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PÄÄKIRJOITUS

”

On selvää, että jokainen hedelmällinen uudistus voi syntyä vain mullistuksen tietä”, kirjoitti filosofian tohtori Egon Friedell Wienissä
1930-luvulla ”Uuden ajan kulttuurihistoriassa.”
Näin hän kirjoitti vähän ennen kuin hyppäsi ikkunasta sotilaita pakoon kuolemaan. Hän oli juutalainen.
Riittääkö tämän ajan ”mullistus” muuttamaan
meitä ja yhteiskuntaamme? Siitäkin keskustelimme Osmo Soininvaaran kanssa, kun kävelimme valkoposkihanhilauman ohi Tervasaaressa.
Koronapandemian muuttama elämämme näkyy kaikessa, pieneltä osin myös tämän Krunikka-numeron toimittamisessa. Henkilökuvaukset
on tehty ulkona, haastattelut etänä tai Tervasaaren
penkeillä parin metrin etäisyydellä tallentaen.
Tuomiokirkko on ollut paikka, johon ihmiset
ovat nyt voineet vetäytyä rauhoittumaan. Siellä
Riitta Heimonen kävi ”Kurkistamassa tilaan.”
Toimittaja Markus Liimatainen on istahtanut
olohuoneisiimme TV1:n välityksellä, kysellen
asiantuntijoilta ja hallituksen viisikolta ratkaisuja
ja ennusteita koronapandemiaan.
Kansikuvassa on muotitaiteilija Teemu Muurimäki, joka tunnetaan Linnan juhlien puvuista,
mutta kohta myös uusitun Stadionin avajaisten ilmeen luojana.
Liisanpuiston kioski on ollut kiinni pian neljättä kesää. Kaupunki myi sen toukokuussa 2016
ja on nyt 15 111 euroa rikkaampi – kruununhakalaiset kioskin palveluja köyhempiä. Pikku-kioskimme seisoo huonojen kauppojen monumenttina muistuttamassa yhteiskunnallisia tahoja siitä, että myös bisneksen teko vaatii omanlaistaan osaamista. Kansakin olisi tiennyt, kenen
tilille niitä suojamaskimiljoonia ei nyt ainakaan
kannata laittaa. Kun Business-Finland sai jakaakseen miljoonien tuet yrityksille, jäi virkamiehiltä
googlaamatta, että Business-Finland jakaa tukia
lähinnä uusiin innovaatioihin eikä nykytoiminnan
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tukemiseen. Olisiko kioskimökkerömme saanut
tuen, jos olisi innovoinut uudeksi toimintakonseptiksi vaikka saunatoiminnan?
Onneksi ei tarvitse: Liisanpuiston kioski on
vuokrattu tämän kesän ajaksi ravintola Kuurnalle.
Pikku-uutiset s.38
Bussilinja 17 on päätetty lopettaa, valkoposkihanhet ovat EU:n suojeltujen lintulajien listalla,
näistä Pikku-uutisissa. Sotamuseon tontin rakennushankkeesta Krunan Kuulumisissa s. 39.
Kruununhaan alueen stadiluotsi Jarkko Laaksonen aloittaa oman palstansa Krunikka-lehdessä
s. 36–37. Toivotamme hänet tervetulleeksi pitämään meitä ajan tasalla Kruununhakaa koskevista
suunnitelmista ja päätöksistä.
Kuten olette huomanneet, ihan viimeisiä
muutoksia tai uutisia emme tässä lehdessä pysty
huomioimaan painoaikataulujen vuoksi. Niinpä
esimerkiksi vuosikokouksen ajankohta jouduttiin
koronan vuoksi siirtämään, kun edellinen numero
oli jo painossa.
Kiitämme sydämellisesti kaikkia kruununhakalaisia yrityksiä talkoohengestä, siitä, että omista
vaikeuksistanne huolimatta olette mukana tämänkin lehden syntymässä ilmoituksillanne. Kiitos!

Suojeluskuntalainen vartiossa Päävartion edessä v. 1918. Kuvaaja: Ivan Timiriasew Helsingin kaupunginmuseo

MIRJA PYYKKÖ

Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / Taina Rasi

KOLUMNEN / JONAS FORSMAN

ELÄMÄÄ Kruununhaassa

RUM OCH ÅSIKTER

T

ämä kevät jää mieleen. Olemme eläneet
poikkeuksellista aikaa. Emme aavistaneet, minkälainen kevät oli tulossa. Edellinen Krunikka-lehti ilmestyi siinä vaiheessa, kun
alkoivat koronaviruksen aiheuttamat eristykset.
Kokoontumisrajoitukset estivät vuosikokouksen,
jonka asukasyhdistys joutui siirtämään syksyyn.
Toivottavasti silloin on mahdollista pitää kokous.
Maaliskuussa asukasyhdistyksen hallitus päätti,
että Krunikka-lehti 2/2020 tehdään koronasta
huolimatta. Se ilmestyy kesän kynnyksellä. On
hienoa saada lehti luettavaksi tässä tilanteessa.
Ensimmäiset karanteeniviikot olivat koronatiedotusta. Se täytti elämän. Aika on kuitenkin yhdistänyt ihmisiä. Kaupankäyntiapuapua on tarjottu
naapureille. Kruununhaan palvelut ovat toimineet
erinomaisesti. Kaupat ovat tarjonneet riskiryhmäläisille aamutunnit kaupassakäyntiä varten ja ravintolat tarjonneet noutoruokaa. Kaupoissa on ollut
hyvä henkilökohtainen palvelu. Erityisen ilahtuneesti olen seurannut ulkoilua. Asukkaat ovat löytäneet monipuoliset ja hienot kruununhakalaiset
ulkoilumahdollisuudet. Ehdottomasti suosituin on
Tervasaari, mutta myös meren rannat ovat täyttyneet kävelijöistä turvaväliä pitäen. Nyt odotamme
erilaisia koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia purettavaksi ja normaalin arjen palaamista.

Huolimatta hiljaiselosta asukasyhdistys uudistaa nettisivujaan. Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, auttaa parantamaan Helsingin
asukasyhdistysten nettisivuja, joita rakennetaan nyt
uudelle pohjalle. Käytännössä tämä yhteistyö tarkoittaa, että myös Kruununhaan asukasyhdistyksen
sivut uudistuvat. Uusia sivuja tekemään yhdistys saa
kesätyöntekijän. Osuuspankki on myöntänyt tukea
asukasyhdistykselle yhden nuoren palkkaamiseksi
kesätyötekijäksi. Kesätyö kiinnosti seitsemää hakijaa, joista viittä haastateltiin. Opiskelija Leo Negara
Sibelius-lukiosta valittiin. Päätyönään hän tulee tekemään asukasyhdistyksen nettisivuja.
Huolimatta koronan uhkasta Kruununhaka on
tässä tilanteessa ollut hyvä paikka asua. Palvelut
ovat lähellä - niin kaupat kuin ravintolatkin tarjoavat erilaisia palveluja.
Unelmien Kruununhaka on tulevaisuudessa
entistä vehreämpi hyvin hoidettuine puistoineen
ja pihoineen, hyvä liikunta- ja kokoontumispaikka
sekä kaupunginosa, joka tarjoaa asukkaille hyviä
palveluja.
Kaunista kesää pitkän lumettoman ja lämpimän
talven jälkeen!

Kruununhaan Asukasyhdistys Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y
Vuosikokous

Torstaina, 8.9. 2020 klo 18
Maneesi, Maneesikatu 6

Årsmöte

Torsdagen, 8.9. 2020 kl. 18
Maneesi, Manegegatan 6

Kokouksen aluksi eversti Sami Nurmi
kertoo Maneesin toiminnasta.
Tervetuloa/Välkommen
Tule vaikuttamaan asuinalueesi asioihin!
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J

ag har tidigare konstaterat att Kronohagen
börjar vara ganska färdigbyggd och att det
finns lite svängrum med tanke på nybyggen.
Det tycks dock inte vara riktigt sant. Förutom en ny ingångsstation till Universitetets
metrostation, möjliga tunnelbyggandet (som under nuvarande situation ter sig allt osannolikare)
och en ny bro till Havshagen, så har vi ytterligare
två nybyggen på gång. Därutöver har vi förstås
det gamla miljöministeriet, samt Krigshögskolan som väntar på ny användning. Dessa två blir
givetvis stora projekt då de slutligen kommer
igång, dock osäkert när.
På Elisabetsgatan 14 rivs en hall från 1920-talet som var tänkt för tennis, bowling och skytte
– den gick dock snabbt över till Suomi-Filmi och
blev då studioutrymmen. Jag tycker att den ursprungliga idén inte alls var så tokig. De var kanske
80 år före sin tid. Nu planerar i alla fall Keva nya
bostadshus med hyresbostäder dit.

Min uppfattning är, att planen inte stött på
så stor patrull, också om det säkert kommer att
damma en stund på grannarna. Intressant är för
övrigt hur mycket vanligare det blivit att riva
gamla uttjänta eller icke-funktionella hus. Jag
kommer ihåg hur det sades ännu för ca 10 år sedan, att det är alltför dyrt att riva och bygga nytt.
Ett betydligt mer kontroversiellt bygge planeras invid Mauritzgatan på den gamla krigshögskolans innergård. Här planeras två 7-våningarshus som nog skulle förändra miljön där
ganska drastiskt.
Bakom planen ligger statens fastighetskontor
Senatsfastigheter och Kruunuasunnot, som redan
har ett hus på området. Området är kulturhistoriskt värdefullt (fast vad är nu inte det i Kronohagen?) och slutresultatet skulle nog bli en ganska
tät helhet. Visserligen är den asfalterade gården inte nu heller någon stor skönhet men med
ganska enkla medel kunde man få den trivsammare. De senaste rykten handlar om att huset
skulle bli hotell.
I invånarföreningen kommer vi nog att följa
med processen noggrant. Till saken hör också att
en ny generalplan för hela Kronohagen planeras
bitvis samtidigt.
I detta avseende skulle jag hoppas att stadslotsen kunde vara oss till hjälp och uttryckligen
vara proaktivt i kontakt med oss om vad som sker.
Det är nämligen inte lätt att ha koll på alla svängar i dylika processer för vanliga invånare. Det är
åtminstone det jag hoppats på att stadslotsen bl.a.
kunde göra; upplysa om vad som är på gång och
hur och när vi borde reagera om vi vill reagera.
Hör gärna av er om saker som stör er eller
som ni har en åsikt om, antingen i sociala medier, tidningen eller styrelsen. Men kom ihåg att
ni också själva kan påverka genom att vara i kontakt med staden och/eller beslutsfattare. Skön
fortsatt vårsommar!
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MOJO ERÄMETSÄ

RAJOJEN RIKKOJA
Ideoita sinkoilee vanhan talon entisessä mankelihuoneessa
Meritullinkadulla. Siellä Teemu Muurimäki suunnittelee vaatteita
aina Linnan juhlista Helsingin uusitun stadionin avajaisiin.

T

AIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN

opettaja, muotitaiteilija Matti Seppänen on ollut Teemu Muurimäen tärkein
ammatillinen esikuva: inspiroiva, mutta myös
vaativa opettaja, joka muun muassa antoi opiskelijoiden kuvitteelliseksi tehtäväksi uudistaa
Marimekon ikoninen jokapoikapaita. Lopputulosta arvioimaan hän kutsui Marimekon silloisen
toimitusjohtajan Kirsti Paakkasen ja suunnittelija Maija Sunan. ”En halua sitten hävetä teitä”,
ilmoitti Seppänen opiskelijoille.
Seppänen opetti miesten muotia, johon Teemukin oli ajatellut keskittyvänsä valmistuttuaan.
Mutta lopputyökseen hän suunnitteli kuitenkin
morsiuspukumalliston. Jo silloin Teemu huomasi,
kuinka antoisaa oli olla rajoittamatta itseään ja
suunnitella vaatteita niin miehille kuin naisille.
Lopputyö meriittinään hän lähti Ranskaan ja
sai töitä muotihuone Cymbelinesta. Ulkomailla
piti profiloitua tietyn osa-alueen suunnittelijaksi,
niinpä Teemun alueeksi tulivat hääpuvut, joita
hän suunnittelikin Pariisissa viiden vuoden ajan.
Monta vuotta pelkkää hääromantiikkaa voi kuulostaa yksitoikkoiselta, mutta ei: ”On eri uskontokuntien vaatimukset, on eri mitoitukset, materiaalit, värit”, sanoo Teemu.
Toisaalta ne vuodet myös riittivät. Oli aika jatkaa matkaa. Vuorossa olivat huipputalot Dolce &
Gabbana, Bottega Veneto sekä Giorgio Armani,
jossa Teemu ei kauaa viihtynyt. Armanilla ällistyttiin, kun Teemu halusi jättää muotimaailman
unelmapaikan, mutta tasa-arvoisempaan työkulttuuriin tottunut mies sai tarpeekseen italialaisesta
nokkimisjärjestyksestä. Kahdentoista ulkomailla
vietetyn vuoden jälkeen hän palasi Suomeen.
TEEMU OLI ASUNUT Roomassa ja Milanossa

persoonallisissa vanhoissa taloissa, joten koti
suomalaisessa laatikossa ei houkutellut. Sitten
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hän kuuli Meritullinkadun vuonna 1874 valmistuneesta vanhasta talosta, josta oli vapautunut
huoneistoja. Miljoonakaupungeissa asunut mies
suunnisti Kruununhakaan kartta apunaan. Samasta talosta löytyi sekä pieni, entinen mankelihuone työtilaksi että koti.
”Kruununhaka on viehättävä tasku keskellä
Helsinkiä”, sanoo tyytyväinen Teemu, joka samoilee vanhoja katuja ja käy kahviloissa alituisena
seuralaisenaan suloinen prahanrottakoira Jasper.
Hän sai nopeasti asiakkaita ja tuli tunnetuksi
etenkin Linnan juhlien iltapuvuistaan. Median
kiinnostusta Teemun töihin lisäsivät julkkisasiakkaat, joiden puvuista järjestettiin äänestyksiä.
”Linnan pukujen paremmuusjärjestykseen
rankkaamista iltapäivälehdissä en jaksa ymmärtää.
Suunnittelemani puvut eivät voi miellyttää kaikkia,
minulle riittää, että minä ja asiakas olemme tyytyväisiä lopputulokseen”, sanoo Teemu.
”Parhaan kiitoksen olen saanut asiakkaalta,
joka sanoi, että kaikkein hauskinta Linnan juhlissa
oli puvun suunnittelu- ja valmistumisprosessi lukuisine sovituksineen huippuammattilaisten käsissä”, kertoo Teemu.
Näin juhliin valmistaudutaan: Teemu tapaa
asiakkaan kangaskaupassa ja keskustelee tämän
toiveista. Kankaan valinnan jälkeen hän hahmottelee useita luonnoksia, joista asiakas valitsee
mieleisensä.
Teemulla on neljä luotto-ompelijaa, joiden
kanssa on tehty vuosia yhdessä töitä. Hän ohjeistaa ompelijaa puvun toteuttamisessa ja aikatauluttaa sovitukset, joissa on itse mukana puvun valmistumiseen saakka.
Mittatilaustyönä valmistetun uniikkipuvun
hinta koostuu kankaasta ja ompelutyöstä sekä
1500 euron palkkiosta, joka sisältää kokonaisuuden suunnittelun ja aikatauluttamisen.

9

MINUN MANSIKKAPAIKKANI
VIIME VUONNA JÄTTIMÄINEN OSTOSKESKUS Tripla avasi ovensa ja helsinkiläiset saivat

tutustua myös puolalaisen halpamyyntiketjun
vaatteisiin, joita myytiin ennätysmäärä avajaisissa.
Ketju tuo uusia malleja myyntiin jopa parin viikon välein.
”On surullista, että kertakulttuuri hallitsee
markkinoita. Tutkimuksen mukaan suomalaisetkin
ostavat enemmän vaatteita, mutta käyttävät niihin
vähemmän rahaa kuin ennen”, sanoo Teemu.
Meillä ei siis ainakaan eettisyys, eikä ekologisuus, sanele ostopäätöstä. Kuitenkin vaatteen tuotantoketju on helposti tarkistettavissa. Myyjältä
voi aina kysyä täyttyvätkö säännöt ja standardit.
”Kenenkään päälle vaatteet eivät ajaudu sattumalta. Ne kertovat ihmisestä aina yhtä paljon kuin
kävely, eleet ja puheet.”
”Kertakäyttömuoti kuormittaa ympäristöä liikaa, vaateteollisuus on jo nyt maailman viidenneksi saastuttavin tekijä. Luonto ei kestä nykyisen
kaltaista kuluttamista ja uskon, että koronapandemiakin tulee vaikuttamaan vaateteollisuudessa
vallalla olevaan sesonkiajatteluun. Uskon, että
luomun suosio siirtyy ruoasta myös vaatteisiin.
Muotin liittyy aina uusiutuminen, mutta vaatteen
on kestettävä aikaa ja kulutusta.”

MUUTAMA VUOSI SITTEN Teemu pyydettiin

perinteisen suomalaisia miesten vaatteita valmistavan Turon pääsuunnittelijaksi.
Se oli mieluisa pyyntö.
”Miesten muoti ei seuraa pintatrendejä. Hyvät
materiaalit ja kestävyys ovat tärkeintä. Laadukas
miesten puku saattaa siirtyä jopa isältä pojalle.”
Yllättäen Teemun mielestä suomalaiset miehet pukeutuvat yhtä rohkeasti ja jopa muodikkaammin kuin naiset.
”Suomalaisten pukeutumista aina ruoditaan ja
moititaan, mutta nyt muoti on armollista ja monipuolista ja jokainen voi olla itsensä näköinen. Suomalaisten halua yksilölliseen pukeutumiseen todistaa vintagen suosio. Marimekkojen suuret kuviot
sekä värit edellyttävät myös rohkeutta kantajaltaan.”
Mutta mitä revityt farkut kertovat muodista.
”Repaleiset farkut ilmestyivät katukuvaan jo
80-luvulla. Ilmiö kertoo siitä, ettei muoti ole enää
yläluokan etuoikeus niin kuin se on aina ollut. Nyt
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ihminen luo sitä itse ja katumuoti ohjailee muodin
virtauksia. Lopultahan muodista päättää kuluttaja.”
KUN TEEMU TEKI LOPPUTYÖTÄÄN Taidete-

olliseen korkeakouluun, hänen muusanaan toimi
malli Vera Jordanova. Oli inspiroivaa suunnitella pukuja miettien, miltä vaate näyttäisi upean Veran yllä.
Muusa on nyt vaihtunut näyttelijä Anna-Maija Tuokoksi, jolle Teemu on suunnitellut useita iltapukuja.
Muotia syytetään usein anorektisen kauneusihanteen luomisesta.
”On luontevaa esitellä vaatteita nuorien, kaunisihoisten, pitkien ja hoikkien mallien päällä,
koska vaatteet yksinkertaisesti näyttävät parhailta
heidän yllään niin kuvissa kuin lavalla. Meidän aikamme kauneusihanne on nuoruus ja hoikkuus.
Todellisuudessa me kaikki olemme erikokoisia ja
valmisvaatteiden mitoituksia luotaessa on oltava
joku keskiarvokoko, jonka pohjalta vaate kaavoitetaan. On turhauttavaa, jos muotinäytöksessä tai
-kuvissa vaatteen sijaan kaikkien huomio kiinnittyykin mallin ulkonäön arvostelemiseen.

TEEMUN TOIVE työn monipuolisuudesta on to-

della toteutunut.
Hän on suunnitellut nykytanssipuvustuksia Tero Saarinen Companylle ja puvustanut niin
Svenska Teaternin Chess-musikaalin kuin oopperan Sevillan parturi Savonlinnaan. Hän on suunnitellut myös koruja Aarikalle. Nyt hän suunnittelee ja koordinoi esiintyjien asuja stadionin elokuun avajaisiin.
Yksi uran huippukohta oli hääpuku, jonka hän
toteutti taitoluistelija Kiira Korvelle. Hääpuvun
kuva julkaistiin italialaisen Voguen ja Vanity Fairin Wedding -häälehdessä. Kiira teetti aikaisemmin kilpa-asujaan Teemulla usean vuoden ajan.
”Tämä kaikki on inspiroivaa, kiehtovaa ja monipuolista”, sanoo Teemu
Erilaiset työt ruokkivat toinen toistaan.
Ahaa-elämyksiä voi löytää katumuodista, elokuvista, kangaskaupoista ja kuvataiteesta, joka on
Teemulle rakas alue. Hän kuuluukin Ateneumin
Ystävät ry:n hallitukseen.
Teemulla on maanläheinen ja terve näkemys
muodin merkityksestä:
”Oikea vaate tekee arkipäivästä paremman.”

Krunan valoisa peränurkka
Sisustusarkkitehti Hanni Koroman lempipaikka on Kruununhaan kaukaisin
nurkka, joka sijaitsee keskellä kaupunkia. Mikä ihme se on?

V

IIME keväänä Hanni Koroma kävi man-

sikkapaikassaan ensimmäistä kertaa.
Paikka sijaitsee Havis Amandaa vastapäätä Pohjoisesplanadin ja Unioninkadun risteyksessä, Pohjoisesplanadi 17:ssä.
Risteys tunnetaan myös Vanhan Apteekin
Kulmana ja sinne päätettiin viime keväänä perustaa ravintola, joka sai nimekseen Espa.
Hanni Koromaa pyydettiin suunnittelemaan
ravintolan sisustus.
”Minua viehätti 30 vuotta Kruununhaassa asuneena, että ravintola Espan alue kuuluu Kruununhakaan. Moniko tietää, että se on Krunan etäisin
nurkka, jos paikkaa katsoo keskeltä Kruununhakaa?”
Valoisan Espan ravintolan vieressä avautuu vilkas Kauppatori.
”Halusin tehdä ravintolasta torin jatkeen, paikan, jonne on helppo tulla. Ajattelin myös, että
Espa olisi Krunan oma kantapaikka.”

LUONNOLLINEN ja lempeä, olivat sanat, joita

Hanni Koroma mietti suunnitellessaan sisustusta.
Hän kiersi autollaan viime kesänä eri puolilla
Suomea mielessään uusi ravintola. Hän kävi Petäjäveden paanukattoisessa kirkossa ja tutustui
Lieksassa Pielisen museossa päreisiin.
”Siksi Espan ravintolassa on nyt yksi päre- ja
yksi paanuseinä. Olen todella iloinen, että omistajat Helena Puolakka, Eero Vottonen, Jyrki Sukula ja Saku Tuominen luottivat minuun ja pyysivät suunnittelemaan ravintolan sisustuksen.”
Hanni Koroma on yhdistänyt rohkeasti sisustuksessa eri puulajeja.
”Espa onkin tavallaan moderni krunalaisten
lähimetsä. ”
Espa avattiin lokakuussa. Ravintola ehti olla
auki vain muutaman kuukauden ennen kuin koronavirus sulki sen. Virus menee kuitenkin jonakin
päivänä ohi, ja silloin elämä taas palaa ravintolaan.
11
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KURKISTAN TILAAN
RIITTA HEIMONEN

PIETARI KARPPINEN

Koko kaupungin KRUUNU
Tuomiokirkko on Engelin luomus ja kaupunkilaisille tuttu maamerkki.

N

avakka merituuli tarttuu takkiin Tuomiokirkon portaita noustessa. Koronakevään päivänä kulkijoita ei ole montaa,
mutta kirkko on auki hiljaista mietiskelyä varten.
Valo laskeutuu sisään alttarin ja kuoren sivuikkunoista, parvien sekä kattokupolien ikkunoista.
Silmät etsivät ensi töikseen kiintopisteet kullasta:
kattokruunuista, alttaritaulun kehyksestä ja saarnastuolista.
Kirkko on kantanut nimeä Nikolainkirkko,
Suurkirkko ja vuodesta 1959 lähtien Tuomiokirkko. Se on Tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluvien kotikirkko, valtiopäiväkirkko ja monien tapahtumien ikoninen näyttämö.
Mittasuhteet ovat rauhalliset, ja vakautta luovat korinttilaiset ja joonialaiset pylväät sekä tilan
temppelimäisen pyöreät muodot. Nyt on varaa
valita mieleisensä kirkon 1 300 istuinpaikasta.
Mitä kauemmin sisällä istuu, sitä pehmeämmiksi seinien vaaleat sävyt käyvät. Tila kesyyntyy
omaan mieleen istuvaksi. Kukapa arvaisi istuessaan, että penkkiä on pehmustettu puolalaisten
12
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hevosten häntäjouhilla?
Voi vain kuvitella, miten mahtavalta kirkko on
tuntunut valmistuessaan vuonna 1852. Helsingissä oli tuolloin noin 20 000 asukasta, talot matalia ja kaupunkilaiset autonomisen Suomen suuriruhtinaskunnan alamaisia.

piskuiseen kaupunkiin. Vuodet olivat vaikeita.
Ensimmäinen kolera-aalto pyyhkäisi Helsingin
yli vuonna 1831 ja vei mennessään tuhatkunta
kaupunkilaista.
Kirkko ei toteutunut pilkulleen Engelin piirustusten mukaan. Arkkitehti Ernst Lohrmann (1803–
1870) rytmitti julkisivun myöhemmin uudestaan
lisäämällä neljä kulmatornia, kaksi paviljonkia ja 12
apostoliveistosta katolle. Ne ovat tiettävästi maailman suurin yhtenäinen sinkkiveistoskokoelma.
Engel suunnitteli itse alttarin enkeliveistokset ja saarnastuolin. Kun tilatut Lutherin, Agricolan ja Melanchthonin reformipatsaat valmistuivat
suunniteltua pienempinä, niille tehtiin suurmiesten imagoon istuvat jalustat.
Engel kuoli 12 vuotta ennen kirkon valmistumista.
”Olen piirtänyt aina ehtiessäni kirkkoa. Se lohduttaa minua. Sen suuruuden rinnalla tunnen itseni pieneksi ja nukahdan niin kuin lapsi nukahtaa”. Näin Jukka Viikilä eläytyy Engelin kokemuksiin kirjassaan ”Akvarelleja Engelin kaupungista”.
Tuomiokirkko on myös työpaikka. Seura-

kunnan kappalainen eli kruununhakalaisten oma
pappi Maija Kuoppala siirtyi tehtävään tammikuun alussa.

”Joka kerran, kun tulen Senaatintorille Aleksanterinkadulta ja näen, kun kirkko humahtaa kulman takaa esiin, henki salpaantuu. Kirkko on aina
yhtä kaunis, myös silloin, kun sen näkee mereltä.
Se on monen hengellisen ja maallisen tapahtuman kiintopiste”, Maija Kuoppala sanoo.
Hän tuli seurakunnan palvelukseen Namibiasta.
Aluksi häntä mietitytti, kuinka saada yhteys kuulijoihin, kun kirkon mittasuhteet ovat niin isot.
”Pidän saarnan mielelläni samalla tasolla kuulijoiden kanssa. Saarnastuolissa lähtökohta on ylhäältä alaspäin, mutta sieltäkin saarnaan jo perinteen vuoksi.”
Pandemia sysäsi myös kirkon uusien työtapojen eteen. Kaikki pääsiäisen messut ja hartaustilaisuudet striimattiin ja Helsinki-apu käynnistyi
yhdessä kaupungin kanssa alueen ikäihmisiä tukemaan. Häitä on jouduttu siirtämään, mutta hautajaisia ja kasteita on pidetty pienelle joukolle ja yksittäisiä ehtoollisia on annettu pyydettäessä.
Aloittaessaan työssään Kuoppala vierasti alttarin
kultaisia enkeleitä. Nyt ne puhuttelevat häntä syvästi.
”Kun jaan ehtoollista, jätän lopuksi ehtoollismaljan odottamaan vasemmalla puolellani olevan
enkelin varpaiden eteen, josta sen sitten annan viiniä odottaville. Samalla muistan jo edesmennyttä
konservaattoria, jonka käden jäljen varpaissa näen.”

Keisari Nikolai I valtuutti saksalaisen Carl

Ludvig Engelin (1778–1840) kirkon suunnittelijaksi. Keisari halusi, että kirkko näyttää mahtavalta, ja siihen upotettiin miljoona ruplaa. Se
sai paikan mäen päältä ja alleen jalustan, jotta se
näyttäisi kokoaan suuremmalta.
Engeliä saa kiittää paitsi kirkosta myös uusklassisen empirekeskustan suunnittelusta. Se toteutui
yhteistyössä kaavoittajana toimineen valtioneuvos Johan Albrecht Ehrenströmin (1762–1847)
kanssa. Tuomiokirkko, Valtioneuvoston linna, Helsingin yliopiston päärakennus ja Kansalliskirjasto
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
Kirkkoa rakennettiin parikymmentä vuotta.
Engel yritti sopeutua kylmään, pimeään ja

Maija Kuoppala on
kruununhakalaisten oma pappi.
Tuomiokirkko on avoinna
pandemian ajan hiljentymistä varten
ma–la klo 9–18 ja su 12–18.
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TAIDEHISTORIOITSIJA LEENA LINDQVIST

TAIDETTA JA TAITEILIJOITA
Kruununhaassa 1900-luvulla

H

elsingin yliopiston konsistori julisti maaliskuussa 1890 kilpailun yliopiston juhlasalin seinämaalauksista, johon Eero
Järnefelt (1863–1937) osallistui. Kilpailun tuloksena Albert Edelfeltille annettiin tilan keskeisin
maalaus ja Axel Gallénille ja Järnefeltille esitettiin
toivomus esittää aiheistaan yksityiskohtaisemmat
luonnokset. Kesti kuitenkin 14 vuotta, ennen kuin
Edelfeltin seinämaalaus ”Turun yliopiston vihkiäiset” valmistui. Vielä sitäkin kauemmin kesti Järnefeltin maalausten toteuttaminen. Vuonna 1916
valmistui ”Aurora-seura” (kuva 1) ja 1920 ”Flora-juhla”. Kummankin teoksen aihe liittyy kansalliseen historiaamme, ”Aurora-seura ” oli 1700-luvun
lopulla perustettu isänmaalliskirjallinen ja musiikillinen salaseura ja Flora-juhla taas kuvasi Maamme-laulun ensiesitystä Kumtähden kentällä. Järnefeltin malleina molemmissa teoksissa oli sekä oman
perheen jäseniä että mm. Frans Emil Sillanpää ja
Eino Kaila, sittemmin merkittävä filosofi. Valitettavasti molemmat suurikokoiset maalaukset tuhoutuivat Helsingin pommituksissa helmikuussa 1944.
Menetys on todella valitettava, sillä teokset eivät
olleet freskoja, vaan öljymaalauksia kankaalle, ja ne
olisi voitu pelastaa, jos tämä olisi ollut tiedossa. Taidesäätiö Meritalla on kokoelmissaan ”Aurora-seuran” lopullinen luonnos, joten siitä saa kuitenkin
käsityksen alkuperäisestä maalauksesta. Järnefelt
toimi Snellmaninkadun kulmassa sijaitsevan Helsingin yliopiston piirustuslaitoksen esimiehenä
vuosina 1902–1928. Hänen oppilainaan oli monta
seuraavan polven lahjakasta kuvataiteilijaa. Piirustuslaitoksen ateljeessa Järnefelt maalasi monet tunnetut muotokuvansa ja siellä valmistuivat myös lopulliset maalaukset yliopiston juhlasaliin.
Alvar Cawénin (1886–1935) maalaus ”Venäjän laivasto Helsingin satamassa” (kuva 2) on maalattu vain pari vuotta Järnefeltin ”Aurora-seuraa”
myöhemmin, mutta se kuvastaa hyvin sitä suurta
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murrosta, joka 1900-luvun alusta lähtien oli kuvataiteissa tapahtunut. Cawén oli jo 1900-luvun
alussa maalannut Suomen taiteessa vielä harvinaisia kubistisia teoksia, joista viimeisimpiä on tämä
maalaus. Taiteilija asui tuolloin Katajanokalla ja
näki omasta ikkunastaan Venäjän vallankumouksellisten laivaston, jonka mustien savupiippujen
lieriöt luontevasti muodostivat kubistisen sommitelman. Laivojen piipuista tupruava sakea musta savupilvi tehosti vielä voimakkaasti uhkaavaa tunnelmaa, jonka Venäjän laivaston läsnäolo satamassa sai
aikaan. Tuohon aikaan oli maassa edelleen käynnissä sisällissota, missä Venäjän laivaston tuli tukea
sodan punaisia osapuolia. Teoksen vasempaan yläkulmaan taiteilija maalasi Helsingin Tuomiokirkon
(Nikolain kirkon), joka kirkkaana ja valkoista valoa
hohtavana edusti sodan valkoista osapuolta. Tämä
tulkinta on varmasti oikea, mutta on selvää, että
tärkeänä lähtökohtana teoksen synnylle on ollut
myös näkymän vahva visuaalisuus.
Meri Genetz (1885–1943) opiskeli sekä Suomen

taideyhdistyksen piirustuskoulussa että Helsingin
yliopiston Snellmaninkadun piirustuslaitoksella,
sen esimiehen Eero Järnefeltin johdolla. Hänen
tuotantoaan leimaa vahva, useimmiten tummasävyinen ekspressionistinen väritys, aihepiirinä on
maisemia, asetelmia ja ihmisiä kuten ajan taiteessa
yleensäkin. Hän poimi mielellään erikoisen oloisia malleja suoraan kadulta. Genetzin elämälle ja
taiteelle antaa oman leimansa hänen vahva kiinnostuksensa okkultismiin ja mystiikkaan. Taiteilijaystävä Uuno Alanko totesi hänen omakuvistaan:
”Hän maalasi ne sellaisella asenteella, että tekee
niin ruman noidan kuin osaa”. (kuva 3) Meri Genetz matkusteli paljon ja mielellään, mutta Kruununhaka oli hänen kotinsa suurimman osan hänen
elämästään. Lapsena hän asui perheineen Meritullinkatu 13:ssa ja sen jälkeen isänsä rakennuttamassa naapuritalossa numerossa 15. Myöhemmin

hän rakennutti yhdessä aviomiehensä Carl Warghin kanssa sisäpihan yksikerroksisen pyykkituvan päälle ateljeeasunnon. Ateljeerakennus toimi
1960-luvulla siihen aikaan ilmestyneen taidelehti
Iriksen toimistona.
Monilahjakas Mauno Markkula (1905–1959)
opiskeli ensin Helsingin yliopistossa sekä humanistisia aineita että fysiikkaa ja matematiikkaa.
Sieltä hän siirtyi opiskelemaan laulua Helsingin
Konservatorioon. Taideopinnot hän aloitti Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella ja sen jälkeen
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa.
Markkulaa on syystä luonnehdittu väriromantikoksi, jonka aihepiirinä olivat ”mielikuvitukselliset kuut ja auringot, linnan- ja kirkontornit,
veneet, pilvet ja puhelinpylväät, jotka näyttävät
hahmotellun kankaalle, jotta maalarilla olisi joitakin kuvioita, mihin värinsä laittaa”, kirjoitettiin eräässä lehtiartikkelissa hänen muistonäyttelystään Taidesalongissa vuonna 1963. (kuva 4)
Markkulan vahvaa väritaidetta on usein verrattu
ruotsalaisen taiteilijan Carl Kyhlbergin taiteeseen.
Mauno Markkula asui 1940-luvulla Kruununhaassa Meritullikatu 13:ssa. Pihan lapset muistivat taiteilijan luihun ja laihan olemuksen sekä pistävän katseen, jotka tuntuivat hieman pelottavilta.
Omana aikanaan Mauno Markkula ei juurikaan
saanut tunnustusta, mutta onneksi Taidesalongin Bäcksbackat toimivat hänen mesenaattinaan
ja hänen taiteensa keräilijöinä. Helsingin kaupungin taidemuseossa on näin edustava lahjoituskokoelma Markkulan vahvan koloristisia teoksia.
Krohnien kulttuurisuku on vaikuttanut monilla eri
aloilla Suomen tieteessä ja taiteessa. Suku on asunut Kruununhaassa jo ainakin kolmen polven ajan,
osoitteissa Mariankatu, Meritullinkatu ja Maneesikatu. Ernst Krohn (1911–1934) oli nuorten
vuosinäyttelystä reputettujen taiteilijoiden keskeinen hahmo, kun perustettiin ”Lokakuun ryhmää”,
jossa alusta lähtien mukana olivat Sakari Tohka ja
Sven Grönvall. Myöhemmin ryhmään liittyi myös
Aimo Kanerva. ”Lokakuun ryhmän” ensimmäinen
näyttely 1934 muuttui traagisesti muistonäyttelyksi. Ernst Krohn kuoli oman, vesikauhuun sairastuneen koiransa puremaan. Hänen tunnetuin,

useissa näyttelyissä sittemmin esillä ollut teos on
”Koulutyttö” (kuva 5), jonka hieman surumielisenä mallina oli Krohnien Kannaksen huvilalla kesällä ollut lapsenlikka.
Henrik Tikkanen (1924–1984) oli monipuoli-

sesti lahjakas piirtäjä, kirjailija ja toimittaja. Hän
asui 70-luvulla perheineen Kruununhaassa. Tästä
ajasta hän kirjoitti kirjan ”Mariankatu 26 Kruununhaka” (WSOY, 1977). (kuva 6) Siellä Tikkanen tutustui Rolf Sandqvistiin (1919–1994), joka
myös oli todellinen monilahjakkuus - kuvataiteilija, kirjailija, taidegraafikko, kirjankuvittaja, teatterilavastaja ja pilapiirtäjä. Tikkanen ja Sandqvist
tutustuivat satunnaisessa tapaamisessa Vironkadun kulmassa; Sandqvistin puoliso Vappu työskenteli äitinsä Emmi Jurkan perustamassa, edelleenkin toimivassa huoneteatteri Jurkassa Vironkadulla. Henrik kertoo kirjassaan, miten hän ja
Sandqvist kirjoittivat yhdessä näytelmäkappaleita
Jurkan teatterille. Kun näyttelijät harjoittelivat
esitystään teatterissaan, istuivat näytelmän tekijät punaviiniä juomassa ravintola Savannassa Mariankadulla. Siellä Sandqvist kertoi murheellisena,
että hänen kirjoituskoneensa oli varastettu. Silloin
Tikkanen päätti ostaa Sandqvistilta taulun, jotta
tämä voisi ostaa itselleen välttämättömän uuden
kirjoituskoneen. Tuumasta toimeen, Sandqvist
hyppäsi taksiin ja haki kotoaan Töölöstä mielestään Tikkaselle sopivan taulun. Uudesta kirjoituskoneesta ei kuitenkaan ollut pitkäaikaista iloa,
koska temperamenttisen pariskunnan kiivaan riidan tuoksinassa Vappu Jurkka paiskasi kirjoituskoneen ulos ikkunasta!

Anitra Lucander (1918–2000) oli ensim-

mäisiä kuvataiteilijoita, jotka sodan jälkeen toivat abstraktin taiteen Suomeen. Hän kehitti hyvin
omaleimaisen ei-esittävän muotokielen, jossa kuitenkin saattoi olla mukana myös figuratiivisia elementtejä, kuten naisen kasvot tai kukkakimppu.
Hänen värimaailmansa oli hienostuneen vaimea, usein pastellisävyinen: turkoosia, vihreää ja
ruusunpunaista. (kuva 7) Lucander oli tiettävästi
mukana työryhmässä, joka 70-luvulla uudisti Helsingin empirekeskustan rakennusten värimaailmaa. Taiteilija asui Kruununhaassa Vironkadulla.
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Tekstiilitaiteilija Maija Lavonen (1931–) on
asunut ja työskennellyt jo parikymmentä vuotta
Kruununhaassa Mariankadulla. Hän on ollut
uransa alusta lähtien eturivin tekijöitä suomalaisessa tekstiilitaiteessa, mm. kirkkotekstiilien
suunnittelussa ja ennen kaikkea ryijytaiteen uudistajana. Erityisen merkittävää on hänen kykynsä löytää teoksiinsa uusia, ei tekstiilitaiteen
perinteeseen sidottuja materiaaleja. Viime vuosina syntyneet, pellavasta ja valokuitukaapeleista
sommitellut taideteokset, ovat tästä hyvänä esimerkkinä. Ne sopivat mitä erilaisimpiin tiloihin,
niin julkisiin rakennuksiin kuin yksityisiin koteihinkin. (kuva 8)
Jaakko Sievänen (1932–2013) matkusti Ita-

liaan pian valmistuttuaan Suomen Taideakatemian koulusta, syksyllä 1957, Italiaan saamansa
matka-apurahan turvin. Siellä hän tutustui Italian
taidemuseoiden vanhojen mestareiden teoksiin,
mutta myös uusiin kansainvälisiin virtauksiin taidemaailmassa. Venetsian biennaalin kesän 1960
näyttely oli informalismin kansainvälinen läpimurtonäyttely, joka vaikutti voimakkaasti Sieväseen. Hänestä tuli ensimmäisiä suomalaisia informalisteja ja tätä uutta suuntaa edustavan ryhmän
”Maaliskuulaiset” perustajajäsen, johon kuuluivat
heti alkuvaiheessa Laila Pullinen ja Mauri Favén.
Suomessa kriitikoiden ja suuren yleisön oli varsin helppoa omaksua informalistinen muotokieli,
missä ekspressiiviset, vahvat siveltimenvedot,
värit ja liike loivat romanttisen tunnelatauksen
lisäksi myös mielikuvaa luonnon elementeistä.
Sievänen oli myös aloitteentekijä, kun Suomen
taiteilijaseuralle saatiin hankittua Grassinasta ateljeeresidenssi, jossa suomalaiset taiteilijat voivat
edelleen työskennellä. Vahvan informalistisen
kauden jälkeen hänen maalauksiinsa alkoi vähitellen tulla figuratiivisia hahmoja, kunnes 1970-luvulla figuuri tilassa tai pelkkä tila tulivat hänen
taiteensa keskeisiksi teemoiksi. Ensimmäisiä taiteilijan ateljeetiloja kuvaavia teoksia on Sieväsen
Ateneum-rakennuksen tyhjässä salissa maalaama
teos – hän oli tuolloin talossa toimineen Suomen
Taideakatemian koulun rehtori ja tila oli kesällä
tyhjillään ja hänen käytettävissään. Sievänen on
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kuvannut maalaukseen myös itsensä katsomassa
mietteissään ulos Ateneumin kaari-ikkunoista
Rautatientorille. Taulun keskiössä on toistaiseksi
tyhjä kangas stafflialla nojaamassa vastapäisellä
seinällä. Tyhjä tila ja tyhjät kankaat eivät kuitenkaan luo ahdistavaa ilmapiiriä, vaan kuvaavat ehkä
iän mukanaan tuomaa harmonista mielenmaisemaa. (kuva 9) Jaakko Sievänen tuli tunnetuksi
myös merkittävänä muotokuvamaalarina, mainittakoon mm. Mauno Koiviston muotokuva Valtioneuvoston linnaan. Erityisen hyvänä ja nopeana
piirtäjänä hän on ateljeessaan Meritullinkadulla
luonut illanvietoissa myös suuren joukon oivaltavia näköiskuvia taiteilijaystävistä ja lähipiirin lapsista. (kuva 10)

1.

2.

3.

Pauli Vuorisalo (1944–2017) oli suomalai-

sessa taidekentässä monipuolisuudessaan poikkeuksellinen taiteilija. Hänen laajassa tuotannossaan on piirroksia, grafiikkaa, guasseja, keramiikkaa, lasia Iittalalle, tekstiilejä Marimekolle sekä
Marje Vuorisalon kutomia, erityisen taidokkaita
gobeliineja, joista mm. yksi suurikokoinen ostettiin Caribian vesillä liikkuvaan loistoristeilijä Fair Sky:hin 1980-luvulla. (kuva11) Vuorisalon muotokieli on ilmava, viiva kevyt ja elegantti. Teosten tunnelma on hyvin ranskalainen;
Ranska oli hänen mielenmaisemalleen erityisen
läheinen ja siellä hän myös vietti pitkiä aikoja.
Kruununhaan asukkaille Pauli Vuorisalon renessanssihahmo panamahattuineen ja keppeineen oli tuttu näky, kun hän lähti kodistaan Meritullinkadulta päiväkahville tai illalla Kolmeen
Kruunuun ystäviään tapaamaan.

Johanna Ehrnrooth (1958–) opiskeli Parii-

sissa École superieure des beaux-artsissa, jossa
hän piti debyyttinäyttelynsä vuonna 1982. Hänen
useasti toistuvana aiheenaan oli varhaistuotannossa peiliteema, josta heijastui ihmishahmoja.
Hänen siirryttyään pehmeäsävyisistä pastelliväreistä ja temperasta öljyväreihin on värinkäyttö
kirkastunut, mutta tila on aina jossain muodossa
hänen maalaustensa aiheena. (kuva 12) Taiteilija
asui ensin Meritullinkadulla, mistä muutti myöhemmin Vironkadulle.

4.

5.

8.

9.

6.

7.

10.

11.

1. Eero Järnefelt, Aurora-seura, lopullinen luonnos, 1916, öljy kankaalle 110x190 12.
cm. Taidesäätiö Merita. Kuva: Seppo Hilpo
2. Alvar Cawén, 1918, Venäjän laivasto Helsingin satamassa, 1918, öljy paperille,
54x74 cm Yksityisomistuksessa. Kuva: Matias Uusikylä
3. Meri Genetz, Omakuva 1938, öljy kankaalle. Yksityisomistuksessa. Kuva: Matias Uusikylä
4. Mauno Markkula, Purjevene iltavalaistuksessa, 1945, öljy pahville 33x41 cm.
Helsingin kaupungin taidemuseo, Bäcksbackan kokoelma.
5. Ernst Krohn, Koulutyttö, 1934, öljy kankaalle, 70x53 cm, Suomen valtio, Kokoelma Gösta ja Bertha Stenmanin lahjoituskokoelma. Kuva: Kansallisgalleria.
6. Henrik Tikkanen, tussipiirros. Skannattu kansikuva teoksesta Mariankatu 26, Kruununhaka.
7. Anitra Lucander, Suuri Punainen sommitelma, 1957, öljy kankaalle, 97x130,5 cm. Suomen valtio,
Kokoelma Ester ja Jalo Sihtolan taidesääätiön lahjoituskokoelma. Kuva: Kansallisgalleria.
8. Maija Lavonen, Seinätekstiili, pellava ja valokuitu 250x7cm. Yksityisomistuksessa.
9. Jaakko Sievänen, Taiteilija ateljeessa,1980, öljy kankaalle, 150x130,5 cm. Yksityisomistuksessa
10. Jaakko Sievänen, Jasse, 1974, lyijykynä paperille,42x45 cm. Yksityisomistuksessa.
11. Pauli ja Marje Vuorisalo, Paratiisin käärme, Kuvakudos, 1986, 100x150 cm Yksityisomistuksessa.
Kuva: Marje Vuorisalo
12. Johanna Ehrnrooth, Exit, 1991, pastelli, 53,0x72,5 cm Kansallisgalleria/Nykytaiteen museo Kiasma. Kuva: Kansallisgalleria/Petri Virtanen.
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MOJO ERÄMETSÄ

18 jäi aseman kohdalla aina ruuhkiin ja sen
vuoksi matkanteko sillä oli täysin satunnaista,
epäsäännöllistä.

OSMO
SOININVAARA
Osmo Soininvaara, kolmen lapsen isä Kruununhaasta, on toiminut
kansanedustajana ja ministerinä, ja toimii nyt kunnallispoliitikkona,
tietokirjailijana ja bloggarina. Hän on myös ”executive in residence”
Aalto-yliopistossa. Istumme penkillä Tervasaaressa. Ympärillä parveilevat
kevään ensimmäiset valkoposkihanhet syvästi tietoisena siitä, että
keskustelukumppanini on ollut mm. perustamassa Vihreää puoluetta.
Kysäisen ohimennen: ”Mitä noille valkoposkihanhille pitäisi tehdä?”
”Punaviinikastikkeessa ja uunissa miedolla lämmöllä haudutettuna
ne ovat parhaimmillaan”, sanoo Osmo Soininvaara todeten,
ettei ollenkaan ymmärrä niiden suojelutarvetta.
Minkälainen on sinun Kruununhakasi?
Olen tuore kruununhakalainen, muutettiin tänne
puolitoista vuotta sitten. Olen asunut 38 vuotta
Katajanokalla, joka on saari ja paljon suljetumpi.
Sinne kulkee vain nelosen ratikka. Mutta Kruununhaassa on hirveän hyvät palvelut, ravintoloita
on ihan mahdottomasti, mikä on hyvä asia. On
mielenkiintoista, kuinka paljon enemmän täällä
tulee käveltyä. Katajanokalla kävelymatka oli vain
se 300 metriä ratikkapysäkille.
Mutta joukkoliikenneyhteydet ovat Kruununhaassa huonommat. Onneksi nyt tulee metroon
Liisankadulle uusi sisäänkäynti.
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Teit siitä aloitteen?
Joo, olin ollut sitä mieltä aina, mutta nyt kun
muutin tänne, huomasin, kuinka hirvittävän hankalaa on kiertää sinne metroasemalle. Silloin kun
en asunut täällä ihmettelin, miksi kruununhakalaiset tyrmäsivät ajatuksen, että ratikat olisivat tulleet Liisankatua pitkin. Sillä tavallahan joukkoliikenne olisi parantunut aivan dramaattisesti.
Miksi emme saa HSL:ää ymmärtämään, että
ihmiset ovat liikenneyhteyksiin todella tyytymättömiä?
Olin HSL:n kanssa samaa mieltä siitä, että bussi

Mutta bussin 18 perässä monet ihmiset muuttivat Kruununhakaan, kun pääsivät sillä työpaikalleen. Vaikka olikin hidas, mutta pääsivät.
On siinä toki sekin, että HSL:n henkilökunta on
lähtöisin ympäri maakuntia ja heidän joukkoliikennekäsityksensä on sellaista, että kun se kulkee
15 minuutin välein, se on ihan hyvä. Ja me taas
olemme tottuneet siihen, että joukkoliikenne on
kuin liukuportaat - se kulkee koko ajan. Heitä on
vaikea saada ymmärtämään, että meillä on täällä
palvelutasossa heikkouksia, kun heidän mielestään palvelutaso on aivan erinomainen. Kyllähän
tuohon jokin ratkaisu pitäisi saada.
Sitten HSL keksi itse tämän linjan 17, jonka
reitin varrella on vain 9% työssäkäyvistä kruununhakalaisista, ja bussihan kulkee vain työpäivinä?
Olin silloin HSL:n hallituksessa, kun linja 17 perustettiin ja vastustin sitä. Se oli täysin populistinen päätös. Kun täällä ei ollut mitään liikennettä
niin ajateltiin, että jotain pitää olla. Mutta sehän
on täysin hyödytön linja, se on rahan haaskausta.
Jos krunikkalaiset saisivat sen saman rahan ja sen
voisi käyttää johonkin hyödyllisempään, niin paljon saataisiin aikaan.
Lähdit vuonna 2007 eduskunnasta siksi, että
se on liiaksi viihteellistynyt, mutta palasit
vuonna 2011 takaisin?
Minulle kävi vähän niin kuin sammakolle, jota
lämmitetään. Sammakkohan ei huomaa, että ympäröivä vesi on muuttunut kuumemmaksi. Olin
neljä vuotta poissa, mutta kyllä sammakkokin ymmärtäisi hypätä pois, jos vesi siinä välissä on lämmennyt 30 astetta. Vuodesta 2007 vuoteen 2011
eduskunnan työtapa oli muuttunut niin hirvittävän paljon huonommaksi, että kuuden viikon jälkeen tajusin tehneeni elämäni suurimman mokan,
kun olin palannut eduskuntaan.
On surullista, mitä politiikalle on tapahtunut ja
se menee koko ajan huonompaan suuntaan. Kun
tapaa vanhoja kansanedustajia, jotka ovat olleet

siellä pitkään, niin kaikki valittavat tätä samaa.
Entä kunnallispolitiikka, onko se viihteellistynyt?
Kunnallispolitiikka toimii paremmin, erityisesti
Helsingissä. Meillä ei koskaan jännitetä, että mitä
valtuusto päättää. Asiat on puolueitten kesken sovittu jo lautakunta- ja kaupunginhallitusvaiheessa.
Olen ollut vuodesta 1985 valtuustossa ja vain
neljä kertaa kaupunginhallituksen esitys on valtuustossa kaatunut. Sama norjalainen hotelliyrittäjä on hävinnyt kaksi kertaa, siinä on ollut vähän
huonoa tuuria. Meillä se ryhmien välinen neuvonpito johtaa siihen, että päätöksenteko on rationaalista ja tuottaa hyvin tulosta. Mutta Espoossa
ne päättävät ihan mitä sattuu, eikä noin isossa
kaupungissa pitäisi käydä tuolla tavalla.
Kaupungeissa päätetään isoista asioista. Olin
kahdeksan vuotta kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja minulla oli enemmän
valtaa kuin kansanedustajalla. Välillä, tekisi mieli
sanoa, jopa enemmän valtaa kuin ministerillä,
mutta ei ehkä nyt kuitenkaan. Siellä tehdään isoja,
kauaskantoisia ratkaisuja ja siinä mielessä valta on
kyllä siirtynyt kaupungeille.
Kirjoitit blogissasi, että voi olla, että kun tehdään myöhemmin tilinpäätöstä, niin Suomessa
ja Ruotsissa on kuollut suhteessa yhtä moni,
mutta meidän taloutemme on raunioina kuin
sodan jäljiltä ja Ruotsin talous on Euroopan
vahvin. Onko meidän hallituksemme hakoteillä, kun se on toiminut niin kuin on toiminut?
Ruotsin malli on tuomittu yleisesti mutta asia ole
mielestäni yhtään niin yksinkertainen. Olen tilastotieteilijä koulutukseltani ja päätöksentekoteoria
kuuluu myös tilastotieteeseen. Siinä mielessä sellainen tietty varovaisuus tässä tilanteessa on ihan
paikallaan. On kysymys erittäin isoista riskeistä,
myös erittäin isoista taloudellisista riskeistä. Voi
ajatella, että sehän on vain rahaa. Mutta jos menetetään kaksi kertaa se summa, jonka käytämme
terveydenhuoltoon, tai jos menetettäisiin summa,
joka käytetään terveydenhuoltoon ja koulutukseen yhteensä, niin on se kyllä aika paljon. Mutta
tämän hetkinen tilanne kyllä osoittaa Ruotsin veikanneen väärää hevosta.
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Tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka moni on koronaan sairastunut, kun testataan vain ne, jotka ovat
saaneet merkittäviä oireita.
Mutta sairastuneita voi olla monikymmenkertainen määrä, kun on oireettomia, vaikka he ovatkin saaneet infektion, ja he ovat ovat kehittäneet
vasta-aineita ja tulleet immuuneiksi.
Tutkimuksen mukaan näitä on neljä kertaa
enemmän kuin niitä, jotka saavat oireita ja
monta kymmentä kertaa enemmän kuin niitä
vahvaoireisia, jotka saamme testaamalla kiinni.
Jos näin on, niin silloin se tauti itsessään ei ole
hirveän vaarallinen, koska tiedetään, että vakavia oireita saaneista kuolleita on 2 %. Mutta jos
tartunnan saaneita on 40 kertaa enemmän, niin
kuolleiden osuus on jotakin aivan muuta. Silloin
se tauti myös sammuu nopeammin, koska jos tarpeeksi moni on sen sairastanut, ei kukaan pysty
enää tartuttamaan ketään uudestaan. Mutta ennen
kuin tiedämme, on varmaan ollut hyvin järkevää
olla varovainen, vaikka se varovaisuus osoittautuisikin turhaksi.
100 vuoden aikana erilaisiin pandemioihin
on kuollut vähintään 130 miljoonaa ihmistä.
Ovatko nämä pandemiat luonnon tapa karsia?
Pentti Linkola toivoi AIDS:ista jotain, mutta
oli hirveän pettynyt, ”ettei siitä AIDSistakaan
mihinkään ollut”.
Linkola ei tullut ottaneeksi huomioon sitä, että ihmisillä on taipumus alkaa lisääntyä heti, kun kuolleisuus kasvaa. Hän sanoi, että tarvitaan paljon
sotia, mutta toinen maailmansota lisäsi väestön
kasvua eikä vähentänyt sitä.
AIDS kyllä tuhosi paljon ihmisiä, se tuhosi
nimenomaan nuoria ihmisiä ja sen vaikutus väestön kasvuun oli isompi. Mutta eivät pandemiat
näy väestötasolla. Musta surma 1300-luvulla vaikutti kyllä Eurooppaan paljon. Se poisti puolet
väestöstä, mikä tarkoitti, että henkeä kohti oli
kaksi kertaa enemmän viljelysalaa ja kansa vaurastui valtavasti. Sitten seurasi renessanssia ja
sellaista, koska tuli sitä taloudellista ylijäämää.
Mutta ei nykyaikana pandemioilla ole mitään
väestötason vaikutusta.
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Filosofian tohtori Egon Fridell kirjoitti jo
1930-luvulla, että kaikki, mikä kehittää uusia
ituja, on näennäisessä heikentyneen elämän
tilassa; että uutta ei verso ajattelussa, ellei tapahdu näitä tällaisia mullistuksia?
Kyllä varmasti ajatellaan aikaa ennen ja jälkeen
pandemian ja monia uusia oivalluksia kehittyy.
Taloudellisesti voi ennustaa, että Kiinan käy huonosti. Ei sen takia, että kostettaisiin, kun saivat
aikaan tämän pandemian, vaan siksi, että nyt on
huomattu, että alihankintaketjut eivät voi olla
noin monimutkaisia. Ei voi olla niin, että ruuveja
tehdään yhdessä maassa ja muttereita toisessa,
ja kolmannessa kootaan ne. Sen vuoksi Kiinan
asema alihankkijana tulee pienenemään ja tuotanto palaa Eurooppaan. Työpaikat eivät kyllä
palaa, ne katoavat matkalla, koska kaikki automatisoituu. Lentoyhtiöiden tilanne heikkenee pysyvästi. Kokouksia aletaan järjestää etänä, koska se
on nyt opittu. Mutta on myös opittu se, että etäkokous ei ole niin informatiivinen kuin oikea kokous. Et voi nykäistä vierustoveria että hei, mulla
on tällainen juttu, tiedätkö tästä jotain…
Onko sellainen vaara, että jos talous pahasti
sakkaa, niin se on ensimmäisenä poissa ilmastonmuutoksen torjunnasta?
Sellaistahan eduskunnassakin on puhuttu, että
kun pandemia tuhosi meidät, niin meidän pitää tuhota ilmasto. Toivon, että näin ei käy. Kyllähän tämä pandemia osoittaa myös sen, kuinka
rankkoihin poikkeusoloihin voidaan joutua. Me
olemme tässä nyt lähellä meren pintaa ja 100 vuoden kuluttua tämä taitaa olla meren alla.
Puhutaan jatkuvan kasvun vaatimusta vastaan,
mutta miten on - jos se pysäytettäisiin, selviäisikö talous siitä?
Olen kirjoittamassa kirjaa tästä ja kyllä minun mielestäni selvitään. Täytyy miettiä, mitä se kasvu on?
Jos se tarkoittaa, että on enemmän kaikkea; enemmän autoja, enemmän neliöitä ja tiheämmin vaihdettavia vaatteita, niin sellaisesta kasvusta ei ole kauheasti hyötyä ja sitä tämä maailma ei kestä. Mutta
jos se tarkoittaa parempia lehtijuttuja ja parempaa
musiikkia ja kauniimpia ja kestävämpiä tuotteita,
niin sellaisessa kasvussa ei ole mitään vikaa.

Mutta nythän sanotaan, että jos kulutus ratkaisevasti vähenee, niin talous ei kestä?
Olen lukenut tällaisia väitteitä ja olen Aalto-yliopistolla kysynyt, mihin tämä perustuu, eikä kukaan taloustieteilijöistä ymmärrä, mihin se väite
perustuu. Täytyy muistaa, että tuhansia vuosia on
eletty ilman talouskasvua. Tällainen talouskasvuhan on aika lyhytikäinen, siis että kasvu olisi
useita prosentteja vuodessa. Mutta kyllä maailma
voi jatkua ilman, että kaikki käyrät näyttävät koko
ajan ylöspäin. Ja on mahdollista, että päästään
vielä vauraampaan elämään, kun ei tarvitse koko
ajan investoida.
Linkola sanoi, että elintason olisi pitänyt pysähtyä 1930-luvulle. Onko olemassa mitään
vuosikymmentä, jolle se sinun mielestäsi olisi
voitu pysäyttää?
On sanottava, että Linkolan ajattelu ei tässä ollut
hirveän loogista. Hänhän oli sitä mieltä, että elintasoa ei pidä saada helpolla, koska ihmiselämään
kuuluu raskas raataminen. Että hyvä elämä on
sitä, että raadetaan 12 tuntia ja rättiväsyneenä kaadutaan sänkyyn. Olen aivan eri mieltä. Kyllä hyvä
elämä voi olla myös mukavaa ja siinä voi olla vähemmän raatamista. Eli päinvastoin - kun sitä materian määrää on tarpeeksi, eikä se lisää enää meidän onnellisuuttamme, niin me voimme tehdä
tarvittavan pienemmällä työpanoksella ja saada
enemmän vapaa-aikaa. Meillä on enemmän aikaa
toisillemme ja itsellemme ja enemmän aikaa elintasosta nauttimiseen.
Nyt on havaittu, että tarvitsemme ulkomaista
työvoimaa. Tarvitaan 15 000 ulkomaalaista,
jotta saadaan sato korjattua. Ensimmäisen kerran tulee tällaisia ääniä, tähän asti on pelätty,
että ”ne tulee”?
Tuttavapiirissäni on yksi puutarhaviljelijä, joka
on tästä tilanteesta aivan kauhuissaan. Kun kysyin, että miksi et palkkaa suomalaisia, niin hän
sanoi, että ”ei niillä tee mitään, kun ne eivät ole
tottuneet fyysiseen työntekoon”. Nyt kun meillä
on kohta 500 000 lomautettua, niin heissä on varmaan joukossa niitä, jotka ovat tottuneet tekemään töitä. Mutta pitkäaikaistyöttömien joukossa

niitä on harvakseltaan. On aika mielenkiintoinen
havainto, että suomalainen työvoima on huonoa.
Että esimerkiksi ukrainalaiset ja muut kausityöntekijät ovat paljon ahkerampia.
Mitä mieltä olet siitä, että ammatteja ei seulota
esiin - työluvan saaneista maahanmuuttajista
arkkitehdit ajavat meillä busseja ja insinöörit
ratikoita?
Silloin, kun tänne tuli noin 35 000 irakilaista, yritin sanoa, että seulotaan kaikki akateemisen loppututkinnon suorittaneet ja tehdään heille tarjous: revitään tämä sinun pakolaishakemuksesi
ja annamme sinulle työluvan. Silloin he eivät ole
oikeutettuja samanlaiseen sosiaaliturvaan kuin
pakolaiset mutta he ovat oikeutettuja tekemään
töitä ja ansaitsemaan paljon enemmän ja hyödyttämään yhteiskuntaa. Mutta tämä torjuttiin molemmilla laidoilla; olivat ne, jotka eivät tykkää
ulkomaalaisista ja ne, joiden mielestä pakolaiset
joutuisivat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tätä
jälkimmäistä argumenttia en pystynyt ymmärtämään lainkaan, se on ihan epälooginen.
Joku raja on yhteiskunnan kyvyssä eli siinä,
kuinka paljon pakolaisongelma saa maksaa. Jos
onnistumme seulomaan heitä töihin, kriisi maksaa meille vähemmän ja meillä on varaa ottaa
enemmän pakolaisia.
Mitä mieltä olet siitä, että kun etelässä kuumenee, niin sieltä varmaan tullaan pohjoiseen.
Pitäisikö meidän varautua maailmankansalaisuuteen, pitäisikö meillä olla valmius siihen?
Siinä voi käydä myös toisinpäin; Golf-virran
osalta on epävarmuutta siitä, miten sen käy. Jos
sen käy huonosti, niin voi katsoa kartasta, mitä
näillä meidän leveysasteillamme tapahtuisi. Kanadassa ei enää tapahtuisi mitään. Näistä maista tulisi elinkelvottomia ja meitä itseämme voisi hyvin
paljon kiinnostaa pakkomuutto ja maailmankansalaisuus siinä vaiheessa.
Mikä merkitys on Greta Thornbergillä?
Valtavan iso symboliarvo. Hän on monen nuoren
idoli ja esimerkkinä miljoonille nuorille ihmisille.
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RAKKAUDEN monet kasvot
Mestan lukupiirissä keskusteltiin rakkaudesta. Kirjassaan Mariankatu 26 Henrik
Tikkanen kertoo rakkaudestaan Märtaan ja Märta Tikkanen kuvaa Vuosisadan
rakkaustarinassa omaa rakkauttaan Henrikiin. Tarmo Kunnas puolestaan lähestyy
aihetta kotiseudun näkökulmasta kirjassaan Hyvää kotiseutua etsimässä.

H

enrik Tikkasen Mariankatu 26, WSOY
1977, trilogian kolmas osa, on säälimätön kuvaus kirjoittajan alkoholismista.
Se on niin rankka, ettei tämän osan osoitteesta irtoa lukijalle paljon muuta kuin huoneiston koko
parkettilattioineen talon neljännessä kerroksessa.
Tunnelmaa tilaan luo asunnon erikoisuus soiva
kaakeliuuni. Kirjoittaja ei pyydä lukijalta sääliä
eikä toisaalta tee itsestään uhria. Kirjoitustyyli on
älykästä, sujuvaa ja kielikuvat osuvia.
Märta Tikkasen Vuosisadan rakkaustarina,
Tammi 1978, on riipaiseva kertomus myrskyisästä
avioliitosta. Se on myös vastareaktio aviopuoliso
Henrik Tikkasen omaelämäkerralliseen romaaniin
Mariankatu 26. Märta Tikkasen kirjasta tuli ajaton ja uraa uurtava klassikko. Se kertoo siitä, mistä
Henrik Tikkasen kirja ei kerro, koska hänen tekstissään viinapullon takaa näkyy lähinnä vain pullo.
PARISUHDEHELVETTI
Henrik Tikkanen:
”Jossain näkymättömissä seisoi vaimoni ja tarkkaili minua kun lähdin.”
Kun Henrik Tikkanen jätti Kulosaaren perheensä, pikkupoika jäi seisomaan saniaispensaikkoon.
Henrik: ”Hän ei katsellut minun jälkeeni. Hän
katseli päivänkorentoa tai perhosta tai muuta siivekästä, joka kierteli hänen lähellään kukasta kukkaan. Poikani ei tiennyt, että minä lähdin enkä aikonut koskaan palata.
Miten minä koskaan voisin saavuttaa mielenrauhan, minä joka viisivuotiaana oli temmattu
vanhempieni ja veljieni luota. Vain rakastettuni
saattoi antaa minulle rauhan, niin uskoin.
Vai uskoinko? Enhän minä rauhaa halunnut,
hänet minä halusin, maksoi mitä maksoi.”
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Vuotta vanhempi
sisar keittiön ikkunassa ymmärsi isän
lähtevän pois.
Tien mutkassa
Henrik katsoi taakseen. Hän muisti ainoastaan vuosisadan
ukonilman. Perhe oli
maalla, kun hän ja
Märta makasivat ullakolla.
Koska Henrik pelkäsi ukkosta, pari päätti paeta
rajuilmaa autoon. Sekään ei ison kuusen alla tuntunut turvalliselta. Seuraavaksi Henrik käynnisti
moottorin ja ajoi auton Kulosaaren Kasinolle. Umpirakastunut pariskunta istui autossa ilkialasti katsellen näytelmää jossa salamat halkoivat taivasta.
Henrik: ”Kaupunki poukkoili pimeydestä valoon kuin riehaantunut kulissi. Se näytti liikkuvan
ylös alas, ees taas, ikään kuin riuhtoen itseään irti
kiinnittimistään ja väistellen rajuilman ruoskaa.
Meri säesti jylinällään ja aallot roihusivat vaahtona ja tulena.
Sellainen oli meidän rakkautemme.”
Muutto yhteiseen kotiin
Henrik ja Märta jättävät taakseen aiemmat avioliittonsa muuttaessaan yhteiseen kotiin Mariankatu 26:een.
Henrik: ”Minun onnistui vuokrata valtavan
iso vanha huoneisto Mariankadun varrelta. Siinä
oli parkettilattia ja kaakeliuuni.”
Tikkaset olivat päättäneet sinne muutettuaan
elää onnellisina elämänsä loppuun saakka.
Henrik: ”Minä katselin rakastettuani, joka nyt
oli minun vaimoni, ja kun kaakaliuunin luukut

olivat auki, kuulimme tästä eriskummallisesta kovaäänisestä aarioita. Allamme asui vuokraisäntämme, jonka rakkainta puuhaa oli oopperoiden
kuunteleminen levysoittimelta, mutta jonka mielestä keskuslämmön asentaminen oli liian kallista. Kun tuli rätisi kaakeliuunissa, oli merkillistä
kuulla Jussi Björlingin laulavan liekeistä. Meidän
rakkautemme oli
yhtä kuumaa, mikään ei ollut nävertänyt sen voimaa. Kuin hukkuva
minä takerruin vaimooni enkä hetkeäkään uskonut
että hän olisi huonompi hengenpelastaja kuin äidinäiti.”
Märta Tikkanen:
”Alkuun tuntuu hyvältä / ihan käsittämättömän,
huimaavan hyvältä / kun kaikesta huolimatta on
niitäkin / jotka näkevät / julkisivun taakse / jotka
tietävät / ja ymmärtävät
Mutta sitten on kaikki / vain entistä vaikeampaa
Sitten tulee kysymys: / Miksi et lähde?
Lukemattomia kertoja olen ollut / lähdössä
Jos tämä juomakausi ei ole / viimeinen / minä
lähden
Jos ilkeydet kohdistuvat / lapsiin / minä lähden
Jos hän vielä alkaa / valehdella / minä lähden
Ja jos hän ikinä käy käsiksi / minuun / minä lähden
Kun lapset eivät enää / jaksa / silloin minun on
kerta kaikkiaan pakko
Ja kaikki tämä tapahtui / enkä minä kuitenkaan
lähtenyt
Miksi?”

KOTISEUTURAKKAUS
Tarmo Kunnas lukupiirin vieraana: luettavana kirjana oli Hyvää kotiseutua etsimässä, Nemo 2018.
”Mitä voisimme oppia italialaisten elämänilosta tai ranskalaisten tyylitajusta? Varhaisimmat muistonsa sota-ajan Ruotsista saanut professori Tarmo Kunnas on pohtinut koko elämänsä
ajan juurettomuutta ja etsinyt henkistä kotiseutua
niin Berliinistä, Bordeaux’sta kuin Pohjanmaalta.
Kirjassa hän liikkuu Keski-Euroopassa polkupyöräilijän rauhalliseen tahtiin ja tekee havaintoja
hyvän elämän aineksista, kuten taiteesta, huumorista, ystävyydestä ja rakkaudesta.”
Kirjassa kerrotaan kiinnostavasti pitkistä pyöräretkistä eri seurueissa, joissa monia ammatteja
edustavat henkilöt rikastuttavat matkakohteisiin
tutustumista erikoisosaamisillaan. Kunnas määrittelee hyvän kotiseudun paikaksi, johon haluaa palata uudelleen. Tähän on helppo yhtyä. Siihen liittyvät myös ihmiset joita haluaa tavata jatkossakin.
Risto Keskinen kiteytti illan teeman: - Me
kruununhakalaiset lukupiiriläiset olemme löytäneet hyvän kotiseudun lukupiiristä! - Hurraa, hurrasivat mukana olleet.

Syyskuun kirja: Svetlana Aleksijevitšin Tšernobylista nousee rukous Tulevaisuuden kronikka, Tammi 2000.
Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden
toisena tiistaina klo 19–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com / www.krunikka.fi
http://krunikka.fi/krunan-mesta-mainmenu-916/viikko-ohjelma
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Markus
Liimatainen

työn. Kosovossa oli välillä vähän karua ja nyt tässäkin on aika haasteellisia tilanteita. Mutta on itselle hyvin tyydyttävää, että niillä sinun pienilläkin teoillasi on oikeasti merkitystä.
Kun nämä koronalähetykset alkoivat, napsahti päässä samanlainen kriisiajan asento kuin
Kosovossa, jossa oli isot mellakat 2004 maaliskuussa. Vaikka vähän hassulta kuulostaa, niin
sitä nauttii vähän sellaisista paineisista tilanteista
ja hetkessä menemisestä. Kun elettiin viikko
hektistä aikaa, tuli paljon sellaisia flashbackejä
sieltä Kosovon ajalta, joissa tiedotusvastuu oli
minulla. Nyt huomasin, kuinka paljon siitä oli
hyötyä tässä hommassa.

Markus Liimatainen on toimittaja,
tv-tuottaja ja kahden lapsen isä
Kruununhaasta. Markus on tehnyt 20
vuotta töitä Yleisradion tv-uutisissa ja
ajankohtaisohjelmissa. Nykyisin hän toimii
tuottajana, mutta on lainassa ruudussa ja
tulee olohuoneisiimme koronaohjelman
juontajana. On hallitus valmiina tai ei Markus on.
Minkälainen on sinun Kruununhakasi?
Kruununhaka on ollut meidän kotimme jo 10
vuotta. Täällä on menty naimisiin, täällä ovat syntyneet pojat Elmeri ja Oskari. Aiemmin asuttiin
Hakiksen puolella. Muutto ei ollut pitkä ja nämä
ovat sillä tavalla rakkaita seutuja. Nyt, kun poikien
koulut ja päiväkodit ovat täällä, niin aika vaikeaa
on kuvitella, että täältä johonkin lähdettäisiin.
Olet ollut 20 vuotta YLEssä töissä, mutta nyt,
näiden kello 15:n koronalähetysten kautta sinusta on tullut koko kansan tuttu. Koska ja miten sinä kuulit koronasta?
Taisi olla autoradiosta. Olimme lähdössä joululomalta ajamaan ja silloin siitä alettiin puhua. Kun on
ollut näitä sarsseja ja lintuinfluenssaa, niin oli vähän
sellainen tunne, että ok, tämä nyt on tällainen.
Mutta ensimmäisen kerran aloin sitä kunnolla
pohtia, kun oltiin hiihtolomalla lähdössä juuri
valmistuneelta mökiltä ja radiouutisista tuli koronauutinen. Pojat rupesivat takapenkiltä kyselemään, että mikä tämä on, kun tätä tulee vähän
joka puolelta ja alkaa pelottaa. Itsekin alkoi hahmottaa, että niin, tätähän tulee joka puolelta.
Mikä kello 15:n korona-lähetyksissä on ollut
vaikeinta – paitsi tietenkin hallituksen tiedotustilaisuuksien odotteleminen?
Se, ettei tule vahingossakaan lietsottua hysteriaa. Minulla on rauhanturvaajatausta ja siksi
koin tämänkin sellaisena kriisiajan viestintänä ja
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sitähän tämä on. On oltava äärimmäisen tarkkana ja herkkänä, että ei tule lähdettyä vahingossakaan paisuttelemaan mitään sellaista, joka ei
ole varmennettua faktaa. Jäitä hattuun, odotetaan viranomaisten ja poliitikkojen ja päättäjien
virallista tietoa.
Sanoit, että sinulla on rauhanturvaajatausta.
Missä olit?
Olin Kosovossa vuosina 2000-2004. Sen jälkeen
piti lähteä vuonna 2010 Tshadiin, mutta koko missio ajettiin alas. Ja se jäi vähän harmittamaan. Tykkäsin siitä hommasta paljon, olin tiedotusupseerina siellä ja oli vähän sellainenkin ajatus, että voisi
hakea sotilastarkkailijaksi. Mutta sitten ostettiin
isompi asunto, tuli lapsi ja mentiin naimisiin. Paperit olivat kyllä sisällä ja monta kertaa tarjottiin
lähtöä Afganistaniin, mutta kun oli pienet lapset,
sitä ei voinut ajatellakaan. Olin siikaongella, kun
tuli vielä tieto, että olisi Libanoniin lähtö kahden
viikon kuluttua. Aloin siinä jo vähän innostumaan,
mutta sanoin, että soitan kotiin ensin. Ja sitten soitin viiden minuutin kuluttua takaisin, että en lähdekään. Mutta on se jäänyt vähän sillä tavalla vaivaamaan, että olisi vielä joskus mukavaa…
Mikä siinä kiinnostaa?
Se, että teet työtä, jolla on tosi suuri merkitys.
Ja koen tässä työssä YLE:lläkin, varsinkin tässä
poikkeustilanteessa, äärimmäisen tärkeänä tämän

Miksi sinusta tuli toimittaja?
Olen Raahesta kotoisin ja ideoitiin kaverin kanssa
paikallisradioon oma musiikkiohjelma. Olin ollut
paljon teatterissa ja ajatellut, että se voisi olla jopa
ammattikin. Mutta kun pääsi sinne radioon, niin
se imaisi heti mukanaan, tuntui omalta ja siitä se
sitten lähti.
Sinä kuulut siihen porukkaan, joka päättää aihevalinnoillaan ja näkökulmavalinnoillaan,
mikä on tärkeätä tässä maassa tässä ajassa. Miten aiheet tulevat sinulle?
Ihmisethän ottavat itse yhteyttä, on paljon ihmisten tapaamista sekä vapaalla että työssä. Mutta
on tosi tärkeätä, että me havainnoimme sellaisia
asioita, jotka eivät vielä ole otsikoissa, mutta joista
ihmiset puhuvat. Sen aistiminen, että nuo asiat
kuplivat tuolla alla, vaikka niitä ei ole vielä isosti
käsitelty. Esimerkiksi viime viikonloppuna ihmisiä selvästi puhuttivat kasvosuojat. Sitä mennään
vähän niin kuin avaimenreiästä sisään. Kun lähdet
liikkeelle siitä kasvosuojasta, se laajenee niin, että
lopulta käsitellään koko yhteiskuntaa. Ihmiset kaipaavat konkreettista asiaa, johon tarttua ja josta
puhua, ja sen ympäriltä asia lähtee kasvamaan.
Miten koet nykyajan mediamaailman? Tuntuu,
että aika on äärimmäisen viihdepainotteinen,
tosi-tv tuli jäädäkseen - ja tässä ajassa pitäisi ihmiset saada kiinnostumaan asioista. Koronan aikana se on helppoa, mutta entä taas sen jälkeen?
Olin ensin 10 vuotta tv-uutisissa ja toiset 10 vuotta

A-studiossa. Kun katson nyt niiden katsojalukuja,
niin se näkyy, että katselu siirtyy toisiin alustoihin
ja foorumeihin ja on pohdinnan paikka, että minkä
kanavien kautta katsojat tavoitetaan.
Mutta edelleen tuntuu, että ihmisiä enenevässä
määrin kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat. Voisiko se olla se tosi-tv, se ”reality” muotona, jonka
avulla voisi käsitellä vaikka ilmastonmuutosta,
joka ahdistaa ihmisiä. On ihan tutkittua, että kun
ihmiset voivat tehdä jotakin konkreettista, niin se
helpottaa. Nyt mietimme, minkälaisen konseptin
kautta ihmiset pääsisivät oikeasti tekemään jotain
konkreettista ja sitä kautta helpottamaan omaa ahdistustaan, ja miten saada myös nuorempia mukaan. Mutta tosiaan, jo tässä oman uran aikana on
tämä muutos kyllä ollut todella iso.
Mutta myös hyvässä: naistoimittajia oli aiemmin tosi vähän ja kun naishiihtäjä tuli maaliin,
niin miestoimittaja totesi, että ”kylläpä lujaa
hiihdit, vaikka nainen oletkin”, eikä kukaan
hermostunut. Mikä sinun mielestäsi tämän 20
vuoden aikana on ollut suurin muutos?
Kyllä se on tämä sosiaalisen median tuleminen.
Muistan, kuinka tv-uutisiin tehtiin juttu, että on
tällainen kuin ”facebook”. Siihen aikaan tuli sähköpostia ja kilometrin mittaisia kirjeitä ja kortteja
ja puheluja lähetyksen jälkeen. Kun tulin A-studioon 2008-2009 niin oli kyllä facebook, mutta eihän
se ollut tällaista, että siellä on isoäidit ja 8-vuotiaat,
suurin piirtein kaikki. Se oli varmaan vuonna 2012,
kun mediataloissakin vähän säikähdettiin, kun otettiin twitterit ja muut lähetyksiin mukaan ja siellä sanottiin, että ”miten kehtaatte tällaista aihetta käsitellä, hävetkää”. Hyvä, että otettiin some mukaan ja
hienoa, että yleisöllä on mahdollisuus päästä niiden
kautta vaikuttamaan. Samalla kuitenkin vähän sumeni se, kuka pystyi käyttämään some omien tarkoitusperiensä levittämiseen. Faktat unohtuivat ja
tilalle tuli tahallaan väärinymmärtämistä ja jopa kiusaamista. Tästä kaikesta lähti liikkeelle myös vihapuhe. Lähdin puolitoista vuotta sitten A-studiosta
ja on ollut helpottavaa, että ei ole lähetyksen jälkeen siinä tilanteessa, että kännykästä lähtien kaikki
piippaa, ja olet samaan aikaan pahin rasisti ja pahin suvakki mitä maa päällään kantaa. Kävi mielestäni myös niin, että ihmiset rupesivat brändäämään
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itseänsä siellä sillä tavalla, että vaikka ei oikeasti oltu
kärkkäästi jotakin mieltä, niin oli pakko olla, jotta
omilta kannattajilta tuli sitä tykkäystä, ja siksi alettiin ilkeilemään. Se ilkeys, sitä minä en ole koskaan
voinut käsittää - että tosi fiksut ja kouluttautuneet
ihmiset käyttäytyvät täysin ala-arvoisesti twitterissä. Toivottavasti ne ihmiset häpeävät jossakin vaiheessa sitä, mitä ovat sinne laittaneet. Facebookissa
on vähän toisentyyppinen porukka, mutta se vihan
pursuaminen, se on tosi huolestuttavaa. Se on ollut
tämä sosiaalinen media se kaikkein suurin muutos.
Ei varmasti sinun aikanasi?
Ei, oli vain se ohjelmapäivystäjä, jolle voi soittaa,
että ”tuon huoran paikka ei ole televisiossa”…
Niin, ja se jäi siihen. Nyt sen lukee koko maa.
Mutta tämähän on sellaista, että välillä ollaan kukitettavana ja välillä kivitettävänä. En ole puoleentoista vuoteen ollut ruudussa, ja nyt kun tuli tämä
koronatilanne ja -ohjelma, en ole saanut eläissäni
näin valtavan paljon palautetta - ja 99,99-prosenttisesti positiivista. Nyt se tuntuu jo kiusallisen
hämmentävältä, että tämä menee jo vähän yli.
Että tähän voi tottua?
No ei - kun tulee kotiin, niin vaimo ottaa vastaan
omien työkiireidensä keskeltä etäpalavereistaan,
että ”en oo kattonu lähetystä, tuossa on nuo lapset, että rupeahan touhuamaan”.
Tapaat työsi vuoksi kaikki ns. tärkeät ihmiset,
poliitikot ja päättäjät tässä maassa. Mitä olet
oppinut niistä ihmisistä?
Että hekin ovat ihmisiä ja se pitäisi muistaa tuolla
some-maailmassa. Heitä ollaan siellä haukkumassa, pilkkaamassa, kivittämässä - sitä vihapuhetta levittämässä – mutta hekin ovat ihmisiä,
jotka tuntevat. Ja vaikka kuinka heille sanotaan,
että älä välitä, äläkä mene katsomaan ja lukemaan,
niin tottakai se sattuu.
Ja jos ajattelee esimerkiksi eduskunnan salikäyttäytymistä, niin onhan se muuttunut. Me
olimme eduskunnan jatkokoulutuksessa toimittajille, ja kun siinä oli Rinne ja Eerola, niin Rinne sanoi, että salikäyttäytyminen on muuttunut huolestuttavaan suuntaan ja Eerola sanoi, ettei ole
huomannut mitään eroa.
Se kuvastaa aika hyvin tilannetta, mutta
minä komppaan sitä, että on muuttunut. Ja
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twitter-maailma on tullut sinnekin - lyhyttä, piikittelevää sananvaihtoa. Ennen tv-lähetyksen alkamista
ollaan oltu sitä mieltä, että tehdään yhdessä. Mutta
kun lähetys alkaa, tulee kuitenkin se puoluepoliitikon rooli esiin ja haluaa puhua omille kannattajilleen
muuta. On aina hauskaa nähdä, että kun se kameran punainen valo sammuu, niin sitten löytyy taas
se halu tehdä yhdessä. Mutta luojan kiitos olemme
demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa ei päätöksentekoa synny ilman että tehdään yhdessä ja tehdään
kompromisseja. Jokainen joutuu ottamaan askeleita
toista kohti. Arvostan todella paljon poliitikkoja ja
virkamieskuntaa, että he jaksavat ajan keskustelukulttuurista huolimatta tehdä sitä työtään. Ja toivoisin eduskuntaan samaa kuin meidän mediapuolelle,
ettei sokaistuta, vaikka joku siellä twitterissä huutelee ja aleta miettiä, että ”voi kauheeta - ollaanko me
mokattu”. Niin kuin oli joulun aikaan nämä keskustelut joulujuhlista; muutamat poliitikot antoivat kyllä
niin ala-arvoisesti ymmärtää, että tässä ollaan kieltämässä jotakin. Annettiin omille konservatiivisille
kannattajille tahallaan vääränlaista viestiä. Ettei noin
tehtäisi, sitä toivoisin. Keskityttäisiin ja perehdyttäisiin asioihin ja moniäänisesti kuunneltaisiin ja yritettäisiin löytää se yhteiskunnalle toimivin ratkaisu.
Eikä niin, että kunhan minä nyt vaan pääsen seuraavalle kaudelle, kun räkytän tästä asiasta.
Mitä ajattelit, kun ensimmäisen kerran näit kuvan viisikosta, viidestä kauniista naisesta johtamassa Suomea?
Että VAU! Ei tule toista valtiota mieleen, jossa olisi
samanlainen tilanne ja jossa tämä on mahdollista!
Onhan se aikamoinen viesti paitsi meidän yhteiskunnallemme tasa-arvosta, mutta myös maailmalle.
Itse olen todellakin tasa-arvon puolesta - mutta
kun esimerkiksi ajankohtaislähetystenkin kohdalla
mietitään sitä, kuinka paljon pitää olla lähetyksessä miehiä ja naisia, niin mielestäni kuitenkin tärkeintä on saada se paras tieto ihmisille. Tässä ajassa
on paljon ääriajattelua ja myös naisvihaa. En pysty
ymmärtämään, mistä se naisviha kumpuaa. Kun
olemme naiskollegan kanssa tehneet yhdessä lähetystä, niin sitä naistoimittajaa vastaan hyökätään paljon enemmän kuin minua vastaan hyökätään. Voiko
olla säälittävämpää, raukkamaisempaa toimintaa.
Mutta jos ajattelee vielä tätä viisikkoa, niin todella hienostihan he ovat tämän koronatilanteen
hoitaneet. Jos noin hienosti pystyy hoitamaan, on
paikkansa ansainnut.

KOLUMNI / PIRKKO SAISIO
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okainen yhteisö, pieni ja suuri, näyttää tarvitsevan omat pahiksensa, jotta muu porukka voi tuntea olonsa normaaliksi.
Madeiralla pahikset tulevat kalastajakylästä nimeltä Camara do Lobos, suomeksi susien (tai merisusien) huone.
Camara do Lobos sijaitsee kävelyetäisyydellä
pääkaupunki Funchalista. Se on siis hyvin näkyvillä oleva kalastajakylä, ei mikään peräkylä. Siellä
syntyvyys on edelleen Madeiran korkein: 5,5 lasta
per perhe.
Kylä elää espadan eli mustahuotrakalan pyynnillä ja Winston Churchillilla. Churchill oleskeli
idyllisessä kalastajakylässä lomillaan, näin kerrotaan.
Tosiasiassa Churchill vieraili kylässä kerran,
häntä kuvattiin vierailun ajan ahkerasti.
Churchill maalaa akvarellia, ja köyhät kyläläiset töllistelevät. Nyt satama on nimeltään
Churchill Bay.
Lobosilaiset siis kalastavat, tekevät lapsia, kiroilevat, pelaavat korttia ja viis välittävät säännöistä. Mielikuvaa alleviivasi korona-ajan tapahtumaketju.
Madeira on saanut poikkeuksellisen hyvin
hallintaan covid19-ketjun. Sitten tulivat loboslaiset veljekset sitä ainoaa reittiä, jolla näinä aikoina

Madeiralle pääsee: lentämällä Lissabonista. Heitä,
kuten muitakin paluumuuttajia, olivat kentällä
vastassa poliisi ja terveysviranomaiset. Heidät vietiin poliisin valvomaan hotelliin kahden viikon
karanteeniin.
Heidät, niin kuin muutkin, testattiin. Ensimmäinen tulos oli negatiivinen, toista tulosta veljekset pääsivät odottamaan kotikaranteeniin luvattuaan ehdottomasti noudattaa karanteenia.
Pääsiäisen jälkeinen testi paljasti veljesten sairastuneen koronaan. Karanteenista huolimatta veljesten perheestä löytyi kymmenen sairastapausta,
ystäväpiiristä kolmattakymmentä. Veljekset olivat
käväisseet kiltteinä poikina myös vanhainkodissa
tapaamassa mummoa. Koko vanhainkoti testattiin, tulosta ei taidettu koskaan julkistaa.
Camara do Lobosin kylä eristettiin muusta
Madeirasta, kaikille sisääntuloväylille asetettiin
betoniporsaat. Karaistuneita kalastajia ne eivät
tietenkään estäneet. Turvakameroihin tallentuivat
notkeat betoniporsaiden ylihyppijät.
Camara do Lobosin väkeen liittyy paljon myyttejä, ja omin silmin olen nähnyt, että myyttien takana on paljon tottakin. Kuumaveristä porukkaa.
En tiedä mitä veljeksille kuuluu juuri nyt. Jotakin ehkä tapahtuu, kun karanteenista
vapautuvat yön yli kalastaneet miehet. He yrittivät aamuhämärissä rantautumista märkinä, väsyneinä ja nälkäisinä, mutta satamassa odottikin
poliisi, joka vei heidät vuorille tyhjään hotelliin
karanteeniin, kylän omiin hotelleihin heitä ei uskallettu majoittaa.
Nämä kaverit ovat luultavasti elämänsä ensimmäistä ja viimeistä kertaa luksushotellissa, kukin
lukittuna omaan parvekkeelliseen huoneeseen.
Kuinka kostonhimoisina he sieltä palaavat?
Vai olisiko parvekkeelta parvekkeelle huudeltuna
syntymässä uusi maailmankirjallisuuden merkkiteos: Camara do Lobosin oma Decamerone
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PIRJO RÖNKKÖ, TAIDEKUVAT JAANA KAIPIAINEN

Helsinki PURKISSA
Jaana Kaipiaisella on Meritullinkadulla kampaamo Maa, jossa hoidetaan hiuksia
suurelta osin luonnonmukaisin menetelmin. Tämän työn lisäksi Jaana on kuvaaja,
jonka valokuvia on mahdollista nähdä ensimmäisessä Helsinki-Biennalen
näyttelysarjaan kuuluvassa kuvataidenäyttelyssä, joka toteutuu mahdollisesti
elokuussa Kulttuurikeskus Caisassa. Hän on toinen kutsutuista taiteilijoista.
Miten sinusta tuli valokuvaaja?
Isäni harrasti valokuvausta ja kuvaaminen on kulkenut elämässäni mukana nuoruudesta lähtien.
Visuaalisuus, yksityiskohdat ja tunnelmat
ovat minulle tärkeitä. Älypuhelimen tekniikka
on mahdollistanut tavan luoda uudenlaista valokuvataidetta. Teen kuvat puhelimen 5.8 tuuman
näytöllä, alusta loppuun.
Kuinka löysit tämän tavan kuvata Helsinkiä ja
Kruununhakaa
Ensimmäinen purkitusidea tuli vuonna 2015.
Otin kerran lumisateisen kuvan Kauppatorista ja
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siirsin sen tyhjänä pitämääni lasipurkkikuvaan.
Sankka lumisade purkissa näytti matkamuistokuplalta, jota ravistamalla valkoiset hiutaleet leijailevat. Siitä sain idean purkittaa Helsinkiä ja
halusin tehdä erilaisen matkamuistokirjan turisteille. Kaipasin erilaisia kuvakulmia ja sain tilaisuuden päästä kuvaamaan Tuomiokirkon tornista
Helsinkiä. Muistan sen kuulaan, aurinkoisen syyskuun päivän, mikä fiilis se oli!
Kaupungin monimuotoisuus ja Kruununhaan
vanha kauneus näkyy tässä kuvassa yhdessä graffitin ja rosoisuuden kanssa.

Mitä muuta sinulla on menossa parhaillaan?
Tytär muutti omaan kotiin ja valtasin tyhjäksi
jääneen huoneen omaksi työhuoneeksi. Aloitin
Kriittisessä Korkeakoulussa Elina Aho-Brennanin Ihmisen kuva -maalauskurssin. Piirtäminen
on vapauttanut omaa viivaa ja auttanut löytämään omaa ilmaisullista tapaa. Olen edellisen
kerran ollut kuvataideharrastuksessa lapsena
ja siellä opettaja pyrki korjaamaan virheet, jota

sitten olen kantanut mukanani aikuisuuteen asti.
Sitten ymmärsin, ettei mikään muu ole luovuuteni esteenä kuin minä itse. Elina on mahtava
opettaja ja hänen pedagogiikkansa on auttanut
vapauttamaan entisestään omia ennakkoluuloja
ja kieltoja itseään kohtaan.
Olen yhdistänyt sekä piirroksia että akvarellimaalauksia valokuvaan. Muun muassa yhdessä
projekteista innostuin Kasvitieteellisen puutarhan
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T

kasveista, veistoksista ja itse kasvihuoneista ja tein
sarjan, jossa yhdistin naisfiguureja ja valokuvaa.
Olen myös maalannut ja kirjoittanut tarinat
48:sta henkilöstä ”Joroinen-projektiin.”
Joroista kutsutaan usein "Savon Pariisiksi",
sillä kartanoiden väki muodosti aikoinaan oman
seurapiirinsä, jossa puhuttu kieli oli usein ranska.
Olen myös kirjoittanut aforismeja Mieli-Spirit
-taidevalokuvakirjaani, musiikin kirjan kuville on
valinnut Dj Bunuel.
Keitä ovat ihmiset, jotka pitävät kädessään
näitä lasipurkkeja? Miten he suhtautuivat, kun
pyysit heitä kuviin?
Kohtaamani henkilöt olivat suurimmalta osaltaan ennestään täysin tuntemattomia minulle
ja hyvin avuliaasti he suhtautuivat, kun kerroin,
mistä on kysymys.
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Kuvasin ensin purkin ja sitten pyöräilin kuvaamaan HEIDÄN lempipaikkansa HELSINGISSÄ.
Kuvat sain yhdistettyä haluamallani tavalla älypuhelimen tekniikkaa hyödyntäen.
Ehditkö pitää myös liikettä auki Meritullinkadulla?
Ehdin, 5 päivänä viikossa, sillä se on ammattini
ja leipätyöni. Muut luovuudet eivät tuota kuin
iloa ja energiaa, toistaiseksi? Viikonloppuisin
ja iltaisin on aikaa luovuudelle. Lapset ovat jo
isoja, eikä minun läsnäoloani tarvita heidän elämässään enää niin paljoa.

uskin koskaan saa lukea yhtä nopeasti kattavaa ja kaunistelematonta elämänkertaa
merkittävästä ihmisestä kuin tätä Kai Ekholmin teosta: Donner kuoli 30.1.2020 klo 14.30
ja Ekholmin teos julkaistiin jo 15.4.2010.
Takana oli tietysti monivuotinen työ ja perusteellinen perehtyminen Donnerin elämään ja
tuotantoon. Mutta henkilökuva, joksi Ekholm itse
teostaan kutsuu, ei tietenkään synny pelkästään
kohteeseen perehtymisestä, haastatteluista ja aikalaisarvioista. Ei, henkilökuvan piirtäjän henkilökohtainen panos on tässä tapauksessa ratkaiseva.
Ekholm on laajasti sivistynyt, lukeneisuudessaan
hän yltänee lähelle Donneria. Näin syntyy konteksti, joka antaa luotettavan ympäristön, taustan,
ymmärtää Donnerin kaltaisen intellektuellin elämää ja tekemisiä. Ymmärtäminen ei tarkoita hyväksymistä.
Kirjasta on sanottu, että se on ”älyn ja kielen
nautinto”. Vahva ilmaisu, mutta ei mene yläkanttiin. Kai Ekholm on Kansalliskirjaston eläkkeellä
oleva ylikirjastonhoitaja ja filosofian tohtori. Hän
on julkaissut yli 30 tietokirjaa.
Nostetaan kirjasta yksi luku. Se on otsikoitu:
”Politiikan tuulihattu, valtiopäivien edistysmies
ja kaupunkipoliitikko”. Donnerin kansanedustajakaudet (1987-1995, 2007 ja 2013-2015) muistetaan, mutta harvemmalla lienee muistissa, että
hän toimi kunnallispolitiikassa 20 vuotta. Ensimmäisen kerran hänet valittiin Helsingin valtuustoon SKDL:n riveistä 1968-1976, sitten RKP:n
1984-1992, Tammisaaren valtuustoon hänet valittiin sitoutumattomana 2000-2003 ja vielä 20042008 SDP:n sekä 2017-2019 RKP:n sitoutumattomana edustajana Helsingin valtuustoon. Hän ei
siis ylenkatsonut kuntapolitiikkaa. Erityisen paljon hän teki kulttuurin eteen. Kirjasto oli tärkeä,
mutta kulttuurikeskus Kaapelitehdas nousi hänen
manuaaliohjauksessaan kukoistukseen, kun hän

toimi Kaapelitalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Donnerismi kuului: ”Kaapelitehdas on Helsingille tärkeämpi kuin ooppera”.
Intellektuellin ja poliitikon roolin yhteensovittaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Tämä on
yksi Ekholmin kirjan pääteemoista. Sen kuvaamisessa ja analysoinnissa hän tekee tarkkaa ja oivaltavaa työtä. Donnerin rosoisuus, seksi ja kikkelit käydään läpi, mutta niihin ei juututa. Tykkää
Donnerista tai ei, niin kirjan lukemisen jälkeen
olo tuntuu jotenkin ”valaistuneelta”, kuin hyvän
taide-elämyksen jälkeen.

Jörn Donner, kuinka te kehtaatte. Kai Ekholmin henkilökuva Jörn Donnerista. Docento 2020. (389 sivua).
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SAPA:N ARKISTO

Lisää SAPAsta löydät kotisivuilta sapa.fi

FIKSUA FUTISTA STADISSA,
tunteella ja hauskaa pitäen
Krunan ikioman futisseuran SAPAn missiona on tarjota jalkapalloa
hyvissä puitteissa ja helposti lähestyttävästi Helsingin keskustan
asukkaille. Korona on keväällä 2020 haastanut tämän toteutumista.

”

Seuratoiminnassa mukana oleminen on ensisijaisesti tunnetta, kokemusta mukanaolosta”,
kertoo futisseura SAPAn puheenjohtaja Tytti
Säilä.
”Sen lisäksi seuratoiminta on kohtaamisia,
lapsen ja nuoren kanssa erityisesti ikätasoisesti”.
Näistä lähtökohdista seuraa on kehitetty viimeiset vuodet.
SAPA on noin 200 juniorin ja 50 aikuisen pelaajan koti. Ikähaitari on todella suuri. Nuorimmat seuran jäsenet ovat 3-vuotiaita liikuntaleikkikoululaisia, jotka kirmaavat liikuntasaleissa kerran
viikossa, varttuneimmat pelaajat juoksevat kentällä pallon kanssa kohti maalia Äijät-joukkueessa.
Unohtamatta seuran tärkeitä konkareita, useimmat yli 70-vuotiaita, jotka osallistuvat edelleen
voimiensa salliessa varainkeruuseen eri tapahtumien talkootöissä.
Liikuntaleikkikoulutoimintaan pääsee mukaan jo 3-vuotiaana yhdessä vanhempansa kanssa.
Näille nuorimmille halutaan tarjota yhdessä olemista ja iloista tekemistä.
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”Tarkoituksena on ensisijaisesti antaa lapsen
kokea liikunnan iloa, mutta kehittää ohessa myös
motorisia taitoja ja ryhmässä toimimista”, Säilä
kertoo. Näiden taitojen hallinnasta on aikanaan
etua lapsen siirtyessä joukkueeseen Haapaniemen kentälle.
Kaikessa toiminnassa valmennus ja ohjaus
ovat seuran kulmakiviä ja näihin onkin panostettu
vuosia, jo paljon ennen Säilän aikaa.
Nyt mukaan on otettu erityisesti lasten
kohtaaminen valmennuksen osana. ”Kaikki

Seuran logo on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Vanhimmassa logossa on viinitynnyrin päällä istuva munkki. Oikealla on uusin, juhlavuoden kunniaksi uusittu logo.

Tällä haavaa SAPAssa on noin 250 jäsentä.

liikuntaleikkikoulun ohjaajat ovat liikunta-alan
ammattilaisia, valmentajissa on mukana useita
opettajia tai muutoin työkseen lasten kanssa touhuavia”, iloitsee Säilä.
”Toki kaikilla on myös vahva futisosaaminen
ja siihen saadaan lisäkoulutusta Palloliitolta koko
ajan, mutta ilo ja hauskuus pitää näkyä lasten kasvoilla kentillä juostessa”.
Keväällä seuran toiminta on ollut melko lailla
pysähdyksissä koronaviruksen aiheuttamien kokoontumiskieltojen vuoksi. Myös seuran 50-vuotisjuhlat siirtyvät syksyyn.
Kolme vuotta seuraa luotsannut Säilä on kuitenkin varovaisen positiivinen syksyn toiminnan
suhteen. ”Heti kun tilanne sallii, haluamme juhlistaa 50-vuotiasta taivaltamme sekä nykyisten että
vanhojen jäsenten kanssa”, haaveilee Säilä.
Seura perustettiin tammikuussa 1970 /
S euran perusti parikymmentä nuorta miestä

tammikuussa 1970 ja junioritoiminta käynnistyi 1986. Sen jälkeen sadat vapaaehtoiset aikuiset
ovat vuosikymmenien aikana osallistuneet seuran
toimintaan joukkueenjohtajina, apuvalmentajina
ja huoltajina.
Alkuvuosina toiminta painottui Kruununhakaan, sittemmin toiminta laajentui Katajanokalle.
Nykyisin seuran jäseniä asuu myös Kalliossa, Kalasatamassa ja muuallakin Helsingissä. Seura tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen ja
päiväkotien kanssa.

”Haapaniemen kentän saaminen tekonurmeksi
ja kotikentäksemme oli lottovoitto vuonna 2014”,
iloitsee Säilä. ”Kenttä on hyvä ja sinne on erinomaiset kulkuyhteydet kaikkialta Helsingistä.”
Menestystäkin seuralle on vuosikymmeniin
mahtunut: Muun muassa Helsingin piirimestaruus voitettiin 1990, kun tuolloin 1982-syntyneet
pelasivat loistavasti.
Menestys ei kuitenkaan ole seuralle se tärkein
asia. SAPAssa halutaan panostaa ensisijaisesti tasokkaaseen, myös pedagogisesti taidokkaaseen,
valmennukseen, ja tartuttaa kaikkiin paitsi liikkumisen ilo, myös rakkaus futikseen.
”Toki tämä tarkoittaa sitä, että pitkällä tähtäimellä myös lisää mestaruuksia on voitettavissa”,
toteaa Säilä pilke silmäkulmassa. ”Kun toiminta
on laadukasta, vetää se yhä enemmän pelaajia
puoleensa.”

SAPA perustettiin talvella 1970. Alun perin nimeksi
piti tulla Savannan Pallo, mutta nimeä ei hyväksytty, koska urheiluseuran nimenä ei saanut olla ravintolan nimi. Savanna sijaitsi nykyisen Korea Housen
paikalla Mariankadulla.
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KOHTAAMINEN KOIRAPUISTOSSA
MIRJA PYYKKÖ

MOJO ERÄMETSÄ

Laika juoksentelee koirapuistossa
sovinnossa kaikkien koirien kanssa,
koosta ja rodusta riippumatta. Jos
sen ”tukka” ei ole poninhännällä,
se näyttää ihan Elvikseltä. Laika
on rodultaan labraduudeli, eli
labradorinnoutajan ja villakoiran
risteytys. Rotu kehiteltiin alun perin
avustajakoiraksi niille, jotka allergiansa
vuoksi eivät voi ottaa muita koiria.

”

Laika tuli meille, kun asuin Lontoossa. Labraduudeli on nykyisin yksi Englannin suosituimmista koiraroduista. Nämä ovat iloisia ja
ystävällisiä kaikkia kohtaan. Helppoja, eivät allergisoi, eikä niistä lähde karvaa. Laika on perheeni
tärkeä jäsen”, kertoo talutushihnan toisessa päässä
Terhi Modenius, naistentautien erikoislääkäri
Terveystalosta.
Miten sinusta tuli lääkäri?
Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut matematiikasta, biologiasta, luonnontieteistä, fysiikasta ja
kemiasta. Nuorena kilpahiihdin ja haaveilin, että
minusta tulisi liikunnanopettaja. Mutta 18-vuotiaana lopetin kilpahiihdon ja päädyin Helsingin
yliopistoon lukemaan kemiaa. Sen vuoden aikana minulle varmistui, että haluankin lääkäriksi.
Lääkärin ammatissa yhdistyvät luonnontieteet,
ihmisyys, auttamisenhalu ja tiede. Aloin lukea
pääsykokeisiin ja pääsin Tampereen yliopistoon
kertaheitolla. Valmistuin vuonna 2001, ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri minusta tuli
vuonna 2011.
Lääkärikoulutus on monipuolinen, voi itse
valita, tekeekö ihmisten kanssa töitä vai tekeekö
tiedettä, vai toimiiko asiantuntijana. Lisäksi se on
vielä kansainvälinen ammatti, ja toimin itsekin
kansainvälisesti. Lääkärinä voi periaatteessa toimia missä päin maailmaa tahansa.
Onko työ vastannut niitä odotuksia, joita sinulla ammatista oli?
Itse asiassa kyllä ja ei. Kyllähän siinä ihmisiä autetaan valkoinen takki päällä, mutta se, mikä
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yllätti, on työn vaativuus ja kuinka raskasta erikoistuminen on. Työvuorot ovat pitkiä, työ on
kuormittavaa henkisesti ja fyysisesti. Sellaista ei
voi etukäteen tietää, vaan vasta kun sitä työtä on
itse tehnyt.
Oletko ollut missään vaiheessa töissä terveydenhuollon julkisella puolella?
Olen paljonkin ollut julkisella puolella. Olen ollut
töissä Viiskulman, Kontulan ja Ivalon terveysasemilla. Aloitin Kotkan Keskussairaalassa erikoistumisen, olin Kätilöopistolla 5 vuotta, Naistenklinikalla 2 vuotta, ja Lontoossa olin töissä 3 vuotta
sekä julkisella että yksityisellä puolella.
Mikä ero on lääkärin työn kannalta sillä, onko
yksityisellä vai julkisella puolella?
Yksityisellä puolella saa tutkimukset tehtyä nopeammin, vaikka samana päivänä. Kun tulokset
näkee itse heti, voi nopeammin ja konkreettisemmin auttaa potilasta. Tietokonejärjestelmät ovat
yleensä vähän notkeampia ja helpompia käyttää,
byrokratia on vähäisempää. Mutta julkisella puolella taas on koulutusta ja tieteellisyyttä enemmän
ja moniammatillinen tiimityö on ehkä helpompaa. Kummassakin on hyvät ja huonot puolensa.
Minkälaista aikaa on ollut tämä kevät, näkyykö
tämä poikkeustilanne teillä?
Kyllä se näkyy. Olen erikoistunut lapsettomuushoitoihin, jotka ovat nyt tämän pandemian vuoksi
tauolla. Niistä tehdään vain välttämättömimmät
ja teen nyt ihan perustyötä. Vastaanotot ovat tyhjempiä, vaikka eiväthän perussairaudet mihinkään
katoa. Ja niin pitää ollakin, että jos vaivaa tulee,
niin voi turvallisesti tulla lääkäriin myös koronapandemian aikana.
Onko lapsettomuus lisääntynyt?
On se lisääntynyt, sillä nyt aletaan tehdä vanhempana lapsia ja tärkeä tekijä on naisen ikä.
Alle 30-vuotiaana olisi paras ikä gynekologin
näkökulmasta, mutta ymmärrän, ettei se ole aina
mahdollista tässä yhteiskunnassa – on saatava ensin koulutus, työpaikka, mentävä naimisiin.

Jos vertaat suomalaista terveydenhuoltoa kokemuksiisi Lontoossa, niin onko eroa?
Suurin ero Englannin ja Suomen välillä oli se, että
Lontoossa potilaat ja kollegat olivat paljon kansainvälisempiä ja se, että hoidon saamiseen vaikutti se, millä alueella potilas asui. Suomessa hoidon saamiseen ei vaikuta asuinalue. Myös se oli
erona, että lääkärit tekivät Suomessa ns. sairaanhoitajan hommia, esim. kanylointia ja lääkkeiden
antamista. Ja minua myös hämmästytti Lontoossa
se, että poliklinikoilla ei käytetty ollenkaan valkoista takkia, vaan omia vaatteita. Ja niihinkin oli
hirveän tarkat ohjeet, esim. kengän korko ei saanut olla yli 2,5cm pituudeltaan.
Lontoossa oli varmasti potilaita eri kulttuureista. Pitääkö paikkansa, että joissakin kulttuureissa nainen ei voi tulla gynekologille ilman, että mies on mukana?
Kyllä täällä Suomessakin on joitakin potilaita,
joilla on mies mukana tutkimuksen aikana, mutta
lähinnä raskauden aikana tehtävissä tutkimuksissa. Lontoossa taas ei saanut tutkia ketään naista
ilman ”chaperonia” eli kolmatta henkilöä tutkimushuoneessa. Myös ”chaperonin” nimi ja potilaan suostumus tutkimukseen täytyi laittaa potilasasiakirjoihin. Lontoossa minun hoitamallani
alueella asui paljon muslimeja ja heillä on tapana,
että myös mies on mukana tutkimushuoneessa ja
mielellään heitä hoitamassa on naispuolinen gynekologi.
Oletko ollut tekemisissä Lääkärit ilman rajoja
-järjestön kanssa?
Kyllä, olen kuullut järjestöstä paljonkin ja tapasin Lontoossa työssä ollessani lääkäreitä, jotka
ovat olleet järjestön kautta töissä kriisialueilla.
Yksi kollega oli esimerkiksi Haitissa, jossa oli
maanjäristys vuonna 2010. Järistyksessä kuoli yli
200 000 ihmistä ja kollegani teki siellä sektioita,
hoiti keskenmenoja ja pystytti avustustelttoja.
Olen jopa miettinyt, että menisin töihin Lääkärit ilman rajoja -järjestön kautta auttamaan ulkomaille. Se on ollut haaveenani jo pidempään.
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STADILUOTSI
Jarkko Laaksonen

O

len Jarkko Laaksonen ja minulla on ilo
sekä kunnia toimia Helsingin eteläisen
suurpiirin, eli myös teidän kruununhakalaisten stadiluotsina. Kruununhaka on yksi seitsemästä suurpiiristä, joille on nimetty oma stadiluotsinsa ja tehtävänämme on toimia yhteyshenkilöinä kaupunkilaisten ja kaupungin eri toimialojen välillä. Stadiluotsina haluan olla helposti
lähestyttävä, minusta on erittäin mukavaa työskennellä erilaisten asukkaiden kanssa. Ihmisenä
olen positiivinen, läsnä oleva ja toista kunnioittava. Aiemmin olen työskennellyt yli 20 vuotta
erilaisissa tehtävissä erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.
Nuo vuodet ovat opettaneet minulle hyvin paljon
ja olen niistä erittäin kiitollinen.
Kruununhakaan minulle syntyi erityinen suhde
90-luvun puolivälissä asuessani sillan toisella puolella, Hakaniemen torin kupeessa. Kruununhaka
lumoaa minut arkkitehtuurillaan, kauneudellaan
ja rauhallisuudellaan. Hakeudun yhä lähes päivittäin sen kaduille ja rannoille, joissa aika pysähtyy ja
sielu lepää. Vuosien saatossa vain vahvistuu tunne,
että jonakin päivänä myös minä asun Kruununhaassa, eikä vähiten sen yhteisöllisyyden vuoksi,
joka kruununhakalaisten parissa vallitsee.
Helsingin osallistavan budjetoinnin, OmaStadin, jalkauttaminen on merkittävä osa stadiluotsin
työtä. OmaStadissa kaupunkilaiset saavat ehdottaa,
miten he parantaisivat julkista ympäristöään, mitä
uudistuksia tai palveluja he haluaisivat. Ideoista laaditaan yhteiskehittämistilaisuuksissa suunnitelmia,
joista asukkaat äänestävät, mitkä menevät toteutukseen. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä

kierroksella oli jaossa 4,4 miljoonaa euroa, josta
eteläisen Helsingin osuus oli 653 250 euroa. Ideoita saavat esittää kaikki, ja suunnitelmia pääsevät
äänestämään kaupunkilaiset, jotka ovat täyttäneet
12 vuotta äänestysvuonna tai ovat sitä vanhempia.
Ensimmäiseltä kierrokselta toteutettavaksi äänestetyn 44:n OmaStadi-hankkeen toteutus on nyt
käynnissä. Toteutuksen etenemistä voi seurata sivustolta https://omastadi.hel.fi/
Seuraava osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-kierros käynnistyy syksyllä. Osallistuvan budjetoinnin toteutusaika kasvaa kahteen vuoteen ja
samalla myös käytössä oleva määräraha kaksinkertaistuu, jaossa on nyt 8,8 miljoonaa euroa. Pidempi
toteutusaika antaa tarpeeksi aikaa yhteiskehittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa.
Määrärahasta kohdennetaan edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden asukasmäärän mukaan ja 20
prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin.
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteet ovat yhtenevät stadiluotsin tavoitteiden kanssa. Molempien päämääränä on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhdenvertaisuutta
sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta.
Kruununhakalaisilta on tullut paljon hyviä
ideoita ja on ollut ilo omalta osaltani viedä näitä
ideoita eteenpäin sekä ohjata asukkaita oikeiden
asiantuntijoiden luo. Ottakaa jatkossakin yhteyttä, ja minua saa myös nykäistä hihasta, jos kadulla törmätään. Lopuksi täytyy kuitenkin mainita, että minulla on identtinen kaksoisveli, joten
ei kannata ihmetellä, jos apua kaupungin kiemuroihin ei häneltä tulekaan.

Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla: jarkko.laaksonen@hel.fi tai
Facebookista nimellä Stadiluotsi Jarkko Laaksonen.
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UUTISIA

Mirja Pyykkö

Bussilinja 17 lakkautetaan
NÄIN ASIASTA KERTOI JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELIJA
SAKARI METSÄLAMPI, HSL:

”Bussilinja 17 lakkautetaan vuoden 2021 kesäliikennekauden jälkeen. Näin päätti HSL:n hallitus kokouksessaan 14.4.2020. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi HSL:n lipputulot ovat laskeneet
voimakkaasti. HSL etsii säästöjä toimintamenoistaan
seuraaville vuosille. Säästöjä pyritään kohdistamaan
linjoille, joilla on vähäinen kysyntä ja kustannus matkustajaa kohti keskimääräistä kalliimpi, tai yhteysväleille, joilla on riittävästi korvaavaa kapasiteettia.
Linja 17 on tällä hetkellä Helsingin kallein normaalikokoisella kalustolla ajettava bussilinja. Kustannus linjalla
yhtä nousua kohden on lähes kolminkertainen Helsingin sisäisten bussilinjojen keskiarvoon nähden.
Vuonna 2021 osaa linjan 17 tarjoamista yhteyksistä alkaa korvata myös raitiovaunu 6, jonka reitti jatkuu Hietalahdesta Eiranrantaan. Raitiovaunuliikenne palvelee
tiheästi myös muualla linjan 17 palvelualueella.”

Liisankatu 14:n sisäpihalla, ns.
Kevan tontilla, alkavat purkutyöt.

Sotamuseon kortteliin
lisärakennuksia?

Hanke liikunta- ja työpajatilojen rakentamisesta keskelle Kruununhakaa lienee perustunut 1920-luvun
henkeen ja optimistisiin odotuksiin. Odotukset eivät
kuitenkaan toteutuneet, ja kiinteistö siirtyi pakkohuutokaupan kautta 1932 Suomen Pankin haltuun, todetaan Rakennushistoriallisessa selvityksessä. Vuonna
1944 sisään muuttivat Suomi-Filmin elokuvantekijät.

TEKSTI: JUSSI HEINÄMIES

”Purkutyöt on tarkoitus käynnistää kesäkuussa 2020.
Purkutyöt tehdään ns. kaivinkonepurkuna, joka kestää
arviolta noin 4 kuukautta, jonka jälkeen alkaa perustustöiden teko porapaalutuksena, ei lyöntipaalutusta”,
kertoo Kevan rakennuttajapäällikkö Saku Pöntynen.
”Kohteeseen rakennetaan pysäköintitiloja ja kaksi
asuinkerrostaloa, joihin tulee Kevan omistukseen yhteensä 45 kpl uusia vuokra-asuntoja. Keva omistaa
noin 3 600 vuokra-asuntoa suurimmissa kaupungeissa
eri puolilla Suomea.”

Valkoposkihanhet puhuttavat
Tervasaaressa joka kesä.
BIRDLIFE SUOMEN SUOJELU- JA TUTKIMUSJOHTAJA TEEMU
LEHTINIEMI:

”Valkoposkihanhen kaltainen laji meinattiin hävittää
metsästämällä. Se on kansainvälisesti erityisen herkkä,
ja sen vuoksi se on pysynyt EU:ssa suojeltujen lajien
ryhmässä. Suomessa valkoposkihanhea ei ole koskaan
luokiteltu uhanalaiseksi.
Suomessa ensimmäinen valkoposkihanhipari pesi Inkoon saaristossa 1980-luvun alussa. Sen alkuperää ei
tiedetä. Kesällä 1985 Turussa pesi Ruotsista Skansenista karannut hanhipari, joka tuotti kaksi poikasta.
Tämän jälkeen valkoposkihanhet pesivät vuosittain
Turussa Ruissalon lähiluodoilla ja toivat loppukesäisin
poikasensa Ruissalon Kansanpuiston ruohikoille laiduntamaan. Uusia pesäpaikkoja tuli 1990-luvun alussa
nopeasti lisää. Helsingissä pesivä kanta nousi ensimmäisen kerran 1–2 parista kahdeksaan vuonna 1992.
Tämä nopea lisääntyminen selittynee Korkeasaaresta
vapautetuilla linnuilla, jotka alkoivat pesiä pääkaupunkiseudun edustan luodoilla. Valkoposkihanhet voidaan
karkottaa puistoista, pelloilta ja kuntien uimarannoilta
ELY-keskuksen poikkeusluvalla, mikäli kyse on merkittävästä haitasta., jotka alkoivat pesiä pääkaupunkiseudun edustan luodoilla.”
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Liisanpuiston kioski aukeaa.
”Avaamme juhannuksen jälkeisenä torstaina (jos luvat ja kaikki tulevat ajallaan!) Tacos de Kuurna ’Kiosquito’ -lippakioskin. Ajatuksenamme on luoda poikkeuskesän keskelle pieni meksikolainen taqueria. Tulemme käyttämään paljon samoja raaka-ainetuottajia
kuin Kuurnassa ja ruoka tulee olemaan herkullista ja
simppeliä - mitä me itse haluaisimme kauniina kesäpäivänä tai -iltana nauttia. Matala hinta, lyhyt ja useasti
vaihtuva autenttinen menu, kylmä olut tai herkullinen
viini, hyvät ystävät ja toivottavasti hyvä keli.
Kioski tulee olemaan läpi kesän torstaista maanantaihin auki, säävaraus huomioon toki ottaen.”

Senaatti-kiinteistöt suunnittelee neljä
vuotta tyhjillään olleeseen entiseen
Sotamuseon rakennukseen Liisankadulle uutta käyttöä. Rakennus on ollut
myynnissä. Nyt suunnittelua tehdään
yhdessä Kruunuasuntojen kanssa myös
täydennysrakentamisena siten, että Leijonalinnan asuintalon viereen, nykyiselle leikkipihalle, rakennettaisiin uusi
7-kerroksinen asuintalo Maurinkadun
varrelle. Lisäksi Sotamuseon ja Kiholinnan väliin, korttelin piha-alueelle,
suunnitellaan 6-kerroksista asuintaloa.
Näiden kerrosala olisi yhteensä 5200
ka-m2. Suunnitelman yhteydessä puhutaan tonttien kehittämisestä. Viereisten
asuintalojen asukkaiden kannalta kyse
on ennemminkin tiivistämisestä ja kiinteistöjalostuksesta tavalla, joka huonontaa alueen nykyistä asuinympäristöä ja
vaarantaa osin kulttuurihistoriallisesti
merkittävän ympäristön säilyttämisen.
Uudenmaan tarkka-ampujapataljoonan
kasarmirakennus (v. 1883) pihapiireineen muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön.
Suunnittelusta on vastannut vain Senaatti-kiinteistöt yhdessä Kruunuasuntojen
kanssa. Helsingin kaupunki on osaltaan
käynnistänyt alueen asemakaavan muuttamisen. Suunnitteluaineistosta pyydettiin mielipiteet 27.5. mennessä. Asukasyhdistys antoi oman kriittisen lausunnon
alustavista suunnitelmista. Asukasyhdistys tulee osallisena seuraamaan tarkasti
alueen tulevaa suunnittelua ja puuttuu
tarvittaessa huomautuksin ja valituksin asemakaavan muutoksen sisältöön.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kenenkään asuinympäristöä ei saa huonontaa ilman erityisen painavia syitä. Riittävä
erityinen syy ei ole se, että huomattavalla
lisärakentamisella kiinteistön arvo kasvaa.

HY:n Keskustakampus ja
Kruununhaka 18.3.2020
ASUKASNÄKÖKULMA, JUSSI HEINÄMIES, DI
KRUUNUNHAAN ASUKASYHDISTYS

Yleistä Helsingin yliopiston keskustakampus monipuo-

listaa ja rikastuttaa monin tavoin koko Kruununhaan kaupunginosaa. Tämä on poikkeuksellinen tilanne verrattuna
esim. Turkuun, Tampereeseen, Ouluun ja Kuopioon, joissa
yliopistoalueet on luotu lähinnä erillisiin lähiökampuksiin
kaupunki- keskustojen ulkopuolelle.
Tavoitteita asukkaiden kannalta
1. Kruununhaka on Helsingin vanhin historiallinen kaupunginosa, jossa arvokas rakennuskanta tulee säilyttää
ja täydennys- rakentaminen ja tiivistäminen tulee sovittaa hienovaraisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Uudishankkeet tulisi suunnitella asukkaita kuullen yhteistyössä.
2. Yliopistorakennusten piha-alueet ovat vehreitä ja
puistomaisia alueita, joita tulisi kehittää avoimina virkistysalueina ja kävelyreitteinä myös asukkaille. Tiloja
ei pitäisi sulkea iltaisin ja viikonlopuiksi.
3. Yliopiston tiloissa tulisi pyrkiä järjestämään entistä
enemmän yleisölle ja asukkaille avoimia keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja kulttuuritapahtumia. Osia
tiloista tulisi voida käyttää iltaisin asukkaiden liikuntaan, musiikkiharrastuksiin ja teatteritiloina.
4. Yliopisto ja kaupunginosa voisivat järjestää yhteisiä
juhlatilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia (Krunan festarit, Helsinki-päivä, Valtsikan juhla ym.)
5. Opastetut tutustumiskäynnit ryhmille yliopiston arvokkaimpiin ja mielenkiintoisimpiin tiloihin voitaisiin
järjestää yhteistyössä kaupunginosayhdistyksen kanssa.
6. Opiskelijoille järjestetyt ruokalat ja kahvilat tulisi jatkossakin pitää avoimina myös asukkaille ja kohtuuhintaisina.
7. Yliopiston arvorakennuksia voisi tuoda kaupunkikuvassa paremmin esiin julkisivuvalaistuksin talvi-iltoina
ja esim. Uuden vuoden aikaan. Lisäksi historiakyltit
rakennusten seinillä olisivat paikallaan.
8. Kaupunginosan liikennejärjestelyjä tulisi kehittää yliopiston ja asukkaiden yhteistyönä toimivien kävelyreittien ja pyöräilyreittien sekä toimivan joukkoliikenteen varmistamiseksi.
9. Yliopiston yleisesti kiinnostavista tapahtumista ja
luennoista voisi tiedottaa kaupunginosan asukkaille
esim. Kruununhaka-sivustojen kautta.

39

Krunikka 2/2020

KRUNAN KUULUMISIA

Siltavuorenrantaa odottaa muutosten aalto

TEKSTI: JOHANNA MANNILA KUVA: FOTO ROOS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Vanha Hakaniemen silta puretaan todennäköisesti 2024. Tilalle rakennettava uusi silta
on nykyistä sulavampi. Siltavuorensalmen vastarannalla Hakaniemessä ja Merihaassa
muutokset ovat vielä suurempia, kun pikaraitiotietä Laajasalon Kruunuvuorenrantaan
aletaan rakentaa 2022.

Kruununhaan rantamaisemat Siltavuorenrannassa muuttuvat merkittävästi tulevien 6-7
vuoden aikana. Tärkein muutos lienee se, että
vuonna 1961 valmistunut Hakaniemen betonisilta puretaan. Tilalle tulee nykyistä sulavampi,
maisemaan paremmin sopiva silta.

Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan kaavamuutokset, jotka mahdollistavat muun muassa
uusien asuinrakennusten ja puistojen rakentamisen Hakaniemenrantaan.

”Uusi kaava mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden Kalasatamasta Hakaniemen kautta
Vanhan betonisillan ramppien tilalle rakennekohti keskustaa sekä Hakaniemensillan uuden lintaan lisää puistoalueita Siltavuorensalmen kum- jauksen. Lisäksi alueelle on tulossa muun muassa
mallekin puolelle.
uutta julkista rantapuistoa, kaksi venesatamaa ja
täydennysrakentamista. Asukasmäärä alueella
Muutoksia tulee paljon muitakin, sillä Helsinkasvaa noin 1 250 asukkaalla”, Helsingin kaugin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8. huhtikuuta
punki tiedotti 9.4.2020.

Vanha silta puretaan uuden valmistuttua
Uusi Hakaniemen silta rakennetaan nykyisen sillan
itäpuolelle. Sillan rakennusaikataulu varmistunee
ensi vuonna ja rakennustyöt kestänevät vuoteen
1924. Vanha silta puretaan sen jälkeen ja puistojen
perustamistyöt voivat alkaa.
Kruununhaassa vanhan sillan purkaminen tarkoittaa Kirjan puiston laajenemista. Nykyisen
sillan vieressä sijaitseva Staran toimipiste siirtyy
muualle ja sillan ramppien alla sijaitsevat pysäköintipaikat lähtenevät neljän vuoden kuluttua.
Siltavuorensalmen toiselle puolelle tulee puistoalue, joka on nimetty valokuvaaja Signe Branderin mukaan. Lisäksi Hakaniemenrantaan tulee
uusia asuinrakennuksia ja hotelli. Suomen Akatemian (entisen opetushallituksen) rakennus säilyy
ennallaan.
Ensi vuonna Hakaniemenrannassa alkavat ruoppaukset ja maansiirtotyöt, jotka kestänevät yhdestä kolmeen vuotta. Niiden valmistuttua alkaa
muun muassa uuden hotellin rakentaminen.
Uusista silloista pisin on 1,2 kilometriä
Osa kruununhakalaisista on oppinut jo käsitteen
Kruunusillat. Sillä tarkoitetaan kolmea siltaa, jotka
yhdistävät raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.
Kruunusiltojen ja niihin liittyvän pikaraitiotien
rakentaminen alkaa vuonna 2022. Pikaraitiovaunun ensimmäinen pysäkki tulee Metallitalon
eteen Hakaniemeen. Alustavien suunnitelmien
mukaan valmista pitäisi olla 2026. Koska aikataulut venyvät aina, Kruununhaasta päässee Kruunuvuorenrantaan todennäköisesti 2027.
Pikaraitiotie mahdollistaa uudet ulkoilumaastot
kruununhakalaisille, kun ratikalla pääsee näköetäisyydellä olevaan Laajasaloon. Aikaisemmin
Kruunuvuorenranta oli tunnettu kymmenistä öljysäiliöistä, mutta nyt lähes kaikki säiliöt on purettu. Alueelle on valmistunut jo uusia asuntoja.
Kaikkiaan Kruunuvuorenrantaan rakennetaan
vuoteen 2030 mennessä noin 7 500 asuntoa.

40

Kruununhaan Asukasyhdistys

Uusien siltojen nimet ovat Merihaansilta, Finkensilta (lähtee Kalasatamasta) ja Kruunuvuorensilta. Yli 1,2 kilometriä pitkä Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta. Yksityisautoja ei Kruunusilloille päästetä: liikenne hoidetaan raitiovaunuilla ja polkupyörillä. Kävelijöille on oma kaistansa.
Matka-aika raitiovaunulla Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan tulee olemaan 15 minuuttia ja
Yliskylän keskustaan noin 20 minuuttia. Reittiä
liikennöidään kaksisuuntaisilla raitiovaunuilla,
joiden pituudet ovat 35 ja 45 metriä. Lyhyisiin
vaunuihin mahtuu 180 matkustajaa ja pidempiin 240 matkustajaa.
Pyöräilyaika Kruununhaasta Korkeasaareen tulee olemaan reilut 15 minuuttia, Kruunuvuorenrantaan noin 20-25 minuuttia.
Merihakalaisille tulossa kärsimysten vuodet
Eniten rakennusaikaista kärsimystä on luvassa
merihakalaisille: raitiotien rakentamisen ohella
Hakaniemen vanhan betonisillan purkaminen
tulee aiheuttamaan melua ja pölyä.
Esimerkiksi Hakaniemenranta 16:n asukkaat
ovat olleet huolestuneita. Talo tunnetaan Suomen entisen pääministerin Kalevi Sorsan kotitalona.
Raitiotien rakentamisen vuoksi Hakaniemenrannassa kasvavat nelikymppiset lehmukset
joudutaan kaatamaan, koska niiden juuristot
eivät kestä valtavia rakennustöitä. Merihaan
kärjessä sijaitseva Kulttuurisauna joutuu toimimaan vuosia keskellä rakennustyömaata.
Kruununhaassa eniten rakennusaikaisista haitoista tulevat kärsimään Kirjatyöntekijänkadun
ja Pohjoisrannan asukkaat.
Kruununhaan rantaraittien näkymiin tulee
vaikuttamaan myös se, että Hanasaaren hiilivoimala aiotaan sulkea vuoden 2024 loppuun
mennessä. Tilalle on suunniteltu asuinalue noin
6 000 - 8 000 asukkaalle.
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JERE KETOLA

1. Kruununhaassa on säilynyt iso
joukko arvokkaita alkuperäisen
ilmeensä säilyttäneitä porrasovia. Missä rakennuksessa on
kuvan ovi?
2. Kenen henkilön mukaan on
Maurinkatu saanut nimensä?
3. Kenen henkilön mukaan on
Mariankatu saanut nimensä?
4. Kenen henkilön mukaan Helenankatu on saanut nimensä?
5. Mistä johtuu nimi Ritarikatu?
6. Kruununhaassa toimii Suomen
suurin humanistinen tiede- ja
tietokirjakustantamo. Mikä on
sen nimi?

Sukittamalla tehtävien
viemärisaneerausten
suunnittelu ja valvonta
sekä erilaiset
projektinjohtotehtävät.

7. Mikä on Donner-suvun kotitalon osoite?
8. Mitkä ovat raitiovaunulinja seiskan päätepysäkit?
9. Kauppias J.H. Heidenstrauch
rakennutti Kruununhakaan komean talon 1820. Mikä on talon
nimi nykyisin?
10. Säätytalon päätykolmiossa on
veistosryhmä. Mitä se esittää?

Vastaukset sivulla 51.

HÄTÄ APU K ERÄYS

Sukitusvalvonta Pro Oy

COVID-19 leviää ja tarvitsemme apuasi.
Pelasta ihmishenkiä ja lahjoita.

Heikki Jyrämä | 045 358 2526
heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com
www.sukitusvalvonta.com

Rahankeräyslupa RA/2019/572, saaja Lääkärit Ilman Rajoja ry (y-tunnus 2832010-2), voimassa 29.10.2019–28.10.2021 koko Suomen alueella pl. Ahvenanmaa.
Kerätyt varat käytetään vuosien 2019–2022 aikana Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön maailmanlaajuiseen avustustyöhön, humanitaariseen apuun ja sairaanhoitoon
sekä humanitaarisista tarpeista ja kriiseistä tiedottamiseen. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (2.7.2019)
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KAIKKI ALAN
PALVELUT 100 VUODEN
KOKEMUKSELLA
Kaikki alan palvelut perinteitä
kunnioittaen: arkut, uurnat, kukat,
adressit, kuljetukset Suomessa ja
ulkomailla. Muistotilaisuudet,
hautakivet ja perunkirjoitukset.

Vaihde: (09) 686 261
Espoo
Tapiontori 3 C
02100 Espoo

LIISANKATU 25 F 30

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

Helsinki | KT

1800-luvulla rakennetussa pihatalossa on vain tämä yksi ainutlaatuinen loft-henkinen upea asunto. Käynti
sisäpihalle on Liisankadulta kauniista takorautaisesta portista ja pihatalosta on oma sisäänkäynti erittäin
hiljaiseen asuntoon, joka sijaitsee toisessa ja kolmannessa kerroksessa täysin omassa rauhassaan. Asunto on erittäin hyvässä kunnossa, samoin koko asunto-osakeyhtiö.
113/133 m2| 5h, k, kph | ET F2013 | Vh. 1 000 000 €, Mh. 937 848,53 €
★ Eeva Kemmo | 050 68922 | eeva.kemmo@luxusm2.fi

Poikkeustilanteen takia järjestämme vain yksityisnäyttöjä
sekä huolehdimme turvallisesta kohtaamisesta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Luxusm2 lkv: välittäjä esittäytyy
Eeva Kemmo on varatuomari, laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV, konttorinjohtaja sekä sertifiotu kiinteistöjohtaja. Eeva on työskennellyt 20 vuotta suuressa
pankkikonsernissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä kiinteistötoimialalla.
Yrittäjänä Eeva palvelee asiakkaitaan monipuolisella ammattitaidollaan
ja luovalla ongelmanratkaisukyvyllään. Eeva toimii välittäjänä, konseptien
kehittäjänä ja vastaa yhtiön lakiasioista sekä auttaa lakiasioissa tarvittaessa
myös asiakkaitaan.

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO

Kivijalassa Eteläespalla, Havis Amandan patsasta vastapäätä.
Avoinna ma–pe 10.00–16.00 | Eteläesplanadi 2 | www.luxusm2.fi

Luxusm2_Krunikka_2-2020_150x220mm_v3.indd 1
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041 751 2332, Vilhonkatu 4
www.oldteashop.fi

11.05.2020 9.25
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FUTON PATJAT
&
VUODESOHVAT

Meiltä saat myös tanskalaisen
Innovationin skandinaavisesti
muotoillut vuodesohvat.
Liisankatu 21
00170 HELSINKI

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

BRYGGERISSÄ TARJOLLA AINA
ELÄMYKSIÄ LASISSA JA LAUTASELLA
Vuoden Olutravintola 2016
Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
zinnkeller@kolumbus.fi
www.zinnkeller.fi

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki · www.bryggeri.fi

LUKITUSALAN
AMMATTILAISET

Katajanokan Huolto Oy

Asiakaspysäköintiruudut sisäpihan puolella.

Hermannin Rantatie 10
Verkkosaarenkatu 4, 00580 Helsinki
(n. 300m kalasataman metroasemalta)

010-239 2900 24/h
www.avainahjo.fi
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Kiinteistönhuoltoa
ja isännöintiä
Katajanokan ja
Kruununhaan
alueella.
Merikasarminkatu 4
00160 Helsinki
p. 09 6962 480
e-mail: kh@katajanokanhuolto.fi
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Kruununhaan oma
isännöintifirma

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21

Ensiluokkaista isännöintiä
Laaja tekninen asiantuntemus
Aito halu helpottaa asukkaiden arkielämää
Tekemisen meininki – Pidämme lupauksemme!
Uskollinen kumppani

09 6120 760
0400 214 033

Isännöintitiimillämme on yli 50 vuoden
kokemus isännöinnistä neljältä
eri vuosikymmeneltä

ma-pe 8.30–18, la 9–15

Toimintamme tärkein tavoite on
tyytyväinen asukas

www.kruununhaanapteekki.fi

”Koska meihin voit luottaa”
Toivotamme kaikille Krunikka-lehden
lukijoille terveyttä ja aurinkoista kesää!

Ilkka, Petri, Janne,
Janette, Sami ja Mikko

Turvallista hammashoitoa
koko perheelle

ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen | Tiina Aaltonen

Pidennetyt ajanvarausvälit sekä entisestään
tehostettu hygieniataso virusepidemian
ehkäisemiseksi.

Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen
puh. 045 2311 074

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

www.kruununisannointi.fi

Krunikan oma optikko
Unioninkatu 45, 09-1352661
www.kruunuoptiikka.fi

Avoinna sopimuksen mukaan
puh 09 135 4259 | info@niinax.fi | Liisankatu 9

Mai-Lii

Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188
@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta
p. 045 132 4561

RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!
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- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus
Marian
Hoitava Hieronta

09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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
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KAIPAATKO
LISÄTILAA?

Krunikka 2/2020

Vastaukset: Kymmenen kysymystä
HINNA
T AL
2€/PV K.
Ä

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

1. Karhun korttelissa osoitteessa Meritullinkatu 20. Tämän kansallisromanttista jugendtyyliä edustavan asuinrakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Gustaf Wilhelm Nyberg ja se valmistui vuonna 1906. Rakennuksen erityisenä ulkoisena tunnusmerkkinä on Viipurin linnaan viittaava kulmatorni. Talon paikalla aiemmin sijainneessa puutalossa asui runoilija Johan Ludvig Runeberg vuosina 1832-33.
2. Maurinkatu on saanut nimensä v. 1820 (Mauritz Gatan) valtiomies, kenraali , kreivi
Gustaf Mauritz Armfeltin (1757-1814) mukaan.

Varaa omasi osoitteessa
www.makespace.Þ | 040 515 4747

3. Mariankatu on saanut nimensä v. 1820 (Marie Gatan) keisari Aleksanteri I:n äidin,
keisarinna Maria Feodorovnan mukaan.
4. Helenankatu on saanut nimensä v. 1820 (Helena Gatan) keisarihuoneen jäsenen,
suuriruhtinatar Helenan mukaan.
5. Ritarikatu on saanut nimensä v. 1820 (Riddare Gatan) kadun eteläpäähän rakennetun Ritarihuoneen mukaan.
6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Remox Oy
RAKENTAA
JA MAALAA
RAKENTAA
JA MAALAA

Maali- ja
pienrautakauppa,

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

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

HALUTAAN VUOKRATA!
POHJANMAALTA HELSINKIIN
opiskelemaan tulevalle lapsenlapselle.
Täysin raittiille tytölle haluan vuokrata
edullista yksiötä Kruununhaasta.

Yst. vastaukset p. 0400 663 573
herastuomari Bjarne Östman, Vaasa

50 Kruununhaan Asukasyhdistys

7. Pohjoisranta 12
8. Pasilan asema ja Länsiterminaali
9. Presidentinlinna
10. Veistokset kuvaavat, kuinka Aleksanteri I vahvisti Suomen lait ja oikeudet Porvoon
valtiopäivillä 1809.

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

www.remox.fi
Avoinna Ma–Pe klo 9–17 LA 9–14

Tule maistamaan Old Tea Shop

teejäätelöt ja
jääteet kesällä

Vilhonkatu 4, www.oldteashop.fi
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