tuselementteinä.

Pirjo Honkasalo ja Pirkko Saisio olivat 
elokuussa Makedoniassa, Skopjessa. Kum-
pikin oli kutsuttuina Makedox-festivaalin 
juryyn. Honkasalo oli pääjuryssä ja Saisio 
valitsemassa moraalisesti parasta doku-
menttia. YLE Areenalta parastaikaa on 
katsottavissa voittoisa puolalaisen Marta 
Prus’n dokumetti Over The Limit.

Me, jotka olimme mukana Krunikka 
puhuu-illassa, ja meitähän oli ravintolan 
täpösen täysi salillinen, kuulimme huo-
mattavasti tätä enemmän viisaita ajatuksia 
tämän päivän maailmanmenosta. Oli myös 
mukava kuunnella Pirjo Honkasalon ja 
Pirkko Saision keskinäistä toisiaan hedel-
mällisesti ruokkivaa keskustelua.

kuva ja teksti marje Vuorisalo

Kaisaniemen koulun vitosluokan vohve-
likojulla kävi kuhina. Saaralla ja Kiiralla 
riitti festariavajaisissa puuhaa.

SKS:n salissa kuultiin kamarimusiikkia elokuvista. Estradilla Johannes Teppo, sello ja Hanna-Mari 
Zinovjev, piano. Vas. Somerjoen musiikki veti Marian Helmen pullolleen juhlakansaa. Baddinginä 
loistava Kimmo Härmä, bassossa Janne Antikainen, rummuissa Jakke Saarinen ja kitarassa tietysti 
Timo Peltonen.

Kiinteistömaailman After work keräsi 
paikalle tangon ystävät. Yleisöä viihdytti 
Duo Oblivion.

Kuvat Laura Lintula
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mikä ihmeen PAPiLio?
Papilio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa 
lasten tunnetaitoja ja tukea sosiaalisesti 
vastuullisen käyttäytymisen oppimista. 
Sosioemotionaaliset taidot ovat perusta 
myönteisille ihmissuhteille ja psyykkiselle 
terveydelle ja samalla ne tukevat akatee-
misten taitojen oppimista. Niiden tiede-
tään myös ehkäisevän nuoruusiän riippu-
vuuksia ja väkivaltaista käytöstä.

Ohjelman ydin on johdonmukaisissa 
toimintatavoissa lapsen taitojen tukemi-
sessa ja haasteellisiin tilanteisiin puuttumi-

sessa. Päiväkotien koko varhaiskasvatus-
henkilöstö osallistuu koulutukseen, jossa 
heidän taitojaan vahvistetaan ja perehdy-
tään menetelmässä kehitettyihin konkreet-
tisiin toimintakeinoihin, jotka juurtuvat 
päiväkodin arkeen pysyvästi.

Esimerkiksi varhaiskasvattajan kehues-
sa lasta jostain, hän puhuu konkreettisesti, 
henkilökohtaisesti ja rehellisesti. Myöntei-
sen ja kannustavan puhetavan tultua osak- 
si arkea, se on hyvin voimaannuttavaa myös 
aikuisille. Lapsen nimeä käytetään vain 
myönteisessä yhteydessä. 

Ei-toivottuun käytökseen puututtaessa 
keskitytään käytökseen ja lapsiryhmän 
kanssa yhdessä pohditaan, miksi niin ei 
saa tehdä. Papilio on lapsilähtöinen ja lap-
sikeskeinen ja sen vaikuttavuus on tieteel-
lisesti tutkittu. Lapset osallistetaan kaikissa 
käänteissä, myös säännöistä sovittaessa. 

Kielellisten valmiuksien ja sanavaras-
ton kartuttaminen on Papiliossa keskeistä. 

Sitä kautta lapset ovat tasavertaisemmassa 
asemassa kouluun siirtyessään, erilaisista 
lähtökohdista ja sukupuolesta riippumatta.

LeLuttomuuS kASVAttAA LuoVuuttA
’Lelujen vapaapäivä’, joka toteutetaan 
yhtenä päivänä viikossa, kannustaa lapsia 
luomaan itse omia leluja ja leikkejä. Tämä 
kehittää lapsen mielikuvitusta ja empatia-
kykyä. Luovuuden tukeminen on keskeis-
tä väkivaltaisen käytöksen estämisessä. 
Lapset oppivat tulemaan toimeen itsensä 
ja toisten kanssa; keskinäinen vuorovai-
kutus, kielellinen ilmaisu ja sosiaaliset 
taidot lisääntyvät. Leikeistä tulee pitkäkes-
toisempia ja pitkäjänteisempiä, ja lapset 
osallistuvat niihin isompina ryhminä. 

oPeteLLAAn YhdeSSä 
noudAttAmAAn SääntÖjä
’Minun-sinun-meidän-peli’ auttaa lapsia 
muistamaan sääntöjä. Pelissä harjoitellaan 
vuorottelua, ryhmätaitoja sekä toisten ja 
ryhmän kunnioittamista viidestä lapsesta 
koostuvissa pienryhmissä muutaman mi-
nuutin ajan. Kunkin lapsen pitää muistaa 
sääntö ja toimia sen mukaan, mutta yhtä 
tärkeää ryhmän onnistumiselle on huoleh-
tia pelikaverista, että hänkin muistaa sen. 

tunteet tutuiKsi Jo PäiväKodissa
Myös turvallisuuden tunne vahvistuu, 
koska lapset oppivat paremmin tuntemaan 
toisiaan ja toimimaan yhdessä.   

tunteiden SAnottAminen on tärkeää
’Paula ja tunnepeikot’ -toimintatavassa  
lapset oppivat tunnistamaan omia ja tois-
ten tunteita sekä säätelemään tunnepe-
räistä käyttäytymistään. Lapset tutustuvat 
peikkojen avulla neljään perustunteeseen, 
suruun (Nyyhky), kiukkuun (Äksy), pel-
koon (Säikky) ja iloon (Hymy). Arjessa 
lapsi voi halutessaan kiinnittää oman ku-
vansa senhetkistä tunnetilaansa vastaavan 
peikon kohdalle. Tuolipiirissä yhdessä 
lasten kanssa keskustellaan tuosta tuntees-
ta ja myös siitä, missä kohtaa kehoa tunne 
tuntuu. Tunteiden tunnistaminen ja nime-
äminen on välttämätöntä niiden hallitse-
miselle. On erittäin tärkeää, että lapsi oppii 
sanottamaan tunteitaan ja ilmaisemaan, 
mistä ne johtuvat ja mikä niihin auttaa.

mikä PAPiLioSSA on eritYiStä?
Luovuudella, tarinoilla, leikeillä ja lauluilla 
on menetelmässä keskeinen osuus. Papilio 
tukee varhaiskasvattajia ja vanhempia 
heidän vaativassa tehtävässään ohjata ja 
kasvattaa lapsia. Lapset vievät tunnepeik-
kotarinat mukanaan kotiin ja vanhemmat 
voivat hankkia Paula ja tunnepeikot -ku-
vakirjan, jonka mukana tulee kuunnelma-
CD lauluineen.  

Papiliolla on todistetusti pitkäkestoisia 
vaikutuksia ja se sopii kaikkiin päiväkotei-
hin. Menetelmän leikkisä ote vie muka-
naan – Nyyhkystä, Äksystä, Säikystä ja 
Hymystä tykkäävät kaikki!

iiris Björnberg
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Kuva Marje Vuorisalo

iiris Björnberg alusti krunikka puhuu 
-tilaisuuden 22.10. ravintola Zinn-
kellerissä. illan aiheena oli lapsen 
tunnetaitoja vahvistava Papilio-
ohjelma. toimittaja mirja Pyykkö 
haastatteli tilaisuuden vierasta. 
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Elävä Kruna -työryhmä on jatkanut Kruu-
nunhaan kehittämishankkeen hahmotte-
lemista yhdessä kaavoituksesta vastaavien 
kaupunkiympäristöviraston arkkitehtien 
Eveliina Harsian ja Perttu Pulkan kanssa. 
Eveliinan alueena on Kruununhaka, 
Pertun Hakaniemenrannan puoli, jonka 
kaavamuutos ulottuu Siltavuorenrantaan. 

Krunikka puhuu -tilaisuudessa 6.8.  
perustetun Puistoryhmän nimi Elävä  
Kruna kuvaa itsenäisen ryhmän ajatusta  
ja tavoitteita. Mia Marttiinin vetämän 
ryhmän päämääränä on kaupunginosam-
me asukasviihtyvyyden parantaminen  
sekä elinvoimaisuuden ja vetovoiman 
kehittäminen asukkaiden lisäksi myös 
yrittäjille ja matkailijoille. Ryhmä on en-
sitöikseen hakenut Kruununhakaan omaa 
museoratikkaa yhteisölliseen käyttöön.

Työpajassa käsiteltiin koko Kruunun-
haan aluetta: ideoitiin ja visioitiin sitä, 
minkälainen osa Helsingin keskustaa 
Kruununhaka tulevaisuudessa on. Ta- 
voitteena on muodostaa elävä, yhteinen  
käsitys siitä, minkälaista aluetta ollaan 
suunnittelemassa. 

Ryhmä korosti Kruununhaan ainutlaa-
tuisuutta Helsingin vanhimpana kaupun-
ginosana. Leimansa sille antavat historial-
lisesti arvokkaat hallintorakennukset, 
Engelin suunnittelema asemakaava, yli- 
opiston rakennukset, kansalliskirjasto 
sekä upea 1900-luvun alun rakennuskan-
ta. Kruununhakaa olisi siis kehitettävä 
arvonsa mukaisesti. Tunnelma on ainut-
laatuinen, arvokas ja rauhallinen. Sinne 
tullessaan tekee mieli melkein kuiskia. 

Kaavoituksen ajankohtaisina kohteina 

ovat tällä hetkellä Mariankatu 23–Liisan-
katu 8:n kulmakortteli (entinen maa- ja 
metsätalousministeriö), Tervasaaren vanha 
aitta ja Hakaniemenrannan uudisraken-
tamiseen, Hakaniemensillan uusimiseen 
ja Kruunusiltojen rakentamiseen liittyvät 
muutokset. Eveliina Harsia totesi, että kaa-
voitus ja liikenneyhteydet voidaan osittain 
sisällyttää ehdotuksiin, vaikka liikenneyh-
teyksien toteutukseen ei kaavoituksella 
voida vaikuttaa. 

Etenkin väylän tiheä raskasliikenne on 
häiritsevää. Lisäksi silta ramppeineen vie 
asukkailta suuren alueen Kruununhaan 
pohjoisrannasta. Uuden sillan rakentami-
sen yhteydessä tätäkin aluetta voitaisiin 
käyttää lisärakentamiseen. Keskusteltiin 
myös kaupungin satamien sijainneista ja 
niiden vaikutuksista Kruununhaan liiken-
teeseen.

Pohjoisrannan eteläpään Meritullin-
tori ei näyttäydy houkuttelevana porttina 
Kruununhakaan – eivät myöskään Senaa-
tintorin koilliskulma tai Pitkänsillan ja 
Siltavuorenrannan kulma. Upea Pohjois-
ranta tällaisenaan, meluisana ja tylynä, ei 
houkuttele. Uusien palveluiden saamiseksi 
Pohjoisrantaan ehdotettiin esimerkiksi 
Tervasaaren kannaksen leventämistä osak-
si veden päälle tai ponttoneille sijoittuviin 
”meripaviljonkeihin”. Lisäksi yhteysalus-
liikenne muihin kaupunginosiin, Sompa-
saareen ja Hakaniemeen, olisi parannus 
liikenneyhteyksiin. Muutenkin kaupun-
ginosan merellisyyttä voisi korostaa.

Kevyen liikenteen reittejä olisi aktivoi-
tava. Kaupunginosan imagoa voitaisiin ko-
rostaa taiteen ja valaistuksen avulla. Selkeä 
erottuminen muista kaupunginosista olisi 
toivottavaa. Elämykselliset tapahtumat ja 
kohteet sekä houkuttelevien kävelyreittien 
luominen Kruununhakaan eivät vaatisi 
suuria ja olisivat omiaan houkuttelemaan 
asukkaat yhteisölliseen toimintaan sekä 
matkailijat tutustumaan ainutlaatuiseen 
kaupunkiympäristöömme.

26.11. pidetyssä Krunikka puhuu-tilai-
suudessa esiteltiin Elävä Kruna-työryhmän 
ideoita ja ajatuksia krunikalaisille.

Liisa isomaa ja mia marttiini

TYÖPAJA VISIOI LAITURILLA
Elävän Krunan jäsen, arkkitehti Eric Raw-
lins esitteli yhteenvedon Elävän Krunan 
visiointityöskentelystä. Ensimmäisenä 
todettiin, että kaupunginosassamme etu- 
sijalla on asujaimisto, johon moottori-
ajoneuvoliikenne olisi sopeutettava – ei 

Elävä kruna -työryhmää ja 
Mia Marttiini (alla).

päinvastoin. Vahvistettavina katuakseleina 
voisivat olla muun muassa Liisankatu ja 
Meritullinkatu. Liikenteen ongelmakohti-
na nähtiin mm. Liisankadun ja Unionin-
kadun risteyksen vaarallisuus. 

Toisena ongelmakohtana on Pohjois-
rannan ja Hakaniemensillan ”moottori-
tieliikenne”, joka melun lisäksi huonontaa 
merkittävästi myös alueen hengitysilmaa. 
Se vähentää koko rantabulevardin ja 
arvokkaan Liisanpuistikon viihtyisyyttä. 
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hArVA tietää, että Mikonkadun päässä, 
aivan Kaisaniemen puiston välittömässä  
läheisyydessä, on pieni ortodoksinen kap- 
peli Jumalansynnyttäjän syntymän yhtei-
sölle. Sitä vetää äiti Elisabeth, joka eläköityi 
hiljakkoin Valviran lääkintäneuvoksen 
virasta voiden nyt täysin antautua kutsu-
mukselleen, jonka sanoi käyneen mielessä 
jo teini-iässä, tosin silloin oli ajatuksissa 
katolisen nunnan tie.

Kun nunna Elisabeth kävi Helsingin 
ranskalaista koulua, niin kukapa olisi siellä 
aavistanut, mitä heidän lievästi sanoen vil-
listä oppilaastaan vuosikymmenten päästä 
kehkeytyy. Nunna Elisabeth, silloinen Lii-
sa Toppila, kilpaili vanhemman veljensä 
kanssa jälki-istuntojen määrässä. Tosin 
kilpailu päättyi opettajan saadessa selville 
sisarusten välisen kisan.

Nunna Elisabethin vanhemmat olivat 
opettajia, jotka antoivat lastensa hoitaa 
koulunkäynnin itsenäisesti. Ainut vaati-

mus oli, että keskiarvon oli oltava luokan 
keskiarvoa korkeampi. Ylioppilaaksi tul- 
tuaan nunna Elisabeth meni Ranskaan 
Katoliseen yliopistoon opiskelemaan lää- 
ketiedettä. Valmistuttuaan hän palasi Suo-
meen. Tosin siinä välissä oli opintoja myös 
Englannissa, ja yksi vuosi vierähti Yhdys-
valloissa, jonne silloinen Liisa Toppila 
muutti solmittuaan avioliiton juutalaisen 
miehen kanssa. Liitto päättyi kuitenkin 
melko pian eroon.

Kotimaassa nunna Elisabeth toimi 
muun muassa koululääkärinä, työskenteli 
terveyskeskuksissa sekä teki työtä kehi-
tysvammahuollossa. Välillä hän oli SPR:n 
tehtävissä monissa maissa, muun muassa 
Malesiassa, Tšadissa, Etiopiassa ja entisessä 
Jugoslaviassa. Egyptissä hän oli kehitysyh-
teistyössä. Noiden vuosien aikana nunna 
Elisabeth sanoi oppineensa pienemmän 
pahan periaatteen: aina ei voi valita hyvän 
ja pahan välillä. Monesti alkeellisissa olo-

suhteissa hän oppi arvostamaan puhdasta 
vettä, mikä meille on itsestäänselvyys, 
mutta noissa maissa vettä voi pitää lähes 
ylellisyytenä.

–Kerran työpaikalla keskusteltiin 
pääsiäisen vietosta. Tuli puheeksi myös 
ortodoksien tapa viettää pääsiäistä. Siinä 
yhteydessä joku ortodoksinen työtoveri 
kertoi Valamon luostarin pääsiäisestä. Sii-
nä vaiheessa tiesin ortodoksisuudesta vain 
sen, että jumalanpalveluksissa seistään ja 
naiset käyttävät huivia.

Hän lähti juuri leskeksi jääneen äitinsä 
kanssa Heinäveden Valamoon pääsiäisen 
viettoon. Tuo matka oli käänteentekevä. 
Nunna Elisabeth alkoi perehtyä ortodok-
sisuuteen ja liittyi lopulta ortodoksikirkon 
jäseneksi alkaen samalla toimia aktiivisesti 
seurakunnassa. Nunnuuteen hän kypsyi 
vähitellen vuosien varrella harjoittaen 
samalla lääkärin ammattiaan.

Äitinsä kuoleman jälkeen nunna Elisa-
beth muutti koirineen ortodoksiseen kult-
tuurikeskus Sofiaan Vuosaaren Kallvikiin, 
missä hän asui vain pari vuotta vihittynä 
nunnana. Tarkoitus oli saada Sofiasta tilat 
luostariyhteisölle, mutta toisin kävi: nunna 
Elisabeth muutti takaisin Mikonkadulle. 
Siellä toimii nyt Jumalansynnyttäjän syn-
tymän yhteisö, jolla on katutasossa pieni 
kappeli. Siellä toimitetaan palveluksia 

nunna 
elisaBeth

aamuvarhaisesta iltamyöhään, toisinaan 
öisinkin. Siellä toimii myös olohuone-laf-
ka, jonne kokoonnutaan keskustelemaan ja 
tekemään käsitöitä kahvikupin ääressä.

Äiti Elisabeth asuu yhteisössä toistai-
seksi yksin. Joitakin noviisikokelaita on 
ollut, mutta he eivät ole jaksaneet luosta-
rielämän vaativuutta. Nunna Elisabethin 
eli äiti Elisabethin päivä koostuu sään-
nöllisestä hartaudenharjoituksesta ja ru-
kouksesta. Hän leipoo myös kirkkoleivät 
osalle Helsingin ortodoksikirkkoja. Hänen 
luonaan käy ihmisiä kertomassa huoliaan 
ja murheitaan. Avuntarvitsijan uskoa tai 
kirkkokuntaa kysymättä hän yrittää auttaa 
heitä eteenpäin vaikeuksien läpi.

Ulkona liikkuessaan nunnanasussa 
hän on tottunut tuijotukseen. Kun hän käy 
ostamassa Alkossa kirkkoviiniä, kaikkeen 
tottuneet myyjät osaavat pitää kasvonsa 
peruslukemilla, mutta muut asiakkaat 
hämmästelevät heidänkin puolestaan.

Erään kerran nuori tyttö oli lähipuis-
tossa tupakalla. Nähdessään äiti Elisabet-
hin lähestyvän hän laittoi savukkeensa äk-
kinäisellä liikkeellä piiloon. Äiti Elisabeth 
meni hänen luokseen ja opasti: –Älä hosu, 
jos haluat, ettei tupakointiisi kiinnitetä 
huomiota. Jatka vaan rennosti, niin koko 
juttua ei ehkä noteerata.

teksti riitta toivonoja 
kuva marje Vuorisalo

ruiSkumeStArin tALoSSA eletään joulunaikaa 
1800-luvun tapaan ensimmäisestä adventtisunnuntaista 
loppiaiseen asti. 

talon joulutunnelmaan voi eläytyä 2.–21.12.2018 ke–pe klo 13–18 
ja la–su klo 11–17 sekä 27.12.2019–6.1.2019 ke–su klo 11–17.
• tiernapojat laulavat pihalla adventtisunnuntaina 2.12.2018. 
klo 13. 
• Lauantaina 8.12. klo 14 ruiskumestarin kamarissa askarrellaan 
helppoja, nostalgisia joulukuusenkoristeita aitojen 1800-luvun 
ohjeiden mukaan.

Kuva Taina Rasi
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1. Mitä olet tehnyt  kruununhakalaisten 
äänestäjiesi hyväksi valtuustossa?

2. Tiedätkö, mitkä asiat askarruttavat Kruu-
nunhaan asukkaita tänä päivänä?

3. Tiedätkö, mitä liikenneyhteyksiä asukkaat 
toivovat?

4. Oletko tehnyt HSL:n suuntaan jotakin 
asukkaiden toivomusten toteutumiseksi?

5. Mitä asioita itse pidät tärkeinä puutteina 

puistossa aiheuttivat huolta vanhemmissa. 
Otin yhteyttä Helsingin poliisin johtoon, 
ja asia hoidettiin kuntoon. • Viime aikoina 
on ollut esillä mm. pari roskiksien tyhjen-
nyksiin liittyvää asiaa. Monet asiat joita 
olen ollut päättämässä, vaikuttavat myös 
kruununhakalaisiin. Yksi esimerkki ol-
koon vaikka kuntaveroprosentin alennus.
2. Kouluasiat ovat perheille tärkeitä. 
Onkin hienoa, että Kaisaniemen ala-asteen 
peruskorjaus on saatu vihdoin päätökseen 
ja Kruununhaan yläasteen peruskorjaus 
alkaa. Liikenneturvallisuus erityisesti 
Varsapuiston lähellä olevilla kaduilla on 
keskeinen huolenaihe. Hämeentien sulke-
misen autoliikenteeltä vaikutukset Kruu-
nunhakaan herättää myös ihan aiheesta 
huolta kruunuhakalaisissa.
3.Asukasilloissa on tullut esille ainakin 
bussilinja 18 palauttaminen. On myös pal-
jon kruununhakalaisia, jotka ovat varsin 
tyytyväisiä liikenneyhteyksiin.
4. Olen vienyt viestiä mm. asukasilloista 
HSL:n valmisteluun. Samoin vaikuttanut 
siihen, että HSL:stä on osallistunut suun-
nittelijoita asukasiltoihin silloin kun niissä 
on käsitelty liikenneasioita
5.Tätä kysymystä en aivan ymmärrä. 
Kruununhaan sijainti Helsingin kanta-
kaupungissa on erinomainen. Siitä yhtenä 
osoituksena on se, että Kruununhaka on 
tavoiteltu asumispaikka.
6. Olen osallistunut usein asukasiltoihin. 
Joskus asukasyhdistyksistä otetaan erik-
seenkin yhteyttä, jos erityisesti toivotaan 
valtuutettuja paikalle. Jos kyseessä on 6.8. 
ollut asukasilta, niin olin tuolloin loma-
matkalla lapsenlapseni kanssa Legolandis-
sa Tanskassa. 
7. Liikun paljon kävellen Krunassa ja usein 
asukkaat pysäyttävät minut juttelemaan 
asukkaita kiinnostavista asioista. Samoin 
minuun otetaan yhteyttä esimerkiksi säh-

köpostilla ja puhelimella. Seuraan myös 
Kruununhaka facebook-sivua. Tällä het-
kellä näytetään keskusteltavan pyöräilystä.
Olen osallistunut usein myös asukasil-
toihin. Erityisesti silloin kun on erikseen 
toivottu osallistumista niihin. 
8. Minut tunnetaan valtuutettuna, joka 
perehtyy asioihin ja on yhteistyökyinen. 
Minulla on kokemusta ja tietoa siitä, miten 
asioihin vaikutetaan.

jÖrn donner rkP
En ole koskaan nähnyt itseäni jonkin kau-
punginosan valtuutettuna, en 1969 enkä 
nytkään.   
2–3. Kaipa sittenkin mm. liikenneyhte-
ydet. Joihinkin paikkoihin pitkä matka 
kävellä.  
4. En ole tehnyt mitään.  
5. Kruununhaka on suhteellisen onnelli-
nen kaupunginosa!  
6. En käy tällaisissa kokouksissa koskaan.  
7. Luen paljon.  
8. Minua ei ole syytä valita uudestaan. Nyt 
riittää.  

riSto rAutAVA kok
”Kruununhakalaiset ovat merkittävällä ää-
niosuudella valinneet teidät edustajikseen 
Helsingin kaupunginvaltuustoon”: –Tuo 
on ehkä vähän vahva ilmaisu. Kruunun-
haan kahden äänestysalueen osuus äänis-
täni oli yhteensä 64 ääntä. 

1.Yksi paljon julkisuudessakin ollut asia 
on Kruununhaan arvotalojen hissit. Siinä 
olin koko prosessin ajan mukana. Taloyh-
tiöt kääntyivät asiassa puoleeni ja neuvoin 
heitä sekä pidin yhteyttä muiden puoluei-
den politikkoihin. • Reilu vuosi sitten huu-
meiden käyttäjät ja välittäjät Kaisaniemen 

tai saavutettuina etuina kruununhakalaisille?

6. Kuununhaan asukasillassa Zinnkellerissä 
oli paikalla ennätysmäärä asukkaita keskus-
telemassa Kruununhaan palveluista. Yhtään 
valtuutettua ei ollut paikalla. Miksi?

7. Miten pidät itsesi ajan tasalla kruununha-
kalaisten toiveiden suhteen?

8. Miksi sinut pitäisi valita seuraavissa vaa-
leissa uudelleen?

kYSYimme kuudeLtA kaupunginvaltuu-
tetulta ”Krunikka puhuu palveluista” 
-tilaisuuden jälkeen heidän näkemyksiään 
asioistamme ja saimme vastaukset Laura 
Kolbea ja Juhana Vartiaista lukuunot-
tamatta. Lähdimme siitä, että valtuutetut 

valtuutetut vastaavat
ovat tilaisuuteen saman kutsun kautta 
tervetulleita kuin muutkin kruununhaka-
laiset, jos ovat asioistamme kiinnostuneita.
Kruununhakalaiset ovat merkittävällä ää-
niosuudella  valinneet teidät edustajikseen 
Helsingin kaupunginvaltuustoon:

mAriA ohiSALo Vihreät
1. a. Keskeisin kaikkien helsinkiläisten, 
myös krunalaisten, elämään vaikuttava 
päätös tehtiin viime syksynä, kun kau-
punginvaltuusto hyväksyi uuden kaupun-
kistrategian. Strategia on keskeisin toi-
mintaamme kaupungissa ohjaava asiakirja 
ja sen mukaan myös rakentuvat tulevat 
investoinnit ja vuotuiset talousarviot. 
c. Itse olen pitänyt esillä erityisesti asun-
nottomuuden torjuntaa, lastensuojelun 
asiakasmäärien kohtuullistamista (ja näin 
ollen laadukkaampaa ja ihmisläheisempää 
apua ja pienempää kuormaa nyt kuor-
mittuneille työntekijöille) ja esimerkiksi 
pienituloisten mahdollisuuksia kulttuu-
ripalveluihin (olen esim. tehnyt esityksen 
Kaikukortista). Myös mm. asumisneuvon-
taa ja häätöjen ehkäisytoimintaa olen pitä-
nyt aloitteillani esillä. Paljon on kuitenkin 
sellaista, jota teemme jatkuvasti ryhmänä 
ja politiikka on joukkuepeliä, jossa yksin ei 
kukaan tee oikein mitään.
2. a. Ehdin asua Kruununhaassa vuoden 
ennen kuntavaaleja ja vuoden niiden 
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jälkeen. Asun nykyään Viikinrannassa hie-
man kauempana kaupungin keskustasta.
b. Osallistuin kerran (23.10.2017) kutsusta 
Zinkellerin asukasiltaan, jossa keskustel-
tiin erityisesti alueen joukkoliikennejär-
jestelyistä. Eri bussi- ja raitiovaunulinjojen 
muutokset olivat keskeisesti esillä, myös 
se, kuinka ikäihmiset pääsevät liikkumaan 
esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin 
ja kaupoille Kruununhaasta puhutti.
3. Asukkaiden vahva toive oli, että Kruu- 
nunhaasta pääsisi edelleen bussilinjalla 18 
esimerkiksi Viiskulman terveyskeskuk-
seen.  (Toim.huom. krunalaiset toivovat 18 
linjaa  keskustan kautta Töölöön jne.)
4. Olen keskustellut vihreiden HSL:n edus-
tajien kanssa ja vienyt eteenpäin viestiä 
krunalaisten toiveista. 
5. Kruununhaka on historiallista aluetta 
ja esimerkiksi esteettömyyteen liittyvät 
kysymykset eivät aikanaan aluetta raken-
taessa ole olleet tärkeitä. Nykyään alueella 
kuitenkin asuu paljon ihmisiä, joiden voi 
olla hankala liikkua esimerkiksi jyrkissä 
portaissa ja nousta jyrkkiä mäkiä. 
6. Itse en tiedä saaneeni kutsua viime lo- 
kakuisen tilaisuuden jälkeen. Ehkä osalla 
ihmisistä olikin jo tiedossa, että olen 
kevään aikana muuttanut toiselle alueel-
le. Ajattelen valtuutetun työtä kuitenkin 
laajasti ja kuulen mielelläni jatkossakin 
krunalaisten toiveista. 
7. Minuun saa aina olla yhteydessä, vaikka 
en enää alueella asukaan. Parhaiten minut 
tavoittaa sähköpostitse. 
8. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa kevääl-
lä 2019. Erityisesti teen töitä sen puolesta, 
että Helsinki ja Suomi työskentelisivät 
aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan 
puolesta.  Haluan myös, että Suomi olisi 
jatkossakin maa, jossa jokaiselle annetaan 
mahdollisuuksia nousta, oli oma tausta 
mikä tahansa: että pienituloisuutta ja niuk-
kuutta torjuttaisiin aktiivisin poliittisin 

Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu 
ja ajattelen kaupunkiamme koonaisuutena 
ja kaikkia kaupunginosia tasapuolisesti. 
Toivon, että muutkin valtuutetut toimivat 
näin. Kaupunginosien välinen vastakkain-
asettelu ei ole hyvä lähtökohta.

1. Erityisesti julkisen liikenteen reittimuu-
tokset ovat kantautuneet korviini. Olen 
välittänyt tietoa eteenpäin HSL:n ja HKL:n 
luottamushenkilöille.
2. Raitiovaunu 1:n vanhaa reittiä on toi-
vottu takaisin. 
3. Kyllä. 
4. Itseäni harmittaa, että asukasyhdistys 
aikanaan vastusti Kruunusiltojen linja-
usta Tervasaareen voimakkaasti. Omasta 
mielestäni nykyinen suunnitelma tulee 
tukkimaan Hakaniemeä, kun taas Kruu-
nunhakaan Kruunusiltojen ratikkalinja 
olisi tuonut eloa. • Innolla odotan esitystä 
avata Kaisaniemen metroasemalle pohjoi-
nen sisäänkäynti. Se olisi Krunalle huip-
pujuttu. 
5. Itse en ole saanut kutsua tilaisuuteen. 
6. Seurailen Facebookin Kruununhaka-
ryhmää. Toivoisin, että kaupunkilaiset oli-
sivat rohkeasti yhteydessä valtuutettuihin 
esim puhelimitse tai sähköpostilla. 

mirja Pyykkö

toimin (esimerkiksi perusturvan uudista-
minen on yksi keskeinen ensi hallituskau-
den tavoitteista).
jASmin hAmid Vihreät

Kuva Helsingin kaupungin kuva-arkisto
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LiiSAnkAtu 7 kiinteiStÖ rakennettiin 
vuonna 1896 ja sen suunnitteli arkkitehti 
J. Rosenberg. Aluksi talossa asui venäläi-
siä upseereja, kuten monessa muussakin 
Kruununhaan talossa. Huoneistot olivat 
isokokoisia ja väljissä tiloissa upseeri asus-
ti yksin palvelusväkensä kera. Sittemmin 
tilat on pilkottu pienemmiksi. Viimei-
sin pilkkomissaneeraus tehtiin vuosina 
1995–97, kun OP-Eläkesäätiö saneerasi 
koko talon. 

Maineikas perinnerappausmestari 
kunnosti siinä yhteydessä huolella julki-
sivun ja kun hän teki 2016 seinien kun-
totarkastuksen, totesi hän rappauksen 
pysyvän edelleen tiukasti seinissä usei-

1970-luvun alussa taloon tehtiin kauko-
lämpöremontti ja osa vanhoista kakluu-
neista muurattiin umpeen, jotta niitä ei 
käytettäisi. Niin tehtiin, koska hormien 
kunnosta ei ollut takeita, eikä sitä ryhdyt-
ty tarkemmin tutkimaan, täyttivätkö ne 
paloturvallisuuden vaatimukset. 

Liisankatu 7 naruja piti tuohon aikaan 
vankasti käsissään isännöitsijänä toiminut 
vanharouva Hanna Karijärvi, joka suosi 
taiteilijoita ja tiedemiehiä. Talon varsinai-
nen omistaja oli mieshenkilö, jota kutsut-
tiin Brunoksi. Mies omisti myös Pietarin-
kadulla ison kivitalon. Kun omistaja kuoli 
joutui vanha rouva vaikean tilanteen eteen. 
Kiinteistön perintövero oli niin suuri, että 
talo oli pakko myydä. Vanhalla rouvalla 
oli tapana pelata korttipelejä ja huolehtia 
luovasta atmosfääristä, jotka olivat hänelle 
tärkeitä asioita, eikä hän niistä arvoista 
mielellään halunnut luopua. Ostajaksi 
tarjoutui yllättäen lipeva nuori mies, joka 
lupasi säilyttää kiinteistön vuokratalona 
ja jatkaa entisiä vuokrasopimuksia. Vanha 
rouva luotti ostajan inhimilliseltä kuul-
lostavaan tarjoukseen ja hinnaksi mää-
räytyi 24 miljoonaa markkaa, kun hintaa 
oli reilusti alennettu ostajan pyynnöstä. 

Sopimukset eivät toteutuneet, sillä ostajan 
taustavoimana olikin joukko hämäräpe-
räisiä venäläisiä ja virolaisia bulvaaneja, lii-
kemiehiä ja pankkeja, joiden tarkoituksena 
oli vain tehdä bisnestä. Vuokralaiset saivat 
häädön ja eräänlainen keinottelu käynnis-
tyi sinisilmäisen vanhan rouvan hämmen-
nykseksi. Suomen 70-luvun arvoihin kuu- 
luva ehdoton luottamus ja sopimuksen 
noudattaminen katosivat 80-luvun talous-
huijareiden astuttua kuvioihin. Tämä kehi- 
tys oli yleistä, eikä liittynyt ainoastaan tä-
hän kaupantekoon. Kiinteistöillä on aina 
keinoteltu ja sama peli tuntuu jatkuvan 
nykyäänkin.

vanhan talon monta tarinaa

den vuosikymmenten ajan. Talo pestiin 
läheisten naapuritalojen remonttipölyistä 
ja se on taas kuin uusi. Jykevä talo seisoo 
tukevasti kivijalallaan, josta kiitos kuuluu 
1800-luvun rakennustaidolle. Talo on hy-
vässä peruskunnossa. Seinät ovat paksut 
ja ne varaavat runsaasti lämpöä. Seiniin ei 
tarvita hengittämättömiä moderneja läm-
pörappauksia eikä uusia tiiviitä ikkunoita, 
joita konsultit yleisesti nykyisin tarjoavat. 
Vanhan rakennuksen kuuluu hengittää, 
niin se pysyy kunnossa, eikä tule homeon-
gelmia. Onneksi talon vanhat ikkunapokat 
ovat säilyneet nykypäivään, eikä niitä ole 
vaihdettu. 

Klapikasat ja vossikat kuuluivat Kruununhaan normaaliin arkeen 70-luvun alkuun saakka.

Liisankatu 7:n tuttu julkisivu ja kivijalkakaupat 70-luvulla. 

Kruununhaan poikien miekkailuleikkejä 
70-luvulla Meritullinkadun yläpäässä.

Kaukolämpö-
remontti 1971.

Andy McCoyn ja 
Juhana Vartiaisen  
aitiopaikka. 
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70-luvulla yhteisöllisyys ja luovuus kukois-
tivat Liisankatu 7:ssä. Kiinteistössä asui 
arkkitehtejä, teollisia muotoilijoita, graa-
fikko, pari valokuvaajaa, insinöörejä, yli- 
opistoväkeä, lastentarhan opettaja, tarjoi-
lija ja pari liikemiestäkin. Savolainen leipo-
mo, Cafe Bysing, kreikkalainen ravintola, 
lihakauppa, Varuboden sekä Maanvilje-
lijäin Maitokeskuksen kauppa sijaitsivat 
saman katon alla. 

Aikaisemmin koko taloa lämmitettiin 
klapeilla, palvelijaportaan pienemmissä 
asunnoissa ei ollut edes sisä-wc:tä. Ulko-
huussit olivat yleisiä vielä 1950-luvun 
Helsingissä ja sen jälkeenkin niitä oli vielä 
käytössä. Pihalla toimi lasten oma valta-
kunta mielikuvituksellisine leikkeineen. 
Peräseinään lapset maalasivat omin voi-
min kukkataideteoksen, johon kaikki ta- 
lon lapset innolla osallistuivat. 

Viimeisin tarina Liisankatu 7 historiasta 
kirjoitettiin, kun kolme sijoittajaa ostivat 
kiinteistön OP-Eläkesäätiöltä kymmenisen 
vuotta sitten ja uudet omistajat  ryhtyivät 
myymään osakkeita. 2008 finanssikriisi 
sekoitti sijoittajien ajatuksia ja kaupanteko 
kangistui. Huoneistoihin muutti taas useita 
lapsiperheitä. Nyt asukkaat ovat juristeja, 
talousmiehiä, liike-elämän henkilöitä, po-
liitikkoja, ravintotieteilijöitä, vakuutusalan 
ja armeijan henkilökuntaa. Taiteilijoita on 
talossa nykyisin vähän. Elokuvaohjaaja 
Antti J Jokinen ja näyttelijä Krista Koso-
nen edustavat taiteilijoita ja alakerrassa 
asuu graafinen suunnittelija, joka myös 
kuvittaa ja tekee entisöintitöitä. 

Kadonnut aika ei palaa: 70-luvun luova 
ajattelu ja vankka keskinäinen luottamus.

teksti tita rossi 
kuvat helsingin kaupunginmuseo / Simo rista, eeva rista. 

Aapo Rista (oik), 
nykyinen ATK-mies ja 
Tuomas Heikkilä (vas), 
historijoitsija Liisankatu 
7:n pihalla rakentamas-
sa hiekasta pilvilinnoja.

Liisankatu 7:n talonmies 
Ville Sneck 70-luvulla.

Maanviljelijäin Maitokeskuksen kauppa. Timantinetsijät puuhissaan.

enaatin ja yliopiston muutto Turusta Hel-
sinkiin 1800-luvun alussa kasvatti nope-
asti syrjäisen pikkukaupungin väkilukua. 
Virkamiehet ja professorit hakeutuivat 
erityisesti Kruununhakaan, jossa oli 
heidän arvollensa sopivia rakennuksia ja 
työpaikkakin lähellä. Seuraelämä vilkastui 
mihin vaikutti myös venäläisten upseerien 
asettuminen uuteen pääkaupunkiin.

Vauras herrasväki juhli paljolti toisten-
sa kotona. Päivälliset aloitettiin erityisen 
viinipöydän äärellä. Leivän päälle kerättiin 
silliä tai savustettua kieltä eikä kaviaari-
kaan ollut tuntematon herkku. Palan pai- 
neeksi juotiin olutta ja herrat nappailivat 
kuminalla, aniksella tai pomeranssilla 
maustettuja viinaryyppyjä samalla seurus-
tellen ja tilanteen ollessa otollinen myös 
hienostuneesti flirttaillen.  

Kylmät ruuat oli katettu koristeltuun, 
kynttelikköjen valaisemaan ruokasaliin. 
Tarjoilussa ei pihistelty; suosittuja olivat 
ankeriaasta, ankasta, teerestä, hummeris-
ta ja hanhesta tehdyt hyytelöt. Seuruetta 
saatettiin myös hemmotella nahkiaisilla 
etikan kera tai jokiravunpyrstöillä koris-
tellulla munahyydykkeellä hollantilaisen 
sillin kera.

Seuraavaksi oli vuorossa keitto, useim-
miten consommé eli puljonki, kirkastettu 
lihaliemi. Se nautittiin saksalaisen Meisse-
nin tai ruotsalaisen Rörstrandin posliini-
kupeista, kunnes 1874 perustetun Arabian 
tehtaan tuotteita oli saatavilla.

Keiton vielä mukavasti lämmittäessä 
olikin aika siirtyä kalaruokien pariin. 
Lohi eri muodoissa oli erityisen arvostettu 
herkku. Ennen suurten lohijokiemme, 
Kemi-, Ii-, Oulu-, Kokemäen- ja Kymi-
joen patoamista sitä olikin jääkellareissa. 

Keitetty hauki kapriskastikkeen tai lahna 
piparjuurikerman kera toivat ruokalistaan 
vaihtelua. Talvisaikaan saattoi tarjolla 
myös olla jo keskiajalta periytyvä ruoka, 
kuivatusta turskasta valmistettu lipeäka-
la – monille edelleenkin välttämätöntä 
joulupöydässä. Muotiin tulleet kalamurek-
keet värjättiin usein raidallisiksi, ilmeisesti 
tuomaan pöytään väri-iloa.

Sian-, härän- ja vasikanliha sekä 
kylmänä että lämpimänä oli keskeinen 
osa ruokailua. Linturuokia kuten kalkku-
napaistia tai ankkaa kirsikka- ja karviais-
marjahillon kera oli lähes joka aterialla. 
Punaviini oli yleisin ruokajuoma, hyvin 
hienoissa juhlissa samppanja. 

Kasvisruuat kasvattavat nykyään suo-
siotaan, mutta 1800-luvulla kaali, herneet, 
artisokka, sokerijuurikas ja nokkonen oli-
vat väliruokia kuten hedelmistä ja hilloista 
valmistetut vanukkaat eli putingit. 

Herkuttelun kruunasivat makeat jälki-
ruuat, kerma- ja marjahyytelöt, manteli-
tortut ja leivokset. M.A. Schulinin ja C.A. 
Sieversin leipomot sijaitsivat 1800-luvun 
puolivälissä lähekkäin Nikolainkadulla 
(Snellmaninkadulla) ja aloittipa sittemmin 
kuuluisa F.E. Ekberg vuonna 1852 toimin-
tansa sokerileipuri A. Forströmin talossa 
nyk. Rauhankatu 11. Helsingfors Tidnin-
gar-lehdessä oli jo toisena aukiolopäivänä 
reklaami: ”Allekirjoittanut, joka on saanut 
porvarioikeuden leipurimestarina tässä 
kaupungissa, saa täten kunnioittavalle ylei-
sölle itseään suositella suurella valikoimalla 
sekä hienoimpia että karkeampia leipälaa-
tuja”. Mainos herätti suurta huomiota, sillä 
jokapäiväisen leivän mainostaminen oli 
uutta.

Skitari

Jokiravunpyrstöillä koristeltu muna- 
hyydyke ja muita 1800-luvun herkkuja
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kruununhAASSA on tunnetusti vähän  
puistoja, suhteessa asukasmäärään. Kar-
talla asemakaavan mukaisia puistoja on 
mantereella vain muutama, ja lisäksi on 
kaupunginosan oma keidas, Tervasaari. 
Toisaalta kaupunginosaan luo aivan omaa 
tunnelmaansa meren läheisyys: rannoille 
pääsee joka korttelista alle kymmenessä 
minuutissa. 

Pienillä puistoilla on kaikilla oma luon-
teensa; sekä Ritarihuoneen että Säätytalon 
puistoissa solisevat suihkulähteet. Kaupun-
ginosan ilona on myös Pohjoisrannan 
edustan leveä rantaväylä. Vaikka puistoja 
ei neliömäärissä mitattuna ole paljon, on 
kaupunginosassa runsaasti muuta vehreyt-
tä sekä viihtyvyyttä lisäävää laatua.

Kruununhaassa on myös korttelialuei-
den sisäisiä ”puistoja”, joita löytyy yliopis-
ton keskustakampukselta. Muun muassa 
Valtionarkiston ja Soc & Komin alue on 
puistomaista ja vihreää ja sen läpi voi 
kulkea. Valtiotieteellisen tiedekunnan 
korttelin rauta-aidan portit ovat päiväsai-
kaan auki, ja sen halki voi kävellä. Entisen 
iho- ja sukupuolitautien klinikkaraken-
nuksen sisäpiha on lämpimänä vuodenai-
kana rauhallinen keidas, johon yliopiston 
lounasravintola-kahvilan pöydät kesäisin 
levittäytyvät. 

Siltavuorenmäkeä ympäröi kivimuuri, 
Oikokadun kallioiden ja yliopiston kortte-
lia rajaavien muurien ja korkeiden teräsai-
tojen ympäröimä luonnonkallioinen alue. 
Mäen tyylikkäiden rakennusten ympäri 
kiertävältä tasanteelta avautuu kauniita 
näkymiä sekä vanhoihin kortteleihin että 

Hakaniemeen ja Kallion kaupunginosaan, 
Merihakaan sekä Töölön suuntaan. Paikas-
sa on potentiaalia, mutta se on ollut myös 
alttiina ilkivallalle. 

Mäki kuuluu yliopistolle, joten sen 
aktivointi ei ole kaupungin vastuulla. Alue 
ei suinkaan ole yleisöltä suljettu, mutta 
kallioilla liikkuminen edellyttää, että tie- 
tää, kuinka sinne pääsee. Taannoisten 
uudistusten myötä tehdyissä korkeissa 
teräsaidoissa ei ole minkäänlaisia portteja. 
Kallioilla voi myös olla vaarallista liikkua, 
sillä pudotus kivipenkereen pohjoisessa 
rajaamalta tasaisemmalta alueelta alas Sil- 
tavuorenrannaksi nimetylle kadulle on 
useita metrejä.

Asukkaiden toiveita kaavan mukaisten 
puistojen ja pihakatualueiden suhteen 
on myös kartoitettu kaupungin puolesta. 
Kruununhakalaiset ovat esittäneet toi-
vomuksia mm. Tervasaaren kannaksen 
parantamisen ja ehostamisen suhteen. 
Meritullintorille on toivottu penkkejä tai 
istumismahdollisuuksia sekä kesäkukkia. 
Liisanpuistikkoon on toivottu mm. kuntoi-
luvälineitä, jotka eivät välttämättä parhai-
ten sovi historiallisen puiston olemukseen. 
Puisto kuuluukin Helsingin ehdottomasti 
vanhimpiin ja siitä on tehty kaupungin toi-
mesta ikioma julkaisunsa, jonka voi lukea 
myös Internetistä. 

Varsinaisia pulmapaikkoja ovat mm. 
Meritullinkadun yläpään pieni pihaka-
tuosuus, jonka kunto on suoraan sanoen 
onneton. Suuren puun juuret ovat kas-
vaessaan murtaneet shakkiruudukon, ja 
rikkoontuneet betoniset istutusarkut ovat 

tyyliltään paikkaan täysin sopimattomat. 
Pientä pihakadun osaa käytetäänkin har- 
voin. Kaupungin edustajat kertoivat, että 
viereiseen ns. Teatterikulman taloon on 
sijoittuva päiväkoti, minkä yhteydessä 
katupuistikon uudistaminen olisi mahdol-
lista. Tämä vaatii tietenkin suunnittelua ja 
budjettinsa. Kaupungin paikalla käyneet 
edustajat kertoivatkin, että parannustöitä 
on odotettavissa vasta muutamien vuosien 
sisällä. Hankkeena kadunpätkän kunnos-
tus on jo listoilla ja todennäköisimmin 
tulossa kunnostuksen piiriin.

Oikokadulla olisi myös potentiaalia. 
Totesimme kaupungin edustajien kans-
sa paikalla yhdessä käydessämme, että 
pieniä oleskelupaikkoja voisi toteuttaa 
kallioiden tasaisempien kohtien päälle. 
Ne palvelisivat ennen kaikkea lähiympä-
ristön asukkaita. Tämäkin vaatisi suun-
nittelua, mutta pienemmät toimenpiteet 
olisi mahdollista toteuttaa jo lyhyemmällä 
aikavälillä. Aluesuunnittelusta vastaava 
maisema-arkkitehti  Jere Saarikko kertoi 

puhelimessa, että kaupunki on aloittanut 
osallistavan budjetin hankkeen, jonka 
mukaan asukkaiden on mahdollista esittää 
ehdotuksia ja toiveita. Käytössä koko ete-
läiselle suurpiirille on noin 650 000 euroa, 
ja kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päät-
tää siitä, miten se käytetään. Internetistä 
löytyy osoite omastadi.hel.fi, josta löytyy 
lisätietoa ja johon voi tehdä ehdotuksia 
15.11.–9.12. välisellä ajalla. Saarikko arveli, 
että Oikokatuun liittyviä pienempiä mutta 
käytettävyyttä lisääviä toimenpiteitä varten 
OmaStadi-projekti voisi olla hyvä väylä.

Hakaniemenrannan kilpailun ratkettua 
tullaan Kruununhaan pohjoisosan puistoa 
järjestelemään siten, että eniten valoa saa-
va rantaosa tulee paremmin kaupungin-
osaa ja muita helsinkiläisiä palvelevaan 
puistomaiseen käyttöön. Voittaneessa suun-
nitelmassa oli myös ansiokkaita ehdotuk-
sia pieneksi satamamaiseksi alueeksi tule- 
van uuden sillan kupeessa.

Laajemmista suunnitelmista ja selvi-
tyksistä voi lukea alla olevista linkeistä.

tarja nurmi

PiKKuPuistot paremmiksi!
Kuva Marje Vuorisalo
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OikokatuMeritullinkatu

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2013/katajanokka_kruununhaka_2013_web.pdf

https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/liisanpuistikko_historia.pdf
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10+1 Kysymystä Vastaukset sivulla 45
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1. Mitä tarkoittaa Aleksanteri II:n patsaan 
jalustassa Senaatintorilla oleva vuosiluku 
1863?
A. Patsaan pystytysvuosi
B. Aleksanteri II:n syntymävuosi
C. Säätyvaltiopäivien vuosi

2. Sederholmin talo (os. Aleksanterinkatu  
18) on kantakaupungin vanhin kivitalo 
(rak. 1757). Mikä Kruununhaan talo on kan-
takaupungin toiseksi vanhin kivitalo?

3. Liisankatu 25:n piharakennuksessa aikoi-
naan toiminut jäätelötehdas oli nimeltään:
A. Ingman
B. Magi
C. Valio

4. Mikä on Kruununhaan kaupunginosan 
oikea slanginimi?

5. Kuka on Tuomiokirkkoseurakunnan kirk-
koherra?

6. Millä terveysasemalla kruununhakalaiset 
käyvät?

7. Miksi Pohjoisrannan näkymät muuttuvat 
2020-luvulla?

8. Montako Kruunusiltaa rakennetaan?

9. Miksi Kruununhaan koirapuisto on erityi-
nen?

10. Miksi Liisankadulla sijaitseva Sotamu-
seon rakennus on kiinni?

jokeri: Krunikasta löytyy lukuisia hienoja 
alkuperäisinä säilyneitä porrasovia. Mistä 
talosta on yllä olevan kuvan katuovi?

emedAn ingen av fullmäktigeledamöter-
na dök upp på Krunikka puhuu-tillställ-
ningen 6.8 skickade vi vissa frågor till dem 
per mejl för att få klarhet i deras syn på vår 
stadsdel. På frågan om vad de gör för sin 
stadsdel, skulle jag kanske också svara som 
Donner att man inte ser sig som direkt en 
representant för en viss stadsdel. Risken 
för att bli stämplad som ”knutpatriot” är 
annars ganska hög. Men samtidigt kunde 
möjligen ledamöterna trots allt visa lite 
större intresse för sin närmiljö. För så för-
siktig behöver man kanske ändå inte vara 
för att få stämpeln att ”dra hemåt”...?

Som jAg tidigAre konstaterat är många 
saker bra i vår stadsdel men visst finns 
det alltid rum för förbättringar. Det som 
gladde mig mycket vid det öppna diskus-
sionstillfället vid Laituri på Narinkens torg 
var t.ex. de parkplaner man har för områ-
det runt den kommande nya Hagnäsbron, 
som också den blir en klar förbättring i 
jämförelse med den gamla. 

Vid samma tillfälle där två arkitekter 
från stadsmiljösektorn lyssnade och tog 
emot uppslag, redogjorde också Elävä 
Kruna -arbetsgruppen för sina idéer om 
att levandegöra och utveckla vår stadsdel. 
En del av idéerna var alldeles bra, men 
blev också lite fundersam över vissa av 
uppslagen.

Som alla vet är vår stadsdel i sig unik 
och den äldsta i Helsingfors. Samtidigt så 
är den, jo en aningen tyst (om vi bortser 
trafiken på Norra kajen). Men det är ju 
detta som många vill ha, lugnet. Att kalla 
stadsdelen död, som en restaurangägare 
påstod i en tidning, anser jag överdrivet. 

Men håller med påståendet om att det är 
mänskorna själva som påverkar stämnin-
gen och aktiviteten. 

Det vill säga oberoende av vad idé-
grupper kommer fram till så kommer det 
an på oss själva att skapa stämning och 
understöda det som finns. Det är enkelt 
att säga att ett café här och ett annat där 
vore kul, då det i praktiken kan vara 
ganska olönsam verksamhet, eftersom 
Kronohagsborna själva nödvändigtvis inte 
besöker dem. Däremot kan jag hålla med 
om att det vore uppiggande för också våra 
stenfotsföretagare med t.ex. lite fler turister 
som skulle hitta hit. Hur skulle det vara att 
ta kontakt med turistföretagen och be dem 
tipsa om vår stadsdel!? En annan sak är 
om alla skulle vara så förtjusta över horder 
av turister på våra gator, men jag tror nog 
vi klarar av lite mer liv och rörelse.

Klart är att ett större hotell (som då 
planerats i det gamla jord- och skogs-
bruksministeriet på Mariegatan) skulle in-
verka en hel del på aktiviteten. Det hotellet 
får vi däremot ännu vänta ganska länge på.

Så BäStA kronohAgSBor! Julen när-
mar sig. Gåvor som ni vill ge varandra går 
att finna närmare än vad ni tror. Böcker, 
tjänster, delikatesser, smycken, teaterbiljet-
ter, elektronik och mycket mer...

Ut på våra egna gator och torg och låt 
inte vädret bekomma er.

Önskar ett gott slut på året och kanske 
vi ses vid vårt eget nyårsfyrverkeri!?

jonas Forsman  
styrelseledamot och  

något slag av svensk kontakt
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ViimeiSen Vuoden aikana (1.11.2017–
31.10.2018) Kruununhaan postinumero-
alueella 00170 on myyty 145 kerrostalo-
asuntoa ja näiden keskineliöhinta on ollut 
7 213 euroa. Asunnon keskimääräinen 
velaton hinta on ollut 548 052 euroa. 
Kun verrataan tätä edeltävään vuoteen 
(1.11.2016–31.10.2017), on nousua neliö-
hinnoissa tapahtunut huimat 452 euroa 
per neliö edeltävän vuoden 6 761 euros-
ta viimeisen vuoden mainittuun 7 213 
euroon. Samoin asunnon keskimääräinen 
velaton hinta on kasvanut 67 197 euroa. 
Myyntiajat ovat lyhentyneet edeltävän 
vuoden 63 päivästä viimeisen vuoden 54 
päivään.

Tarkasteluajanjaksolla eniten ovat 
nousseet kaksioiden neliöhinnat; 6 898 
eurosta 7 476 euroon, eli nousua oli 577 
euroa. Yksiöiden keskineliöhinta oli 

euroa ja velaton myyntihinta oli keski-
määrin 372 950 euroa myyntiajan ollessa 
keskimäärin 56 päivää. Tilastot perustuvat 
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry:n yl-
läpitämään HSP-Hintaseurantapalveluun.

Esitellyistä tilastoista voidaan tehdä 
huomio, että ajanjaksolla edellisvuodesta 
viime vuoteen keskimääräinen neliöhinta 
on noussut enemmän kuin koko neljän 
ensimmäisen vuoden aikana yhteensä. 
Kauppamäärät sen sijaan ovat hienoisessa 
laskussa. Jos pitäisi ottaa kristallipallo kä-
teen, veikkaisin että Kruununhaan asunto-
markkinoilla nähdään lähitulevaisuudessa 
pientä hidastumista, mutta tuskin hintojen 
laskua.

Kiinteistönvälittäjänä haluaisin nostaa 
esiin sen, että mikäli toivomme jatkossa 
Kruununhakalaisten asunnonomistajien 
kannalta suotuisaa asuntojen hintakehitys-
tä, täytyy alueen olla houkutteleva myös 
alueen ulkopuolelta tulevien asunnonosta-
jien silmin. Kruununhaan asukkaana olen 
pannut huolestuneena merkille erinäisten 
palveluiden katoamisen alueelta viimeisten 

asuntoKatsaus
viimeisen vuoden aikana 8 170 euroa, 
kun taas edeltävänä vuonna 7 784 euroa. 
Kolmioiden keskineliöhinta oli viimeisenä 
vuonna 6 859 euroa ja edeltävänä vuonna 
6 416 euroa. Neljän huoneen asuntojen 
keskineliöhinta oli viimeisen vuoden aika-
na 6 407 euroa ja edeltävänä vuonna 5 952 
euroa. Viiden huoneen ja tätä suurempien 
asuntojen keskineliöhinta oli viimeisen 
vuoden aikana 5 723 euroa ja edeltävänä 
vuonna 5 641 euroa.

Myytyjen asuntojen määrässä on sen 
sijaan pientä laskua edeltävän vuoden 168 
asunnosta viimeisen vuoden 145 asun-
toon. Olemme kuitenkin kaukana viiden 
vuoden takaisesta, jolloin ajanjaksolla 
1.11.2012–31.10.2013 Kruununhaassa 
myytiin vain 94 kerrostaloasuntoa. Tuol-
loin asuntojen keskineliöhinta oli 6 404 

Kruununhaan
vuosien aikana. Palveluilla kuten tervey-
denhuolto, posti, toimiva julkinen liikenne 
ja riittävät kadunvarsipaikat autoille, on 
merkitystä uutta kotia ja sen lähiympäris-
töä valitseville yksilöille ja perheille.

Toivotan rauhallista joulunodotusta 
kaikkiin koteihin!

Pienenä ylimääräisenä toiveenani on, että 
mahdollisuuksien mukaan kaikki hankki-
sivat joululahjat Krunan kivijalkaliikkeistä, 
jolloin saamme pidettyä kaupunginosam-
me elinvoimaisena myös näiden palve-
luiden osalta. Mikäli kaipaatte tarkempaa 
analyysiä omasta asunnostanne, olkaa 
hyvä ja tilatkaa kiinteistönvälittäjä paikalle 
:)

Ystävällisesti,
joanna Sortti

krunikan kivijalkayrittäjät ry., varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja, kiinteistönvälittäjä

re/mAX Visio
Pohjoisranta 20 B
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Kruununhaan palveluhakemisto

www.kruununhaanapteekki.fi

Kruununhaan  
Apteekki

puh (09) 6120 760

Glögitarjoilu 
to 13.12. klo 11–17 

Tervetuloa!

hammashoitoa koko 
perheelle!

odent-hammaslääkärit:
outi salonen
tiina aaltonen                                               

rauhankatu 11 A 3
00170 helsinki, Puh. 09-135 6936

hyvää joulua!

Toivottaa kaikille 
asiakkaillensa oikein hyvää 

ja rauhallista joulua.

RAUHANKATU

Tervetuloa 
nauttimaan 

Joulun tunnelmasta
Kukkakauppa 
La Reineen!

Vielä ehdit sujauttamaan 
pukinkonttiin 

La Reinen lahjakortin.

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

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella!

Haluatko kympin pois 
tai enemmäkin?

Tule sisään suunnittelemaan
painonpudotuksesi!

Tervetuloa

www.cambridgeohjelma.fi

MIA RITOLA
Cambridge Valmentaja

040 5812 968

Snellmaninkatu 16 
www.cambridgeohjelma.fi

Mia Ritola
Cambridge valmentaja

040 5812 968

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

Puh. 09 135 42 59
Liisankatu 9

Iloista joulua ja 
kiitos kuluneesta vuodesta!

toivottaa Niina

Liisankatu 23, puh 040 568 3406
Hyvää joulun odotusta!

Tervetuloa  
kasvo- ja jalkahoitoihin!

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko

Snellmaninkatu 16 Puh. 09–1356735 
Hyvää joulua! toivottavat Mia ja Jaana

Vuoden Olutravintola 2016

S U O M A L A I S E N  O L U E N  J A
RUOAN JUHLAA BRYGGERISSÄ

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi

Erottajankatu 7  
00130 Helsinki  

Ohjelmistossa  
Yllätyslahja ystävälle,  

Joulu tulla jollottaa, Ihana joulu.
Liput p. 020 735 2235 tai  

www.nukketeatterisampo.fi.

Nukketeatteri Sampon joulu 
14.11. – 22.12.!

 
 

atelje´ 
 ullavainikka 

 

arki, juhla, asusteet 
ja modistukset 
 
mittatilaustyönä 
 
 
 
 
 
Mariankatu 15 
041 4448033 
vainikkaulla@hotmail.com  
 

arki, juhla, asusteet 
ja modistukset 

mittatilaustyönä

Mariankatu 15
041 4448033
vainikkaulla@hotmail.com

atelje´
ullavainikka
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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

Varaa tunnelmalliset 
Pikkujoulut Savun mökille!

Joulun Makuja &
Joulun Tunnelmaa

Ravintola Savu, Tervasaari
p. 09 7425 5574
Avoinna 15.12. saakka:
ti–la 18–23
www.ravintolasavu.fi 

C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

www.starcafe.fi

Remox Oy   
maali- ja 
pienrautakauppa, 
meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047  
www.remox.fi  
Avoinna ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

Vilhonkatu 4, kaisaniemi
www.oldteashop.fi

Jouluteetapahtuma 
su 9.12. klo 12–20

Vuokralle  
tarjotaan

edullisia ja siistejä 2–12m2 pienvarastoja
krunikan sydämessä osoitteessa

Mariankatu 26.

√ kätevä lastaus – autolla suoraan varastoon.
 √  joustavat sopimusehdot, esim. 1kk kerralla.
√  heti vapaana 2–12m2 varastoja joka tarpee-

seen.

Hinnat alkaen 59 €//kk
uusille asiakkaille ensimmäinen kk nyt -50%

(etu koskee yli 2kk sopimuksia)

040 515 4747  |  info@makespace.fi
www.mariankadunvarasto.fi
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MTR-Isännöinti
toivottaa asiakkaille

ja yhteistyökumppaneille
hyvää joulua

ja menestyksekästä vuotta
2019!

MTR-isännöinti . Liisankatu 12, 00170 Helsinki

Puh . 09 838 7250 . mtr.fi

 

 
2019!

LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Avoinna ma–pe 11–17.30 tai sopimuksen mukaan

Eteläesplanadi 2 | Puhelinpäivystys 020 707 0700 | info@luxusm2.fi | www.luxusm2.fi

Luxusm2 lkv toivottaa hyvää joulua  
ja menestyksekästä uutta vuotta!

Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen ja asiakaslähtöiseen 
palveluun, minkä vuoksi meillä on runsaasti pitkäaikaisia kanta-
asiakkaita. Asuntojen kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin 
tarjonta kantakaupungin ja nimenomaan Kruununhaan alueelta  
– jos harkitset myyntiä, ota yhteyttä.

TIMO PARTANEN
LKV
050 66952

MERVI ÅHGREN
Myyntiassistentti, LKV
044 444 0470

TIIA SAIRANEN
LKV, LVV
044 444 0540

KIRSI MÄNTYMÄKI
LKV, KiAT, KED
050 66953

EEVA KEMMO
Varatuomari, LKV
050 68922

MIKA HAUTALA
Toimitusjohtaja, LKV
050 2311 

w w w . l u x u r y r e a l e s t a t e . c o m

JUKKA NORTA
LKV, LVV
040 046 1415
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Snellmaninkatu 19–21

DanDy PuvuSSa MuutokSen tuuLia 
ja vuoDenvaihteen teRveiSet

ymPäristÖnsuoJelumää-
räyKsiä muutetaan
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) 
on muuttamassa seudun kaupunkien yhteisiä 
ympäristömääräyksiä. Kruununhaan asukas-
yhdistys otti antamassaan lausunnossa kantaa 
kahteen asiaan. Taloyhtiöiden jätesäiliöitä saa 
nykyisin tyhjentää päivittäin aikavälillä klo 
7.00–21.00. Uudessa ehdotuksessa tyhjennys 
olisi mahdollista aamuyöllä arkisin jo klo 5.00 
alkaen.  Asukasyhdistys katsoo lausunnossaan, 
että erityisesti Helsingin kantakaupungin 
tiiviisti rakennetuilla umpikorttelialueilla ai-
kaisin aamulla klo 5.00–7.00 välillä tapahtuva 
äänekkäiden tyhjennysautojen työskentely toisi 
mukanaan kohtuutonta melua, joka vähentää 

Kruununhaan palveluhakemisto

DanDy Puku on vuonna 2015 
Helsingin Kruununhakaan perustettu 
räätäliliike. Teemme arjestasi ja juhlas- 
tasi tyylikkäämmän – luomme sinulle  
laadukkaan vaatteen alusta alkaen 
tai muodistamme vanhat vaatteesi 
tähän päivään. Emme kannusta kerta-
käyttökulttuuriin vaan haluamme 
alleviivata kestävän ja laadukkaan 
vaatteen merkitystä eettisenä vaihto- 
ehtona. Kaikki tarkasti valitut tuot-
teemme tulevat Italiasta parhaimmilta 
tavarantoimittajilta.

Liikkeemme takana on yli 20 vuo- 
den kokemus räätälin- ja vaatturintyös-
tä. Teemme jokaisen tilauksen huolella 
ja rakkaudella vaatteeseen. Tuotamme 
palveluita tiedostaville ja vaativille 
asiakkaille ja autamme mielellämme 
tyylikkääseen pukeutumiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

meiLtä saat halutessasi eksklusii-
viset räätälinpuvut ja italialaiset mitta- 
tilauspuvut. Miesten pukujen lisäksi 
valmistamme naisten vaatteita ja esiin-
tymisasuja. Teemme myös ompelu- ja 
korjaustöitä muun muassa lyhentämällä 
housujesi lahkeet tai hameen helman. 
Kavennamme niin takit, mekot kuin 
housutkin ja vaihdamme vetoketjut se-
kä vaihdamme tarvittaessa takin koko 
vuoren.

Puhumme kestävän kehityksen 
ja vaatteiden pitkän elinkaaren 
puolesta.

Haluamme löytää uudenlaisia väyliä 
kehittää toimintaamme ja olemme 
laajentamassa toimintaamme muutta-
malla marraskuun lopulla Kluuviin. 
Tulemme jatkamaan tinkimätöntä 
työntekoa ja rakkautta tyylikkääseen 
pukeutumiseen räätäli-, korjaus- ja 
muokkauspalveluidemme kautta.

HaLuamme jatkossa tarjota asiak-
kaillemme vielä monipuolisempaa 
palvelua tuomalla uuteen liikkeeseem- 
me italialaisia luksusvalmisvaatteita ja 
asusteita. Muuton ja uuden vuoden 
myötä nimemme vaihtuu myös Dandy  
Puvusta Dandy Helsingiksi. 

Aukiolomme pitenevät muuton myötä, 
joten pystymme palvelemaan teitä 
asiakkaitamme vielä paremmin.

Tervetuloa mukaan mukaamme uuteen – 
nähdään Kluuvissa!

Ystävällisin terveisin,
Ahmad Alizada / yrityksen perustaja
Dandy Helsinki
Kluuvin Kauppakeskus 1. Krs.
Aleksanterinkatu 9
00100 Helsinki
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Maailma on nyt asteen lämpimämpi kuin silloin, 
kun Kruununhaka rakennettiin. Hallitustenväli-
nen ilmastopaneeli varoittaa, että puoli astetta 
lisää tietää monenlaista kurjuutta ihmisille, 
eläimille ja kasveille eri puolilla maailmaa.

Nykyisellä politiikalla puoli astettakin jää 
haaveeksi. Pariisin ilmastokokouksessa luvatut 
toimet eivät siihen vielä riitä, ja sanoista on 
pitkä matka tekoihin.

Miksi muutos on niin vaikeaa? Koska se 
on vaikeaa. Maailma pyörii öljyllä, kaasulla ja 
hiilellä. Kaikki vauraus ja hyvinvointi ympäril-
lämme – iso osa siitä on tehty fossiilikolmikkoa 
polttamalla. Nyt poltosta on kuitenkin pakko 
luopua, eikä luopuminen ole koskaan helppoa.

Aikaa on rajallisesti. Ilmastonmuutos saa-

daan kuriin seuraavan parin vuosikymmenen 
aikana, tai sitten ei saada. Työ kuuluu meille, ei 
lapsillemme. Viidenkymmenen vuoden päästä 
edessä voi olla kuumentunut, köyhä kurjuus – tai  
parempi maailma, joka selätti ihmiskunnan eh- 
kä vaikeimman haasteen.

Näytti tulevaisuus kummalta tahansa, 
voimme todeta vain että me teimme sen.

Atte harjanne 
kirjoittaja on tutkija ilmatieteen laitoksella ja 

kaupunginvaltuutettu helsingissä
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varPushauKKa aterialla
Kuvan haukka istui Snellmaninkadun ajotien 
kivetyksellä eikä jaksanut nousta lentoon, koska 
nieleminen oli kesken. Ohikulkijat tekivät aivan 
oikein eli nostivat sen sivummalle korokkeelle. 
Kun haukka jaksoi lentää, se nousi raitiotien 
sähköjohdolle, mistä raitiovaunun tullessa no-
peasti lehahti läheisen puun lehvistön suojaan 
sulattelemaan ateriaansa.

Pari vuotta sitten Kruunuvuoressa asus-
teli harvinainen mustaleppälintu-uros, mutta 
ei tullut naarasta vaikka se kuinka lauleli. 
Krunikassa on nähty silloin tällöin yli lentäviä 
merikotkia. Täällä pesii myös uhanalaisia 
selkälokkeja (Itämeren mustaselkäinen ala-
laji) talojen katoilla. Talvisin näkee tilhiparvia 
pihlajanmarjoissa ja jäällä suuria myös mus-
taselkäisiä merilokkeja. Kasvitieteellisessä 
puutarhassa pesii satakieli ja on siellä nähty 
sekä kärppä että harvinainen pähkinänakkeli. 
Syyskuussa 2005 siellä oleskeli viikon verran 
täysin peloton, harvoin nähty ja äärimmäisen 
uhanalainen heinäkurppa. Joulupäivänä 2017  
Tervasaaren rannassa polskutteli utelias har- 
maahylje. Olisi hauska kuulla, onko muilla mie-
lenkiintoisia luontoelämyksiä Krunikasta. mP

Haukka on juuri nielemässä pyydys- 
tämäänsä pikkulintua, luultavasti varpusta. 
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jokeri: Siilin korttelista osoitteesta Mariankatu 15B/ 
Vironkatu 6 (Asunto Oy Vironkatu 6). Tämän linna-
mainen, jugendvaikutteinen rakennus suunniteltiin 
arkkitehtitoimisto grahn, hedman ja Wasastjernan 
toimesta v. 1901.
1. Oikea vastaus on C. Vuonna 1863 Suomen valtio-
päivät alkoivat uudelleen puolen vuosisadan tauon 
jälkeen. Patsas paljastettiin v. 1894 ja tilaisuudesta 
tuli suuri isänmaallinen mielenosoitus venäläistämis- 
pyrkimyksiä vastaan ja samalla kunnianosoitus jalo-
na ja uudistusmielisenä pidettyä keisari Aleksanteri 
II:ta (1818–1881) kohtaan. Patsaan suunnittelivat 
johannes takanen ja Walter runeberg vuonna 
1884 käydyn veistoskilpailun pohjalta.
2. Kantakaupungin toiseksi vanhin kivitalo on vanha 
tulli- ja pakkahuone (os. Mariankatu v3). Se on val-
mistunut vuonna 1765 ja on toiminut aiemmin myös 
huutokauppakamarina, poliisiasemana, pysäköinnin 
valvonnan toimistona ja SKS:n kirjakauppana. Nyt 
siihen suunnitellaan juutalaisjärjestön kulttuuri-
keskusta. Rakennuksen tiililattian alta on äskettäin 
paljastunut arkeologista esineistöä ja linnoitusra-
kenteita 1600–1700-luvuilta.
3. Liisankatu 25:n piharakennuksessa toimi Helsingin 
Jäätelötehdas Magi vuosina 1960–1998. Vuonna 
1922 perustettu, Suomen vanhin edelleen toimiva 
jäätelön valmistaja, oli aluksi Keskuskadulla. Tehtaan 
perustaneet veljekset pakenivat vallankumouksen 
aikaan Pietarista Suomeen. Aluksi jäätelöä valmis-
tettiin vain kesäisin. Talvisin veljekset Bartolomeo 

ja Adriano magi tekivät kipsiveistoksia. Tehdas 
muutti v. 1998 Mäkelänkadulle ja toimii nykyisin 
Espoossa nimellä Helsingin Jäätelötehdas.
4. Kruununhakaa on vanhastaan kutsuttu Stadin 
slangilla nimellä kruna tai krunika. Lisäksi on 
käytetty muotoa krunis. Sen sijaan Kruunuhaka on 
yleinen kirjoitusvirhe, johon törmää säännöllisesti. 
Kaupunginosan saatua oman kaupunginosalehden 
nimeltään krunikka v. 1974 sitä sanaa on jossain 
määrin alettu käyttää myös kaupunginosan nimenä. 
Lehden nimi Krunikka otettiin kuitenkin käyttöön 
aikoinaan idealla, että se muodostuu sanoista 
krunan kronikka.
5. marja heltelä
6. Kruununhakalaiset ovat asuinalueensa perus-
teella Viiskulman terveysaseman asiakkaita, mutta 
jokainen voi myös vaihtaa halutessaan jonkin toisen 
terveysaseman potilaaksi. Ilmoitus vaihdosta vali-
tulle terveysasemalle riittää, ja sen voi tehdä joko 
puhelimitse tai paikan päällä käymällä.
7. Hakaniemen ja Laajasalon Kruunuvuorenrannan 
yhdistävät Kruunusillat valmistuvat.
8. Kolme: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Meri-
haka–Nihti -silta.
9. Tervasaaressa sijaitsevassa koirapuistossa on 
koirille oma uimaranta.
10. Huonokuntoisessa rakennuksessa on vakavia 
sisäilmaongelmia.

10+1 Kysymystä Vastaukset 

jh, jm

KauPPatori  
uudistuu
Helsingin kaupunkiympärin tapahtumassa 
Narinkkatorilla 12.10. esiteltiin Kauppatorin ke- 
hittämistä ja suunnittelun etenemistä. Alueen 
uuden asemakaavan laatimisesta vastaa arkkit. 
marjaana Yläjääski. Nykyinen asemakaava 
on peräisin 1800-luvulta. Torin kokonaisuun-
nitelma valmistui v. 2015. Samana vuonna 
tehtiin torin rakennehistoriallinen selvitys. 
Alueen suunnitteluperiaatteet valmistuivat 
v. 2016. Uuden asemakaavan luonnos tulee 
ilmeisesti nähtäville alkuvuodesta 2019.  Alueen 
suunnittelua rajaa osaltaan sen kuuluminen 
valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympä-
ristöihin. Tavoitteena on mm. järjestellä nykyi-
sin pysäköintialueena oleva merenrantaosuus 
jalankulku- ja torimyyntialueeksi. Suomenlin-
nan lauttaterminaalin kohtalo joudutaan myös 
ratkaisemaan osana suunnitelmaa.  jhKu
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asumisviihtyisyyttä ja häiritsee asukkaiden 
aamu-unia. Erillisen muovinkeräyksen ulotta-
minen pakollisena entistä useampiin raken-
nuksiin sen sijaan on mielestämme erittäin 
kannatettavaa. jh
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Krunikka-lehti on kruununhaan Asukasyh-
distys–Föreningen för invånarna i krono-
hagen ry:n julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se toimitetaan vapaaehtoisin voimin 
ja rahoitetaan ilmoitustuloilla.
kiinnostaako sinua lehden toimittaminen? 
Soita tai lähetä viesti! 
Hallitusten jäsenten nimet ja yhteystiedot löy-
dät 3. sivulta.  Voit lähettää meille myös juttuja 
ja kuvia lehteen tai kerro meille, mistä meidän 
pitäisi tehdä juttu. 

Haluatko ilmoituksesi Krunikkaan?
Ilmoitushinnat:
 1/1 sivu  550,–   värilisä  50,–
 1/2 sivua  300,–     30,–
 1/4 sivua  150,–    20,–
 1/8 sivua    80,–    
 1/16 sivua    50,–    

 Ilmoitusvaraukset:
 toimitus@krunikka.fi
 040 539 4225
 Krunikka 1/2019 ilmestyy viikolla 12
 Aineisto 18.2.2019 mennessä

KruniKKa-lehti

krunikka on haettavissa seuraavista yrityksistä:
Alepat Liisankatu ja Kirkkokatu, K-marketit Liisankatu ja Rauhankatu, Kioski Ilposet, R-kioski, 

Zinnkeller, Kolme Kruunua, Kotipitsa, Star Cafe, Artesaanileipomo Gateau, Herkkutalo,  
Liisankadun apteekki, Galleria Oodi, Tieteiden talo sekä Katajanokan apteekki.

Kirjapaino: Aleksipaino Group Oy/Trio-Offset, Helsinki 2018/ johan.heino@trio-offset.fi
ISSN 0358-3252

oLetko kiinnoStunut osallistu-
maan uuteen kirjahankkeeseeni? 
Tavoitteeni on haastatteluaineiston 
ja kirjallisuuden avulla tuoda esille 
Kruununhakaa kasvu- ja opiskelu-
ympäristönä 1950–60 -lukujen Suo- 
messa. Ajatukseni on tuoda näkyviin 
sotien jälkeen syntyneiden (1945–
1950) henkilöiden omia muistoja  
lapsuudestaan ja nuoruudestaan, 
sekä peilata näitä muistoja sen ajan 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin 
Helsingissä. Intressini kumpuaa omas-
ta lapsuudestani Krunikassa 1950–60 
luvuilla.

Toivottavasti hanke herättää kiinnos-
tuksesi. On hienoa kerätä samojen kan-
sien väliin kertomuksia sotien jälkeisestä 
Vironniemen vanhasta kaupunginosasta. 
Olisin hyvin kiitollinen mahdollisuudesta 
saada haastatella sinua. Ota yhteyttä mi- 
nuun niin kerron lisää.

Haastattelut voidaan tehdä suomeksi 
tai ruotsiksi.
 
Camilla Kovero
040 8488782
camilla.kovero@gmail.com
  

muistoJa 
Kruununhaasta 
– minnen Från 
Kronohagen
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