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Hyvä kruununhakalainen! 
Näin helppoa se on: Maksettuasi jäsenmaksun 10 euroa olet liittynyt 

KRUUNUNHAAN ASUKASYHDISTYS - Föreningen för invånarna 
i Kronohagen ry:n jäseneksi tai jos olet eläkeläinen, työtön tai 
opiskelija, maksat 5 euroa. Perheille jäsenmaksu on 15 euroa.

Tili: FI85 8000 1600 3557 71
Viite: 11109

Yhteisöille jäsenmaksu on 100 euroa/vuosi.
Ainaisjäsenmaksu on 100 euroa.  

Täytä jäsenliittymislomake ennen maksusuoritusta verkossa 
www.krunikka.fi -yhdistys. 

Siten voimme lähettää sinulle muun muassa tapahtumatiedotteita 
Krunikka puhuu yms. ja kaupunginosan asioita käsittelevistä 

foorumeista. Jos kuitenkaan et halua sähköpostiisi 
asukasyhdistysinfoa, ilmoita se kohdassa ”ehdotuksia”. 

KRUNAN MESTA 
TÄYTTÄÄ 10 VUOTTA



Vuonna 1883 rakennettu Sotamuseo piha-
piireineen muodostaa merkittävän kult-
tuuriympäristön. Nyt Sotamuseon taka-

pihalle, Maurinkadun varrelle, suunnitellaan ra-
kennettavaksi 7-kerroksinen asuintalo ja Sotamu-
seon ja Kiholinnan väliin 6-kerroksinen asuintalo.

Siitä huolimatta, että jo vuonna 1977 Kruu-
nunhakaa koskevassa asemakaavan muutoksessa 
todetaan mm. että ”Korttelit ovat tehokkuudel-
taan ylirakennettuja”.

Mutta siihen 60-lukuun:
Kun Skohan rakennuksena tunnettu vuonna 1878 
valmistunut talo purettiin Makkaratalon tieltä, oli 
suunnitelmana purkaa ja rakentaa uusiksi kortte-
lin muutkin talot Keskuskadun ja Aleksanterin-
kadun puolelta Vanhalle Ylioppilastalolle saakka. 
Hanke päättyi Makkaratalon rakentamiseen. 
Vuonna 2014 se haluttiin suojella.

Suojeluhankkeesta totesi Helsinki-Seura - 
Helsingfors-Samfundet ry mm. näin: ”Arkki-
tehti Sjöströmin suunnitteleman rakennuksen 
purkaminen Makkaratalon tieltä kuului 60-luvun 
räikeimpiin kulttuuriskandaaleihin”.

Museovirasto puolsi Makkaratalon suojele-
mista todeten, että ”Makkaratalo pysäköintitiloi-
neen ilmentää uutena kerrostumana 1960-luvun 
autoistumisen ihanteita” ja että ”City-Center ku-
vastaa myös 1960-luvun kasvuoptimismia ja lii-
ke-elämän ihanteita”.

Rauman vanhaa kaupunkia ei ole purettu 
”60-luvun kasvuoptimismin tai liike-elämän 

60-luvun huuman luultiin jo rauhoittuneen, mutta kokevatko 
Kruununhaan vanhat miljööt samankaltaisen kohtalon?

ihanteiden” vuoksi. Niinpä Rauman vanha kau-
punki on valittu Unescon maailmanperintökoh-
teeksi ja sillä on kunnia olla laajin ja yhtenäisin 
keskiaikainen kaupunki Pohjoismaissa. Sen Mu-
seovirastokin on määrittänyt ”valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi”.

Olisiko jo Kruununhaan aika? Olisiko mah-
dollista, että Helsinki alkaisi vaalia pääkaupungin 
perintökohteita ja aloittaisi sen Kruununhaasta, 
Helsingin vanhimmasta kaupunginosasta? Peruste-
luita ei ole vaikea löytää: suurelta osin empiretyyli-
sessä Kruununhaassa sijaitsevat merkittävät raken-
nukset Tuomiokirkosta Presidentinlinnaan, Valtio-
neuvostoon, Raatihuoneeseen, Kaupungintaloon, 
Suomen Pankkiin, Säätytaloon, Ritarihuoneeseen.

Voitaisiinko suojella Kruununhaka ihan itse, 
odottelematta Unescon tai muiden kansainvälis-
ten instanssien näkemystä?
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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

Skohan talo purettiin 1965. Ei suojelukohde. Tämä saatiin, Makkaratalo. Suojelukohde
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Ennen ja NYT Johannan silmin / Johanna Kare  |  johannakare.com

Venäjän armeijan sukeltaja lähdössä tutkimaan Eteläsatamassa tulipalossa vahingoittunutta ss Bore II:sta v. 1915. 
Kuvaaja: Timiriasew Ivan / Helsingin Kaupunginmuseo

Johanna Kareen KATSO IHMINEN -näyttelykonseptiin kuuluvan valokuvanäyttelyn MINÄ OLEN tavoitteena 
on osoittaa, että ihminen on ehjä ja kokonainen, vaikka jokin kehon osa olisi korvattu proteesilla. Vaikka 
jäsen on menetetty, persoona on tallella. Avoinna 16.9.–30.9. Musiikkitalo
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / Taina Rasi

20-luvun kesäinen Kruununhaka

K esäkausi alkoi helteisenä ja jatkuu yhä. 
Kauniit säät toivat yhtäkkiä kevään sisäl-
läolon jälkeen ihmiset ulos iloisina viet-

tämään aikaa yhdessä. Kaunis kesä näkyi myös 
katukuvassa. Naisten kauniit kirjavat mekot toivat 
väriä katukuvaan.

Kruununhaka on vihdoin löytänyt oman eri-
tyisyytensä kesäkaupunkina. Kruununhaka on 
näyttänyt, miten kaunis ja merellinen se voi olla. 
Pohjoisranta, Tervasaari ja Liisanpuistikko ovat 
olleet asukkaiden suosikkipaikkoja. Monien kru-
nikkalaisten haikailema Liisanpuistikon lippaki-
oskikin avattiin käyttöön ravintola Kuurnan an-
siosta. Kioskista on saanut juomia ja pientä syö-
mistä. Se on ollut erityisesti yleisön suosikki ja 
sinne on myös jonotettu. Idea Senaatintorin teras-
sista on ollut onnistunut kokeilu. Idean toteutta-
minen tapahtui nopeasti, mutta kuitenkin kaikki 
on mennyt hyvin. Ihmiset ovat löytäneet terassi-
alueen ja täyttäneet pöydät, joita on täytynyt jopa 
jonottaa. Mielestäni kasvillisuutta olisi voinut olla 
enemmän, kun Kruununhaassa ja keskustassa on 
muutenkin vehreyttä vähän.

Kruununhaan asukastila Mestan toimintaa on 
kehitetty parin viime vuoden aikana varsin mul-
listavasti. Ensin palkattiin työntekijä eli talkkari 
vuonna 2018 ja viime vuonna Mesta kunnostet-
tiin. Tänä vuonna 2020 otetaan käyttöön Mestan 
sähköinen varauskalenteri. Nyt voi jatkossa tarkis-
taa asukasyhdistyksen verkkosivuilta, minä päi-
vänä Mesta on vapaa ja vuokrattavissa. Varauksen 
voi edelleen tehdä joko puhelimella, sähköpostilla 
tai nyt myös verkkoviestinä.

Kruununhaan asukastila Mestan 10-vuotis-
juhla järjestetään joulukuussa. Juhlan aikana on 
mahdollisuus tulla tutustumaan Mestan viime 
vuonna kunnostettuihin tiloihin. Mesta on kruu-
nunhakalaisten yhteinen olohuone, joka nyt 
kunnostamisen jälkeen on entistä viihtyisämpi 
erilaiseen toimintaan. Haluan tässä erityisesti 
kiittää Raija-Liisa Jokista eli kaikkien tuntemaa 
Raiskua siitä työstä, jonka hän on tehnyt 10 
vuotta sitten Mestan kunnostamiseksi asukasti-
laksi. Hän on myös vuosien ajan hoitanut tilan 
toimintaa.

Kesän 2020 aikana asukasyhdistyksen verk-
kosivut ovat uudistuneet ja monipuolistuneet. 
Jo viime huhtikuussa vanha sivusto vaihdettiin 
uuteen, koska Helsingin kaupunginosayhdistys-
ten liitto Helka oli luopunut vanhasta alustasta. 
Kokonaan uusi sivu on ”Krunan palvelut”, jonne 
on koottu noin sata erilaista palvelua ja kauppa-
liikettä omasta kaupunginosastamme. Tarkoituk-
sena on auttaa sekä asukkaita löytämään oman 
kaupunginosansa palvelut että toisaalta auttaa 
Krunan pienyrittäjiä löytämään asiakkaansa.

Helsingin kaupungin OmaStadi projektiin liit-
tyen on Kruununhakaan saatu lisää kukkaistutuk-
sia Oikokadun ja Meritullinkadun pihakaduille 
sekä Tervasaaren kannakselle. Kruununhaka 
on tiiviisti rakennettu kaupunginosa ja kaipaisi 
enemmän vehreyttä jo läpiajoliikenteenkin takia. 
Kuitenkin Kruununhaan alueelle on kaupungin 
suunnitelmissa uudisrakentamista.

Toivotaan, että Kruununhakaa kehitetään asu-
kasystävällisemmäksi. Itse toivon vehreyden ja is-
tutuksien lisäämistä. Syksyä odotellessa.
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UNELMATEHDAS 
LIISANKADULLA

Asukasilta 
maanantaina 

21.9. klo 19. alkaen

Tietokirjan " Unelmatehdas Liisankadulla – Suomen Filmiteollisuus Oy:n tarina" kirjoittajiin 
kuuluvat Juha Seitajärvi ja Minna Santakari kertovat SF:n Liisankadun studioiden toiminnasta 
ja siellä kuvatuista ikonisista elokuvista.  Tilaisuudessa on mahdollisuus kertoa omia muistojaan 
ja tietojaan studiosta ja niiden vaikutuksesta Kruununhakaan ja sen asukkaisiin. Tilaisuudessa 
kirja on  myynnssä erikoishintaan.

23.11. klo 19 alkaen

KRUUNUNHAAN PALVELUT?
Kysymysten aiheena posti ja liikenne 
Kruununhaassa. Kutsumme paikalle 
Postin ja HSL:n edustajat.

19.10. klo 19 alkaen

SOTAMUSEON KORTTELIN 
UUDISTUSSUUNNITELMAT
Keskusteluun pyydetään mukaan 
Helsingin kaupungin, Senaatti-
kiinteistöjen ja naapuritalojen 
edustajat.

Syksyn muut asukasillat Zinnkellerissä:
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 MIRJA PYYKKÖ    PIRJO RÖNKKÖ

Antti J. Jokinen asuu Kruununhaassa, 
mutta oli sitä ennen 20 vuotta Yhdysval-
loissa. Opiskeltuaan siellä East Carolinan 

yliopistossa elokuvantekoa, hän teki musiikkivi-
deoita amerikkalaisten tähtien kanssa: Beyoncé, 
Will Smith, Eminem, Missy Elliott, Westlife, ihan 
vain muutamia nimiä pitkästä luettelosta.

Minkälaista oli tehdä töitä amerikkalaisten 
isojen tähtien kanssa?
Sitä leppoisampia, mitä isompia! Helpointa oli 
tehdä töitä sellaisten artistien kanssa, joilla oli jo 
brändi ja kuva siitä, minkälainen on heidän ima-
gonsa ja minkälaisia riskejä he haluavat ottaa. Vai-
keimpia olivat keskikokoiset tähdet, jotka eivät ol-
leet vielä tunnettuja. Heidän kanssaan oli hanka-
laa, koska heidät joutui ns. esittelemään.

Näistä isoista nimistä tuli toisaalta mieleen Sha-
nia Twain, menestynyt ja tunnettu kantrilaulaja, 
jolle tein kolme videota, jotka kuvattiin Madridissa. 
Kun menin lounastauolla pihalle, siellä oli hevo-
sia parkkipaikalla. Hevoset oli lennätetty Barcelo-
nasta, kun sellaisia ei Madridista löytynyt ja Shania 
halusi ratsastaa lounastauolla. Kuvauksia oli vain 
kolme päivää. Niin että oli siellä tällaisiakin tapa-
uksia. Isojen artistien kanssa, kuten vaikka Céline 
Dion, paine syntyi siitä, että tiesi että jos he tykkää-
vät, niin he jatkavat. Heillä oli tietenkin suurimmat 
budjetit ja siksi sitä mailaa puristi vähän tiukemmin 
kuin normaalisti.

Ihmiset luulevat, että Los Angeles on bilekau-
punki, mutta se on ihan tehdas ja teollisuuskau-
punki. Siellä tehtiin töitä. Minulla oli yksi ryhmä, 
joka valmisteli ja toinen, joka kuvasi.

Kun palasit Suomeen, aloit tehdä pitkiä elo-
kuvia. Mitä musiikkivideoiden tekeminen on 
opettanut sinulle elokuvan tekoa ajatellen?
Tietysti paljon! Silloin kun Yhdysvalloissa oli 
enemmän töitä kuin pystyi tekemään ja pystyi 
valikoimaan, ymmärsin, että oma näkemys oli 
kauppatavaraa, josta täytyy pitää huolta, eli että 
ei ole valmis tekemään mitä vaan. Alkuun olisin 
kuvannut vaikka serkkutytön balettiesitystä, jos 
siitä olisi maksettu. Olin niin innoissani teke-
mään mitä tahansa. Opin, että pitää olla visio ja 
näkemys, niin että kannattaa alkaa tehdä eloku-
vaa juuri siitä kirjasta ja että sen suhteen pitää 
olla tinkimätön. Minulla oli agentti, joka sanoi, 
että markkina on niin suuri, että niin kauan, kun 
minulla on oma visio, aina tulee joku, joka tyk-
kää. Mutta sitä keskikastia kyllä riittää. Olen 
pystynyt antamaan elokuvalle omasta itsestäni. 
Ohjaajalle työ on osa omaa identiteettiä. Olen 
antanut elokuvalle arvon ja näkemykseni, josta 
ihmiset joko tykkäävät tai eivät.

Puhdistus ja Kätilö kertovat rankoista aiheista 
mutta kuvat ovat todella kauniita. Onko musavi-
deoilla tekemistä elokuvan tekemisen kanssa?
On ehdottomasti. Esteettinen silmä on varmasti 
osittain synnynnäistä, mutta varmasti myös har-
joittelun tulosta ja näiden musiikkivideoiden 
kautta pääsin kokeilemaan erilaisia valotusteknii-
koita. Minulle on hirveän tärkeää, miltä elokuva 
näyttää. Suunnitteluvaihe on minulle supersuper 
tärkeä. Kun teimme Heleneä, minulla oli 1000 re-
ferenssikuvaa. Jokainen kuva oli piirretty ja suun-
niteltu etukäteen. Suunnitteluvaihe on se, mistä 
tykkään. Kuvaaminen on välillä jopa tylsää, kun 

Ohjaaja Antti J. Jokinen
Hänet tunnetaan Suomessa elokuvistaan Puhdistus ja Kätilö sekä Pahan kukat, 
jolla hän voitti Shanghain elokuvafestivaaleilla parhaan ohjauksen palkinnon. Vii-
meisimpänä on Helene Schjerfbeckin elämästä kertova elokuva Helene, joka oli 
nyt kansainvälisessä kilpasarjassa Shanghain festivaaleilla. Työn alla on Ilkka Re-
meksen romaaniin perustuva Omerta-toimintatrillerielokuvien sarja, pääosassa 
Jasper Pääkkönen. Omerta-elokuvia varten Jokisen työryhmä rakentaa parhail-
laan Presidentinlinnan näköistä tilaa Viroon.
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se on niin tarkkaan suunniteltu etukäteen.
Mutta jos aihe on hirveän rankka, inhorealis-

tinen kuvaus tuo siihen mielestäni vielä tarpeet-
toman lisäraskauden. Olen pyrkinyt siihen, että 
vaikka aihe on tosi rankka, ollaan kuitenkin eloku-
van maailmassa. Valaistaan ja tyylitellään niin, että 
se antaa hengitystilaa, eikä kokemus tule liian ras-
kaaksi. Helenessä ei muuta kuin sielunmaisemaan 
liittyvää ahdistusta ollutkaan. Se rankkuus ei kiin-
nostanut minua, vaan selviytyminen.

Olen kokenut, ettei ole pahoja ihmisiä, vaan 
tapahtumat ja ympäristö ovat pahoja ja ne ovat 
saattaneet muokata ihmisiä siten, että he ovat 
tehneet vääriä ratkaisuja. Rankkuuden sijasta 
enemmän ovat kiinnostaneet ne olosuhteet, 
joissa ihmiset ovat, ja miten se luo niitä ke-
mioita, joiden vuoksi ihmiset sitten päätyvät eri-
laisiin ratkaisuihin.

Sanot Kätilöstä, että se on elokuva rakkau-
desta. Helähtääkö rakkaus selkeämmin esiin, 
kun maailma ympärillä on musta?
Kyllä, ja oikeastaan kaikki minun elokuvani kerto-
vat rakkaudesta. Puhdistuskin oli erittäin raastava 
rakkaustarina ja myös Helene on rakkaustarina. 
Se on mielestäni tärkeä elementti elokuvissa. Ja 
erityisesti sodassa tai vaikeissa yhteiskunnallisissa 
tilanteissa - kuten Stalinin puhdistukset olivat 

- rakkaus on niin kuin pelastusrengas, johon ih-
miset helpommin takertuvat silloin, kun uivat sy-
vissä vesissä. Mutta silloin, kun he kävelevät ran-
nikolla, sitä rakkautta ei tarvita. Näin minä olen 
tulkinnut roolihahmojeni kautta elämää.

Näit Helene Schjerfbeckin kuvan museossa jo 
pikkupoikana ja olet aina halunnut tehdä hä-
nestä elokuvan. Mikä siinä kuvassa kiehtoi?
Schjerfbeckin taulut iskivät jotenkin estetiikan ta-
juuni. Alkuajan kansanromanttinen vaihe, Potilas 
ja muut, eivät minuun niin iskeneet, vaan nämä 
myöhemmät omakuvat; japanilaistyyliset maala-
ukset jäivät jo pienenä mieleen. Niiden taulujen 
kautta myöhemmin on tullut se, mikä siinä tari-
nassa on kiinnostavaa. Monta vuotta mietin, ajat-
telin ettei siitä pysty tekemään. Suomessa kun on 
näitä perfektionisteja, Aleksis Kivi, Eino Leino, 
Helene ja Tove Jansson ja muut ihmiset, joille ei 
hirveästi tapahdu muuta kuin juopottelujuttuja ja 
ihmissuhdejuttuja.

Mutta Helene oli kiinnostava. Hänestä tehty 
julkinen kuva osoittautui mielestäni vääräksi. 
Keskustelin taidehistorioitsijoiden kanssa ja 
kaikki olivat samaa mieltä siitä, että hän ei to-
dellakaan ollut heikko ja hauras, vaan itseasiassa 
aika tiukka ja v-mäinen perfektionisti, jolle maa-
laaminen oli kaikki kaikessa. Hänessä oli myös 
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sarkasmia ja huumoria ja näiden sairastelujak-
sojen muotokuvista näkee, että ne on tehty tosi 
rankalla kädellä, vaikka häntä on pidetty herk-
känä ja hauraana. Uskon, että hän oli kaikkea 
muuta, ja se näkyy niissä maalauksissa. Helene 
maalasi mitä huvitti ja se toi esille sen, ettei hän 
välittänyt, mitä muut ihmiset ajattelivat.

Helene oli mukana Shanghain elokuvafesti-
vaaleilla, joilla sinä sait aiemmin Pahan kukat 
-elokuvasta ohjauksen pääpalkinnon. Mitä pal-
kinto merkitsee, lisää mahdollisuuksia vaiko 
vain, että tulee hyvä fiilis?
Shanghai on yksi merkittävimmistä festivaaleista, 
sillä Kiina ja Aasia ovat nousseet elokuvamaail-
massa ihan huipulle. Pelkästään Pahan kukat -pal-
kinnosta seurasi paljon työtarjouksia, rahoituksen 
järjestyminen helpottui ja projektien eteenpäin-
vieminen on helpompaa. Kristahan voitti Käti-
löstä parhaan pääosan palkinnon, ja elokuva myy-
tiin 39 maahan.

Se lisäsi tietoisuutta niin, että nyt Helene on 
harvinainen suomenkielinen elokuva, josta myyn-
tiyhtiöt maksoivat ennakkoa, että saivat sen myy-
däkseen. Näin ei suomalaisten elokuvien kanssa 
usein tapahdu. Maailmassahan on niin paljon fes-
tivaaleja tällä hetkellä, että taju lähtee! Kyllä jo-
kaiselle elokuvalle festivaali löytyy, mutta tällaisia 
merkittäviä festivaaleja on vähän.

Pahan kukat on kuvaus syrjäytyneistä nuo-
rista. Haastattelit ennen elokuvaa 500 nuorta. 
Tuliko yllätyksiä?
Tuli, ehdottomasti. Yleinen kuva oli se, että nämä 
nuoret hakeutuvat sosiaaliturvan avustusten ää-
relle, mutta näistä 500 nuoresta kaikki olisivat 
halunneet olla työelämässä. Kaikki olisivat ha-
lunneet tehdä jotakin merkityksellistä. Yksikään 
ei ollut tyytyväinen siihen tilanteeseen, että saa 
rahaa, pelaa videopelejä, polttaa marihuanaa ja 
elää helppoa elämää. Kaikilla oli tarve tulla osaksi 
yhteiskuntaa. Yleinen kuva siitä, että nuorten pi-
tää vain aktivoitua ja hakeutua töihin on väärä: ei 
vaan ole mahdollisuuksia päästä koulutustaan vas-
taavaan työhön. Ja kun sitä riittävän kauan jatkuu, 
niin se ikään kuin lyö itsearvostuksen alas ja sitten 
jää ulkopuolelle. Yksikään ei ollut tyytyväinen sii-
hen tilanteeseen.

Sillä on valtava merkitys minkälaisiin porukoi-
hin menet ja missä asut. Tosi vähän löytyi sellai-
sia, jotka yksikseen syrjäytyivät. Yleensä se oli ka-
veriporukka, jossa kaikille kävi samalla tavalla.

Pahan kukat on ehkä eniten väärintulkittu elo-
kuva, jonka olen tehnyt. Sen ajatus ymmärrettiin 
ulkomailla, mutta ei Suomessa. Sehän oli dysto-
piaa. Se ei ollut tätä päivää. Jos teet elokuvaa, joka 
tapahtuu 2025, ihmiset ymmärtävät, että se elo-
kuva kertoo siitä, mitä tapahtuu 5–10 vuoden sä-
teellä. Monet katsojat eivät ymmärtäneet tätä. Sen 
rakenne perustui puhtaasti Baudelairen ”Pahan 
kukkien” dystooppiseen rakenteeseen.

Mutta mitään ei ole oikeastaan tapahtunut, 
sama jatkuu edelleen. Sen vuoksi on hienoa, 
että esimerkiksi Supercellin kaverit tekevät tätä 
Me-kampanjaa. Syrjäytyminen on tikittävä ai-
kapommi, sillä eihän missään maailmassa nuorten 
syrjäytyminen ole johtanut siihen, että nuorten 
huumeidenkäyttö tai väkivalta vähenisivät. Ja nyt 
kun tulee vielä tällainen pandemia, syrjäytyminen 
tulee lisääntymään.

Olemmeko ns. kahden kerroksen väkeä, vai 
mistä nyt pitäisi puhua?
On kiinnostavaa yhteiskunnallisesti, että kuilu ih-
misten välillä kasvaa. Miten sitä voisi käsitellä elo-
kuvassa? Olisiko joku aihe, jolla pystyisi rakenta-
maan siltoja? Tämä erkaneminen ei tule olemaan 
yhteiskunnalle eikä ihmisille hyvä asia, vaan tur-
mio tulee jossain vaiheessa – se on iso katastrofi. 
Pelkästään Amerikkahan on täysin sekaisin, hy-
vänä esimerkkinä Black Lives Matter -kampanjan 
esiin tuomat aiheet. Huolestuttaa se, että tietoon 
turtuu, ja että ihmiset eivät ole oppineet omasta 
historiastaan tarpeeksi. Saattaa tulla pahoja yh-
teentörmäyksiä seuraavan 50 vuoden aikana.

Miten ajan henki vaikuttaa elokuvantekoon? 
Esimerkiksi John Waynen näyttely peruttiin 
USA:ssa, kun hän oli mm. Playboyssa sanonut 
kannattavansa valkoisten ylivaltaa.
Kyllä se varmaan muuttaa elokuvanteon mah-
dollisuuksia ihan positiiviseen suuntaa. Mutta 
tällä hetkellä pikkusen ollaan yliherkkiä. Tällaiset 
johnwaynien ja patsaiden alas ajamiset ovat sitä. 
Niiden pitäisi jäädä historiaan, että niistä voitai-
siin oppia. Varmasti John Wayne on ollut rasisti, 
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mutta pitäisi vain selittää, missä kontekstissa ne 
jutut ovat aikoinaan olleet. Perumiset ja poistami-
set ovat mielestäni vähän hätiköityjä ja vain lisää-
vät juopia ihmisten välille.

Tietyssä ajassa on tapahtunut tiettyjä asioita. 
Jos mennään Rooman historiaan, niin ei siinä tou-
hussa ollut mitään järkeä. Kohta pitäisi kaikki mu-
seotkin poistaa. Minusta pitäisi vain paremmin 
selittää se ajanjakso, jossa asioita tapahtuu.

Jos olisit nyt Amerikassa, Kätilöt ja muut olisi-
vat jääneet tekemättä. Mitä siellä nyt tekisit?
Olin ollut kauan poissa Suomesta ja tulin tänne 
tekemään ainoastaan Puhdistusta. Tein silloin 
vielä Jenkeissä The Resident -elokuvaa. Tykkäsin 
Puhdistuksen tekemisestä ja rakastuinkin siinä 
matkan varrella. Puhdistus oli hyvä kokemus sii-
näkin mielessä, että näyttelijäntyön ohjaus sujui. 
The Residentissä oli vaikeuksia, sillä takana oli 
iso studio ja näyttelijänä kahden Oscarin voittaja, 
joka tiesi hyvin itsekin saaneensa kaksi Oscaria.

Työsuhde oli hyvin erilainen kuin täällä Suo-
messa. Jos täällä saat näyttelijöiden luottamuksen, 
he ovat valmiit uimaan kokeelliseenkin työsken-
telytapaan, josta voi sitten syntyä jotain aitoa ja 
hyvää. Pidin siitä kokemuksesta. Ja elokuvat, joita 
tarjottiin Amerikassa näiden Resident-elokuvien 
jälkeen, olivat kauhuelokuvatyylisiä. Jos olisi tar-
jottu jotain draamaa, olisin varmaan mennyt teke-
mään, mutta nyt en.

Esimerkiksi Schindlerin lista -tyyppisiä ei tehdä 
ollenkaan, ei ole tehty enää 10 vuoteen. Kaikki 
draamat tehdään tosi pienellä budjetilla, mutta 
isot studioelokuvat tehdään 100 miljoonasta ylös-
päin. Se hintahaitari, jolla draamaelokuvaa tehtiin 
aikoinaan, se katosi.

Sodankylän festareilla ohjaajilta kysytään, 
minkä elokuvan ottaisit mukaan autiolle saa-
relle. Kaikki ovat valinneet 20–50-lukujen elo-
kuvia, kukaan ole valinnut tästä päivästä. Miksi?
Luulen, että aika paljon johtuu hifistelystä! Vanhat 
kuulostavat makeammilta kuin ovat. Ihmiset vasta-
tessaan haluavat näyttää, että heillä on elokuvatun-
temusta ja he tuntevat elokuvahistoriaa. Mutta luu-
len, että tällaiset Chaplinit ja muut ovat luottovas-
tauksia. Jos pitäisi juosta DVD-hyllyn kautta niin 
luulenpa, että ottaisivat viihteellisemmän elokuvan.

Kanadalainen elokuvaohjaaja Denys Arcand on 
sanonut, ettei nykyihmisistä saa hyvää elokuvaa. 
”Olemme rikkaita, lihavia ja ikävystyttäviä.”
Riippuu vähän mitä hakee. Rikkaista, lihavista 
ja hölmöistäkin voi saada kiinnostavia elokuvia. 
Mutta jos hakee noista historiallisista elokuvista 
synkkyyttä, niin kuin hänkin on varmaan hakenut, 
niin ihmisten vapaa-ajan käyttö on muokannut 
meidät niin, että meille jää syviä pistohaavoja vä-
hemmän kuin ennen jäi. Tällaista heittäytymistä 
niin kuin oli esim. Helene Schjerfbeckillä, joka sii-
vosi joka aamu talon ja sen jälkeen maalasi ja teki 
näin 365 päivää vuodessa kymmenien vuosien 
ajan - niin eihän tällaista antautumista maapallolla 
enää ole. Ihminen on antautunut vapaa-ajalle. 
Ehkä se on tehnyt meistä tylsempiä, mutta myös 
vapaampia, joten en näe sitä välttämättä niin hai-
tallisena asiana.

Minkä elokuvan sinä ottaisit autiolle saarelle?
Muutamia sellaisia merkityksellisiä on, esimer-
kiksi Rita Hayworth-elokuva Avain pakoon. Toi-
nen, joka teki syvän vaikutuksen, on Schindle-
rin lista. Mutta ohjaajapuolelta on Paul Thomas 
Andersonin ohjaama There will be blood, tehty 
USA:ssa vuonna 2007. Se on niin hienosti ku-
vattu, näytelty ja ohjattu. Se on minun mielestäni 
yksi täydellisimpiä elokuvia, joita on tehty.

Minkälainen on Kruununhakasi?
Olen asunut kaikkialla Helsingissä, mutta Kruu-
nunhaasta olemme Kristan kanssa tykänneet 
tosi paljon. Arkkitehtuurin lisäksi täältä on lyhyt 
matka kaikkialle. On viihtyisää, tarpeeksi tapah-
tumia ja Tervasaari - meillä ei ole täältä kiirettä 
pois. Vaikka täältä puuttuu sellainen kevyt olut-
kuppila, johon voisi mennä lukemaan lehteä, istua 
mukavasti ja juoda olutta.

Kun luen Krunan Facebook-sivustoa, vaikut-
taa siltä, että on täällä joitakin hyvin närkästy-
neitä. Mutta periaatteessa tunnelma on positiivi-
nen, jopa lähiömäinen, ihmiset iloisia ja moikkaa-
vaisia ja keskustelevia. Jopa niin, että jos on kiire 
töihin, kadulla joutuu vaihtamaan kadun puolta, 
että ehtisi. Kun kääntyy liikenneympyrästä Lii-
sankadulle, niin tulee sellainen olo, että on poissa 
kaupungista, vaikka on täysin kaupungin yti-
messä. Todella tykkään olla täällä.
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 RIITTA HEIMONEN    PIETARI KARPPINENKURKISTAN TILAAN

R aitiovaunu 7 kolkkaa Liisankadulla ja 
kaartaa kohti Snellmaninkatua. Liisan-
katu kuhisee elämää. Syyslukukauden 

aloittaneiden nuorten parvet täyttävät kadun, ja 
tietyö peittää metelillään autojen äänet.

Jos osaa katsoa sopivasta kulmasta, voi nähdä 
talon 29 katolla yksinäisen kupolin. Sen sipuli-
mainen muoto kertoo, että paikalla on ortodoksi-
nen pyhäkkö. Kupolimuoto symboloi sammuma-
tonta rukouksen liekkiä.

Mennään katsomaan, mitä Pappilataloksi kut-
suttu rakennus kätkee sisäänsä. Kadun meteli 
kaikkoaa jo porraskäytävässä. Ylimmässä, neljän-
nessä kerroksessa, ovi aukeaa tavallisen oloiseen 
huoneistoon. Eteinen ei vielä kerro, mitä yhden 
oven taakse kätkeytyy.

Liisankadun PYHÄKKÖ
Ortodoksisen seurakunnan Kotikirkko on kuin kätketty 
aarre Pappilatalon suojissa, kattojen korkeudella.

”Tervetuloa Helsingin ortodoksisen seurakun-
nan Kotikirkkoon”, isä Heikki Huttunen toivottaa. 

Kun hän avaa oven, ikonit ja kullan kimallus 
saavat tulijan huokaamaan. Iltapäivän aurinko 
paistaa sisään ikkunarivistöstä. Se saa kullan hei-
jastamaan valoa takaisin niin, että melkein häikäi-
see. Kulta viittaa aurinkoon, Jumalaan, valtaan ja 
rikkauteen. Keskiajan taiteessa kulta symboloi tai-
vasten valtakuntaa.

Ikoneita on monta jo tilan etuosassa. Ne välit-
tävät ortodoksista uskonoppia ja sanomaa kuvan 
kautta yhtä lailla kuin kirjoitettu sana. 

Punainen matto johdattaa peremmälle ikonos-
taasin eli alttariseinän eteen. Keskellä olevan Py-
hän portin oikealla puolella on Kristuksen ja va-
semmalla puolella Jumalansynnyttäjän ikoni. Kaksi 
isoa, kullattua kynttelikköä reunustaa ikonostaasia.
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Isä Heikki Huttunen on seurakunnan moni-
kulttuurisen työn pappi. Kotikirkko on hänelle 
työn fyysinen keskus ja kaikessa arvokkuudessaan 
myös työsuhde-etu.

Ortodoksisen seurakunnan monikulttuuri-
suustyössä on mukana Huttusen lisäksi myös toi-
nen pappi ja viisi muuta työtekijää. Kotikirkossa 
toimitetaan joka sunnuntai palvelus ruotsiksi, 
englanniksi, kreikaksi, romaniaksi ja arabiaksi.

”Sunnuntaisin Kotikirkon tunnelma on ainut-
laatuinen. Jumalanpalvelukseen osallistuu maksi-
missaan satakunta seurakuntalaista. Palvelus alkaa 
kymmeneltä, ja viimeiset poistuvat iltapäivällä 
kirkkokahvien jälkeen kellon lähestyessä neljää”, 
Huttunen kertoo. Monille muualta muuttaneille 
ortodokseille kirkko tuo turvaa, kun kotimaa on 
jäänyt taakse. Ortodoksinen yhteisö tulee pian tu-
tuksi, ja kirkkokahveilla kielten sekamelska pulp-
puaa iloisesti.

Kotikirkossa on kello viiden ehtoopalvelus 
suomeksi maanantaista torstaihin. Keskiviikkoaa-
muisin on suomenkielinen palvelus kahdeksasta 
yhdeksään. Tilassa on myös paljon muita kirkol-
lisia toimituksia: häitä, kastetilaisuuksia ja vaina-
jien muistorukouksia.

”Kirkon tulisi olla kuin toinen koti. Monelle 
se onkin, myös minulle. Hiljennyn täällä yksin en-
nen palveluksen alkua. Kirkon syvin merkitys on 
kuitenkin yhteisössä. Se syntyy siitä, mitä teemme 
yhdessä, ei pelkästään tilasta.”

Koronakevään ja -kesän aikana sunnuntaipal-
velukset on pidetty talon autoista tyhjennetyllä 
takapihalla, ja asfaltille on kannettu tarvittava esi-
neistö. Kesäkirkon kattona on taivas, seininä yh-
teisöllisyys.

Kun Liisankatu 29:n julkisivua katsoo tar-
kemmin kadulta, huomaa, että se poikkeaa mer-
kittävästi alueen rakennuksista. Rakennusta pi-
detään kulttuurimonumenttina, sillä se on mah-
dollisesti ainoa suomalaisen arkkitehdin luomus, 
joka noudattaa slaavilaisen arkkitehtuurin muo-
tokieltä siviilirakennuksessa. Slaavilaisen bysant-
tilaisuuden tunnusmerkit näkyvät muun muassa 
pyörökaarina ikkunanpielissä ja ylöspäin suippe-
nevina kölikaarina.

Talon arkkitehtina toimi vapaaherra, myö-
hemmin senaattori ja pankinjohtaja Sebastian 
Gripenberg (1850–1925).

Varat tontin ostoon ja Pappilataloksi nimetyn 
rakennuksen pystyttämiseen tulivat venäläiseltä 
valtioneuvokselta Jakov Tsernyseviltä ja hänen 
vaimoltaan Jekaterinalta. Lahjoitus oli merkittävä, 
ja Kotikirkko pyhitettiin lapsettomaksi jääneen 
pariskunnan muistoa kunnioittaen Pyhien apos-
toli Jaakobin, Herran veljen ja suurmarttyyri Ka-
tariinan kirkoksi. 

Talon peruskivi kannettiin liturgian jälkeen 
ristisaatossa Pyhän Kolminaisuuden kirkosta Lii-
sankadulle toukokuussa vuonna 1904. Pappilatalo 
vihittiin käyttöön 17. lokakuuta 1905.

Taloa suunniteltaessa pidettiin tärkeänä, että 
papiston ja kirkonpalvelijoiden, myös kirkkolei-
vänpaistajan, tuli saada talosta asunto. Näin teh-
tiin, ja kirkkoleivänpaistajan leivinuuni hehkui 
kuumana hänen kaksiossaan aamuvarhaisesta 
alkaen.

Pappilatalo on myös seurakunnan hallin-
nollinen ja toiminnallinen keskus.  Siinä toimii 
muun muassa kirkkoherran virasto, Ortodoksi-
viesti-lehden toimitus ja kirjasto. Pappilatalosta 
johdetaan myös seurakunnan diakonia- ja kas-
vatustyötä, sisäistä ja ulkoista tiedottamista sekä 
kiinteistöhuoltoa.



Monitoiminainen
Muoti tuo Leena Sarvelle leivän, viini on harrastus, mutta koirat ovat niin 
tärkeitä, että hän hyväksyi kosinnankin vasta tulevan aviomiehen luvattua, 
että myös Leenan kolme koiraa ovat tervetulleita yhteiseen kotiin.
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 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ

K ruununhakalaiset ovat tottuneet näke-
mään pitkän, liehuvahiuksisen naisen ul-
koiluttamassa koiriaan Pohjoisrannassa. 

Meri on Leena Sarvelle tärkeintä Kruununhaassa. 
”Järvi on pelottava, koska se ei vie minnekään. 
Meri on avoin kutsu”, hän sanoo tyhjentävästi.

Leenalla on nippu ammatteja: tyylikonsultti, 
kouluttaja, luennoitsija, näytösten ja tapahtumien 
järjestäjä, pukeutumisneuvoja. Hän on myös toi-
minut kansainvälisten koirakilpailujen juontajana.  
Ammatit kuulostavat hohdokkailta, mutta todel-
lisuus on usein hikinen, rankka ja vastuullinen, 
leipä on suhdanteista kiinni.

Leenan elämän suunnan ratkaisivat aikoinaan 
pituus ja ensimmäinen koira Piki.  Palataan Pikiin 
vähän tuonnempana.

Jo 13-vuotiaana hän oli 180 senttiä pitkä ja sai 

tietysti haukkumanimiä luokkakavereiltaan. Hän 
oli Eiffeli tai Rahvi (Kirahvi). Ja kun hän kulki ku-
marassa näyttääkseen lyhyemmältä, häntä ran-
gaistiin nimellä Letku. ”Minä olin takarivin tyttö. 
Pilkka satutti.”

Sitten eräänä päivänä murrosikäinen Leena 
lähti äitinsä kanssa ostamaan itselleen talvitakkia 
Teinitalosta. Yrityksen mainospäällikkö huomasi 
hänet ja kehotti hakemaan mallin töitä. Äiti vei 
tyttärensä Kerttu Selinin mannekiinikouluun. Se-
lin kiinnostui, mutta pyysi Leenaa tulemaan takai-
sin vasta parin vuoden kuluttua.

16-vuotiaana Leena sijoittui Tähtimalli-kil-
pailun kärkeen ja hänet valittiin myös yleisön 
suosikiksi. Mallinura lähti käyntiin.  Luokka-
kaverit katselivat perään, kun Eiffeli hyppäsi 
taksiin koulun edessä ja lähti kuvauskeikalle. 
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80-luvun nousukaudella tahti kiihtyi ja keik-
koja tuli myös ulkomaille. Pian Leena ansaitsi 
niin hyvin, että hän saattoi hankkia oman asun-
non ja auton.

”Onni potkaisi, kun Lenita otti minut ulko-
maan kiertueilleen mukaan. Hän yhdisti näytök-
siinsä suomalaiset vientituotteet ja me mallit esit-
telimme suomalaista muotia. Lenita piti tiukkaa 
kuria, mutta kiitos hänen näin Kalifornian, Mek-
sikon ja Japanin, sekä Euroopan pääkaupungit.  Ei 
parikymppinen olisi mitenkään muuten voinut 
päästä näihin paikkoihin. Tein Lenitan kanssa töitä 
yhteensä kymmenen vuotta. Hän on kova mimmi, 
mutta olemme edelleen ystäviä ja soittelemme.”

Nuorena mallina Leena olisi saattanut olla hy-
väuskoinen saalis niin lähentelijöille kuin juoru-
lehdillekin, mutta hänellä on vain hyviä muistoja 
nuoruuden malliajoista: ”Olen ollut onnekas. Me-
Too-kaltaista häirintää ei ollut. Julkisuus oli pel-
kästään positiivista. Rakastan yhteistyötä ja olen 
saanut työskennellä parhaitten kanssa”.

Tärkeät & rakkaat koirat / Lapsena Leena 
ulkoilutti leikkikoiraansa, kunnes sai kahdeksan-
vuotiaana oman kääpiövillakoira Pikin. Siitä alkoi 
elämä koirien kanssa.

Rakkaus koiriin ja halu menestyä niiden kanssa 
kaatoivat ensimmäisen avioliiton. Leena kiersi iso-
villakoiran kanssa jokaisena viikonloppuna näytte-
lyissä ympäri maata.  Jo edellisenä yönä ennen mat-
kaa alkoivat hengästyttävät valmistelut: koiran pesu 
ja turkin kuivaus, tupeeraus ja lakkaus (nyttemmin 
lakka on kielletty). Autoon, ja esimerkiksi Peräsei-
näjoelle. Takaisin kotiin, jossa odotti lakan moni-
vaiheinen poistaminen koiran turkista.

Koirat saivat rusetteja näyttelyissä ja kilpailu-
henkinen Leena oli tyytyväinen. Niin myös koi-
rat: ”Koiran on oltava täynnä itseään ja nautittava 
esiintymisestä, muuten ei palkintoja tule”.

Toisen avioliittonsa Leena solmi vuonna 1995 
toimitusjohtaja Seppo Hannikaisen kanssa sillä 
ehdolla, että liittoon sopii myös kaksi isovillakoi-
raa ja kääpiövillakoira.

Leena kiersi kilpailemassa koirineen myös ul-
komailla. Yksi hänen kasvattajauransa huippuhet-
kistä oli, kun toinen hänen isovillakoiristaan voitti 
Maailmanvoittaja-tittelin Kööpenhaminassa. 

Monacossa ja San Remossa pitkä, kaunis vaalea-
verikkö uljaine koirineen oli niin vaikuttava näky, 
että paikallistelevisio pyöritti pitkään videota 
heidän esiintymisestään. Myös hotelli otti näyt-
tävästä parista kaiken irti ja ylpeili, että voittoisa 
koira asui juuri heidän hotellissaan.

Leena juontaa suuria kansainvälisiä koiranäyt-
telyitä. Se on vaativaa muun muassa siksi, että 
hänen on kyettävä tunnistamaan 300 eri rotua il-
man, että aikaa koiriin tutustumiselle juuri jää. 
Esimerkiksi erilaiset mäyräkoirarodut poikkeavat 
erittäin vähän toisistaan. Joskus on myös hanka-
laa ääntää koirien nimiä. Nimet saavat miettimään 
koiran omistajan mielikuvitusta – kuten esimer-
kiksi Larinkallion  caccacasan tapauksessa.

Nyt Leenalla on kaksi Pomeranian kääpiöpys-
tykorvaa eli pommia, pojat Rafa ja Leksa.

Muodin ammattilainen / Tyttären syntymän 
jälkeen Leena jätti mallin työt ja perusti 1997 
Leena Sarvi Consulting -toimistonsa. Hän jakoi 
ainoastaan kymmenen mainoslehtistä yritykses-
tään. Se kannatti, koska kaikista kymmenestä tuli-
vat hänen ensimmäiset asiakkaansa.

”Vedän asiakasiltoja, juonnan messuilla, jär-
jestän näytöksiä, annan pukeutumisneuvoja, luen-
noin, opetan vaikka korkeilla koroilla kävelemistä. 
(Nyt uudet korkokengät potkaistaan jaloista jo 
ennen hääkakkua.) Haistelen trendejä ja pysytte-
len ajan hermolla.”

Hän on kouluttanut esimerkiksi toiveikkaita 
Miss Suomi -kandidaatteja. Ensimmäiseksi hän 
kyselee heidän motiivejaan. Joku kertoo aina 
haaveilleensa misseydestä, toinen sanoo mum-
min patistaneen osallistumaan. Leena on inho-
realistinen ja kehottaa useimpia opiskelemaan ja 
hankkimaan itselleen kunnon ammatin: ”Olisi 
väärin suositella kokeilemaan uraa, jolle tytöllä 
ei ole mitään mahdollisuuksia”.

”Julkisuus on raakaa ja kysynkin misseydestä 
haaveilevilta, ovatko he valmiita olemaan loppu-
elämänsä kriittisen katseen kohteena. Painotan, et-
teivät he avautuisi liikaa julkisuudessa. Kun kerran 
puhuu yksityisasioistaan, on aina vapaata riistaa.”

”Jos joku tulee pyytämään apua, yritän vahvis-
taa heikkoa itsetuntoa. Nuoruuteni eiffelikokemus-
ten ansiosta ymmärrän hyvin tyttöjen ongelmia. 
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Psykologisia neuvoja en ryhdy antamaan, vaan 
neuvon niitä kaipaavia asiantuntijan luo.”

Leena ei myöskään pidä laihdutussaarnoja 
pulskalle asiakkaalle, vaan etsii, kunnes tälle löy-
tyy sopiva vaate. Hän lähtee myös vaateostoksille 
miesten kanssa, jotka turhautuneet vaimot ovat 
lähettäneet hänen luokseen.

Leena on auttanut myös transmiehiä ostamaan 
itselleen naisten vaatteita. Kerran hän oli tuoma-
roimassa heidän Miss Navetta -kilpailujaan, joihin 
miehet olivat valmistautuneet pukeutumalla naisten 
vaatteisiin. Samaan aikaan televisiossa alkoi lätkän 
MM-kisat. Kilpailu unohtui, kun miehenköriläät 
ampaisivat korvarenkaat kilisten television ääreen.

Viisasten juoma / Leenan ja Seppo Hannikai-
sen elämään kuuluu hyvä viini, ja sitä myös arvos-
tetaan asianmukaisesti. Leena innostui viineistä 
miehensä ansiosta. Hänelle on myönnetty rita-
rin arvo viiniritarijärjestössä Brotherhood of the 
Knights of the Vine Finland.

Ennen kuin Leena ritaroitiiin, hänen oli selvit-
tävä sokkotestistä. Kolmen erilaisen punaviinin ja 
yhden jälkiruokaviinin alkuperä oli tiedettävä ja 
viinit nimettävä. Hän tuli jaetulle toiselle sijalle.

”Samppanja on parasta kylmänä, kuivana ja il-
maisena”, siteeraa Leena Winston Churchilliä.
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Ensimmäisen kerran Suna Vuori astui 
kahvilaan nuorena Helsingin yliopiston 
opiskelijana 1980-luvun loppupuolella.

”Aivan kuin olisin tullut vanhaan keskieuroop-
palaiseen kahvilaan. Tunnelma oli arvokas mutta 
rento. Ja mitkä näkymät Senaatintorille.”

Suna tuli usein kahvilaan yksin kirja kainalos-
saan – kuten moni muukin.

”Sinne pystyi tulemaan niin  luontevasti yksin, 
mikä ei tuolloin ollut tavanomaista Suomessa.”

Vuonna 2001 Suna Vuori muutti perheineen 
Kruununhakaan odottaessaan toista lastaan.

”Molemmat lapseni ovat nukkuneet kantokas-
sissa Engelin ikkunasyvennyksillä ja kasvettuaan 
he pääsivät myös kahvilan aamiaisille.”

Lapset ovat jo aikuisia, mutta he käyvät edel-
leenkin silloin tällöin Engelissä syömässä aa-
miaisen.

”Vaikka me heidän vanhempinaan olemme 
eronneet, he käyvät kahvilassa isänsä tai minun 

Pitkä tiivis suhde 
Suna Vuori on käynyt Café Engelissä kolmekymmentä vuotta, sen perustamisessa 
lähtien. Elämässä moni asia on muuttunut, mutta kahvila on pysynyt – onneksi.

kanssani. Tosin silloin tällöin käymme yhdessä 
koko vanha perhe.”

Kun Engelin kiinteistöä remontoitiin vuosina 
2010–2011, Sunaa pelotti avautuuko kahvila enää 
ollenkaan.

”Onneksi avautui ja entistä ehompana.”

Neljä vuotta sitten viestintäyrittäjänä ja toimitta-
jana työskentelevä Suna Vuori vuokrasi Svart Hel-
sinki -yritykselleen tilat Helenankadulta, kiven-
heiton päästä Café Engelistä.

”Nykyään käyn kahvilassa miltei päivittäin 
lounaalla. Usein myös aamiaisella, koska haudu-
tettu puuro on erityisen hyvää.”

Koronakeväänä Suna Vuori oli Engelin viimei-
simpiä asiakkaita. Kun ovet avautuivat, hän oli en-
simmäisten joukossa.

”Suhteeni Café Engelin kanssa on pitempi 
kuin yksikään parisuhteeni. Siellä minut on nähty 
niin nuolemassa haavojani kuin iloitsemassa on-
nen hetkistäni.”
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K erran Seppo jutteli näyttelijä Jari 
Hietasen kanssa siitä, mikä on teatteri-
työn maagisin hetki. Hietasen mielestä 

se on kello 19, kun katsomo hiljenee, tunnelma 
on odottava, valot sammuvat ja esirippu avautuu. 
Näyttelijästä tulee roolihenkilö, johon katsoja on 
päättänyt uskoa.

”Minun maagisin hetkeni tapahtuu harjoituk-
sissa. Olen sanonut näyttelijälle, että otetaan uu-
siksi ja vielä kerran uusiksi ja sitten yhtäkkiä nak-
sahtaa. Privaatti-ihminen katoaa, rooli alkaa elää. 
Tarina voi alkaa.” Sepon suurin työ onkin valmis-
tella harjoitusprosessista niin luottavainen, että se 
rohkaisee kokeilemaan ja ruokkii luovuutta, niin 
etteivät näyttelijät aristelisi toisiaan eivätkä häntä.

”En totu koskaan ensi-iltaan. Saatan tulla ai-
kaisin aamulla teatteriin ja ilmassa on jo jänni-
tystä. Iltaa varten on lähetetty kukkia, ne tuok-
suvat, on ensi-iltalahjoja, näyttelijöillä on onnea 
tuovat talismaaninsa. En saa onnitella heitä, koska 
se tietää huonoa onnea. Sitten alkaa näytelmä, 
jonka kanssa olen tehnyt esimerkiksi vuoden 
töitä. Silloin itken aina. Itkuun liittyy sekä vapau-
tumisen tunne, koska lapsi lähtee nyt omillaan 
maailmalle että pelko siitä, miten se pärjää.”

”Tiedän itsekin näyttelijänä ne paineet, jotka 
liittyvät roolin tekemiseen. Siksi en puutu ensi-il-
lan jälkeen enää näyttelijöiden työhön.”

Vaasa on kulttuurikaupunki, jonka teat-
teri kolmine näyttämöineen luetaan keskisuuriin 
teatteritaloihin. Tutkimusten mukaan vaasalaiset 
käyttävät Suomessa eniten kulttuuripalveluja vuo-
dessa. Kulttuurin kulmakivet ovat kaupungin oma 
teatteri, museo ja orkesteri. Valtakunnallisen me-
dian huomio ei juuri osu Vaasaan, mutta paikalli-
nen media on sitä valppaampi.

ENSI-ILTAAN en totu
”Saatte minusta johtajan, joka itkee ja nauraa paljon ja punastuu usein.”  
Näin kruununhakalainen Seppo Välinen esitteli itsensä henkilökunnalleen 
aloittaessaan työnsä Vaasan kaupunginteatterin johtajana. Korona aiheutti 
uuden johtajan uran suurimman kriisin. Mutta ensi-illat, ne saavat itkemään.

 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ

Sepolla on johdettavanaan noin 70 hengen 
tiimi ja kaksin verroin väkeä silloin, kun vuorossa 
on ooppera, jolloin orkesteri liittyy mukaan. Hä-
nen tuloaan teatterin uudeksi johtajaksi vuonna 
2019 helpotti se, että henkilökunta oli pyytänyt 
häntä hakemaan paikkaa Sepon aikaisemman vie-
railuohjauksen innoittamana.

Seppo oli opiskellut teatterin johtamista 
Teatterikorkeakoulussa, koska johtaminen kiin-
nosti. Silti ensimmäinen työpäivä jännitti: ”Uusi 
johtaja haluaa tuoda tullessaan uusia työskente-
lytapoja. Kuitenkin hänellä on usein vastassaan 
äänetön seinä, jossa lukee, että näin on aina en-
nenkin tehty ja se seinä pitää rikkoa ihmisiä louk-
kaamatta. Minulle tärkeätä on tehdä päätöksiä, 
joihin sitoudutaan niin, että kaikki tietävät mitä 
tehdään ja miksi”.

Ensimmäisessä puheessaan henkilökunnalle 
Seppo ilmoitti, että olette nyt saaneet johtajan, 
joka nauraa ja itkee paljon sekä punastuu usein. 
Hän myös kertoi, mitä taide hänen mielestään 
on ja miten taidetta tehdään hänen kaudellaan ja 
miksi taiteen tekeminen on niin tärkeää. Johtajan 
työhön kuuluvien kaavakkeiden pyörittämisen 
ohella hän haluaa koko ajan muistuttaa taiteen 
merkityksestä, koska se on kaiken ydin.

Torstai 12. Maaliskuuta oli vielä tavalli-
nen päivä teatterilla. Uusi lastennäytelmäkin 
sai ensi-iltansa. Seuraavana päivänä korona py-
säytti Suomen. Seppo istui valoisassa työhuo-
neessaan ja mietti, että nyt ollaan kuin tieteise-
lokuvassa. Enää ei jaeta maagisia hetkiä yleisön 
kanssa. Hänen Vaasan aikansa pahin ja paras 
hetki oli, kun hän joutui ilmoittamaan lomau-
tuksista. ”Monet halasivat ja kehottivat soitta-
maan, jos tarvitsen tukea. Se oli ihmeellistä.” 
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Mutta uusi tilanne vaati uudet suunnitelmat. 
”Oli koskettavaa, kun kerroin, että nyt alamme 
tehdä teatteria koronan ehdoilla. Kaikki hurra-
sivat. Teimme esityksiä nettiin, Vaasan radioon 
ja kuvapuhelimella vanhainkoteihin.”

Nyt Sepon ajatukset ovat jo näytäntökauden 
2021–22 ohjelmistossa. Sanotaan, että teatterin 
johtaminen on yksi vaikeimmista ammateista. 
Alaisina on luovia ihmisiä, mutta heidän lahjak-
kuudessaan on eroja. Miten suunnitella ohjel-
misto, joka sekä tyydyttäisi taiteelliset vaatimuk-
set ja taloudelliset odotukset että motivoisi näyt-
telijät. Teatterilla on myös velvoite esittää ooppera 
kerran vuodessa.

”Joskus tuntuu, että talo on kuin päiväkoti 
täynnä villejä lapsia, joille täytyy keksiä tekemistä. 
Siksi pitää löytää näytelmiä, jotka tarjoavat kai-
kille töitä. Haluan myös haastaa heitä kykyjensä 
äärirajoille, ja talon näyttelijäyhdistyksen on myös 
hyväksyttävä roolivalinnat.”

”Tänä syksynä Vaasassa vierailee neljä oh-
jaajaa, joista jokainen on ollut myös teatterin-
johtaja. En minäkään varmaan johda loppuelä-
määni. Johtajan työn hieno puoli on se, että voin 
pyytää lahjakkaita ihmisiä töihin ja samalla op-
pia heiltä. Ei johtajuus meidän alallamme ole 
niin kummallinen juttu, koska perustyöhön tai-
teilijaksi voi aina palata.”

Kulttuurikaupungin ihmiset ovat vaativa 
yleisö. Seppo haluaa oppia tuntemaan, mitä poh-
jalaiset toivovat teatteriltaan. ”Täällä tullaan luon-
tevasti teatteriin, mutta pohjalaiset eivät päästä 
helpolla. Vertailun vuoksi: olin menossa ohjaa-
maan Rovaniemelle ja otin taksin lentokentältä. 
’Missä semmoinen teatteri on?’, kysyi kuski. Kou-
volassa taas kansa höpöttää niin, ettei ruokakau-
pasta pääse ulos.”

Seppo on kotoisin Jyväskylästä. Kuusivuo-
tiaana hänet vietiin teatteriin ja Seppo meni sekai-
sin; Valot! Oikea hevonen lavalla! Katsomon ko-
hina! Teatterin kuningaskuntaan hän halusi mu-
kaan. Seurasi näytelmäkerhot, harrastelijateatte-
rit, koulunäytelmän ohjaukset. Pienen pähkäilyn 
jälkeen hän päätti tähdätä teatteriuralle. Kotona 
hänen valintaansa tuettiin täysillä. Olihan hänet 
pantu lapsena ottamaan viulutuntejakin. Sepolla 
on myös kaunis tenori.

Seppo opiskeli ensin Turun taideakatemian 
musiikkiteatterin koulutusohjelmassa, josta val-
mistui näyttelijäksi. Teatterikorkeakoulussa hän 
opiskeli myöhemmin sekä teatterin että tanssin 
opettajaksi. Musiikkiteatterista, jossa yhdistyy ta-
rina, tanssi ja musiikki, tuli hänen juttunsa. Oh-
jaajantyö seurasi mukana ja näytteleminen alkoi 
vähitellen jäädä.

Vaasasta on noin neljän tunnin junamatka 
Helsinkiin, mutta Seppo tulee viikonloppuisin 
yleensä kotiinsa Kruununhakaan. Helsingissä hän 
käy katsomassa kriitikkojen eniten haukkumat 
esitykset ja huomaa usein olevansa eri mieltä kuin 
arvostelut. ”Minä rakastan jokaista, joka on otta-
nut teatterin haasteen vastaan.”

Hakiessaan uutta asuntoa kymmenisen vuotta 
sitten Sepon ehdottomana toiveena oli, että uusi 
asunto ulottuu läpi talon ja sen ikkunoista nä-
kee puita ja merta. Kruununhaan asunto ei täyt-
tänyt yhtäkään näistä toiveista, mutta siihen hän 
ihastui: ”Ajattele, Vaasassa autot häiritsevät unta, 
Kruununhaassa mustarastas”.
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 JAAKKO MALMIVUO    WIKIPEDIA

SUOMALAINEN NOBELISTI 
RAGNAR GRANIT 
teki Nobel-palkintoon johtaneet 
tutkimuksensa Kruununhaassa.

Tiesitkö, että suomalaisia nobelisteja on-
kin viisi: F. E. Sillanpään, A. I. Virtasen, 
Martti Ahtisaaren ja Bengt Holmströmin 

lisäksi Nobel-palkinnon on saanut vuonna 1967 
Ragnar Granit silmän värinäkemistä koskevista 
tutkimuksistaan. Tätä tutkimusta Granit teki Sil-
tavuorenpenkereellä Kruununhaassa sijaitsevassa 
Helsingin yliopiston Fysiologian laitoksessa.

Ragnar Granit syntyi vuonna 1900 Oulunky-
lässä, silloisessa Helsingin maalaiskunnassa. Gra-
nitien suku oli ammoisista ajoista lähtien asunut 
Korppoossa.

Ragnar kävi oppikoulun Helsingfors Svenska 
Normallyceumissa. Hän opiskeli lääketiedettä 
Helsingin yliopistossa ja väitteli tohtoriksi 1926. 
Vuosina 1937-1940 hän oli professori Fysiologian 
laitoksella Kruununhaassa.

Granit tutki silmän verkkokalvolla olevien ais-
tisolujen, sauvojen ja tappien ja niihin yhteydessä 
olevien hermosolujen vasteita erilaisille valoär-
sykkeille. Värien näkemisestä oli olemassa Tho-
mas Youngin ja Hermann von Helmholtzin teoria, 
jonka mukaan tappisolut ovat jakautuneet eri vä-
reille herkkiin ryhmiin. Näiden yhteistoiminnan 

Arkkitehti Gustaf Nyströmin piirustus Fysiologian laitoksesta.
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Ragnar Granit tutkimuslaboratoriossaan Fysiologian 
laitoksella Kruununhaassa 1930-luvulla.

kautta silmä aistii koko spektrin kaikki värit. Gra-
nit mittasi tappisolujen biosähköisiä vasteita käyt-
täen Alvar Wilskan kanssa kehittämäänsä mikro-
elektrodia. Elektrodin mittaama biosähköinen 
vaste vahvistettiin elektronisella vahvistimella ja 
se esitettiin oskilloskoopin kuvaputkella. Granit 
pystyi osoittamaan, että silmän verkkokalvolla oli 
kolmenlaisia tappisoluja. Ne olivat herkkiä punai-
selle, vihreälle tai siniselle valolle. Tämä periaate 
on sama kuin esimerkiksi television tai tietoko-
neen näyttöruudun tapa esittää kaikki spektrin vä-
rit näiden kolmen värin yhdistelmänä.

Talvisodan jälkeen mahdollisuudet tutkimus-
työn tekemiseen Suomessa olivat vaatimatto-
mat. Vuonna 1940 Ragnar Granit sai kutsun Yh-
dysvaltoihin Harvard Universityyn. Matkaliput 
koko perheelle oli jo hankittu, kun hän sai kutsun 
myös Tukholmaan, Karoliiniseen Instituuttiin. 
Hän valitsi jälkimmäisen. Intohimoisena purjeh-
tijana hän purjehti sinne omalla purjeveneellään 
9.8.1940. Tukholmassa hän saattoi puhua äidin-
kieltään ja siellä hän oli lähempänä sukujuuriaan 
Suomessa. Vuonna 1941 Granit hankki Ruotsin 
kansalaisuuden, koska se oli välttämätön edellytys 
professorin viran saamiseksi Ruotsissa.

Vuonna 1967 Granit sai Lääketieteen tai fy-
siologian Nobel-palkinnon yhdessä Haldan Kef-
fer Hartlinen ja George Waldin kanssa. Palkin-
non aiheena oli nimenomaan Suomessa suorite-
tut silmätutkimukset. Hän ei voinut saada palkin-
toa aikaisemmin, koska hän oli virkansa puolesta 
Nobel-komitean jäsen, eikä voinut tietenkään 
antaa palkintoa itselleen. Hän sai palkinnon heti 
jäätyään eläkkeelle. Koska Granitin toiminnasta 
Helsingin yliopiston Fysiologian laitoksella No-
bel-palkintoon oli yli neljännesvuosisata, ja koska 
hänellä oli ruotsinkielinen nimi, ei häntä ollut 
helppoa mieltää suomalaiseksi nobelistiksi.

Ragnar Granit oli varsin kansainvälinen. Hän 
toimi vierailevana tutkijana monessa yliopistossa 
eri puolilla maailmaa ja hänet nimitettiin useiden 
ulkomaisten yliopistojen kunniatohtoriksi. Helsin-
gin yliopiston kunniatohtoriksi hänet nimitettiin 
1982 ja Suomen Akatemian akateemikoksi 1985.

Ragnar Granit hankki 1950-luvulla kesäasun-
nokseen isoisänsä Jeremiaksen kotitalon Vikmin-
nen Korppoon Korpoströmissä. Hän vietti siellä 
kesäisin useita kuukausia ja joskus myös joulun. 

Hänelle tuli Hufvudstadsbladet ja hän oli kuole-
maansa, vuoteen 1991 asti, Finska Läkaresällska-
petin jäsen. Ragnar Granit on haudattu Korppoon 
kirkkomaalla olevaan sukuhautaan.

1970-luvun alussa minä rakensin Helsingin 
yliopiston Fysiologian laitokselle Kruununhaassa 
erilaisia elektroniikkalaitteita. Yksi niistä oli laite, 
jolla voitiin mitata ja säätää mikroelektrodien säh-
köisiä ominaisuuksia. Vaikka tämä liittyi läheisesti 
Ragnar Granitin aikoinaan Fysiologian laitoksella 
tekemään työhön, en silloin ymmärtänyt, että hän 
oli suomalainen nobelisti. Ragnar Granitin kuol-
tua havahduin huomaamaan hänet suomalaisena 
nobelistina ja pyysin hänen pojaltaan, profes-
sori Michael Granitilta luvan saada käyttää Tam-
pereen teknillisessä korkeakoulussa toimivasta, 
johtamastani Lääketieteellisen tekniikan laitok-
sesta nimeä Ragnar Granit Instituutti. Toimihan 
laitokseni nimenomaan biosähköisten signaalien 
alueella, jossa Ragnar Granit oli pioneeri.

Koska Granitin tutkijanuran aikana eikä vä-
hään aikaan sen jälkeenkään ollut tietokoneita 
eikä Internetiä, ei hänen tieteellistä tuotantoaan 
oltu koottu eikä luetteloitu kattavasti. Vuonna 
2018 ryhdyin keräämään sitä, skannaamaan sen 
Internetiin ja luetteloimaan sen. Se on nyt kaik-
kien saatavilla Ragnar Granit Seuran palvelimella 
osoitteessa www.rgs.fi. Samaan osoitteeseen olen 
kerännyt myös runsaasti yleistajuisia, Ragnar Gra-
nitin henkilöä kuvaavia artikkeleita.
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Jaakko Malmivuo 
Professori emeritus 
Meritullinkatu 16 A 5, 00170 Helsinki
www.bem.fi/malmivuo

Ruotsin kuningas Kustaa VI Adolf luovuttaa Nobel-palkinnon professori Ragnar Granitille vuonna 1967.

Ragnar Granit Seura
www.rgs.fi
jaakko.malmivuo@rgs.fi
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”Raaka joukkoraiskaus Annelise Häggertin ko-
tona.”
”Nathan Häggertiä väitetään tapahtuman 

alullepanijaksi.”
Cosmo, elokuvatuottaja, ehkä heistä tunnetuin 

ja menestynein, oli ainoa huvilakaupunkikavereista, 
jonka kanssa Gusten Grippe piti edelleen yhteyttä.

”... Joskus vanhat asiat vain VYÖRYVÄT yli.., 
Cosmo sanoi Truman Capote -äänellä.

Cosmo, koulukiusattu, erityisesti Nathanin 
kiusaama. Koulussa rääkätty kaappihomo.”

Truman Capote? Hän loi dokumentti-
romaanin, proosan keinoin kerrotun 
tositapahtuman.
Merja: - Kuka tappoi bambin? on minulle ensi 
kosketus Fagerholmin teoksiin. Pidin lukemas-
tani, vaikka aihe kyllä järkytti. Ylemmyydentun-
toisen hyväosaisten yhteisön sisällä on pahoja sä-
röjä. Fagerholm kuvaa erinomaisesti rahan, ase-
man ja vaikkapa ns. sivistystason ”oikeuttamaa” 
vallankäyttöä. Välillä oli vaikea seurata tapahtu-
mien kronologiaa. Samoin ilmeisesti kirjailijalle 
tyypillistä lörpöttelyä, jolloin samassa lauseessa 
on pohdintoja ja ajatuksia asian vierestä, oli jos-
kus vaikea hahmottaa.

Sain kirjan jo joululahjaksi ja luin sen nyt uu-
destaan. Toisella lukukerralla kirjailijan tyyli alkoi 
tuntua jo tutummalta ja ymmärrettävämmältä.

Marje: - Huvilakaupungin naruja pitää kä-
sissään ”Abbe”, Nathanin isä. Ehkä Gusteninkin. 
”Abben” lonkerot ulottuvat laajalle. Mitä mieltä 
olette? Hän sommitteli jopa Cosmon vaihtamaan 

”Aloitetaan vaikka tästä. 
Syyskuun aamusta vuonna 2016.”
Näin suorasukaisesti kirjailija Monika Fagerholm aloittaa toukokuussa luettavana 
olleen romaanin Kuka tappoi bambin? Koronasta johtuen asukastilan lukupiiri 
pidettiin etänä netissä, ja yllätys yllätys: se toimi erittäin hyvin. Toisaalta myös 
toivottiin pikaista paluuta kasvokkain käytävälle keskustelulle. Toukokuussa ennen 
kesälomia luettu kirja päätti keväälle valitun suomenruotsinkieliset nykykirjailijat 
-teeman. Syyskauden aiheeksi puolestaan valikoitui venäläinen nykyromaani.

filmiaiheen itselleen 
sopivammaksi. Osti 
Cosmon. Kostiko 
”Abbe” aihevalinnalla 
Gustenille?

Risto: - Onnittelut 
kaikille äideille! Pitä-
kää lapsistanne parem-
paa huolta kuin tämän 
kirjan äidit.

Tässä dekkarissa 
ei ole etsivää eikä 
kaikkitietävää kertojaa. Syyllistä ei saada kiinni 
eikä ole ihan selvää kuvaa uhristakaan. Lukijan on 
itse koottava johtolankoja ja pääteltävä. Tappajaa 
ei lopussa vangita ja vaikka on kaksi ruumistakin, 
niiden kuolinsyy ei ole tappo. Mutta jos kuitenkin 
etsitään vastausta kirjailijan esittämään kysymyk-
seen, on ensiksi yritettävä selvittää, kuka tai mikä 
on bambi. Ehkä se oli metafora eli ”sen kauriin, 
sen viattomuuden” (kuten Cosmo sanoo) taakse 
kätketty kirjan hahmojen luottamus toisiinsa ja 
elämään, jonka tuhoamiseen jokainen kantoi kor-
tensa kekoon, myös Cosmo.

Etsivät Merja ja Marje ovat minunkin mieles-
täni oikeilla jäljillä siinä, että Albinus, jonka vuo-
teen yllä roikkui suurisilmäisiä kauriita kuvaava 
maalaus ”The Hunters” tyttökodin maisemasta, 
näyttää tässä olevan se varsinainen sylttytehtai-
lija. Hän petti ensin Grippen äitiä Nathanin äi-
din kanssa ja sitten Nathanin äitiä vaihtuvien ra-
kastajattarien kanssa. Grippen äiti nieli petoksen 
ja kertoi puolestaan itse pettäneensä Albinusta 



Lokakuun kirja: Guzel Jahinan ”Suleika avaa silmänsä”, Into 2016. 
Marraskuussa Pavel Sanajevin ”Haudatkaa minut jalkalistan alle”, Into 2014 
ja joulukuussa Andrei Makinen ”Ranskalainen testamentti”, WSOY 1996.
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kapellimestarin kanssa, jonka las ta väitti odotta-
vansa, vaikka monien johtolankojen (vaihdokas-
teema, Albinuksen reaktiot, Grippen uni) perus-
teella tuon lapsen eli Grippen isä olikin mahdol-
lisesti Albinus.

Gusten Grippe kysyy Nathanilta, miksi 
Cosmo aikoo tehdä elokuvan nimeltä: Kuka tap-
poi bambin? Nathan osaa lukea Cosmon ja isänsä 
peliä ja vastaa: ”Oli miten oli, Grippe, niin ei tule 
käymään”, ja tosiaan Cosmo saakin Albinilta ra-
hoituksen toisesta aiheesta syntyvään eloku-
vaansa. Tämän Marje huomasit, mutta minun 
suurennuslasiini ei osunut, miten se olisi samalla 
näpäytys Gustenille?

Fagerholmin tapa tässä teoksessa käsitellä 
”porvariston hillityn charmikasta hillittömyyttä” 
on etäisempi ja mustavalkoisempi kuin Tikka-
sen, Kihlmanin tai Donnerin tuotannossa. Se 
on punkhenkisempi ja sisältääkin viittauksen 
The Sex Pistols -yhtyeen samannimiseen bii-
siin. Teoksen kieli ilmeisesti kuvasi sen hahmo-
jen tapaa kommunikoida epäsuorasti, viittauk-
senomaisesti, antamalla ymmärtää ikään kuin 
”lainausmerkeissä”. Aluksi sitä oli tympeää ja 
raskasta lukea. Kieli tuntui ensin tarkoitukset-
tomalta tyylittelyltä, mutta se istui kyllä lopulta 
kirjailijan sarkastisena etäisyyden ottona osaksi 
tätä ristisanatehtävää.

Seppo: - Olipa kerran vanhalla myllärillä 
kolme poikaa, jotka heti varhaisten teinivuosiensa 
jälkeen lähtivät avaraan maailmaan onneansa 
etsimään. Kaksi vanhinta eivät oikein onnistu 
omaansa löytämään, mutta pikkuveli selviää nok-
keluutensa ja periksiantamattoman oveluutensa 
avulla perimään puoli valtakuntaa.

Kirjan alussa MF kuvaa ja selittää romaanin 
kehyskertomuksen, josta hän vähitellen ohjaa lu-
kijan yhä syvemmälle ja pinnan alle. Kun kirjan 

kannessa on kysymys, voisi klassiseen tarinan-
kerrontaan orientoitunut lukija odottaa, että 
kansien välissä edetään hyvin merkittyä polkua 
pitkin kohden kaiken selittävää vastausta. Mutta 
ei, MF ei kerro yhden päähenkilön johdonmu-
kaista tarinaa yritysten ja erehdysten kautta 
voittoon, vaan romaani koostuu jokaisen henki-
lön erillisistä, mutta toisiinsa sotkeutuvista, eri 
tavoin päättyvistä tarinoista, jotka sekoittavat 
myös lukijan päätä. Kukin kehyskertomuksen 
katastrofiin osallisista yrittää selvitä sen seurauk-
sista, joku jää ajelehtimaan, joku pakenee, joku 
kuolee fyysisesti, joku psyykkisesti, ja yksi sen 
kun porskuttaa ja nauraa.

Mutta kuka tappoi bambin: alkukirjaimesta 
päätellen se ei ole henkilö. Onko sitä edes ole-
massa muualla kuin punkbändin biisissä. Mutta 
Cosmo, An Entrepreneur at Heart, antaa hyvän 
neuvonsa: Fuck bambi, Gusten Grippe!

Marje: - Risto, tarkoitin isän kostolla sitä, että 
ehkä Gusten omatuntoineen tuli romuttaneeksi 
”Abben” kaavaileman vaimon ministeriyden.

Risto: - Olipas mainio huomio, Marje! Totuus 
on yksityiskohdissa, sanoi Sherlock Holmeskin.

Riitta omassa puheenvuorossaan kertoi toi-
voneensa Monika Fagerholmille Finlandia 2019 
-palkintoa. Tähän tuli kuin vastauksena Ruot-
sista pian lukupiirin jälkeen: kirjailijalle myön-
nettiin Selma Lagerlöf -palkinto 2020. Kirjalli-
sesta tuotannostaan monin tavoin palkittu kirjai-
lija sai nyt luetusta romaanista myös Tollanderin 
palkinnon 2020.

Netti-lukupiiriin osallistui kymmenkunta kir-
jan lukenutta. Heistä useimmat olivat lukeneet 
romaanin kaksi kertaa, mikä kertoo poikkeuksel-
lisen kiinnostavasta teoksesta. Anne-Maj’n ehdo-
tuksesta ennen kesälomia keskustelua jatkettiin 
vielä Bambi-picnicillä.
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Suomi Filmi ja 
Suomen Filmiteollisuus
”Vuosina 1934-1963 toiminut Suomen Filmiteollisuus Oy eli SF oli 237 
elokuvan tuotannollaan pitkien elokuvien valmistajista ylivoimaisesti suurin.” 
Näin alkaa SF:n historiasta kertova kirja ”Unelmatehdas Liisankadulla”, 
jonka kirjoittajista yksi on suomalaisen elokuvan tutkija Juha Seitajärvi.

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ, TIETOKIRJA ”UNELMATEHDAS LIISANKADULLA”

SF Liisankadulla.
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varassa ja yhtäkkiä kuului hirveä romahdus. Ja 
kun Karu, suomalaisen elokuvan perustaja ja Suo-
mi-filmin valtias ihmetteli, että mitä tämä nyt on, 
joku vitsileuka sanoi että ”onni onnettomuudessa 
oli se, ettei sitä ollut ehditty virittää”.

Vironkatua suosittiin tietenkin kuvauksissa, 
koska se oli kätevää talvellakin. Kamerat painoivat 
ihan jumalattomasti, eikä senkään vuoksi haluttu 
pitkälle lähteä kuvaamaan.

Juhannuksena vuonna 1936 Vironkadulla oli 
iso tulipalo ja tilat tuhoutuivat. Suomi-Filmi ei 
halunnut, eikä keskellä kesää pystynyt, keskeyttä-
mään tuotantoa. Niinpä lähdettiin Haagan Työvä-
entalolle ja Polille. Suomi-Filmin taru Kruunun-
haassa loppui siihen.

Liisankatu 14:ssä oli isot tennishallit, jotka sai-
vat jatkosodan pommituksissa helmikuussa 1944 
osuman, ja hallit menivät huonoon kuntoon. SF:n 
johtaja T.J. Särkkä huomasi, että sieltä saataisiin 
loistotilat! Lavastaja, ohjaaja Hannu Leminen 
vastasi remontista ja vuonna 1945 siellä alkoivat 
kuvaukset. Leminen lavasti ja ohjasi siellä ensim-
mäisen elokuvan ”En ole Kreivitär”, joka kuvattiin 
kokonaan studiossa. Yhdistämällä A- ja B-hallit 
sinne saatiin rakennettua mm. kadut, torit ja kah-
vilat. Sinne tuotiin myös lampaita ja ratsuhevosia. 
Tämä oli uutta Suomessa. 

Sinulta usein tupsahtaa kyselyjä, että tunnis-
tatteko paikan? Kuinka paljon vanhoja eloku-
via on kuvattu Kruununhaassa?
Studioissa on kuvattu lähes pari sataa, kaduilla 
ja oikeissa interiööreissä n. 100, sillä Kruunun-
haassa oli kaksi tärkeää elokuvastudiota, Suo-
mi-Filmin studio Vironkatu 9:n vinttikerroksessa 
ja SF:n studiot Liisankadulla.

Vironkadun studiolla tehtiin vuosina 1921-36 
mykkäelokuvia ja sen jälkeen äänielokuvia. Esimer-
kiksi Tauno Palon ja Ansa Ikosen elokuva ”Kaikki 
rakastavat” tehtiin siellä. Se oli aikaa, jolloin lä-
hes kaikki elokuvien sisäkuvat kuvattiin studiossa, 
vaikka elokuva sijoittuisi Lappiin kuten ”Noidan 
kirot”. Vain porraskäytävät ja isot tilat kuten kirkot, 
tehtaat ja koululuokat, kuvattiin oikeissa tiloissa. 
Vironkadulla on todella hieno porraskäytävä ja sitä 
on käytetty hyväksi elokuvissa ”Minä ja ministeri” 
ja ”Herrat täysihoidossa”. Avustajiksi pyydettiin 
usein naapuruston lapsia. Jotkut heistä saivat elo-
kuvan parista myöhemmin ammatin itselleen.

Silloin 30-luvun alussa suosituin levylaulaja oli 
Georg Malmsten. Hänet otettiin heti elokuvaan-
kin ja siellä tehtiin paljon Malmsten-musikaaleja. 
Olisiko ollut ”Voi meitä! Anoppi tulee” tai ”Mei-
dän poikamme merellä”, jonka filmauksiin rahdat-
tiin ylös studioon porraskuilussa pianoa köysien 

En ole kreivitär SF:n studiolla Liisankatu 14:ssä.
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Myös ”Tuntemattoman sotilaan” korsukuvauk-
set tehtiin Liisankadun studiolla.

SF oli siellä yhteensä parikymmentä vuotta. 
Vuonna 1965 koko henkilökunta irtisanottiin.

Mitä tapahtui?
Aikoinaan miljoonakatsojia saivat muun muassa 
”Kulkurin valssi” ja ”Tuntematon sotilas”. Mutta 
television läpimurto ja nuorisomusiikin tulo vai-
kuttivat niin, etteivät nuoret olleet enää kiinnos-
tuneita kotimaisesta elokuvasta. Lisäksi tällainen 
veturi kuin tuottaja Toivo Särkkä oli yli 70-vuotias 
ja alkoi hiipua. Siinä vaiheessa myytiin kaikkien 
SF-elokuvien oikeudet Yleisradiolle. Siten turvat-
tiin Särkän loppuelämän tulot.

Minkälaista on ollut tekninen 
toteutus joskus 30-luvulla?
Kyllä siellä on ollut tosi rankat kalusteet stu-
dio-olosuhteissa. Isoja valaisimia kutsuttiin pa-
doiksi. Mykkäelokuvien näyttelijät kirosivat 
niitä sen vuoksi, että valo oli kirkasta ja teki sil-
mille niin pahaa, että heillä oli joskus silmät 

filmauksesta aivan punaiset. Ja seuraavana aa-
muna sanottiin ”jaha, teitä ei tänään voidakaan 
filmata, kun olette niin huonon näköisiä”. Eikä se 
jäänyt siihen. Esimerkiksi Jopi Rinne on haastat-
teluissa antanut ymmärtää, että se on ollut niiden 
nuoruuden filmausten syytä, kun hän vanhoilla 
päivillään sokeutui lähes kokonaan.

Mutta vähitellen kotimaiset tekijät lähtivät 
opintomatkoille Pariisiin ja Lontooseen ja sieltä 
tuli kuvaajia Liisankadun studioille. Ja he opetti-
vat suomalaisia elokuvantekijöitä saamaan hie-
nompaa kuvaa vähemmillä valoilla, jotka oli suun-
nattu oikein, ja saatiin myös sopivia varjoja.

Vanhoja käsikirjoituksia ja kymmeniä eloku-
via on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
vuoksi tuhoutunut. Tsaarin ajan näytelmäelo-
kuvatuotanto ”Salaviinanpolttajista” lähtien vv. 
1907–1917 on kokonaan tuhoutunut. Ainoastaan 
”Sylvi”-elokuvasta on parinkymmenen minuutin 
otos säilynyt.

Viimeisin tällainen kadonnut elokuva, joka 
tulee mieleen, on ensimmäinen ns. kuppaelo-
kuva, joita tehtiin sodan jälkeen rauhoittamaan 

Tuntematon sotilas SF:n studiolla Liisankatu 14:ssä.
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P.S. Kruununhaassa on ollut yksi porraskäy-
tävä, jota molemmat elokuvayhtiöt ovat käyt-
täneet kuvauksissa 30-luvulla, 50-luvulla ja 
60-luvulla. Mutta en ole päässyt perille, mikä 
porraskäytävä se on. Jotkut näistä elokuvien 
selvittämättömistä porraskäytävistä ovat voi-
neet olla myös jo puretuissa taloissa. KAVIssa 
(Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti) 
metsästämme elokuvien käsikirjoituksia, valo-
kuvia, kuvausaikatauluja ja tietoa kuvauspai-
koista. Toivoisinkin, että kruununhakalaiset 
kertoisivat, mitä paikkoja ovat näistä eloku-
vista tunnistaneet. juha.seitajarvi@kavi.fi

Juha Seitajärvi ja Vironkatu 9.

sukupuoliaktivismia. ”Rakkautensa uhri” -nimi-
sessä elokuvassa nuori Matti Kassila oli vielä näyt-
telijä ennen ohjaajan uraansa. Myöhemmin Matti 
vähän häpeillen muisteli, että ”niin minä olin siinä 
tällaisen kuppatohtorin potilaana”.

Kuinka paljon elokuvissa oli 
tarkoitushakuista ”opastusta”?
Paljonkin, mutta kun ne olivat tietyllä tavalla pro-
pagandaa, ne olivat usein raskaita katsoa, sillä 
juoni oli niihin väkinäisesti kudottu. Liisankadun 
studioilla tehtiin Eeva-Kaarina Volasen ensimmäi-
nen elokuva ”Synnin jäljet”, jonka keskiössä on sai-
raanhoitajaopisto, ja sairaanhoitajissa on monen-
laisia tyyppejä. On Eeva-Kaarina Volasen rauhalli-
nen ja tunnollinen tyttö ja sen vastakohtana Rauha 
Rentola, joka joutui aina esittämään ilotyttömäistä 
naista ja oli tässä aivan holtiton ja levitti siellä 
kuppaa. Elokuvassa esiteltiin, miten tauti tarttui. 
Rauha Rentola tartutti sen muusikkoa esittävään 
Tapio Rautavaaraan, joka sitten alkoi seurustella 
Eeva-Kaarinan kanssa, joka sai myös tämän taudin. 
Mutta hänet onnistuttiin pelastamaan, koska löy-
dettiin lääkkeet ajoissa. Vironkadulla puolestaan 
kuvattiin tuberkuloosielokuva ”Ne 45000” vuonna 
1933. Se valmistettiin yhdessä Tuberkuloosin Vas-
tustamisyhdistyksen kanssa. Se vertautuu hyvin 
tämän ajan koronajuttuun.

”Tuntemattoman sotilaan” jälkeen alettiin sitten 
käydä sotatraumoja läpi ja myös asioita, joita rinta-
malla tapahtui. Tauno Palo joutui esimerkiksi am-
pumaan rintamalla vastaanhangoittelevan sotilaan, 
joka lietsoi kapinaa Jussi Jurkan hahmossa.

SF:n loppuaikoina 60-luvulla Esko Salmi-
nen imitoi näitä ulkomaisia James Dean-elokuvia.  
Elokuvissa oli vastuuttomia nuoria, jotka kaahai-
livat autoilla ympäri Kruununhakaa, ja niissä oli 
jopa katuraivoa. Elokuvissa nuorten vanhemmat 
olivat keskittyneitä vain omaan työhönsä ja omiin 
ongelmiinsa, eivätkä huomanneetkaan, mitä kaik-
kea lapset saivat aikaan.

Oli tietenkin myös sensuuri. ”Verta käsis-
sämme” -elokuvassa on kohtaus, jossa vankikar-
kuri on maastossa ja poliisit saavat hänet kiinni. 
Mutta karkuri onnistuu karkaamaan ja poliisi am-
puu hänet kylmästi. Kohtaus vaadittiin heti pois-
tettavaksi, koska poliisi ei voi ampua.

Nyt on kysytty tv:ssä ohjaajilta, että minkä 
elokuvan ottaisit mukaan autiolle saarelle. 
Minkä sinä ottaisit?
Minulla se voisi olla ”Tuntematon sotilas”. Se on 
monipuolinen elokuva, jota tulee katsottua aina 
eri kulmista, se on sillä tavalla ehtymätön. Jos mi-
nulla olisi joku ”Kulkurin valssi”, niin vaikka siinä 
on niin paljon kaikkea hyvää, saattaisin siihen kyl-
lästyä. Tuntemattomaan en kyllästyisi.
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BULGARIALAISIA 
viinejä, tarinoita ja 
vieraanvaraisuutta

    MOJO ERÄMETSÄ

”Bulgaria on yksi maailman vanhimmista 
viinimaista. Ensimmäiset löydetyt todisteet 
viinin viljelystä ovat itse asiassa jo ajalta 
3000 vuotta ennen Kristusta. Siitä kertoo 
bulgarialainen Traakian ajalta oleva kulta-
aarre, jossa on yhdeksän esinettä ja ne kaikki 
liittyvät juhlallisuuksiin ja viinitarjoiluun. Siinä 
on esimerkiksi astioita, joita traakialaiset 
ovat käyttäneet voittomaljoina tai joista 
lapsen syntymän johdosta on juotu viiniä.” 
Wine Stories -viinibaarin perustaja Snejana 
Eskelinen kuljettaa meidät bulgarialaisen 
viinin tarinalla viidentuhannen vuoden takaa 
aina tähän päivään asti. On hurmaavaa 
kuunnella ihmistä, joka todella tietää, mistä 
puhuu ja selkeästi myös rakastaa aihettaan.

Brut, joka sitruksisella jälkimaullaan muodostaa 
herkullisen makuparin hummuksen kanssa.

Viereisen pöydän hyväntuulinen pariskunta 
maistelee pieniä tapaksia ja vaihtaa kuulumisia 
ravintolassa työskentelevän Snejanan pojan Da-
vidin kanssa. Muita asiakkaita ei pienessä ja tun-
nelmaltaan hyvin viihtyisässä viinibaarissa vielä 
alkuiltapäivästä olekaan. Eri viininimikkeitä löy-
tyy hyllystä noin 25 kappaletta. Se ei ole viini-
baarille paljoa, mutta se kuuluu talon konseptiin. 
Tarkoitus on pitää valikoima pienimuotoisena ja 
tarjota vain erinomaisia viinejä tarkkaan valikoi-
duilta viinitiloilta.

Seuraava viinimme on valmistettu Red Mis-
ket -rypäleestä, josta nimestään ja punaisista 
kuoristaan huolimatta tuotetaan valkoviiniä. Vii-
nin aromeista löytyy aavistus vaniljaa ja ruusua. 
Zelanos Misket ei ehkä ole ikimuistoinen, mutta 
se on helppo seurusteluviini. Snejana kertoo 
Zelanoksen modernista viinitilasta ja tuo pöy-
tään houkuttelevan näköisen napostelulautasen; 

W ine Stories avasi Vironkadulle loppu-
vuodesta 2019 ja ennätti onnekseen 
löytämään asiakaskuntaa ennen kuin 

korona keväällä iski ja lamaannutti ravintolat. Vii-
nitarinoiden takaa löytyy siis Snejana Eskelinen, 
joka on monen mielenkiintoisen mutkan kautta 
päässyt tilanteeseen, jossa rakkaasta harrastuk-
sesta on tullut ammatti. Aiemmin juristiksi kou-
luttautunut ja kiinteistöalallakin pitkään vaikutta-
nut Snejana päätti pari vuotta sitten jättää palkka-
työt taakseen ja perustaa viinin maahantuontiyri-
tyksen nimeltään Vino Amore. Luonteva jatkumo 
sille olikin sitten viinibaari, jossa pääsisi maistatta-
maan maahantuotavia juomia ja kertomaan bulga-
rialaisen viinin tarinaa.

Oppiessamme seuralaiseni kanssa paljon uutta 
Bulgariasta ja sen viinihistoriasta saamme maistel-
tavaksemme Chardonnay-rypäleestä valmistettua 
kuohuviiniä, ja oheen tuoretta leipää herkullisen 
sitruunaisen hummuksen kera. Viini on kilpai-
luissakin menestynyt elegantti Midalidare Estate 
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prosciuttoa, tryffelisalamia, grillattua artisokkaa, 
oliiveja, pistaasijuustoa, viikunahilloa ja monta 
muuta tuoretta herkkua viinien kanssa nautiskel-
tavaksi. Logistisista syistä nämä eivät ole bulga-
rialaista alkuperää, mutta ovat aivan vastaavia 
kuin sikäläiset purtavat.

Kruununhakaa Snejana on aina arvostanut ja 
hän näkeekin täällä paljon samaa kuin siinä osassa 
Sofian keskustaa, jossa hän syntyi ja eli elämäänsä 
ennen Suomeen muuttoa. Snejana pitää itseään 
onnekkaana, kun löysi ravintolalleen tilat juuri 
Kruununhaasta, missä hänet on otettu todella po-
sitiivisesti vastaan. Välillä keskustellessamme hän 
huomaakin kadulla tuttuja ja moikkaa näitä ikku-
nasta iloisesti. Snejana kertoo, kuinka hän on ystä-
vystynyt useiden paikallisten kanssa ja tarinaa on 
viinilasien äärellä riittänyt. Wine Stories on todel-
lakin nimensä arvoinen paikka.

Ooh La Laa on seuraavaksi maisteltavan rosee-
viinin nimi. Pyöritys, nuuhkaisu, siemaus ja ooh-la-
laa! Viini on todella miellyttävä ja varsinkin seura-
laiseni on täysin myyty. Tämän ihanan mehukkaan 
roseen aromeista löytyy ainakin päärynää ja vadel-
maa. Viini on eloisa ja hienon tasapainoinen.

Asiakkaita Wine Storiesissa käy laidasta lai-
taan. On nuoria tinder-treffeillä ja on vanhempaa 
pariskuntaa illallistaan edeltävillä aperitiiveillä. 
Kanta-asiakkaita on jo paljon, mutta moni kä-
vijä löytää paikan ihan sattumaltakin. Kun ky-
syn, tuleeko keskivertoasiakas lasilliselle vai is-
tumaan pidempäänkin, niin Snejana vastaa, että 
ihmiset tulevat lasilliselle ja jäävät sitten istumaan 

pidempään. Noh, 
niinpä tietenkin!

Maistelusettimme 
viimeinen viini onkin 
erityinen. Se on puh-
taasti käsin valmis-
tettu viini, jota on pul-
lotettu vain 2174 pul-
loa. Meidän Georgiev 
& Milkov Rubin on 
numero 392. Punaviinin rypäleenä on siis Rubin, 
joka on joskus 40-luvulla risteytetty Nebbiolosta 
ja Syrahista. Ja voi kuinka hyvää se onkaan! Täyte-
läisen samettisen viinin maussa on aavistus kahvia 
ja tuoksussa miellyttävää marjaisuutta. Snejana 
kertoo rypäleen olevan myös oma suosikkinsa.

On tullut aika kiittää hyvin mielenkiintoisesta 
tasting-sessiosta ja jatkaa matkaa. Snejana on niitä 
ihmisiä, joita olisi jo ensitapaamisenkin jälkeen 
hyvin luontevaa halata lähtiessä, mutta teemme 
koronahyvästelyt kyynärpäillä ja lupaamme tulla 
viinien ja tarinoiden äärelle pian uudelleen.
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Helsingin Sanomat kirjoitti 20. heinä-
kuuta 1905: Eilen klo 3.20 i.p. tapahtui 
Senaatintorilla omituinen pommiräjähdys. 

Aleksanterin- ja Katariinankatujen kulmauksessa 
Senaatin talon vieressä oli seisoskellut eräs mieshen-
kilö – iältään, mikäli joku siitä oli tietävinään, nuo-
renpuoleinen.

1900-luvun alku oli Helsingissä väkivaltaista aikaa. Pitkään autonomiasta 
nauttinutta Suomea alettiin venäläistää, mutta aktivistit vastasivat siihen väkivallalla.

Yhtäkkiä yllämainittuna aikana oli samainen mies 
ottanut pitkän loikkauksen jalkakäytävältä kadulle ja 
heittänyt notkealla liikkeellä kädestään neliskulmaisen 
nyrkinkokoisen esineen torille jokseenkin Aleksanterin 
patsasta kohti. Esine lensi ilmassa 25–30 askelta ja 
maahan osuttuaan se vielä vieri jonkun matkan pitkin 
maata. Samassa kuului valtava räjähdys.

POMMIATTENTAATTI 
Senaatintorilla

Kenraalikuvernöörin apulaista, salaneuvos V.F.Deutrichia vastaan suunnattu attentaatti.

 JARKKO SIPILÄ    HELSINGIN KAUPUNGIN MUSEO: TUNTEMATON / HARALD ROSENBERG 
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Uuden Suomettaren mukaan räjähdyspommi oli 
jäännöksistä päätellen ollut paperiin kääritty me-
tallinen kalasäilykelaatikko. Attentaatin kohteena 
oli Venäjän aatelisiin lukeutunut salaneuvos Vla-
dimir Fjodorovitš Deutrich, joka oli työskennel-
lyt vuotta aiemmin murhatun kenraalikuvernööri 
Bobrikovin apuna Suomen venäläistämispoli-
tiikassa. Salaneuvos Deutrich ei kaatunut mutta 
horjahti. Hän huusi ajurin, joka vei miehen to-
rin poikki keskuspoliisiasemalle. Uhri oli saanut 
haavoja pohkeisiinsa, naarmuja leukaansa sekä 
nirhaumia jalkoihinsa ja selkäänsä. Vammat oli-
vat sen verran vakavia, että Deutrich joutui toipu-
maan Kirurgisessa sairaalassa kuukauden.

Pommin heittäjä pakeni juosten Kauppatorin 
suuntaan. Venäläiset kadetit ajoivat häntä takaa, 

mutta Pohjoisesplanadilla silloisen Seurahuoneen 
kulmalla he hukkasivat jäljet. Ikkunaruutuja oli 
särkynyt kaikkiaan 139. 

Poliisiasemalla salaneuvos Deutrich oli lau-
sunut, ettei hän ollut odottanut tällaista kohtaloa 
varsinkaan nyt, kun hän oli monen palvelusvuo-
tensa jälkeen päättänyt vetäytyä toimestaan.

Uuden Suomettaren etusivulla 23. heinäkuuta 
oli isolla painettu ilmoitus:

Yleisölle! Henkilöitä, jotka voivat antaa jotakin tie-
toa murhayrityksestä salaneuvos Deutrichia vastaan 
kehotetaan siitä heti ilmoittamaan minulle persoo-
nallisesti. 
– Poliisipäällikkö af Enehjelm.

Tekijä ei koskaan jäänyt kiinni. Myöhemmin sel-
visi, että pommin oli heittänyt viipurilainen toi-
mittaja Artturi Salovaara, joka attentaatin jälkeen 
pakeni Yhdysvaltoihin. Teon olivat suunnitelleet 
Suomen aktiivinen vastustuspuolue ja Helsingin 
työläisaktivistien taisteluosasto. Pommin oli val-
mistanut eräs ylioppilas Helsingin yliopiston ke-
mian laitoksella. Räjähde oli puolestaan peräisin 
Venäjän vallankumouksellisilta. Samainen taiste-
lujärjestö toteutti joitakin muitakin epäonnistu-
neita murhayrityksiä. Salovaara palasi Suomeen 
sortokauden päätyttyä 1906 ja työskenteli toi-
mittajana. Hän kuoli 1908 pudottuaan junasta ja 
jäätyään sen alle. Salaneuvos Deutrich nimitettiin 
attentaatin jälkeen uuteen virkaan Venäjälle. Hän 
katosi Venäjän vallankumouksen melskeissä. Hä-
nen uskotaan kuolleen 1918–1920.

Helsingin poliisilaitos ja kaupunginvoudin konttori 
salaneuvos Deutrichia vastaan suunnatun pommiat-

tentaatin jälkeen.

HELSINGIN PIMEÄ PUOLI (Tammi)
Oheinen tarina on lainattu MTV:n rikostoimittaja ja dekkari-
kirjailija Jarkko Sipilän kirjoittamasta kirjasta Helsingin pimeä 
puoli. Teos on saatavana äänikirjanakin ja se on ilmestynyt myös 
englanniksi nimellä The Dark Side of Helsinki. Jatkamme seuraa-
vissa numeroissa juttusarjaa muilla Kruununhakaan sijoittuvilla 
pimeän puolen tarinoilla.
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Helsingin kaupungin tavoitteena on li-
sätä kestävien kulkumuotojen osuutta 
liikenteessä. ”Kruunusillat” edistää kes-

tävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliiken-
teessä. Raitiolinjoja syntyy hankkeen myötä kaksi: 
Rautatieasema–Yliskylä sekä Rautatieasema–Haa-
koninlahti. Tämänhetkisten arvioiden mukaan 
matka-aika raitiovaunulla Helsingin keskustasta 
Kruunuvuorenrantaan tulisi olemaan 15 minuuttia 
ja Yliskylään noin 20 minuuttia. Hankesuunnitel-
man perusteella tullaan hankkimaan ympäristöys-
tävällisiä, energiatehokkaita, muunneltavia ja es-
teettömiä raitiovaunuja.

Kruununhakalaiset pääsevät tulevaisuu-
dessa helposti ratikalla Kaisaniemen puiston 
pysäkiltä Korkeasaareen ja Mustikkamaalle 
sekä aina Yliskylään asti, josta pääsee lautalla 
Vartiosaareen. Kruunusillat-raitiotie tulee yhdis-
tämään 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laaja-
salon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. 
Samalla syntyy uusi merellinen reitti myös pyöräi-
lijöille ja jalankulkijoille. Hankkeen näkyvimmät 
osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, 
Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tu-
lee olemaan Suomen pisin silta, noin 1 200 metriä.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden 
urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja 
Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa eli Fin-
kensilta ja Kruunuvuorensilta sekä Korkeasaaren 
maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yh-
teyden muu rakentaminen tehdään puolestaan al-
lianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhtey-
den varrella olevia muita maarakennus-, kadunra-
kennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ 
on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja van-
han purkaminen. Tämä tulee vaikuttamaan jonkin 
verran myös Kruununhaan puolella oleviin Silta-
vuorenrannan alueisiin. Rakentaminen alkaa arvi-
olta vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden 
valmistumiselle on vuonna 2026.

Liisankadun ja Maurinkadun varrella sijait-
sevaan kortteliin suunnitellaan käyttötarkoituk-
sen muutosta ja uudisrakentamista. Kaavamuutok-
sen tavoitteena on suojella viimeksi Sotamuseon 

käytössä olleet entiset Uudenmaan tarkk’ampuja-
pataljoonan kasarmirakennukset Kruununhaassa 
sekä muuttaa niiden käyttötarkoitus liike- ja toimi-
tilaksi. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa asuin-
kerrostalon rakentaminen ja päiväkodin sijoittami-
nen joko kasarmirakennuksiin tai uudisrakennuk-
sen maantasokerrokseen. Helsingin ajankohtaisiin 
kantakaupungin suunnitelmiin pääsee tutustumaan 
Uutta kantakaupunkia -verkkotapahtumassa 30.9.

Kruununhakaa voisi kutsua ensimmäisen 
OmaStadi-kierroksen ”voittajaksi”; eteläisessä 
suurpiirissä toteutukseen menneistä seitsemästä 
hankkeesta kolme sijoittuu Kruununhakaan. Vehreä 
kaupunki -ehdotus toi mukanaan kukkaistutuksia 
ruukkuineen sekä kunnostettuja penkkejä Kruunun-
haan kaduille. Valokuvia sähkökaappeihin tulee syk-
syn aikana, Helsingin kaupunginmuseo tuottaa py-
syvän valokuvanäyttelyn Kruununhaan sähkökaap-
peihin. Kaupunginosapenkki-ehdotuksen myötä 
Helsingin kaupunki ja muotoilualan asiantuntijajär-
jestö Ornamo kutsuivat muotoilualan opiskelijoita 
ottamaan osaa suunnittelukilpailuun kiinteän kau-
punginosapenkin toteuttamiseksi Helsingin kaupun-
gille ja kilpailuvaiheessa penkki suunniteltiin Kruu-
nunhaan kaupunginosan ympäristöön.

Seuraava OmaStadi-kierros käynnistyy ide-
ointivaiheella 5.–25.10., mikäli koronatilanne sen 
sallii tilaisuuksien järjestämisen vähintään 50 ihmi-
selle. Jaossa tulee olemaan 8,8 miljoonaa euroa ää-
nestyksessä menestyneiden ehdotusten toteuttami-
seksi. Ideointi tapahtuu sähköisellä kaavakkeella si-
vustolla omastadi.hel.fi. Tulen järjestämään ainakin 
yhden ideointitapahtuman Kruununhaassa. Tuol-
loin voi tulla paikan päälle hakemaan apua niin ide-
ointiin kuin idean jättämiseen sähköiselle alustalle. 
Lisäksi minuun voi aina olla yhteydessä, haluan 
osaltani edesauttaa asukkaiden yhdenvertaisia osal-
listumismahdollisuuksia siihen, miten he haluaisi-
vat kaupunkia sekä omaa asuinaluettaan kehittää.

Kruunusillat

Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla: 
jarkko.laaksonen@hel.fi 
tai Facebookista nimellä: 

Stadiluotsi Jarkko Laaksonen

  MOJO ERÄMETSÄSTADILUOTSI / JARKKO LAAKSONEN
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SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SUIHKULÄHTEEN KORJAUSPROJEKTI
Senaatti-kiinteistöt antoivat leikkipuiston lasten maalata aitaa, joka on rakennettu Säätytalon suihkulähteen korjaus-
projektin ajaksi. Pohjavärinä oli tyylitelty maisema, jota lapset saavat täydentää, miten haluavat. Päiväkodin poikia ei 
niinkään maisemamaalaukset kiinnostaneet, joten he olivat päättäneet maalata jalkapallomaalin. Valmista tuli tiistaina, 
16.6.2020.

Taidetta ja katukulttuuria
    JOONA RAEVUORI
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SENAATINTORIN KESÄTERASSI
Senaatintorin kesä -jättiterassi on uusi kaupungin historialliselle Senaatintorille heinä- ja elokuun ajaksi rakennettu 
terassikeskittymä. Teksti: stadissa.fi
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 Mirja Pyykkö

Tacos de Kuurna ”KIOSQUITO” -lippakioski
Kiitos Kuurnan lippakioskille! Tarjoilitte meille kesän aikana 30 000 tacoa!
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RAVINTOLA 
LA BOHÈMEN 
AVAJAISET
“Pelkkää nautintoa kaikilla ais-
teilla”, lupaa torikortteleissa, 
Katariinankatu 4, avanneen La 
Bohèmen isäntä Samuli Simula. 
Ja totta tosiaan, paikka kieltä-
mättä yhdistelee kiehtovasti eri-
laisia asioita. Sisäpihan teras-
silla voi nauttia lasillisen viiniä 
tai vaikkapa täytettyjä lettuja, 
sisätiloista löytyy taidetta ja de-
signia niin ihasteltavaksi kuin 
ostettavaksikin, ja ohjelmaa on 
luvassa improteatterista aina 
klubimaisiin keikkoihin. Ohei-
seen avajaisissa otettuun kuvaan 
saatiin isännän rinnalle kitara-
virtuoosi Erja Lyytinen, jolla on 
myös buukattuja esiintymisiä La 
Bohèmessa.
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 Mirja Pyykkö

Valokuvanäyttely 
avataan 17.9.
Helsingin kaupunginmuseo tuottaa 
pysyvän valokuvanäyttelyn Kruunun-
haan sähkökaappeihin osana Oma 
Stadi -hanketta. Valokuvanäyttely 
koostuu lähes 30 valokuvasta, joista 
suurin osa on kaupunginmuseon ko-
koelmista, ja se levittäytyy koko Kruu-
nunhaan kaupunginosaan. Valokuvat 
valottavat kaupunginosan historiaa ja 
kaupunkiympäristön muutosta sekä 
antavat kurkistuksen alueella elänei-
den ihmisten elämään yli 130 vuoden 
ajalta. Osa näyttelyyn tulevista kuvista 
oli mukana yleisöäänestyksessä heinä-
kuun ajan. Voittajat on julkaistu kau-
punginmuseon verkkosivuilla: 

www.helsinginkaupunginmuseo.
fi/2020/-08/12/aanestyksen-voit-
tajakuvat-kruununhaan-sahkokaap-
pien-valokuvanayttelyyn/

Kruununhaan 
koronanäytteenottopiste
Kruununhaan koronanäytteenottopiste aloitti toimintansa 
13.8. osoitteessa Vironkatu 2. Näytteenotto on auki ma-pe 
klo 8–16 ja viikosta 34 (17.8.) lähtien myös la-su klo 8–16.

Näytteenottoon kuljetaan porttikongin läpi sisäpi-
halle, sillä on oma sisäänkäyntinsä 0-kerroksessa. 
Näytteenotossa ei ole muita terveysasemapalveluja.                                                                                                      
Koronanäytteenottoon tullaan lähetteellä – enemmän tietoa 
osoitteessa:

Pohjoisranta pullossa 
Jaana Kaipiainen on tallentanut Helsinkiä ”Aalloilla - On the waves 2020” -nimiseen sarjaan. Viereisessä kuvassa la-
sipurkkiin on tallennettu Pohjoisranta. Kuvia on mahdollista saada postikorttikoossa, kuuden kortin pakkauksessa, 
hintaan 6 euroa. Kortteja voit hakea Kampaamo ”Maa”:sta, Meritullinkatu 21, avoinna sopimuksen mukaan. Kuvia 
on mahdollista katsoa osoitteessa: www.kaipiainen.art

www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/kruununhaka_naytteenotto
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KRUNAN KUULUMISIA

Sotamuseon korttelialueen asemakaava
TEKSTI: JUSSI HEINÄMIES KUVA: KA

Lausuntonaan ja mielipiteenään ns. Sotamuseon korttelialueen asemakaavan 
muuttamisesta Kruununhaan Asukasyhdistys esittää seuraavaa:

– Kasarmirakennuksen ja sivurakennuksen kunnostaminen kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaina rakennuksina uuteen käyttöön on hyvä asia.

– käyttötarkoitukseksi on esitetty toimisto- ja liiketilaa. Mielestämme ei pidä sul-
kea pois mahdollisuutta, että ne ovat myös yleisessä käytössä esim. museo- tai 
näyttelytiloina.

– Uusien korkeiden kerrostalojen sijoittamista piha-alueelle ja Maurinkadun var-
teen nykyisen leikkipihan paikalle emme voi pitää hyvänä ratkaisuna.

– Mahdollinen uudisrakentaminen ei saa huonontaa viereisten asuintalojen asui-
nolosuhteita sulkemalla näkymiä, varjostamalla asuntoja tai poistamalla ny-
kyisen leikkipiha-alueen. Vaikutusten arvioinnissa tulee tarkoin arvioida nämä 
asiat.

– Entisen tarkk´ampujapataljoonan harjoitus- ja paraatikenttänä toiminut yhte-
näinen piha-alue tulee säilyttää yhtenäisenä kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vänä osana kasarmialuetta.

– Esitetty maanalainen pysäköinti ja sen vaatima ajoyhteys ei saa huonontaa Poh-
joisrannan puoleisen asuintalon asumisolosuhteita. Ajoluiska tuo väistämättä 
mukanaan liikennehaittoja melu-, päästö- ja turvallisuusvaikutuksineen.

Helsingissä 27.5.2020
Kruununhaan Asukasyhdistyksen puolesta
Jussi Heinämies, ympäristövastaava, hallituksen jäsen



KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
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KRUNAN KUULUMISIA

Vastaukset sivulla 51.

 JUSSI HEINÄMIES

1. Kruununhaan katukuvasta löy-
tyy iso joukko alkuperäisen il-
meensä säilyttäneitä arvokkaita 
ulko-ovia. Missä rakennuksessa 
on kuvan ovi?

2. Mikä rakennus on tunnettu ai-
koinaan nimellä Pikku-Naantali?

3. Missä kohdassa Krunassa toimi 
aikoinaan Narinkka?

4. Missä oli kaupunginosan viimei-
nen yleinen sauna?

5. Missä toimi aikoinaan ravintola 
Laatu-Haiti?

6. Kruununhaassa toimi vuosina 
1928–1981 Kulmakoulu, joka 
oli yksityinen oppikoulu. Millä 
kadulla se sijaitsi?

7. Mitä aatesuuntaa koulun ylläpi-
täjät kannattivat?

8. Kulmakoulun kiinteistö tunnet-
tiin vuosikausia nimellä Kruu-
nunhaan linna. Koulun lopet-
tamisen jälkeen rakennuksessa 
toimi teatterialan järjestöjä. 
Ne myivät kiinteistön syksyllä 
2019. Mitä ostaja suunnittelee 
tekevänsä rakennukselle?

9. Tervasaari on kruununhakalais-
ten ulkoilijoiden suosikkipaikka. 
Mutta mitä terva on?

10. Mikä on Tervasaaren ruotsin-
kielinen nimi?



Haluamme kiittää mainostajiamme:

Sake tasting

Tervetuloa Japaniin! Sakesommelier (Kikizakeshi) Yumi opastaa sinua

65€ /hlö

Open sake tasting
Kaikille avoin 

31.10.la ja 14.11.la 

klo 18-20

(huom! paikka varataan

etukäteen)

Private sake
tasting

Yksityiset maistiaiset

(6-8 henkilö) ajankohta

toiveen mukaan

Hintaan sis. 
viisi sakea, 

alkuruoka, sushi,

jälkiruoka, pikku

luento sakesta

Lisää tietoa, varaukset, info@zensushi.fi
Zen sushi - sushi & sake Snellmaninkatu 16, 00170 HELSINKI, 09 671 336
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Snellmaninkatu 15, 00170 Helsinki
Toimitusjohtaja Janne Kukkonen

puh. 045 2311 074

www.kruununisannointi.fi

Sujuuko yhteistyö isännöitsijän kanssa?

Saatteko teistä ja talostanne
välittävää ammattimaista palvelua?

Me tarjoamme palvelua.
Me välitämme talostanne

ja sen asukkaista.

”Koska meihin voit luottaa”
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Sukittamalla tehtävien
viemärisaneerausten

suunnittelu ja valvonta
sekä erilaiset

projektinjohtotehtävät.

Sukitusvalvonta Pro Oy
Heikki Jyrämä  |  045 358 2526

heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com
www.sukitusvalvonta.com
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Luxusm2 lkv: välittäjä esittäytyy
Eeva Kemmo on varatuomari, laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV, konttorinjoh-
taja 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.

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

HAUKIPÄÄNTIE 170 Kirkkonummi | Vapaa-ajan kiinteistö 
Myynnissä suuri ja kallioinen merenrantatontti omaa rauhaa ja yksityisyyttä arvostaville. Loistava sijainti 
Upinniemen itäpuolella. Ajomatka Kruununhaasta on n. 50 min. Kiinteistöllä on kaksi rakennuspaikkaa ja 
noin 200 m omaa rantaviivaa. Lohkottavan määräalan koko on n. 5,5 ha. Oma tie perille, sähköliittymä ja 
porakaivo. Maasto on upeaa kallioista mäntymetsää. Rantaviiva on kaakkoon ja aurinko paistaa tontille 
koko päivän, koska mäntyvaltainen puusto on harvaa ja matalaa. Toinen rakennuspaikka on rakentama- 
ton, toisella on 98 k-m2 vapaa-ajan asunto (rv. 1975), 35 k-m2 rantasauna, hirsinen varastorakennus ja 
huvimaja. Rantasaunan edessä on laituri, jonka päässä on noin 2m syvää ja on mahdollista tehdä sy- 
vempäänkin kohtaan laituri. Haukipäänselän vesiliikenne on vähäistä ja väylät kulkevat etäällä. Kirkko- 
nummen osayleiskaavan mukaisesti rakennusoikeutta 150 k-m2 + sivuas. 50 k-m2 + talousr. 30 k-m2

Mh. 1 995 000 € ★ Eeva Kemmo | 050 68922 | eeva.kemmo@luxusm2.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO

Monien mahdollisuuksien kohde, harvoin tarjolla. Ota rohkeasti yhteyttä! 



Vaihde: (09) 686 261

KAIKKI ALAN 
PALVELUT 100 VUODEN 

KOKEMUKSELLA

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

ulkomailla. Muistotilaisuudet, 
hautakivet ja perunkirjoitukset.

Espoo
Tapiontori 3 C
02100 Espoo

Kruununhaka
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Itäkeskus
Vanhanlinnantie 3
00900 Helsinki

Tikkurila
Ratatie 16, 01300 Vantaa
Käynti Männistönpolulta

041 751 2332, Vilhonkatu 4
www.oldteashop.fi

@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta

p. 045 132 4561

            Marian 
        Hoitava Hieronta

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus
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15.9.–17.10.2020
- maukasta ruokaa esim. paistettua potkaa, erilaisia makkaroita

- laaja oktoberfest olutvalikoima

Take Away myynti
Lounasmenu 

take away 
10,70 €

A´la carte 
annoksista 

-10 %

Zinnkeller on sunnuntaisin avoinna klo 13–20

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

zinnkeller@kolumbus.fi
www.zinnkeller.fi



Vuoden Olutravintola 2016

BRYGGERISSÄ TARJOLLA  A INA
ELÄMYKSIÄ LASISSA JA LAUTASELLA

Sofiankatu 2, 00170 Helsinki  ·  www.bryggeri.fi

Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN

www.avainahjo.fi 
Puh. 010 239 2900 (24h)
Hermannin rantatie 10
00580 HELSINKI

✓ lukkojen huollot, korjaukset ja lukitusuudistukset
✓ avain -ja lukostohallinta palvelut 
✓ kulunvalvonta
✓ ovikoneistot
✓ ovipuhelimet
✓ rikosilmoitinjärjestelmät
✓ kameravalvontajärjestelmä

Pyydätarjous!

Pyydättttarjous!
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RAUHANKATU

Kaikki hyvä on lähelläsi!

Merikasarminkatu 4
00160 Helsinki
p. 09 6962 480

e-mail: kh@katajanokanhuolto.fi

Katajanokan Huolto Oy

Kiinteistönhuoltoa 
ja isännöintiä 

Katajanokan ja 
Kruununhaan 

alueella.

C   A   F   E
Liisankatu 14, HKI

facebook.com/thestarcafee
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ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen  |  Tiina Aaltonen
suuhygienisti Anu Vakkilainen

Pidennetyt ajanvarausvälit sekä entisestään 
tehostettu hygieniataso virusepidemian 
ehkäisemiseksi.

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

09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21

09 6120 760
0400 214 033

ma-pe 8.30–18, la 9–15

www.kruununhaanapteekki.fi

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

Mai-Lii
Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle

Avoinna sopimuksen mukaan 
puh 09 135 4259 | niina.makinen@kolumbus.fi | Liisankatu 9www.kruunuoptiikka.fi

Unioninkatu 45, 09-1352661

Krunikan oma optikko
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Huolehdin pintojen desinfioinnista ja 
käytän uutta suusuojaa jokaisen hoidon aikana.

Liisankatu 23
ajanvaraus 040 568 3406

www.kauneushoitolamaarithalmetoja.wordpress.com/

Palvelen päivinä ma-ke.
Tervetuloa hoitoihin ja tuoteostoksille.

SKY-CIDESCO-kosmetologi



KAIPAATKO 
LISÄTILAA?

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


Varaa omasi osoitteessa

www.makespace.Þ | 040 515 4747


HINNAT ALK.
2€/PVÄ

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

50    Kruununhaan Asukasyhdistys



51

Krunikka 3/2020 
KYMMENEN VASTAUSTA / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Vastaukset: Kymmenen kysymystä 

1. Peuran korttelissa osoitteessa Liisankatu 1 sijaitsee entinen Uudenmaan tarkka-ampuja-
pataljoonan kasarmi, jonka on suunnitellut arkkit. Evert Lagerspetz. Rakennus valmistui 
vuonna 1883. Siihen muutti Sotakorkeakoulu vuonna 1924. Rakennuksen piha-alue on 
entinen paraatikenttä. Vuodesta 1993 lähtien talossa toimi sotamuseo, mutta on nyt seis-
syt tyhjillään noin 5 vuotta. Senaatti-Kiinteistöt etsii rakennuksille ostajaa.

2. Osoitteessa Unioninkatu 45 sijaitseva asuintalo (suunn. Einar Flinckenberg v. 1927) oli 
aikoinaan Helsingin suurin. Siellä oli asukkaita noin 1500 eli enemmän kuin Naantalin 
kaupungissa.

3. Katukauppiaiden tukikohta Narinkka sijaitsi vuoteen 1876 asti nykyisellä Suomen pan-
kin kalliotontilla Snellmaninaukion varrella.

4. Osoitteessa Kristianinkatu 9 sijaitsi katutasossa yleinen sauna aina vuoteen 1986 asti.

5. Osoitteessa Snellmaninkatu 19 sijaitsi ravintola Haiti (Laatu-Haiti), joka oli mm. kirjai-
lija Pentti Saarikosken kantapaikka. Talo purettiin 1960-luvulla.

6. Meritullinkadulla 

7. Teosofiaa

8. Lease Deal oyj ilmoitti syys-
kuussa 2019 aikovansa raken-
taa kiinteistöön korkeatasoisia 
asuntoja. 

9. Terva on hiilivety-yhdiste, jota 
on käytetty erityisesti puunsuo-
ja-aineena. Suomessa tunnetaan 
parhaiten mäntyterva. Tervaa on 
erityisesti käytetty suojaamaan 
veneitä, laivoja ja rakennuksia 
sään ja kosteuden vaikutuksilta 
eli lahoamiselta ja vettymiseltä.

10. Tjärholmen
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