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Nämä kerhot toimivat tällä  
hetkellä Krunan Mestassa:
tiistai
klo 19–21 Lukupiiri
kuukauden toinen tiistai
järj. Marje Vuorisalo

torstai
klo 15.45–16.45 Lasten kuvataidekerho,  
 – 5 v. ja eskarilaiset
klo 17–17.45 4 v.
opettaja Chloe Mahy

Toivomme koronan hellittävän niin, että kerhot 
pääsevät normaaleihin aikatauluihinsa.

mestassa on vapaita aikoja. 
varaukset: mesta@krunikka.fi
Hinnat: Asukasyhdistyksen jäsenille 
  15 euroa tunti
Ei jäsenille 25 euroa / tunti
Yhteisöille 30 euroa / tunti
Mestassa on vietetty syntymäpäiviä, sukutapaamisia, 
talotyhtiöiden hallituksen kokouksia.
Mestassa on käytettävissä keittiö,  
ruokailutila 8–10 hengelle ja  
seurustelutila sohvaryhmineen.

tervetuloa!



Äänestämme kuntavaaleissa ”asianajajat” oman ar-
kemme sujumiseksi. Kuten Kuntaliitto toteaa: 

”Kuntavaalit ovat meille lähidemokratiaa edustavat 
vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpä-
nä jokapäiväistä arkeamme.” Tähän tehtävään äänes-
timme viime vaaleissa 85 valtuutettua Helsingin kau-
punginvaltuustoon.

Vastauksissa gallup -kysymyksiimme Kruunun-
haan arkea hallitsee kaksi ongelmaa: Julkinen liiken-
ne ja Posti.

Postilla on hallintoneuvosto, jonka tehtävä-
nä on mm. ”valvoa postipalveluiden toimivuutta”. 
Hallintoneuvostossa istuu 12 poliitikkoa, mutta vain 
kaksi heistä on valitsemiamme Helsingin kaupungin-
valtuutettuja.

HSL:llä on hallitus, joka päättää mm. ”joukkolii-
kenteen palvelujen määrästä ja laadusta”. HSL:n hal-
lituksessa on 14 jäsentä eri puolueista, mutta vain 1 va-
litsemamme kaupunginvaltuutettu.

Menetimme bussilinjan 18, joka palveli asukkai-
ta parhaiten ja jota asukkaat toivovat edelleen helpotta-
maan arkeansa.

Menetimme postin. Kruununhaan asukkaat on 
ohjattu käyttämään Kasarmitorin Postia.

Sinne ei ole liikenneyhteyksiä. Yrittäjät vetävät han-
gessa pakettejaan ensin bussiin tai ratikkaan, vaihtavat 
uuteen liikennevälineeseen, siitä Kasarmitorin Postiin. 
Ja takaisin.

Sen lisäksi laskut tulevat yrittäjille usein niin 
myöhään, että joutuvat maksamaan viivästyskorkoa 
myöhästyneistä laskuista.

Näihin Kruununhaan asukkaiden tärkeisiin ar-
jen ongelmiin äänestämämme valtuutetut eivät ole 
tuoneet helpotusta. Sen sijaan luemme valtuutettujen 
fiilistelevän lautakunnissa ideoimillaan valtuustoaloit-
teilla. Me maksamme ne fantasiat.

Jenni Pajunen (kok) lämmittelee uudelleen val-
tuustoaloitteessaan kävely- ja pyöräilysillan rakenta-
mista Kalasatamasta Tervasaareen. Perusteluna mm.: 
”Siltaa pitkin Kruununhaasta ja Katajanokalta avautui-
si nopea pääsy pyörällä ja kävellen Kalasatamaan, Mus-
tikkamaalle ja Korkeasaareen”. Onko valtuutettu ky-
synyt Kruununhaan asukkailta, tarvitsevatko he tätä 
nopeaa pääsyä Kalasatamaan?

Kiitos joulukortista! Sain sen 1. helmikuuta 2021. Työkaverini 
laittoi sen postiin 15. joulukuuta 2020 Klaukkalassa. 
Pärjäsin ilmankin, mutta yrittäjille tilanne on vakavampi.

Mutta miten on: Kaventuuko poliitikkojen valta 
muutenkin kuin sulkemalla korvat äänestäjiltään, 
veronmaksajilta? Tapahtuuko se sosiaalisen median ja 
bisneksen toimesta?

Noin ½ maailman väestöstä on sosiaalisen me-
dian piirissä, 2/3 on internetissä, toteaa Veli-Pekka 
Kivimäki.

Twitter heitti Donald Trumpin ulos. Somevaikut-
tajien veikataan olevan vahvoilla kuntavaaleissa.

Yritysten pörssikursseja hinattiin sosiaalisessa 
mediassa keinotekoisesti ylös. 
Ikea haluaa henkilöstöjohtajansa sanoin toimia ”suun-
nannäyttäjänä työelämän monimuotoisuuden edistä-
misessä,” antaen pakolaisille töitä.

MM-kisoja 30 vuotta sponsoroinut Skoda ja sak-
salainen öljy-yhtiö Liqui Moly torppasivat osaltaan jää-
kiekon maailmanmestaruuskisat Valko-Venäjällä uh-
kaamalla lopettaa tukensa.

Kun Krunikka kysyi viime kunnallisvaalien alla eh-
dokkailta, mitä he ovat tehneet kruununhakalais-
ten hyväksi valtuustossa, heistä jokainen vastasi, ettei 
koe olevansa mitenkään erityisesti kruununhakalaisten 
asialla, vaan kaikkien kaupunginosien asialla.

Merkitseekö tämä samalla sitä, että ei kenenkään 
asialla? Onko tilanne sama kuin se, jos kysytään, miksi 
kaupunki ei auraa kävelyreittejä Tervasaaressa? Vastaus 
on, että ”sittenhän kaikki kävelyreitit pitäisi alkaa aura-
ta”. Eli ei aurata kenenkään reittejä. Onko kunnallispoli-
tiikasta tullut vain ponnahduslauta eduskuntaan?

Dosentti Sami 
Borg: ”Kaikesta poli-
tiikasta on tehty yleis-
poliittista. Paikallisuus 
on kadonnut. Kunnal-
lisvaaleissa seurattiin 
lähinnä kunkin puolu-
een koko maan ääni-
osuutta, vaikka sen pe-
rusteella ei jaeta ainoa-
takaan valtuustopaik-
kaa.”

Vaalit siirtyivät, 
mutta asiat pysyvät.
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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja
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Miehiä valokuvaamassa Senaatintorilla Tuomiokirkon portailla seisovaa hääparia vuonna 1970. Kuva Simo Rista, Helsingin kaupunginmuseo

Simo Rista
22.5.1933 Helsinki – 18.2.2021 Helsinki

Simo Ristaa Kruununhaan kuvista kiittäen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

”Talitintti maaliskuussa mietti näin mielessään: tahdon laulaa rie-
musuulla sävelmän uuden tään: ti-ti-tyyy…” Samanlaisin aja-

tuksin olen minäkin. Olemme selättäneet pimeyden ja kohta varmaan-
kin jo koronan, joten nyt näkyy valoa!

Asukasyhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkai-
ta toimintaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palve-
lujen sekä terveellisen ympäristön puolesta.

Vuoden 2021 toiminnan päätavoite on lisätä krunikkalaisten tie-
toisuutta asukasyhdistyksen toiminnasta ja ennen kaikkea mahdollis-
taa osallistumista yhdistyksen kehittämiseen ja monipuolisen tarjon-
nan tuottamiseen. Maalis-huhtikuussa teemme kyselyn, miten ja mitä 
te toivotte asukasyhdistykseltä. Seuratkaa www.krunikka.fi -sivuja, jo-
hon kysely tulee. Tämä antaa hallitukselle konkreettista tietoa esimer-
kiksi siitä, millaisia työryhmiä tarvitaan. Ottakaa rohkeasti minuun yh-
teyttä, jos olette kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta osoitteeseen 
puheenjohtaja@krunikka.fi. 

Aloitimme yhteistyön Kruununhaan yrittäjien kanssa jäsenhankin-
nan edistämiseksi. Asukasyhdistyksen jäsenenä saat alennusta yrityk-
sen palveluista, tuotteista jne. Samoin yhdistys tarjoaa näin korona-ai-
kana mahdollisuutta turvalliseen elokuvailtaan Kino Engelissä. Tästä-
kin asiasta näet enemmän www.krunikka.fi -sivuilta. Uusia yhteistyö-
kumppaneita tulee koko ajan lisää.

Kaupungin strategisena tavoitteena on vahvistaa helsinkiläisten 
osallisuutta oman asuinympäristönsä viihtyisyyden parantamiseksi. 
OmaStadi -hanke on konkreettinen malli siihen. Tänä vuonna OmaS-
tadi -hankkeen jatkokäsittelyyn pääsi Puistot eläväksi -ehdotus. Tämä 
yhdistettiin Katajanokan ja Suomenlinnan samankaltaisiin ehdotuk-
siin. Tavoitteena olisi elävöittää kaikkien puistojen toimintaa ja uudis-
taa puistoissa olevia välineitä. Lopullinen päätös syntyy asukkaiden ää-
nestyksen tuloksena. Pidän teidät ajan tasalla ja sitten syksyllä kaikki yli 
12-vuotiaat äänestämään. Edellisellä kierroksella saimme sähkökaap-
peihin upeat valokuvat, joiden selostukset löydät www.krunikka -sivuil-
ta. Kerää joukko ystäviä mukaan ja tehkää yhteinen elämysmatka Kruu-
nunhaan historiaan – tämä on mahdollista myös korona-aikana.

Kehitetään yhdessä Kruununhaasta osallistava, yhteisöllinen ja tur-
vallinen kaupunginosa. Tätä kukaan ei voi tehdä yksin, vaan tarvitsem-
me toisiamme ja Kruununhaan asukasyhdistys on erinomainen kana-
va tälle.

Valoa kohti...



Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
• henkilöjäsen: 20 euroa/vuosi  •  yhteisöjäsen 100 euroa/vuosi 
Uusi jäsen: Täytä hakulomake krunikka.fi. -sivustolla: www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/ 
Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen.
Jos olet jo jäsen: Maksa vuoden 2021 jäsenmaksu käyttäen tilinumeroa:
Danske Bank FI85 8000 1600 355771 ja viitenumero 11109. 
Älä maksa ennakkoon tulevien vuosien maksuja. 
Ilmoita muuttuneet tiedot tai täydennä mahdollisesti puutteelliset yhteystietosi 
(esim. sähköpostiosoite) jäseneksi-hakulomakkeella vaihtoehdolla ”päivitän tietoni”. 
Kruununhaan asukasyhdistys on aloittanut tällä hetkellä yhteistyökumppanuuden alla olevien 
liikkeiden kanssa. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, niin ota yhteyttä puheenjohtaja@krunikka.fi.
Jäsenliikkeiden ikkunassa on Yhteistyökumppani-logo ja näyttämällä jäsenkortin 2021, saat 
alla olevista liikkeistä alennuksen. Jäsenkortin voit hakea Krunan Mestasta maksettuasi vuoden 2021 
jäsenmaksun 20 €. (Yhteys Mestan talkkariin puh. 040 148 8204 tai mesta@krunikka.fi )

Asukasyhdistyksen hallitus toivottaa nykyiset ja  
uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan.
Tiedotamme kaikista toimintaamme liittyvistä asioista krunikka.fi -sivustolla: www.krunikka.fi/
Facebookissa fi-fi.facebook.com/kruununhaanasukasyhdistys/
Krunikka-lehdissä ja yhdistyksen ilmoitustaululla Mariankadun ja Liisankadun risteyksessä.

Jäsenliikkeet ovat:
EKOKAMPAAMO & PARTURI-KAMPAAMO HIUSGALLERIA  ·  Snellmaninkatu 19–21 
Alennus 15% kaikista palveluista, ark. klo 9–15 (työ valmis klo 15 mennessä), 
voimassa 30.6.2021 asti. Puhelinvaraus: 050 464 0284  ·  Nettivaraus: www.hiusgalleria.fi
KAMPAAMO 3ND  ·  Snellmaninkatu 19  ·  Alennus 20 % kaikista kampaamo- ja parturipalveluista vain 
uusille asiakkaille, voimassa maalis-huhtikuun 2021 ajan. 
Puhelinvaraus: 09 677 024  ·  Nettivaraus: timma.fi/reservation/kampaamo3nd  
Koodi: KRUNA3ND
KAUNEUSHOITOLA KRUUNU  ·  Mariankatu 24 D  ·  Alennus 10% hoidoista ja tuotteista.
KUKKAKAUPPA MADONNA  ·  Mariankatu 14  ·  Alennus valmiskimpuista 10 % ja muista tuotteista 5 %.
LA REINE -KUKKAKAUPPA  ·  Mariankatu 13  ·  Alennus 10 % kaikista tuotteista.
PIENI HALTIJAKAUPPA  ·  Mariankatu 15  ·  Alennus 15 % kaikista tuotteista.
RAVINTOLA KOLME KRUUNUA  ·  Liisankatu 5  ·  Kaksi jälkiruokaa yhden hinnalla ruokailun 
yhteydessä. Tarjoamme edullisimman.
RUU SHOP & STUDIO  ·  Rauhankatu 7  ·  10 % alennus
R-KIOSKI  ·  Liisankatu 23  ·  Kaikki kahvit 1,5 euroa kpl, kahvi ja pulla 2,5 euroa.
WINESTORIES  ·  Vironkatu 11  ·  Yhdistyksen jäsenille ja heidän seuralaisilleen 20 % alennusta 
valitsemastaan viinistä.
ZINNKELLER  ·  Meritullinkatu 25  ·  Alennus 10 % A la Carte ruuista.
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Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y
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VAHVA TARINA kenkien takana
Työmatkoillaan nuori kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki näki kenkätehtaiden 
massatuotannon. Se havahdutti hänet – ei enää yhtään paria hajoamattomasta 
tekomateriaalista tehtyjä kenkiä. Nyt tarvitaan kulutuksen ja katseen kestäviä, 
ekologisesti valmistettuja kenkiä. Syntyi Terhi Pölkki -kenkämerkki.

 PIRKKO HOLMSTRÖM    JAMES CLARKE
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Valmistuttuaan kenkäsuunnittelijaksi 
Wetterhoffin oppilaitoksesta Hämeenlinnasta Ter-

hi lähti Lontooseen suorittamaan maisterinopinnot 
London College of Fashion -yliopistoon. Samassa kou-
lussa on opiskellut mm. maailmankuulu muotisuunnit-
telija Jimmy Choo, joka tunnetaan nimenomaan nais-
ten kengistään.

Terhi sai työpaikan lontoolaisesta suunnittelutoi-
mistosta. ”Jouduin hyppäämään suoraan syvään pää-
hän, sillä ensimmäinen työmatkani suuntautui Brasi-
liaan. Siellä sitten istuin Sao Paolon lentokentällä hipi-
hiljaa uskaltamatta sivuille vilkuilla. Työnantaja oli ni-
mittäin varoittanut puhumasta kenellekään.

Työmatkat Brasilian lisäksi Kaukoitään, Kiinaan 
ja Intiaan avasivat Terhin silmät näkemään massatuo-
tannon nurjan puolen, tehtaiden surkeat työolosuhteet 
ja valtavan hajoamattomien   tekomateriaalien käytön. 
”Silloin ajattelin, että maailmaan ei tarvita yhtään uutta 
kenkäparia. Meidänkin toimistossamme suunniteltiin 
jopa 25 mallia viikossa. Sain kiitosta, jos suunnittele-
miani kenkiä myytiin 10 000 paria”, Terhi muistelee.

Viiden vuoden työrupeaman jälkeen Terhi pa-
lasi Suomeen. Paljettien laskeminen pikkujouluken-
kiin riitti. ”Olin tehnyt lopputyöni poronnahasta val-
mistetuista kengistä, ja vuonna 2008 minut oli pal-
kittu Vuoden kenkäsuunnittelijana. Tunsin vahvas-
ti, että minulla on jotain annettavaa kenkämaailmaan. 
Kaukoidän matkojen myötä ja iänkin karttuessa olivat 
myös ekologiset asiat alkaneet täyttää mieleni”, Terhi 
toteaa ja esittelee kasviparkittuja nahkanäytteitä, jotka 
eivät sisällä kromia ja raskasmetalleja Vironkadun toi-
mistossaan, jossa Terhi Pölkki Oy LTD on toiminut jo 
kahdeksan vuotta.

”Aloin hahmotella omaa merkkiäni.  Valmistuk-
sen pitää olla Euroopassa, materiaalien tulee olla eko-
logisesti kestävällä pohjalla ja koko ketjun omissa kä-
sissä.  Kengän tulee kestää kulutusta.   Ulkonäkö on tär-
keä, muuten kengät jäävät myymättä. Piirtäessäni ken-
kiä näen ne jo jonkun jalassa”, jatkaa Terhi. Tuotanto on 
ollut koko ajan pienessä perheyrityksessä Portugalis-
sa. Terhi käy usein tehtaalla, ja puhelimella yhteydenpi-
to on päivittäistä.

Ensimmäinen Terhi Pölkki -mallisto oli esil-
lä kesällä 2012, ja missäs muualla kuin Pariisin kan-
sainvälisillä messuilla. Terhi varasi osaston, pakkasi 
kengät matkalaukkuihin ja seisoi osastollaan muiden 
maailman merkkien rinnalla. New Yorkin muotimes-
sut vuonna 2013 olivat kallis satsaus, mutta se kannat-
ti, koska Eurooppaa ravistelleesta lamasta Terhi selvi-
si Yhdysvaltojen myynnillä. Terhin puukengät vetosi-
vat jenkkeihin, koska niiden takana oleva tarina on niin 
vahva. Kengillä on jälleenmyyjiä Pohjois-Amerikassa 
sekä Kanadassa. Niitä myydään myös mm. Sveitsissä, 
Saksassa ja Dubaissa.

Viisi vuotta Terhi teki kaiken yksin. Sitten hän ava-
si liikkeen Kämp galleriaan, jonne palkkasi apua. ”Me 
olemme loistotiimi. Kaksi nuorta, innostunutta naista 
hoitaa myymälää, verkkokauppaa ja suunnittelee mark-
kinointia Suomeen. Verkkokauppakin vetää.  Koro-
na vei ulkomaiset turistit, mutta sai suomalaiset hakeu-
tumaan yhtä enemmän luontoon.” Terhi vastasi luon-
non haasteeseen ja lanseerasi ekologisesti valmistetut 
nilkkakorkuiset kumisaappaat, jotka otettiinkin mu-
kavasti vastaan. Etätyöt tulivat jäädäkseen ja Terhi rea-
goi nopeasti muuttuneeseen työelämään: hän suunnit-
teli pehmeitä merinovillapäällysteisiä kotoilukenkiä ja 
kierrätyshuopatennareita.  Kotonakin pitää olla mieltä 
ilahduttavaa pukeutumista.

Mistä ideat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvään mallis-
toon?  Maailmalla ilmestyvät trendikartat kuuluvat työ-
kalupakkiin, mutta Terhi myös matkustaa paljon. Muu-
tama päivä Euroopan kaupungeissa tai Terhin lempi-
kaupungissa New Yorkissa avartavat näkemystä.

”Nyt ei matkusteta, nyt perustettiin uusi, oma 
kauppa Uudenmaankadulle, sanoo Terhi käytännölli-
seen tapaansa. Hän on seurannut tunnetuimman ken-
käsuunnittelijamme Minna Parikan uraa ja päätöstä lo-
pettaa kenkäyrityksensä. Minna on ollut alan uranuur-
taja ja esimerkki Terhillekin. Minnan päätös ei kuiten-
kaan pelota, vaan Terhi ottaa varovaisia riskejä ja kas-
vattaa Terhi Pölkki -merkkiä rauhallisesti.  Käytännön-
läheisyys yhdistettynä luovuuteen ja myös unelmoin-
tiin on Terhin maailman peruspilareita.
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 MIRJA PYYKKÖ    JOONA RAEVUORI

Miksi sinusta tuli sotilas?
Viihdyin Puolustusvoimissa jo varusmiespalveluk-
sen aikana Uudenmaan rakuunoissa Lappeenrannassa. 
Ajatus hakeutumisesta Kadettikouluun syntyi kertaus-
harjoituksen aikana. Opiskelin silloin Polilla ja lähdin 
kokeilemaan, mutta sille tielle jäin, enkä ole katunut.

Onko jokin asia yllättänyt?
Upseerin uran monipuolisuus. Käytännössä kaikki up-
seerit alkavat varusmiesten kouluttajina ja se lienee jul-
kisuudessa vallitseva kuva sotilaan työstä. Tehtäviä on 

Uudenmaan prikaatia 3,5 vuotta komentanut kommodori

Arvi Tavaila ei lähdekään eläkkeelle 
– hän lähtee ulkomaille!
Eikä ensimmäistä kertaa – passissa on kaksinkertaiset leimat Balkanin 
komennuksilta, Saksan merkinnät tulevat sotilasasiamiehen pestistä Berliinissä.

kuitenkin ensimmäisten koulutusvuosien jälkeen kor-
keakoulun akateemisiin professoritehtäviin sekä tekni-
siin kokeilu- ja tutkimustehtäviin.

Itsekin olen toiminut kouluttajatehtävien lisäksi 
mm. analysointitehtävissä seuraten Suomen lähialueen 
turvallisuustilanteen kehitystä, turvallisuuspolitiikan 
opettajana maanpuolustuskorkeakoulussa, niin sanot-
tuna EU- ja NATO-deskinä puolustusministeriössä, ja 
useampaan otteeseen ulkomailla, viimeksi sotilasasia-
miehenä 3 vuotta Saksassa, ennen valintaani Uuden-
maan prikaatiin komentajaksi.
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Onko koulutus muuttunut  
sitten sinun varusmiesaikojesi?
Koulutus on seurannut yhteiskunnan kehitystä ja mm. 
kasvatustieteen opinnot ovat upseereille pakollisia. Iso 
muutos on teknisten ja virtuaalisten järjestelmien hyö-
dyntäminen koulutuksessa. Nykyisin varusmiesten 
ei taisteluharjoituksissa tarvitse huutaa ”sarrrja sarrr-
ja” vaan koulutuksessa käytetyt liivit reagoivat vastus-
tajan laseraseeseen ja ilmoittavat ääneen mahdollises-
ta osumasta.

Ollaanko simputuksen suhteen eri linjoilla nykyisin?
Simputukseen on ehdoton 0-toleranssi! Asiaa painote-
taan koulutuksessa, mutta myös tietoisuus siitä, että se 
joukko ja ryhmä, jossa olet varusmiehenä, on oma tule-
va sodan ajan joukkosi, eliminoi tehokkaasti simputus-
ta: Joukko tietää, että he tapaavat kertausharjoituksessa 
ja mahdollisesti poikkeusoloissa, jolloin henkiinjäämi-
nen saattaa riippua ryhmäkiinteydestä ja –hengestä.

Miten naisten tulo armeijaan on vaikuttanut?
Positiivisesti. Naisia käsitellään samalla tavalla kuin 
miehiä ja naiset pärjäävät vähintään yhtä hyvin kuin 
miesvarusmiehet. Puolustusvoimien näkökulmasta 
nykyjärjestelmä toimii hyvin, eikä suuria muutostar-
peita ole, mutta naisten määrä saisi olla suurempikin. 
Se on jämähtänyt noin 5%n tasolle saapumiserän ko-
konaisvahvuudesta.

Mutta hallituksen asettama parlamentaarinen työ-
ryhmä pohtii mahdollisuuksia kehittää asevelvollisuut-
ta ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, yksi mah-
dollinen uutuus on kutsuntojen ulottaminen koske-
maan myös naisia. Ryhmä esittää työnsä tulokset tä-
män vuoden syksyllä, joten silloin olemme viisaampia.

Julkisuudessa on oltu huolissaan nuorten henkisestä 
ja fyysisestä kunnosta?
Pitää paikkansa, alokkaiden Cooperin tulos on laske-
nut 300 metriä viimeisen 30 vuoden aikana. Se on siinä 
mielessä dramaattista, että uskon siitä seuraavan kan-
santerveydelle ja -taloudelle haasteita tulevaisuudessa.

Mistä syistä armeijasta jäädään pois?
Kutsunnan yhteydessä tehtyjen terveystarkastusten pe-
rusteella n. 10% raakataan pois terveydellisistä syistä jo 
ennen palvelusta. Yleisimmin ne liittyvät selän ongel-
miin, ylipainoon tai henkisiin ongelmiin. Myös itse pal-
veluksen aikana tapahtuu keskeyttämisiä edellä maini-
tuista syistä eli siinä mielessä nuorison pahoinvoinnin 
kasvaminen näkyy myös Puolustusvoimissa.

Onko maanpuolustusintoa, onko aseistakieltäytyjiä 
entistä enemmän vai vähemmän?
Aseistakieltäytyjien osuus on erittäin pieni, promille-
luokkaa. Myös siviilipalvelukseen siirtyvien osuus koko 
saapumiserästä on vain muutaman prosentin luokkaa.

Maanpuolustustahto on kansainvälistä kärkeä, 
mutta nuorten naisten ja nuorten miesten maanpuo-
lustustahdon välillä on iso ero. Nuori nainen yhdistää 
mahdollisesti maanpuolustuksen sotilaallisiin toimiin 
ajattelematta, että myös tavallisen siviilielämän tur-
vaamiseen tarvitaan maanpuolustustahtoa. Arkipäi-
väisiä asioita ei saisi ottaa itsestäänselvyyksinä ja vaik-
ka individualismin merkitys elämässä tuntuu kasva-
van, voi samalla kysyä kenraali Jaakko Valtasen tavoin 
(6.12. keskustelussa presidentti Niinistön kanssa): 
”eikö juuri semmoinen yhteiskunta, jossa yksityisen 
kansalaisen asema ja oikeudet on turvattu, ole puolus-
tamisen arvoinen?”

Olit 1990-luvulla kaksi kertaa Balkanilla  
– minkälaista oli työ siellä?
Osallistuin IFOR-ja SFOR- kriisinhallintaoperaa-
tioon Bosniassa. Kyseessä oli samalla ensimmäinen 
kerta, kun Suomi osallistui Nato-johtoiseen kriisin-
hallintaoperaatioon, mikä toi kokemukseen oman 
lisämausteensa.

Rehellisyyden nimissä sanottava, että nykyiset ope-
raatiot ovat vaativampia kuin nuo 90-luvun operaatiot.

On pakko kehua suomalaista reserviläistä, jolla on 
sotilaallisten taitojen lisäksi hänen oman siviiliammat-
tinsa mukanaan tuomat taidot. Tämä yhdistelmä on 
täysin lyömätön kansainvälisessä vertailussa.

Rankimmat hetket työssä? Yksi niistä lienee  
Dragsvikin varusmiesten auto-onnettomuus?
Rankin hetki on todellakin ollut tuo onnettomuus - sen 
läpikäyminen ja omaisten tapaaminen. Voin vain kuvi-
tella kuinka raskas tilanne on ollut menehtyneiden ja 
loukkaantuneiden läheisille, kun oma poika on suorit-
tamassa lakisääteistä kansalaisvelvollisuuttaan ja yhtäk-
kiä hän onkin poissa.

Onnettomuudessa menehtyneet ja heidän omai-
sensa ovat luonnollisesti edelleenkin usein omassa ja 
prikaatin mielessä. Oli hienoa, että joulun alla hovioi-
keus totesi ajoneuvon kuljettajan syyttömäksi onnetto-
muuteen. Mikään muu ratkaisu ei mielestäni olisi ollut 
yleisen oikeustajun mukaista.
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Miten arki on sujunut, kun työ on  
ollut Dragsvikissa ja koti Kruununhaassa?
Arki ei varmaankaan olisi sujunut, ellei vaimoni oli-
si kantanut siitä päävastuun. Pitkäaikaisena krunikka-
laisena hän on myös syy siihen, että itsestänikin naimi-
siinmenon myötä tuli krunikkalainen. Toki alue on ol-
lut itsellenikin mieluisasti tuttu jo aiemminkin siksi, 
että parikymmentä vuotta sitten palveluspaikkani oli 
strategian laitoksella sotamuseon vieressä.

Olet sanonut ajatelleesi jo, että siirtyisit eläkkeelle. 
Miten niin, 56-vuotiaana, tuolla kokemuksella?
Pääosa sotilaista joutuu nykyisin jäämään eläkkeel-
lä 55-vuotiaana ja valmistauduin tähän Uudenmaan 
prikaatin komentajan pestin jälkeen. Se olisi ollut hie-
no tapa lopettaa sotilasura: käytännön läheisissä töissä 
”kentällä” poikkeuksellisen hyvähenkisen henkilökun-
nan ja Suomen tulevaisuuden eli tämän päivän nuori-
son, varusmiesten, kanssa!

Tarjottiin kuitenkin mahdollisuutta uran jatkoon 
ja mielenkiintoiseen ulkomaan komennukseen. Mut-
ta koska virallisia päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty, en 
lähde tässä vielä sen enempää spekuloimaan asialla.

Osaatko kuvitella elämääsi eläkkeellä?
Totta kai, en ole koskaan ajatellut, että se merkitsisi ak-
tiviteettien loppumista, päinvastoin, monen eläkeläisen 
arki tuntuu olevan vähintään yhtä aktiivista kuin työ-
elämä. Juuri siksi painotin aina prikaatissa varusmiehil-
le omasta kunnosta huolehtimisen tärkeyttä. Olisi sää-
li, jos siinä vaiheessa, kun vapaa-aikaa olisi, ei fyysisesti 
enää pystyisi nauttimaan siitä!

Kysyin tätä haastattelua varten apuja muutamilta 
miespuolisilta, armeijan käyneiltä kavereilta, 
ensimmäiseksi tuli:  
Pitääkö suomen liittyä Natoon jos Ruotsi liittyisi?
Sanotaan heti aluksi, että päätös on poliittinen eli sitä 
eivät tee sotilaat. Mutta oma mielipiteeni on, että eh-
dottomasti kyllä. Suomen virallinen linja ylläpitää mah-
dollisuutta hakea jäsenyyttä on toistaiseksi toiminut 
hyvin, mutta siitä huolimatta omasta mielestäni Suo-
men olisi kannattanut hakea jäsenyyttä jo kauan sitten.

Ja toinen kysymys: mitä mieltä olet Suomen  
reserviläisiin perustuvasta armeijasta?
Ehdoton menestyskonsepti, kunhan samalla ylläpide-
tään muutamia teknisiä huippusuorituskykyjä.
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Krunikka 1/2021  HENRI HIRVENOJA    MOJO ERÄMETSÄ (kokonaisuus), EEVA RISTA (katukuva) Helsingin kaupungin museo

Runoja ”Krunikan kaduilta.” Runoilija Henri Hirvenoja on kulkenut Kruununhaan katuja 28 vuotta.  
Vuodet Brysselissä ovat tuoneet katukuvaan omat mausteensa. 
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MERJA PÖYHÖNEN
”Lähipalvelut ovat tärkeitä. Käytän paljon julkista liiken-
nettä ja nyt, kun myös bussilinja 17 loppuu, ei ole mitään 
yhteyksiä muihin kaupunginosiin. Aikaisemmin van-
halla linjalla 18 pääsi HUS:n alueelle, sille antoi tosi pal-
jon arvoa. Se meni läpi kaupungin ja sillä tavoitti monet 
tärkeät palvelut. Nyt sanotaan, että voihan vaihtaa, mut-
ta jokainen, joka käyttää paljon julkista liikennettä tietää, 
että se vie tosi paljon aikaa ja on tosi hankalaa.”

Uskotko että hän, jota äänestät, toteuttaa tämän?
”Sitä aina toivoisi, että otettaisiin paremmin huomioon 
kaupunginosien tarpeet. Täällä on paljon lapsiperheitä, 
ja yksityisautoilu vähenisi paljon, jos julkinen liikenne 
toimisi paremmin.”

Mitä kruununhakalaisena toivoisit  
kunnallispoliitikolta, jota äänestät?

KATUGALLUP  MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

SAMPO SAURI
Lapsuus ja nuoruus Kruununhaassa.

”Asuin aiemmin Kruununhaassa, mutta vanhemmat 
myivät asunnon alta. Silloin kun asuin, olisin toivonut, 
että täällä olisi hyvät liikenneyhteydet, ratikka voisi 
mennä nykyistä lähempää. Kruununvuoren siltahanke 
on kyllä hyvä homma. Toivoisi myös, että täällä olisi vä-
hän enemmän sellaisia palveluita, jotka vetäisivät tänne 
enemmän väkeä. Virus-teatteri muutti pois, Jurkka on 
onneksi vielä tallella, mutta lisää kulttuuritapahtumia, 
kahviloita ja ravintoloita olisi oikein jees.”
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VIRVE AIROLA ja SUVI HUOVILA

”Asumme muualla, mutta käymme säännöllisesti päi-
väkävelyllä Kruununhaassa. Syy on Krunikan ihana 
tunnelma, kauniit talot, näyteikkunat, mielenkiintoi-
set liikkeet.”

Oletteko harkinneet tänne muuttoa?
” Ei näillä hinnoilla. Kun en asunut Helsingissä ajat-
telin aina, että tänne muutan. Mutta joku rajallisuus 
täällä on. Kun asun Alppilassa, siitä pääsee helpos-
ti joka suuntaan.  Mutta täällä on hirveän kiva käydä, 
tämä on ihana!”
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RALF EKEBOM
”Liikennejärjestelyt ja jalankulkijan aseman puolusta-
minen ovat sydämeni asia. Jalkakäytävät pitää rauhoit-
taa jalankulkijoille.”

ULLA EKEBOM
Kolmannen polven kruununhakalainen
”Edellisten lisäksi julkisen liikenteen palveluiden vä-
hintään säilyttäminen, toivon mukaan parantami-
nen. Kaipaan linjaa 18 ja pelkään ratikka 7:n puoles-
ta kovasti.”

MERIKE MÄKELÄ
Käynyt koulunsa Kruununhaassa,  
palannut aikuisena takaisin.

”Ehkä toivoisi lisää jonkinlaista eläväisyyttä. Miten voi-
taisiin kehittää tätä kaupunginosaa niin, että tulisi lisää 
eloa. Täällähän olisi hyvät mahdollisuudet järjestää ta-
pahtumia, vaikka Tervasaaressa ja puistoissa. Ehkä raf-
loja lisää – vähän vilskettä tänne.”
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JOONATAN PAKKANEN

”Muutin joulukuun puolivälissä tänne Jyväskylästä töi-
den perässä asumaan. Tämä on minun lempialuee-
ni Helsingissä. Olen pari kesää asunut täällä kesätöissä 
ja nyt päätin muuttaa tänne vakituisesti, tykkään tästä 
alueesta. Nämä talot ja tämä erilainen fiilis täällä oli syy 
muuttaa tänne. Ainoastaan parkkipaikkatilanne tällä 
alueella on haastava. Minulla itselläni ei ole autoa, niin 
ettei se minua haittaa, mutta hankalaa niille, jotka au-
ton omistavat. Muuten olen tyytyväinen.”

MATTI MAUNU
Mitä toivoisit valtuutetulta, jota äänestät?
”Että hommaisi tänne bussilinjan, jolla pääsee sopivas-
ti keskustaan. Sehän lopetettiin, eikä se ollut hyväksi ai-
nakaan krunikkalaisille.”

Uskotko, että valtuutetut tekevät sen?
”No en usko.”
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KUNTA- 
VAALIT 

2021

  JUHA LAITALAINENKOLUMNI / HANNU LEHTILÄ

Kuntavaaleissa 
puhutaan EU:n 

tukipaketista,  
kun Krunikkaan 

pitäisi saada 
toimiva bussilinja.
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Puolueilta toivoisi nyt vaalien alla itsekuria, että py-
syttäisiin niissä teemoissa ja asioissa, joita kulloi-

setkin vaalit koskevat. Nyt on kyse kuntavaaleista, jois-
sa ratkaistaan paikallisia asioita; esimerkiksi koski-
en terveydenhoitoa, koulutusta, lastenhoitoa, päiväko-
tiasioita ja liikennettä. EU-vaaleissa paalutetaan koko 
maanosan asioita ja eduskuntavaaleissa on tilaisuus 
vaihtaa maan hallitusta.

Nyt ratkaistaan Helsingin asioita ja tulevaa kehitys-
tä. Ja toivottavasti myös Kruununhaan ongelmiin löy-
tyy osaavia valtuutettuja. Usein on naureskeltu ns. pek-
karoinnille – siltarumpupolitiikalle – jossa ensin tule-
vat oman alueen ”tienpätkät”, muut sen jälkeen. Mutta 
menkääpä katsomaan Jyväskylään, Mauri Pekkarisen 
kotikaupunkiin. Siellä risteilevät yli- ja alikulkusillat 
niin että muille jakaa. Mutta kyllä liikennekin pelaa.

Ylevä periaate tietysti on, että luottamushenkilöi-
den tulee ottaa kokonaisuus huomioon ja hoitaa kaik-
kien asiat. Mutta kyllä Lapin kansanedustaja on valit-
tu ensi sijassa ajamaan Lapin asioita. Sama periaate toi-
mii paikallistasolla; kuka Kruununhaan asioita ajaisi, 
elleivät kruununhakalaiset itse. –Mutta meidän täytyy 
jälleen tyytyä vähään, sillä puolueiden ehdokaslistoilta 
löytyy aika kitsaasti kruununhakalaisia ehdokkaita.

Ehdokkaan kaupunginosa puuttuu / Puolueis-
ta vain Vihreät ja Kokoomus ovat ilmoittaneet ehdok-
kaansa asuinalueen 16.2.2021 mennessä. Tosin heistä-
kään kaikki eivät ilmoita kaupunginosaansa. Silmämää-
räisesti vihreitä ehdokkaita löytyy iso rypäs Kallion, 
Alppilan ja Vallilan alueilta. Ei ihme, että kaupunkile-
gendan mukaan Hämeentien katuprojekti olisi Kallion 
”punavihreän kuplan” aikaansaannos. Vain vihreiden 
veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara ilmoittaa ole-
vansa Kruununhaasta ehdolla.

Porvaripuolueet ovat perinteisesti menestyneet 
Kruununhaassa hyvin. Tämä näkyy myös vaaliehdok-
kaiden määrässä. Kokoomuksella on runsaasti ehdok-
kaita keskustan kaupunginosissa, Kruununhaassakin 
kaksi, Sanna-Maria Bertell ja Risto Rautava.

Muidenkin puolueiden listoilta varmasti löytyy 
kruununhakalaisia, mutta heidän asuinpaikkaansa vain 
ei jostain syytä ole mainittu. Esimerkiksi Keskusta lis-
toilta löytyy edelleen tunnettu kruununhakalainen, 
professori Laura Kolbe.

Puolueet panostavat pormestariehdokkaisiin / 
Pormestaripörssi koki jonkinlaisen romahduksen, kun 
kokoomuksen Jan Vapaavuori ilmoitti syksyllä 2020, 
että hänelle riitti yksi kausi. Pormestarin pesti ei ollut-
kaan sellainen hillotolppa, joka olisi tuonut paitsi pai-
kallista tyydytystä myös valtakunnallista uranousua.

Kokoomus sai uuden ehdokkaansa nimettyä 
15.2.2021, kun Kirsi Piha voitti piirikokouksen äänes-
tyksessä Wille Rydmanin äänin 67–34. Piha oli piiri-
hallituksen yksimielinen ehdokas, mutta Rydman re-
päisikin kolmanneksen potin piirikokouksessa.

Jymy-yllätys tuli, kun Kirsi Pihakin heitti pyyhkeen 
kehään ja vetäytyi koko vaaleista. Nyt taitaa – tämän on 
viikon 9. tieto - kruununhakalainen Juhana Vartiainen 
olla kokoomuksen pormestariehdokas. Mutta sekavalta 
näyttää. – Annas kattoo, sanoisi turkulainen.

Vihreiden pormestariehdokkaana on toistami-
seen nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki. 
Sosiaalidemokraateilla on ehdokkaana Nasima Raz-
myar, vasemmistoliitolla Paavo Arhinmäki, perus-
suomalaisilla Jussi Halla-aho, kristillisdemokraa-
teilla Mika Ebeling, sinisellä puolueella Tiina Ahva, 
keskustalla Eeva Kärkkäinen, RKP:llä Eva Biaudet, 
Liike Nytillä Harry Harkimo ja Avoimella Puolueel-
la Petrus Pennanen.

Kuntavaaligallupit ongelmallisia / Eduskunta-
vaaleja pystytään ennustamaan jo aika tarkkaan. Toi-
sin on ollut maailmansivu kuntavaalien kanssa. Koko 
maan kuntavaaliennuste on yhtä tuskaa, samoin kun-
ta tai kaupunkikohtaiset kyselyt. Jonkinlaista suun-
taa niistä toki saadaan, mutta vain aika krouvilla kädel-
lä. Tästä syystä puolueet julkistavat niitä hyvin nihkeäs-
ti. Helsingin Sanomien 5.2.2021 käsiinsä saama kokoo-
muksen teettämä tutkimus antoi kokoomukselle Hel-
singissä suurimman puolueen aseman. Seuraavina tuli-
vat Vihreät ja SDP. Mutta näistä ei elämöidä, koska vir-
hemarginaalit ovat kovin suuria.

Helsingissä kokoomus ja vihreät ottavat pormesta-
rikisassa uusintaottelun, Vartiainen vastaan Sinnemä-
ki. Kumpi tahansa voi voittaa. Ja takana tulee sitten var-
ma vaalivoittaja, perussuomalaiset. Viime eduskunta-
vaaleissa Jussi Halla-ahoa äänesti 277 kruununhaka-
laista. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Kruunun-
haan äänikuningas, vihreiden Pekka Haavisto kerä-
si 342 ääntä.

ps. Yllä oleva on kirjoitettu sillä tiedolla, että kunta-
vaalit ovat normaalisti 18.4.2021.



20    Kruununhaan Asukasyhdistys

 ELINA SIMONEN    PIRJO RÖNKKÖ

Heppatuoli on 1940-luvulta niin kuin pari asia-
kastuoliakin, jotka tuotettiin komeasti Amerikasta. 

Liisankadun parturi-kampaamo on Helsingin vanhim-
pia, ellei vanhin. Kolmen sukupolven naiset ovat siel-
lä huolehtineet kruununhakalaisten hiuksista, neljäs-
kin oli muutaman vuoden ammatissa. Kauimmin - 40 
vuotta - siellä on työskennellyt Seija Pyykkönen, joka 
on perustajasuvun kolmen lapsen kummitäti ja ”suvun 
vanhin”, vaikkei sukua olekaan.

Vuonna 1947 Lahja Talja-Leistamo perusti nel-
jä parturiliikettä: Museokadulle, Kasarmikadulle, Lii-
sankadulle ja Vuorikadulle, jossa Seija Pyykkönenkin 
aloitti ammattinsa. Asiakkaita riitti, koska sodan jäl-
keen ihmisillä oli tarve hemmotella itseään.

Siihen aikaan parturiliikkeissä oli valkoiset verhot 
ikkunoissa. Lahjalla oli rohkea tapa markkinoida. Ver-
hot pois, meillä ei ole salaisuuksia, ja kauneimmat tytöt 

Kanta-asiakkaiden KOTIPESÄ
Liisankadun piskuisen parturi-kampaamon ikkunan eteen pysähdytään usein. 
Isät osoittelevat heppatuolia lapsilleen. Siinä heidän hiuksiaan on aikoinaan 
leikattu ja kohta leikataan myös heidän lastensa hiukset. Ensi vuonna liike 
täyttää 75 vuotta.

ikkunan viereen, hän komensi.
”Lahjan salaisia aseita pula-aikana olivat myös tu-

pakka, jota hän hankki jostain, ja konjakki. Miehet tu-
livat tungokseen asti varsinkin lauantaisin, jolloin oli 
viikkosiivous. Halu paeta siivousta ja ilmaiset snap-
sit saivat heidät ryntäämään parturiin. Asiakkaita is-
tui ikkunalaudoillakin odottamassa vuoroaan”, ker-
too Seija.

”Lahja pikemminkin ohjaili alaisiaan kuin kam-
pasi itse. Hän soitteli aamulla työntekijöilleen ja kyse-
li, ovatko kasvot kunnossa, onko liikkeen lattia siivot-
tu. Jos puhelin soi, hän kuulutti kovalla äänellä, että nei-
ti Manniselle ulkolinjapuhelu, vaikka puhelu olisi tul-
lut nurkan takaa. Ulkolinjassa oli glamouria! Lahja piti 
henkilökunnalleen juhlia ja jätti kuollessaan jokaiselle 
pienen rahalahjan”, muistelee Seija.

Ei ihme, että henkilökunta pysyi. Seija vie edelleen 
Lahjan haudalle kukkia jouluisin.
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Muistojen taulu, keskellä perustaja Lahja Talja-Leistamo.

Seija oli lapsesta saakka laulanut Operettiteatte-
rin kuorossa. Lahja-Liisa Talja, Lahjan veljentytär, 
tuli erääseen operettiin mukaan. Harjoitusten väliajoil-
la Seija kiinnitti huomiota tämän iloiseen olemukseen. 
”Kuka on tuo puolihullu nainen, jonka rannekorut kili-
sevät ja nauru raikaa”, mietti Seija.

Heistä tuli hyvät ystävät. Seija oli juuri päässyt yli-
oppilaaksi ja mietti mitä tehdä tulevaisuudessa, kun 
Lahja-Liisa, selvyyden vuoksi vain Liisa, suositteli 
kampaamoalaa. Seija kouluttautuikin arvostetussa Hel-
singin Kauneudenhoitoalojen ammattikoulussa ollen 
koulunsa paras oppilas. Hän voitti myös kisällien Suo-
men mestaruuden.

Liisa työskenteli Kruununhaassa. Siellä kauniista 
blondista tuli Liisankadun Marilyn Monroe, jota nuo-
ret miehet kerääntyivät ihastelemaan ikkunan taakse.

Liisankadulla sijaitsivat Suomi-Filmin studiot, 
joista riitti asiakkaita Liisalle. Laulaja Henry Theel-
kin kävi niin epäilyttävän usein parturissa, että kotivä-
ki alkoi hermostua.

Liisan piti lopettaa työnsä astman takia 80-luvun 
lopulla, mutta hänen tyttärensä Anneli jatkoi äitinsä 
työtä. Liisa-äiti soitti aina aamulla kahdeksalta töihin 

tarkistaakseen, että tytär on paikalla. Anneli meni nai-
misiin taiteilija Sami Sarasalon kanssa. Hän joutui jät-
tämään työnsä vuonna 2017 käsivamman takia.

Sarasalojen esikoistytär Misa seurasi sukunsa nais-
ten perinteitä ja meni kampaamokouluun. Misa työs-
kentelikin muutaman vuoden Liisankadulla kummitä-
tinsä Seijan kanssa, kunnes lähti opiskelemaan muita 
aineita. Hän ja sisarensa, mallina tunnettu Ninja, ovat 
perineet eksoottiset piirteensä isänsä äidiltä.

Tällä hetkellä Seija työskentelee yksin partu-
ri-kampaamossa. Koronan takia hän niputtaa työnsä 
muutamiksi päiviksi viikossa. Vapaa-ajalla hän harras-
taa hevosurheilua kotitallillaan Kirkkonummella.

Seija viihtyy edelleen työssään ja odottaa kuumei-
sesti elämän normalisoitumista: ”Meillä on vanhan 
ajan avointen ovien politiikka. Aikoja ei voi varata, si-
sään voi tulla koska vaan. Systeemi toimii mukavas-
ti. On kiinnostavaa, etten aamulla tiedä millainen päi-
vä on tulossa. Yli puolet asiakkaista on kanta-asiakkai-
ta. Vaihdamme kuulumisia ja keskustelemme päivän ai-
heista. Onnellinen äiti näyttää vauvansa kuvan ja muu-
taman vuoden kuluttua vauva on jo asiakkaani.”
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Asukastila oli Kruununhaassa 
hakusessa yli kolmekymmen-

tä vuotta ennen kuin nappasi. Tar-
vittiin radikaali suunnanmuutos. 
Koska kaupungilla ei ollut tarjota 
sopivia tiloja, silloin yhdessä kol-
mesta perustetusta idearyhmäs-
tä eri kruununhakalaisten toimi-
joiden kanssa päädyimme ajatuk-
seen: vuokrataan tilat! Ryhmien 
puheenjohtajana toiminut Antti 
Viinikka nuiji sen yhteispalaveris-
sa pöytään sovituksi hankkeeksi. 
Mukana olivat Kruununhaka-seu-
ra, Kruununhaan asukasyhdistys, 
Kruununhaan kivijalkayrittäjät ja 
Kruununhaan Lions Club. Mutta 
vasta kun Raija-Liisa Jokinen vuot-
ta myöhemmin liittyi asukasyhdis-
tykseen, asia alkoi konkretisoitua. 
Hän löysi sopivat tilat Meritullin-
kadulta, ja niin! Hänen vastuul-
leen pitkälti koko kaupunginosan 
olohuone lopulta jäikin. Aikaan-
saavana hän veti läpi sopimukset, 
saneeraukset tukiryhmiensä kans-
sa ja lopuksi tilan vastaavana vastasi kurssitoiminnas-
ta ja lukuisista tilaisuuksista monet vuodet. Ystävistään 
hän sai myös Mestalle kullanarvoisen vastikkeetta toi-
mivan siivousryhmän. Kun toiminta Mestassa lopul-
ta alkoi, muut toimijat olivat vetäytyneet, koska silloin 
ainoastaan asukasyhdistyksellä oli edellytykset vasta-
ta tilan pyörityksestä. Tässä vaiheessa myös kaupunki 
oli rahoittajana lähtenyt mukaan. Kun talkoolaiset vii-
meistelivät paikkoja kuntoon 2010, me silloiset akti-
vistit ideoimme tapahtumia Mestaan. Itselleni oli sel-
vää: asukastilassa pitää olla lukupiiri. Se syntyi ilmeisen 
hyvien tähtien alla, koska on edelleen elinvoimainen. 
Edes korona ei ole pystynyt sitä nujertamaan. Pikem-
minkin päinvastoin.

Kirjan ja kirjailijoiden lumovoima / Lukupiiris-
sä on luettu yhdeksänkymmentä etupäässä kotimaista 
nykyromaania. EU-vaaleihin valmistauduimme kuiten-
kin avaamalla ikkunat Eurooppaan. Sitten tutustuimme 
Suomen ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Seuraavaksi 

otimme teemaksi nykyvenäläisen kaunokirjallisuuden. 
Ja nyt vuorossa on koko maailma.

Vierailijoita, kirjailijoita ja kääntäjiä, on ollut muka-
na yli viisikymmentä.

Yhdessä luetun kirjan vetovoima on todella 
taianomainen. Suvi Aholan väitöskirja Suomen luku-
piireistä paljastaa: Suomi on lukupiirien maa. Sen voi 
perustaa kuka tahansa ja lähes minne vain. Usein luku-
piireissä on mukana pientä naposteltavaa. Näin myös 
Krunan Mestan lukupiirissä. Nyyttäripohjalta ahke-
rat jauhopeukalot vuoron perään ovat valmistaneet lei-
vonnaisia. Usein luetuista kirjoista saadaan vinkke-
jä tarjoilulle. Ylitse muiden on ilman muuta ollut Suo-
mi100-vuotta alustanut Punainen viiva, joka innoitti 
Raili Kautian leipomaan pettuleipää itse kirnutun voin 
kanssa. Toisin kuin yli sata vuotta sitten, nyt pettujauho 
on kallista terveystuotetta.

Väitöskirjansa jatkeeksi Suvi Ahola kirjoitti Suo-
men lukupiireistä kirjan Ystäviä ja kirjoja, Avain 
2015. Mukaan valikoitui myös Mestan lukupiiri. Kai 

10-vuotias Krunan Mestan Lukupiiri
   MARJE VUORISALO
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Westman kirjoitti siihen meistä humoristisen kirjoi-
tuksen. Kirjaan valikoitui koko maasta satojen joukos-
ta vain kymmenen lukupiiriä. Lukupiiri-iltojen lisäk-
si olemme myös käyneet muun muassa teatterissa ja 
esim. kirjallisella vierailulla Tallinnassa.

Kirja joka kosketti - vierailu joka ei unohdu 
/ Allekirjoittanut viehättyi kruununhakalaisen Markku 
Paasosen kirjaan Pienet kalat syövät suuria kaloja. Kun 
henkilöt kirjassa kirkuvat ja kirahtelevat papukaijamai-
sen räikeissä väreissä, mieleen tulee tropiikki. Maagisen 
realismismin taitaja itse ehdotti meille seuraavaksi luet-
tavaksi romaaniksi Chileläistä yösoittoa, omaa suosik-
kiaan. Samalla hän johdatti lukijan laajemminkin Ro-
berto Bolañon maailmaan.

Riitta Sarras: – Kun luin Krunikka-lehdestä, että 
Marje Vuorisalo aikoo perustaa lukupiirin uuteen 
Mestaan, ajattelin heti, että sinne! Paljon lukeva-
na oli kiva ajatella, että voisin isommallakin porukal-
la keskustella lukemastani. Lukupiirin ensimmäises-
sä tapaamisessa huomasin, etten tunne ketään ennes-
tään, mutta sehän oli minusta vain hyvä, koska keski-
pisteessä ovat kirjat eikä kaveriporukka. Nyt kymme-
nen vuotta myöhemmin huomaan lukeneeni paljon 
sellaista, johon en olisi tullut tarttuneeksi. Olen iloin-
nut myös siitä, että olemme korona-aikanakin voineet 
kirjoittamalla kertoa kirjoista mielipiteemme ja kom-
mentoida toistemme kirjoituksia.

Krunikan festariteemaan liittyen luimme Virpi Hä-
meen-Anttilan 1920-luvulle sijoittuvan dekkarisar-
jan ensimmäisen osan. Kirjassa yksityisetsivä Björk tii-
rikoi itsensä kruununhakalaisen ruskean talon viiden-
nen kerroksen asuntoon ja löytää sieltä ruumiin. Luku-
piirissä kerroin kirjailijalle, että ko. murha oli muuten 
meillä, mutta tiesikö hän kirjoittaessaan, että tuolloin 
talossa oli vain neljä kerrosta. Hämeen-Anttila vastasi 
tienneensä ja juuri siksi sijoitti ruumiin sinne, koska sil-
loin se ei olisi kenenkään kotona.

Anne-Maj Väre: – Ensi käyntini lukupiirissä tapah-
tui 2012. Paikalla oli kirjailija Juha Itkonen, kirja ”17” 
ja tusina krunalaista lukijaa. Oli hauska verrata omia 
ja muiden lukukokemuksia kirjailijan avatessa portte-
ja tarinaan. Keskustelu oli vilkasta. Kirja laajeni ja syve-
ni. Tapaamiset, joissa vieraina kirjailija ja kääntäjä ovat 
paikalla, ovat helmiä. Salaperäinen Markku Paasonen, 
elämää nähneet Jörn Donner ja Hannu Väisänen, runo-
lintu Helena Anhava, mystinen Mia Kankimäki, herk-
kä Anna-Kaari Hakkarainen, ”Aale Tynni, hymyily, kyy-
nel, laulu” kirvoitti kirjailija Mikko-Olavi Seppälän lau-
lamaan kehtolaulun stadin slangilla, mikä tuuditti mi-
nut kirjojen ikivaltakuntaan.

Mervi Murto: – Hyvän kirjan lukeminen on aina 
myös omien käsitysten testausta, siis tarpeellista. Sik-
si yhteiset lukukokemukset ja ajatustenvaihto ovat niin 
rikastuttavia: syntyy ahaa-elämyksiä siitä, miten eri nä-
kökulmasta samaa asiaa voi lähestyä. Kuplat saattavat 
poksahtaa. Siksi liityin lukupiiriin. Myös syksyn 2020 
teema, venäläinen nykykirjallisuus, kiinnosti erityisesti.

Käsitellyt teokset osoittavat jälleen, miten hyvä ro-
maani voi tarjota yksittäisten ihmisten tarinan avulla 
kuvan, joka saa näkemään ja ennen kaikkea tuntemaan, 
millaista on elää läpi mielivaltaa, sotaa tai luottamuksen 
romahtamista kaikkeen totuttuun (mm. Svetlana Alek-
sijevitš) ja mitä se tekee ihmiselle ja yhteisöille (mm. 
Guzel Jahina). Faktat ovat välttämättömiä, mutta fiktio 
saa meidät - parhaimmillaan - ymmärtämään syvem-
min vaikkapa Venäjän henkistä ilmapiiriä.

Andrei Makinen loistava romaani Ranskalainen 
testamentti (1996) käsittelee neuvostoajan ilmiöiden 
lisäksi hienosyisesti suuria teemoja, kuten vähemmis-
töön kuulumista ja ulkopuolisuutta. Erityisesti teos ku-
vaa, miten kieli, rajalliset kokemukset ja tiedot sekä 
muistojen epäluotettavuus ohjaavat identiteetin muo-
vautumista. Ajankohtaista luettavaa siis!

Huhtikuun kirja: Heikki Aittokoski ”Onnellisten saari”
Toukokuun kirja: Paul Auster ”Sattumuksia Brooklynissä”

Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden 
toisena tiistaina klo 19, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
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”VIERAISSA KATAJANOKALLA”  MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ, MTV

Huumori
ON VAKAVA ASIA
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”Nimeni on oikeasti Jack Björklund, että ette luu-
le Gaddafin nousseen haudasta.

Yleensä kysellään: ’Ooks sä oikeesti syntynyt Suo-
messa? Varmaan sut on adoptoitu?’ tai että ’Helsin-
kiin on varmaan perustettu uusi pizzeria, kun olet tul-
lut maisemiin’.

Mutta kun kerron, että olen suomenruotsalainen, 
niin silloin he luulevat, että olen rikas homo, jolla ei ole 
koskaan mitään huolia. Mutta kyllä on! Minulla on kak-
si pankkitiliä, koska toinen on jo täynnä.”

Ja suomalaisia naurattaa!
”Kyllä! Ennakkoluulot, sehän on loputon kaivo! En-
nakkoluuloista ammennan paljon. Itse en loukkaannu, 
vaikka huomaan, että jollakin on ennakkoluuloja siksi, 
että olen suomenruotsalainen.”

Olet tehnyt huumoria myös suomalaisista: ”Suomi 
on ainoa maa maailmassa, jossa kysytään, haluatko 
turpaan!” Ruotsalainen elokuvaohjaaja sanoi kadeh-
tivansa suomalaisia kollegoja, koska Suomessa on 
vielä sitä primitiivisyyttä, joka Ruotsista on kadon-
nut. Miten sinä näet suomalaiset?
”Just niin kuin sanoit.”

Miten sinusta tuli koomikko,  
ajattelitko jo lapsena, että stand uppia!
”Ei. Silloin kun minä olin teini tai lapsi, ei Suomessa ol-
lut mitään stand uppia. En ikinä tiennyt, mitä minus-
ta tulee isona. Kun kaverit sanoivat, että mene opiskele-
maan tätä tai tuota, niin minä olin että ah ja oh. Ajatte-
lin, että entä jos menen opiskelemaan ja opiskelen seit-
semän vuotta ja minulla on hirveästi velkaa, enkä sitten 
haluakaan tehdä sitä työtä.

Kävin vuoden lukiota ja lopetin, koska pidin musii-
kista. Ja kun Lapväärtiin tuli Pop & Jazz Konservatorio, 
olin kolme vuotta siellä, mutta ei sekään. Kuulin usein, 
että olet hyvä imitoimaan, sinun pitäisi mennä teatte-
rikouluun. Mutta ei ei ei missään nimessä, ei ole mi-
nun juttuni. Ajattelin, että en halua istua jossakin bas-
keri päässä, miettiä syviä ja odottaa seuraavaa apurahaa. 
Enemmän olisin sellainen totuuden etsijä.

Stand up on millimetrin päässä totuudesta sen 
vuoksi, että siellä yleisöllä on päätäntävalta nauravat-
ko vai eivätkö. Eikä niin kuin oopperassa. Jos et ole 
käynyt siellä montaa kertaa, siellä vähän jännittää, että 
käyttäydynkö nyt oikein, taputanko oikeassa paikas-
sa, että en näytä tyhmältä. Mutta jos stand upissa on 
hyvä, niin kaikki ihmiset nauravat, se tulee spontaa-
nisti. Mutta miksi stand upissa totuus on kuitenkin 
millimetrin päässä täydestä, on se, että se mitä sanot, 
ei ole ehkä totta.

Niinpä tein nuorena erilaisia töitä. Olin maahan-
tuontifirmassa ja olimme pomon kanssa Los Angelesis-
sa messuilla. Hän vei siellä klubiin, jossa oli stand up-
pia. En syttynyt, mutta  
kun palasin, menin katsomaan, onko Suomessa tällais-
ta. Ei ollut.

Sitten vuonna 2000 oli Helsingin Sanomissa ilmoi-
tus kilpailusta, jolla Suomen Stand Up -klubi etsii uusia 
koomikoita. Mietin, että kun etsivät uusia koomikoita, 
missä ne vanhat ovat? Katsojat ovat varmasti lempeitä, 
koska tietävät, että nämähän ovat uusia, annetaan niille 
mahdollisuus. Ajattelin, että ei ole mitään hävittävää.

En ihan tiennyt, mitä stand up on. Tiesin vain, että 
sinne ei mennä missään hahmossa tai irtonenän tai pe-
ruukin kanssa, vaan pitäisi yrittää olla oma itsensä. Ai-
kaa oli kaksi-kolme minuuttia ja tuli tunne, että olen 
tullut kotiin! Tätä haluan tehdä loppuelämäni! Mitä en-
simmäisellä keikalla sanoin, en muista, mutta talles-
sa on isossa mustakantisessa vihossa ensimmäiset 100 
keikkaa. Pienemmässä seuraavat.

Mutta jo silloin tiesin, että tämä on kivinen ja kova 
tie. Olin silloin 35-vuotias, ja oli hyvä, että en ollut 17 
-vuotias, joka luulee, että tällä minä valloitan maailman. 
Tämähän on sellainen laji, jossa saa kovasti turpaan.

Kun nyt vedän aloittelijoille kursseja, sanon heille, 
että ei ole mitään pitkäveteisempää ja tylsempää kuin 
opetella komiikkaa. Maailman tylsin asia. Se, mitä ih-
miset näkevät ei ole se työmäärä, joka siihen tarvitaan. 
Aina kun menen keikalta kotiin, katson nauhan ja teen 
muistiinpanoja; oho, kompuroin sanoissa eli opette-
le tämä paremmin. Tässä logiikka ei pidä paikkaansa. 
Jokainen juttu editoidaan, tehdään uudestaan, editoi-
daan, tehdään uudestaan.”

Miksi huumori on vakava juttu?
”Siihen pitää suhtautua vakavasti, muuten et onnistu, sil-
lä se ei ole tuurista kiinni. Sama asia kuin hyvä puhe. Sitä 
on hiottu, ja kirjoittamista voi hioa kotona ja sitä, että 
muistaa sen ulkoa. Mutta sitä, miten sen teet, miten olet 
läsnä, sitä et voi hioa muuten kuin tekemällä keikkaa.”

Sanoo stand up-koomikko Jack Björklund, 
joka on kotoisin Pietarsaaresta, sittemmin 
Kruununhaasta, nykyisin Katajanokalta. 
Hänen tumma, kihara tukkansa 
herättää epäilyksiä ja vielä 2400:n 
keikan jälkeen hän esittelee itsensä:
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Yksi kuulijoista kirjoittaa, että ”Björklund  
kääntää ihmiset ja ihmisten väliset suhteet  
omaksi maailmakseen ja tuo maailma on hauska”. 
Otat aiheet läheltä itseäsi. Elettyä elämää?
”Kyllä, mutta se ei ole tärkeää, että ne ovat minun vaan 
se, että kosketuspintaa on kaikilla. Jos puhun suhteista, 
en laita fokukseen, että se on just minun suhteeni. Vaan 
että jokainen kokee sen omakseen. Tässä on se aloit-
televan koomikon juttu, että he laittavat sen oman elä-
mänsä ja oman egonsa ympärille. Ketään ei kiinnosta, 
koska kukaan ei tunne heitä. Mutta jos otetaan yleisel-
lä tasolla kaikki mukaan siihen pulkkaan ja sitten kerro-
taan omasta, niin silloin kaikki samaistuvat siihen.

Jos katsot Hesarin kuolinilmoituksia, et itke, vaik-
ka he ovat kuolleet. Koska et tunne heitä. Samalla taval-
la meitä ei kiinnosta, mitä sinulle on tapahtunut, mutta 
kiinnostaa, jos se tapahtuu yleisellä tasolla.”

Eli kun kerrot keikalla, että kaveri tuli ja kysyi 
vaimolta, pääseekö Jack ulos, niin vaimo vastasi, 
että ”Kyllä se pääsee, mutta se ei halua”.  
Se ei siis ole ihan teidän eteisestänne?
”Ei. Mutta se voisi mennä näin.”

Miehet nauravat, koska sanot sen mitä he  
eivät uskalla, mutta myös naiset nauravat!
”Niin, pitää olla se tunne, että aa, tunnistan itseni tästä! 
Mutta jos minä teen työtäni niin, että ihmiset eivät ym-
märrä, se on siinä. Mutta, vaikka ihmiset eivät ymmärrä 
jotakin elokuvaa, se voi silti saada apurahaa ja voidaan 
kehua kaikilla palstoilla.”

Ymmärtääkseni et ole tehnyt  
komiikkaa politiikasta ja poliitikoista?
”Ei, en ole. En ole varma mutta luulen, että keskiverto-
suomalainen ei seuraa politiikkaa. Ei ole kosketuspin-
taa. Minulla ei ole pyhää lehmää, olen vain kartoittanut 
riskin, että jos puhun, tunnistavatko ihmiset?

Vähän sama kuin jos tekisi raamatusta tai uskon-
nosta. Harva tietää mitään teologisista paradokseista. 
Jos sanotaan vaikka: kolme viisasta miestä, niin kysy-
tään: keitä ne ovat? Ja tämä vielä joulun aikaan. Tekisin-
kö perhokalastuksesta, josta en tiedä itsekään mitään. 
Vaikka joku aihe olisi itselle mieluinen, niin tietävätkö 
muut? Ei pidä yliarvioida itseänsä. Mitä isommat ver-
kot, sitä enemmän kalaa.”

Onko ollut yhtään juttua, jolle kukaan ei naura?
”On. Kaikilla on. Puhutaan sellaisesta ammattitermistä 
kuin lavakuolema.

Se on sitä, että yksi juttu: hiljaisuus.
Toinen juttu: hiljaisuus.
Kolmas juttu: hiljaisuus.
Tunne on se, että milloin luukku edessäni aukeaa, 

että häviäisin sinne! Mutta silloin juuri täytyy suhtau-
tua ammattimaisesti; enhän se ole minä, joka on huono 
ihminen tai avopuoliso tai veli, vaan sillä hetkellä olen 
huono koomikko. Ja sitten täytyy analysoida, miksi ne 
jutut eivät toimineet.

Tämä tapahtuu silloin, kun olet alussa, et osaa etkä 
tiedä mitään, hikoilet ja silloin tämä tulee. Kuin laitet-
taisiin nyrkkeilykehään kädet sidottuina ja saisit koko 
ajan turpaan. Ja se tapahtuu kaikille. Mutta niistä, jotka 
eivät sitä kestä, ei koskaan voi tulla hyviä.

Tuntuuhan se hirveältä, mutta elämä ei lopu siihen. 
Olen aina sanonut, että tärkein sana komiikassa on: 
Miksi. Sinun täytyy tietää, miksi ei toimi, mutta sinun 
täytyy tietää myös, miksi toimii. Mutta, lavakuolema ta-
pahtuu alussa. Ja niitä tulee.”

Kun nyt koulutat stand up -koomikoita, 
niin mistä näet, että tuosta tulee hyvä?
”Ei näe, ei todellakaan! Olen aina sanonut, että teil-
lä on jonkinlainen käsitys, mitä tämä on. Mutta annan 
pääni pantiksi, että kun nämä 4 päivää ovat ohi ja me-
nette ovesta ulos, teillä on aivan eri käsitys komiikan 
tekemisestä kuin tullessanne tänne. Velvollisuuteni 
on antaa teille työkalut, mutta työ alkaa, kun lähdette 
tuosta ovesta. Niitä lavakuolemia tulee, se on se nor-
maali prosessi, mutta auttaako seuraavaa keikkaa se, 
että menee kotiin itkemään? Jos se ei auta, niin sitten 
kannattaa tehdä se duuni. Korjata. Muistakaa tämä, 
kun olette klubilla ja kuolette sinne, kukaan ei muis-
ta teitä. Mutta kun alatte tehdä hyviä keikkoja, silloin 
teidät muistetaan.

Ei ole anteeksiantamatonta, että menee keikalle ja 
kuolee sinne. Mutta jos menee seuraavalle keikalle ja 
tekee sen saman asian eikä ole korjannut mitään, se on 
anteeksiantamatonta. Olen nähnyt keikoilla ihmisiä, 
jotka kuolevat lavalle ja vetävät aina samaa settiä ja aina 
kuolevat, koska eivät ole tehneet mitään asialle.”
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Onko joku ero amerikkalaisten ja suomalaisten 
välillä niin, että siellä jokin menee, meillä ei?
”Sanoisin että joo ja ei. Tullaan aina tähän kosketus-
pintaan, että ihmiset tunnistavat. Mutta se, mikä on 
eri asia Jenkeissä on, että siellä voi erikoistua vaikka 
pelkästään politiikkaan, koska siellä on niin paljon 
ihmisiä, että sille löytyy oma yleisö. Siellä on myös 
koomikoita, jotka ovat ottaneet kaiken haltuun. Ja 
sitten löytyy koomikoita marginaaleissa, koska heil-
lä on niihin ihmisiä tarpeeksi, mutta meitä on liian 
vähän. Se on se suurin ero, vaikka se perhokalastus. 
Siellä paljon on enemmän ihmisiä, jotka perhokalas-
tavat kuin Suomessa.”

Olet ilakoinut TV:n dieettiohjelmien kanssa. 
Katsot tupaten täyttä pöytää, mitä se läski syö 
viikossa, ja toteat: ”Mitä ihmettelemistä tässä 
on, suurempi ihme olisi, jos olisi syönyt vain 
kaksi rusinaa ja yhden sellerin ja silti lihoisi”. 
Minkälaisista tv-ohjelmista tykkäät?
”Vaimo haluaa katsoa jotain, minä että eeei eeei ei, ja 
sitten katson… Mutta mistä itse pidän, niin hyvistä do-
kumenteista ja elokuvista.

Jos kysyt huumorisarjaa, niin se on tanskalainen 
’Kyllä nolottaa’. Sitä on tehty kolme elokuvaa ja 60 
tv-jaksoa, joista 50 loistavia ja 10 hyviä. Yksikään ei 
ollut floppi.”
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Muutimme Oulusta Kruununhakaan vaimoni ja 
kissamme kanssa viisi vuotta sitten. Miksi juuri 

Kruununhaka? Yksi syy oli se, että tyttären perhe asuu 
Kruununhaassa, mutta tavoitteena oli myös rauhallinen 
alue kävelymatkan päässä ydinkeskustasta.

Olen koulutukseltani arkkitehti ja työurani tein 
pääasiassa kaavoittajana Oulussa. Suunnittelijalle 
Kruununhaka kaupunkiympäristönä on ainutlaatuinen 
koko Suomessa. Kruununhaan asukasluku 7500 vastaa 
pienen kunnan kokoa, mutta siihen yhtäläisyydet päät-
tyvät. Työpaikkoja on enemmän kuin asukkaita, mikä 
mahdollistaa mittavat kivijalkaliikkeiden palvelut. Li-
säksi Kruununhaka on Suomen hallinnollinen keskus-
ta ja rakennushistoriallisesti Kruununhaasta löytyy val-
takunnan merkittävimpiä kohteita kuten Senaatinto-
ri ympäristöineen. Peruspalveluita on päiväkodista yli-
opistoon, ainoastaan alakoulu jää harmittavasti vilk-
kaan Kaisaniemenkadun väärälle puolelle.

Kruununhaan kaupunkikulttuuri on Helsingin 

monipuolisin. Vain ”bilekulttuurin” tarjonta jää vähäi-
seksi, mikä asukkaiden mielestä lienee vain hyvä asia. 
Ainakin Mariankadun varrella yöelämä on ihmeen hil-
jaista.

Kruununhaalla on vahva identiteetti, sen historia 
on koko Suomen historiaa. Omaleimaisuutta korosta-
vat selkeät rajat: kahdella sivulla meri, etelässä kaup-
patori ja lännessä Unioninkatu rajana liikekeskustan ja 
empire-Helsingin välissä. Kulkijalle ei ole epäselvää, 
milloin hän astuu Kruununhaan reviirille. Kaupun-
kiympäristön paras laatumittari eli ”pysähtymisindek-
si” näyttää Kruununhaassa korkeita lukemia. On paljon 
katunäkymiä, historiallisia paikkoja, kauniita näyteik-
kunoita, viihtyisiä terasseja ja liikkeitä, joiden kohdalla 
tekisi mieli pysähtyä. Toisaalta paikat, joissa kulkija ti-
hentää askeleitaan ovat Kruununhaassa harvassa.

Kruununhaan ongelmat ovat samoja kuin yleen-
sä vanhoissa kaupunginosissa. Pihat ovat pieniä ja ah-
taita, mutta monet taloyhtiöt ovat kunnostaneet niitä 

ARKKITEHTI ANTTI HUTTUSEN 
viisi vuotta Kruununhaassa

 ANTTI HUTTUNEN    JOONA RAEVUORI
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viihtyisiksi oleskelutiloiksi. Kunnallistekniikan ja ra-
kennusten ikä näkyy jatkuvina rakennustöinä katuku-
vassa, mutta toisaalta se osoittaa, että ympäristöstä pi-
detään huolta. Vaikka pysäköintipaikkojen vähyys tuo 
autot kaduille niin usein suurempi haitta on huolto- 
ja työmaaliikenne, joiden laajuutta ei ole osattu ottaa 
huomioon vanhassa kaupunkirakenteessa. Parantami-
sen varaa voisi löytyä niiden logistiikasta, sopivasta ka-
lustosta ja taloyhtiöiden yhteistyöstä.

Kruununhaan vähäiset viheralueet on korvannut is-
tuskelu tuomiokirkon portailla kuuntelemassa lokkien 
kirkunaa tai pieni piknik Halkolaiturilla katselemassa 
purjelaivoja. Vielä lähemmäksi luontokokemuksia on 
päässyt Tervasaaressa valkoposkihanhien seurassa.

Kruununhaan kehittämisessä tulisi aina ottaa huo-
mioon liiketilojen elinmahdollisuuksien kehittämi-
nen ja parantaminen. Kivijalkaliikkeet vilkastutta-
vat katuelämää ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Useat 
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taloyhtiöt saavat myös merkittäviä tuloja liikkeiden 
maksamista vuokrista.

Kruununhaassa on hankkeita vireillä mm. laaja lisä-
rakentaminen vanhan sotamuseon korttelissa ja entisen 
maa- ja metsätalousministeriön rakennusten käyttötar-
koituksen muutos. Hotelli, uusia työpaikkoja, asunto-
ja, kulttuuritoimintaa vai jotain ihan muuta? Ainakin se 
mikä vilkastuttaa katukuvaa ja liiketoimintaa on hyväk-
si. Toivottavasti suunniteltu hotelli saadaan Marianka-
dun päähän, se lisäisi myös Kruununhaan pohjoisosan 
näkyvyyttä turistien keskuudessa.

Asukasyhdistyksessä on ollut esillä mainio ajatus 
jouluvalaistuksen saamiseksi Kruununhakaan. Raken-
nusten välisissä ”pyykkinaruissa” riippuvat katuvalai-
simet ovat yleinen, mutta vähemmän kaunis näky kan-
takaupungissa. Nykyaikaisella valaisintekniikalla ja pa-
remmalla muotoilulla ne voisivat parantaa kaupunkiku-
vaa ympäri vuoden.

Mariankadun ja Liisankadun ongelmana on jal-
kakäytävien kapeus. Niiden leventäminen edellyttäisi 
ajoväylän kaventamista, mutta autopaikkojen vähen-
täminen kuumentaa tunteita. Onkohan koskaan mie-
titty Mariankadun tai Liisankadun muuttamista yksi-
suuntaiseksi? Mariankatu Kirkkokadusta pohjoiseen 
tai Liisankatu Snellmaninkadun ja Maurinkadun vä-
lillä. Turha läpiajo vähenee ja levenevät jalkakäytävät 

voidaan hyödyntää kivijalkaliikkeille tai viherraken-
tamiselle. Bussireittien järjestäminen voi tulla kuiten-
kin ongelmaksi.

Pohjoisrantakadun korttelien julkisivu ja näkymät 
Katajanokalle sekä venesatamaan ovat Helsingin hie-
noimpia. Jalankulkijan kannalta alue on kuitenkin epä-
viihtyisä. Suurin syy on vilkas liikenne, joka on suu-
rempi kuin Mannerheimintiellä. Pohjoisrantakadun pi-
täisi olla rantabulevardi, mutta habitus viittaa enem-
män moottoritiehen.

Kaupungin hylkäämä suunnitelma keskustatunne-
lista olisi puolittanut Kaisaniemenkadun ja Pohjoisran-
nan liikennemäärät. Kokonaisuutena tunnelin vaikutuk-
set maanpäälliseen katuverkkoon ja jalankulkukeskustan 
kehittämiseen jäivät kuitenkin hämmästyttävän vähäi-
seksi, minkä vuoksi se olikin syytä hylätä. Keskustatun-
nelia markkinoitiin maanalaisena kokoojakatuna, vaik-
ka kyseessä oli läpiajoliikennettä palveleva, massiivinen 
keskustan ohitustunneli. Mikä harmi, sillä maanalainen 
kokoojakatu olisi voinut mahdollistaa paljon laajemman 
keskustan kehittämisen myös Kruununhaassa.

Viisi vuotta Kruununhaassa. Vaikka asunnon koko 
pieneni merkittävästi Kruununhaan asuntojen hintata-
son vuoksi, niin kyllä muutto kannatti. Samaa mieltä on 
kissamme Kathina, joka sopeutui viikossa uuteen ym-
päristöön eikä yrittänyt karata takaisin Ouluun.
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K oko Helsingin rakennettu alue rajoittui lähes 
kokonaan Vironniemeen ja siitä jonkin verran ete-

lään aina 1800-luvun puoliväliin asti. Neljäsosa alueen 
rakennuksista on valmistunut 1700–1800-luvuilla ja 
Kruununhaassa onkin Helsingin vanha empirekeskus-
ta. Helsingin tuomiokirkon ja Uspenskin katedraalin 
vuotuiset kävijämäärät ylittivät molemmat vuosikym-
menen vaihteessa puolen miljoonan kävijän rajan ja 
Kruununhaan pienessä ja kauniissa Ruiskumestarin ta-
lossa vieraili lähes 8 000 kävijää.

Yksi tapa tutustua itseemme on Helsingin ti-
lastollinen vuosikirja 2020, jonka kokoaa Helsingin 
kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yk-
sikkö. Alueittaiset tiedot esitetään siinä kaupunginhalli-
tuksen vahvistaman piirijakojärjestelmän mukaisesti.

Kaupunki on jaettu 8 suurpiiriin ja nämä edel-
leen peruspiireihin, joita on yhteensä 34.

Kruununhaan kaupunginosa sijaitsee yhdessä Ka-
tajanokan ja Kluuvin kanssa Vironniemellä, joka on 
Helsingin kantakaupungin ydinosan muodostava pe-
ruspiiri, pinta-alaltaan 152,7 neliökilometriä. Maata 
tästä on vain 18,1 neliökilometriä, josta Kruununhaka 
on 0,57 neliökilometriä. Näin ollen asukastiheys onkin 
Helsingin suurpiireistä suurin, 6 603 asukasta maane-
liökilometriä kohden.

Helsingin väkiluku oli noin 654 000, sukupuolija-
kauman ollessa melko ”fifty-fifty”.

Eteläisellä suurpiirillä asukkaita oli n. 120 000, 
tästä Vironniemen peruspiirillä noin 13 000, heistä 
Kruununhaassa lähes 7 500, joista suomen- ja ruotsin-
kielisten lisäksi 556 muunkielistä, joista suurin ryhmä 
ovat englanninkieliset. Alle kouluikäisiä asui 410, kou-
luikäisiä 506, 16–64-vuotiaita 5 266 ja 65–74-vuotiai-
ta 746 sekä yli 75-vuotiaita 547.  
Koko Helsingissä asui suomenkielisiä 78,2 %, ruotsin-
kielisiä 5,6 % ja muun kielisiä 16,2%, joista suurimmat 
kieliryhmät olivat venäjä, somali ja eesti.

Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista 
Helsingissä on 86 prosenttia. Kruununhaassa kerros-
taloasuntoja on 4 756 ja asunnon keskimääräinen pin-
ta-ala on 69,0 neliötä. Omistusasuntoja Kruununhaan 

asuntokannasta on yli 44% ja suurin osa asunnoista 
(63%) on yksiöitä tai kaksioita.

Asunnot ovat Kruununhaassa monella tavalla ar-
vokkaita. Vanhojen osakehuoneistojen neliöhinta on 
noussut kymmenessä vuodessa lähes kahdella tuhan-
nella, sen ollessa nyt 7 390 euroa per neliö. Neliöhinta 
on viidenneksi kallein koko Helsingissä.

Kruununhakalaiset ovat aktiivisia, hyvin työllis-
tyviä sekä korkeasti koulutettuja. Vironniemen nuoris-
ta lukiolaisia on 82,0 %, ja 25-vuotta täyttäneillä kor-
kea-asteen koulutus on yli 67 prosentilla. Vuositulo-
jen keskiarvon ollessa yli 54 000 euroa per asukas voi-
daan sanoa, että kruununhakalainen tulee hyvin toi-
meen. On kuitenkin hyvä muistaa, että Kruununhaka-
kin on moninainen, myös pientuloisia asukaskuntia on 
hieman yli 10%. Koko kaupungin työttömyysasteen ol-
lessa 9,2 %, on se Vironniemen peruspiirissä vain 5,3 %. 
Kruununhakalaiset äänestävät ja ovat aloitteellisia. Po-
liittisista puolueista vahvimmin kannatusta sai viime 
vaaleissa Vironniemen suurpiirillä kuten myös Kruu-
nunhaassa Kokoomus, perässään Vihreät.

OmaStadin, Helsingin osallistuvan budjetoinnin 
toinen kierros on käynnissä, ja kevään aikana ideoista 
muokataan syksyllä äänestykseen meneviä ehdotuksia. 
Kruununhaasta on tullut taas loistavia ehdotuksia! Käy 
kurkkaamassa niitä omastadi.hel.fi -sivustolla.

KEITÄ KRUNIKASSA, Helsingin vanhimmassa 
kaupunginosassa, asui vuonna 2020?

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

STADILUOTSI / JARKKO LAAKSONEN   MOJO ERÄMETSÄ
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 ELINA SIMONEN, PIRKKO HOLMSTRÖM    PENTTI NISONEN (henkilökuva), RAUNO TRÄSKELIN (teoskuvat)

”Kun en hallitse 
jotain tekniikkaa, 

pyydän ammattilaiset 
apuun: Kultaajan, 

kutojan, levysepän, 
hienopuusepän. Teosteni 

toteutus on tiimityötä.”

Koronaa karussa / Kuvataiteilija Agneta Hobin 
miehineen on asunut kakkoskodissaan Puruvedel-

lä viime maaliskuusta lähtien ja elänyt vuodenaikojen 
tahdissa. Kesällä kalastettiin, syksyllä tehtiin risusavot-
taa ja poimittiin karpaloita. Talven kovat pakkaset vaa-
tivat hirsitalon jatkuvaa lämmittämistä ja Agneta pääsi 
mielipuuhaansa eli pilkkomaan klapeja.

Mutta korona tai ei, Puruvedellä taiteilija viettää 
aina suurimman osan vuodesta yhdessä miehensä, kult-
tuuriantropologian professori Jukka Pennasen kanssa.

Luonto on Agnetan suurin innoittaja – ja mitä poh-
joisempana, sen parempi. ”Erityisesti talven värisävyt 
ja heijastukset, pilvien, veden ja jään värien variaatiot 
ovat sykähdyttäviä. En kuvaa maisemia, vaan rekiste-
röin mitä luonto tekee pinnoille.”

PIMEYS INSPIROI TAITELIJAA
Agneta Hobin ei väreillä koreile, pimeys on hänen juttunsa.  
”Hiljaisessa, tyhjässä pimeydessä on hyvä levätä”, sanoo Agneta.  
Mutta hän lisää tummuuteen myös jotain kiiltelevää – esimerkiksi katinkultaa.

Puruvedellä on ateljee ja siellä Agneta myös kir-
joitti tuoreen kirjansa, nimeään kantavan taidekirjan. 
Siinä esitellään hänen upeita taideveistoksiaan ja hän 
kertoo monivaiheisesta taiteilijanpolustaan. Teoksen 
ulkoasun suunnitteli hänen poikansa, graafikko Mih-
kali Pennanen.

Pettymys ja voitto / Agneta valmistui Taideteolli-
sesta oppilaitoksen tekstiilitaiteen linjalta vuonna 1971. 
Hän opiskeli tuotesuunnittelua, muotoilua ja tekstiili-
suunnittelua, siis käyttötaidetta. ”Oli juhlaa kuulua su-
kupolveen, joka sai vielä opiskella Ateneumin vanhas-
sa rakennuksessa, jonka ikkunoista avautui näkymä 
Kansallisteatterille. Sain tuntea molempien rakennus-
ten taidehistoriallisen havinan ympärilläni. Oli myös 
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juhlaa saada opiskella mm. Kirsti Rantasen ja Elsa Mon-
tell-Saanion johdolla.”

Hän pääsi suunnittelemaan painokankaita Finlay-
sonin tehtaalle. Työ oli toisaalta antoisaa, mutta teolli-
nen suunnittelu tiukkoine reunaehtoineen alkoi tuntua 
rajoittavalta. Agneta lähtikin Kööpenhaminaan pariksi 
vuodeksi kokeilemaan siipiään vapaana taiteilijana. ”Aika 
siellä opetti paljon niin omasta alastani kuin elämäs-
tä muutenkin. Palattuani takaisin Suomeen pääsin vuo-
den koeajalle Marimekkoon. Menin sinne suurin toivein, 
mutta työni ei koskaan oikein lähtenyt lentoon ja pestiä-
ni ei jatkettu. Olin hirveän pettynyt, ehkä eniten itseeni.”

Hän jäi vapaaksi taiteilijaksi. ”Pääsin epäonnistumi-
seni yli ja aloin luottaa mahdollisuuksiini taiteilijana oi-
keastaan vasta lähes kymmenen vuotta myöhemmin, 
kun voitin vuonna 1984 Helsingin seurakuntayhtymän 
kirkkotekstiilien suunnittelukilpailun.

Agnetan kirkkotekstiilejä helsinkiläiset voivat ihailla 
muun muassa Länsi-Pasilan ja Ruoholahden kappeleis-
sa. ”Tekstiilien värivalinnat ja syvä symboliikka tarjoavat 
runsaasti luovia mahdollisuuksia”, sanoo taiteilija.

Niukkuuden ylistys / Agnetalta tilattiin teos Kor-
keimman Oikeuden kunnianarvoisiin tiloihin Pohjoi-
sesplanadille. Syntyi ”Purje”, viuhkamainen vaalea ve-
kattu reliefi, johon kuului myös matto. Siitä alkoi hä-
nen mittava uransa uniikkitöiden tekijänä julkisiin ti-
loihin.

Agneta on matkustellut paljon, työskennellyt ja 
pitänyt näyttelyitä ulkomailla. Kokemukset muis-
ta kulttuureista ovat saaneet hänet arvostamaan aina 
vaan enemmän niukkaa, pohjoismaista, omaperäistä 
kulttuuriamme, pelkistettyä pohjoista maisemaa. Ag-
neta onkin todellinen ydinskandinaavi: hänen äitinsä 
on riikinruotsalainen, isä suomalais-norjalainen, isän 
äiti norjalainen. ”Sukujuurieni lisäksi tunnen vahvas-
ti kuuluvani skandinaaviseen yhteisöön”, sanoo Agne-
ta. Hänen lastensa nimet tekevät puolestaan kunniaa 
vanhempien juurille: tytär Karin Ruotsille, pojat Mih-
kali ja Ontrei Pennasen suvun ikiaikaisille savokarja-
lalaisille runonlaulajille.

Yhden suhde: ∞
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KATINKULTAA! /  Agneta löysi lähes sattumalta isän-
sä kotiseuduilta Kuortaneelta hylätyltä louhokselta 
kauniisti kiilteleviä kiviä. Muskoviitti eli katinkulta al-
koi kiehtoa. Agneta hurahtikin vuosiksi katinkultaan, 
josta hän muotoili yhdessä metalliloimen kanssa teks-
tiiliveistoksia julkisiin tiloihin. Teoksissa hauras ja sit-
keä katinkulta kimaltelee tumman metallilangan sisällä. 
Agneta on joskus yrittänyt työskennellä väreillä, mutta 
mielestään epäonnistunut. Talven väriskaala ja pimeys 
ovat hänen juttunsa.

”Katinkulta on nyt vaihtunut lehtikultaan, joka on 
taloudellisesti kyseenalainen idea, mutta tässä sitä nyt 
ollaan,” sanoo Agneta.

PALKINTOJA / ”Urani huippuhetki oli näyttely Aust-
ralian pääkaupungissa Canberrassa. Näyttely oli hie-
nosti suunniteltu ja teokseni upeasti esillä. Näyttelyn 
jälkeen National Gallery of Australia osti toisen teokse-
ni, johon oli käytetty sekä katinkultaa että nikkeliä.

”Useimmiten omat näyttelyni ovat olleet pelkäs-
tään teosesittelyjä, joissa ei ole myyty mitään. On poik-
keuksellista, jos joku on jälkikäteen ottanut yhteyttä. 
Siksi suomalainen apurahajärjestelmä on hieno. Sain 
valtion 15-vuotisen apurahan ja sen turvin olen voinut 
pitää ateljeeta myös lähellä Kruununhaan kotiamme.”

Apurahan lisäksi Agneta on saanut monta merkit-
tävää tunnustusta aina Taideteollisuuden valtionpal-
kinnosta (1987) Pohjoismaiseen tekstiilipalkintoon 
(2001), Vuoden tekstiilitaiteilijaan (2004) ja Pro Fin-
landiaan vuonna 2015.

”Palkinnot ovat suuria kunnianosoituksia, joista voi 
olla kiitollinen. Ne myös rohkaisevat taiteilijaa ja tuovat 
samalla tärkeää näkyvyyttä koko ammattikunnalle”, sa-
noo Agneta.

Air

Martyrium
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Markku Paretskoi muutti perheineen Kruunun-
hakaan yli kymmenen vuotta sitten. Pian muut-

tonsa jälkeen hän käveli pitkin Vironkatua kohti Snell-
maninkatua ja muisti, että täällä hän kävi usein lapsena. 

Vironkatu 10:ssä sijaitsi Paretskoin kummitädin, 
Viivin, kemikaalikauppa 1950- ja 60-luvuilla. Paretskoi 
itse asui lapsuudessaan Hämeentiellä ja piipahti usein 
äitinsä tai isänsä kanssa Viivi-tädin puodissa. 

”Vierailuista jäivät ensimmäiset muistot, jotka ovat 
muualta kuin kodista. Hämärästi tajusin, että on paik-
koja, ihmisiä ja elämää kodin ulkopuolellakin.”

Kemikaalikaupassa oli mustavalkoinen laattalattia, 
myyntitiski, vitriinejä ja hyllyt täynnä purkkeja. 

Kerran poiketessaan kaupassa Paretskoi näki hyl-
lyllä paketissa leikkijunan. 

”Se oli hieno, ja kummitätini sanoi, että saan sen il-
maiseksi. Se hämmästytti minua suuresti, sillä olin juuri 

Viivi-tädin kemppari
Toimittaja, kustantaja Markku Paretskoi valitsee usein 
kävelyreitikseen Vironkadun. Siellä hänelle tulee hyvä olo.

oppinut, että kun menee kauppaan, pitää olla rahaa mu-
kana. Säilytin junaa pitkään ja leikinkin sillä aika kauan. 
Se hävisi vasta, kun muutin kotoa opiskelemaan.”

Joka kerta kun Paretskoi kävelee Vironkadun pien-
ten kivijalkaliikkeiden ohi, sisällä läikähtää jotenkin 
lämpöisesti. Hän ei ole aivan varma, mikä nykyisistä 
Vironkatu 10:n kivajalkaliikkeistä oli Viivi-tädin puo-
ti. Todennäköisesti se sijaitsi nykyisen ompelimo Sai-
verin paikalla. 

Taannoin Paretskoi meni korjauttamaan takkinsa 
vetoketjua Saiveriin. 

”Sanoin ompelijalle, että olen käynyt tässä paikas-
sa viimeksi kuusikymmentä vuotta sitten. Ompelija 
nyökkäsi. Hän varmaan ajatteli, että onpas siinä van-
ha ihminen.”



Oletko oikeasti lähtenyt lentoon?
”Kun matkustajaliikenne kesän korvilla tyrehtyi ko-
konaan, olen lentänyt lähinnä rahtia Bangkokiin, Sou-
liin ja Shanghaihin. Pikkuhiljaa viranomaiset ovat alka-
neet sallia matkustusliikennettä, ja kourallinen ihmisiä 

kulkee nyt jo kaukokohteiden välillä. Meillä sellainen 
150 porukka on pyörittänyt tätä olematonta liikennet-
tä, joka nyt on ollut.

Olen lentänyt vähän yli puolet tästä vuodesta, kuu-
kausi lomautuksella ja kuukausi töissä tai sitten kaksi 
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KOHTAAMINEN KOIRAPUISTOSSA

LIIKENNELENTÄJÄ ANTTI HALLAMAA JA  
KOIRANSA MAGGIE ovat tuttu näky 
Kruununhaassa. Tänään matkalla Tervasaareen, 
huomenna Bangkokiin. Maggie ei pääse mukaan. 

 MIRJA PYYKKÖ    MOJO ERÄMETSÄ

Uutiset ovat kertoneet, että huhti-kesäkuun aikana Finnairin matkustajamäärät 
ovat romahtaneet 97,5%, liikevaihto 91%. Tappiot ovat olleet 2 miljoonaa euroa 
päivässä. 950 lentäjästä 800 on ollut lomautettuina joko määräaikaisesti tai 
toistaiseksi. Mutta Antti Hallamaata on nähty lentäjän asussa koko koronavuoden.



viikkoa lomautettuna ja kuusi viikkoa töissä. Normaa-
liaikoinakin lennän pelkästään kaukolentoja Finnairin 
kaukolomakohteisiin Kaukoidässä. Kiina, Japani, Thai-
maa, Vietnam, lännessä USA, Karibia, Meksiko. Ennen 
koronaa lennettiin aamuvuorot Lontooseen ja Brysse-
liin lähinnä rahdin takia. Mutta harvoin.”

Kun nyt lennät esimerkiksi Kiinaan,  
oletko päässyt koronan vuoksi kenttää pidemmälle?
”Eri valtioilla on eri määräykset. Kiinalla on määräys, 
että testataan kun tullaan maahan, mutta ennen lähtöä 
käydään myös Suomessa koronatestissä.

Kun sinne mennään, tulevat suojapukeutuneet ih-
miset koneelle saattamaan testeihin. Kestää yhdes-
tä neljään tuntia, että saatetaan hotelliin, joka on ken-
tän vieressä. Hotellit on muutettu koronakeskuksiksi ja 
siellä on room lockdown eli ei saa edes huoneen ovea 
avata. Yhdessä paikassa ei ollut huoneen sisäpuolella 

ovessa edes kahvaa. Valvotaan että sieltä ei poistuta. 
Ruoka toimitetaan samalla tavoin kuin amerikkalaisis-
sa elokuvissa vankiloihin ovelle, ihmiskontaktia ei ole. 
Siellä vuorokausi ja jos haluaa eksotiikkaa, niin katsoo 
ikkunasta naapuritalon seinää. Seuraavana aamuna ku-
mipukuiset ihmiset saattavat koneelle, ovet kiinni ja 
lähdetään. Koreassa, missä tilanne on ollut hyvä, on ol-
lut käytössä hotel lockdown eli saa liikkua vapaasti ho-
tellin sisällä. Se on olennaisesti parempi, voi käydä ra-
vintolassa tai aulassa lukemassa lehden.”

Mitä eroa työn kannalta on,  
lennätkö turisteja vai rahtia?
”Silloin kun matkustajat ovat mukana, aikataululla on 
suurempi merkitys. Pyritään välttämään tärinöitä, jotta 
matkustajilla olisi mahdollisimman mukavaa. Mutta kun 
rahtia lennetään niin rahti ei valita, voidaan poikamaises-
tikin käsitellä asiaa, jos tärisee, niin saa täristä. Aikataulut 
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ovat väljempiä ja kone saadaan irti maasta sutjakammin, 
kun rahti on jo paikalla ja se lyödään vain sisään. Rahdin 
kanssa on yksiviivaista ja helppoa. Matkustajalennolla on 
jatkolentoja, joku myöhästyy, on ollut pidempään kau-
passa, siinä on monta muuttuvaa tekijää.

Ohjaamossa miehitys on aina sama, mutta rahtilen-
nolla ei tarvita matkustamohenkilökuntaa. Meillä on 
ruokaa keittiössä ja siinä on yksi nappi, josta painetaan, 
että ruoka tulee lämpimäksi, muuten se on jääkaapissa.

Onko kukaan lentäjäkavereista  
vielä vaihtanut ammattia korona-aikana?
”Minun läheisistäni ei. Meillä eläkeikä alkaa olla aika 
lähellä, mutta nuoremmista tiedän muutamia. Lentäjä-
populaatiossa on valtava kirjo erilaista koulutustaustaa. 
On useampi lääkäri, juristeja on monta, ekonomeja pal-
jon ja valtava määrä diplomi-insinöörejä. Meidän len-
täjien keski-ikä on 35-40 vuotta ja monella on toinen 
työura jo takana. Moni on saattanut palata vanhaan am-
mattiinsa. Mutta meillä ei ole sellaista yhtenäistä työka-
vereiden keskustelua, että tietäisi tarkkaan. Osaa kolle-
goista näkee kerran kuussa, ja joitakin ei näe 5-10 vuo-
den välillä kuin kerran. Kun huomenna lähden Bang-
kokiin, meitä on ohjaamossa neljä ja vain yhden kanssa 
olen lentänyt aiemmin, muita en ole edes tavannut.”

Miksi sinusta tuli lentäjä?
”Puhdas sattuma. Haaveeni oli, että minusta tulisi his-
torian opettaja. Kun olin varusmiehenä merivoimissa 
tykkivene Turunmaalla, niin sisareni vinkkasi, että il-
mailuopisto hakee opiskelijoita. Löysin sotilaskodissa 
Hesarista ilmoituksen, laitoin hakemuksen ja unohdin 
koko jutun. Sitten tuli kirje, että tulepa poika testeihin. 
Tarkoitus oli ollut mennä keväällä yliopiston pääsyko-
keisiin, mutta nämä ilmailuopiston 3-5 päivää, testipäi-
viä, veivät mennessään. Muu unohtui ja ikään kuin va-
hingossa jäin sille tielle.”

Onko harmittanut koskaan?
”Pääsääntöisesti ei, mutta nyt uran ehtoopuolella on 
tullut mieleen, että olisi tuon valvomisen kannalta voi-
nut valita ehkä toisin. 30 vuoteen mahtuu kaikenlaista, 
mutta plussan puolella ollaan.”

Katsotko koskaan lentoturmatutkintaa?
”En. Meille tulee työnantajan puolelta ja lentäjäjärjes-
töjen puolelta kaikki relevantit onnettomuudet maail-
malla ja niiden tutkinnat käydään läpi. TV:n onnetto-
muustutkintaohjelmat ovat vähän viihteellisiä.

Ja vaimo on esittänyt toiveen, että telkkaria ei tuol-
la kohtaa avata. Hänelle tulee joskus sellaisia pelkotilo-
ja, ja sitä kunnioitetaan.”

Olemme lukeneet uutisia mm. lentäjän itsemurhasta 
lennon aikana. Tuleeko näiden tapahtumien jälkeen 
uusia määräyksiä?
”Tulee, kaikki tällaiset vaikuttavat. Esimerkiksi syys-
kuun 11. päivän terrori-iskut World Trade Centeriin 
toivat globaalisti turvatarkastukset ihan eri mittakaa-
vassa, eikä pelkästään lentoliikenteeseen. Tätä German 
Wings -lentäjän tapausta seurasi ohjeistus, jonka kaikki 
ainakin Euroopan unionin alueella ovat ottaneet käyt-
töön: että ohjaamossa ei saa olla sellaista tilannetta ko-
neen liikkuessa, että siellä olisi vain yksi henkilö. Fin-
nairilla tämä on ollut toimintamalli koko sen 30 vuotta, 
jonka minä olen ollut töissä. Siitä on oltu tarkkana, voi 
tapahtua sairauskohtauksia tai jotain muuta.”

Mitä teille alalla tapahtuu koronan jälkeen?
”30 vuoden aikana on ollut erilaisia kriisejä ja taantu-
mia, kaikista niistä on rämmitty yli ja sen jälkeen teh-
ty aina historian paras tulos, jossain kohtaa. Tämä on 
erilainen; toipuuko ala, kestääkö kaksi vai neljä vuotta. 
Lopettaako osa ihmisistä lentämisen? Jotenkin luulen, 
että tämä tästä nousee, mutta mille tasolle, niin se on 
toinen juttu. Lisämausteita tulee, varmasti tällainen ro-
kotepassivaatimus. Lyhyellä aikavälillä tilanne varmas-
ti normalisoituu suurelle osalle työntekijöitä. Mutta on 
suuri vaara ettei kaikille, ja se on suuri huolen aihe.”

Teillä on aina ollut koira. Mitä koira merkitsee sinulle?
”Pikkulapsesta asti olen pitänyt koirista, mutta van-
hemmat eivät suostuneet hankkimaan. Nykyinen vai-
moni on ollut ihan nuoresta tytöstä lähtien koiraihmi-
nen, hänellä oli jo nuorena aikuisena kennel, hän oli 
labradorinnoutajien kasvattaja. Kun laitettiin elämät 
yhteen, niin siitä lähtien koiria on ollut, usein enem-
män kuin yksi. Kahden lapsen kanssa koiraharrastus jäi 
taka-alalle, mutta nyt kun lapset ovat kasvaneet, hän ha-
lusi uudelleen harrastekoiran, metsästyskoiran, vaik-
ka emme itse kyllä metsästä. Pieni havannankoira, joka 
meillä myös on, on ollut sellainen maskotti.”
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Petolintu on rengastettu ja sen nilkkapannassa lukee 
kotipaikkana Helsinki, joten ainakin stadilainen 

tämä varsin komea yksilö on. Ensimmäiset havainnot 
haukasta tulivat sen säikäyttäessä Tervasaaren koira-
puiston väkeä ja muita saaressa liikkuneita pahanpäiväi-
sesti. Se kun seisoi saaliinsa päällä keskellä koirapuis-
toa kaikessa rauhassa yleisöstään piittaamatta. Kaikkein 
pienimpien nelijalkaisten omistajat ryhtyivät jo suoje-
lemaan lemmikkejään peläten haukan vievän jonkun 
piskuisen koirapolon lounaakseen.

Krunan KUNKKU
Kanahaukka ihastutti ja osin pelottikin joitain krunikkalaisia alkuvuodesta.

    JUHA LAITALAINEN

Toinen havainto kanahaukasta on joitain päiviä 
myöhemmin pedon kaarreltua Pohjoisrannassa sijait-
sevan asuintalon pihapuun latvassa olevaan, viime ke-
säiseen variksenpesään saalistaan nauttimaan. Nokit-
tavaa riittikin vielä seuraavaksi aamuksi ja niin saalis-
linnun, ilmeisesti kyyhkysen, höyhenet taas pöllysivät 
haukan nokkiessa aamiaistaan. Yksilö on mitä ilmei-
semmin käyttänyt pihapuuta saaliinsa kätkö- ja varas-
tointipaikkana. Sen koommin tästä uljaasta petolinnus-
ta ei ole näköhavaintoja tietoomme tullut.
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 JARKKO SIPILÄ    HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Vuoden 1893 syksyllä Helsingin silakkamarkkinoille 
saapui laivuri Johannes Michelsson. Silakkamarkki-

nat olivat jo tuolloin suosittu perinnetapahtuma, sillä en-
simmäiset markkinat oli järjestetty jo 1743. Tällä kertaa 
markkinat saivat synkän lopun. Laivuri Michelsson kuoli 
1. lokakuuta 1893 kalastusaluksessaan koleraan.

”Mistä mies tuon kamalan taudin sai, ei ole voi-
tu saada selville”, Päivälehti uutisoi 3. lokakuuta 1893. 
Matkalla Nauvosta Helsinkiin laiva ei ollut käynyt mis-
sään. Aikaisemmin kesällä alus oli käynyt Pietarissa. 
Lehti harmitteli, että miestä ei heti sairastumisen jäl-
keen ollut viety kolerasairaalaan, vaan hän oli ulosteil-
laan ehtinyt saastuttaa satama-altaan veden. ”Siinä on 

Kauppatorin kala-altaasta  
TULI KOLERA-ALLAS
Kolera-allas, Eteläesplanadi 2, 1893

vaara muille tuntuvampi”, jutussa kirjoitettiin. Kole-
raa oli syytäkin pelätä tuohon aikaan. Kyse oli ja on ri-
pulia, oksentelua ja pahoinvointia aiheuttavasta, tart-
tuvasta suolistotaudista, joka tappaa nestevajaukseen. 
Tauti levisi saastuneen veden kautta. Tauti oli riehunut 
Helsingissä aiemminkin. Vuonna 1831 koleraan kuoli 
kaupungissa 197 ihmistä ja Suomenlinnassa 96 siviiliä. 
Kuolleiden sotilaiden määrää ei kerrottu. Uudet epide-
miat iskivät 1848, 1849 ja 1850, niissä kuoli parisataa 
ihmistä. Pahin epidemia osui vuosiin 1853–1854, jol-
loin kuolleita oli kuusisataa. Kuolleiden sotilaiden mää-
rästä ei ole tietoa. Vuoden 1871 koleraepidemiaan kuo-
li 305 helsinkiläistä.

1800-luvun alkupuolella nykyinen Kauppatori oli mutainen merenlahti, jossa oli vain 
muutamia ranta-aittoja ja laitureita. Tori rakennettiin täyttömaasta vuoden 1808 tu-
lipalon jälkeen. Kiveyksen se sai 1835, mutta se toi mukanaan ikävän ongelman. 
Kun kiveykselle valui myyntitiskeiltä nesteitä, niin lämpimillä ilmoilla haju oli ka-
mala. Läntistä satama-allasta kutsuttiin aikanaan kala-altaaksi, mutta 1890-luvulla 
se sai nykyisen, synkältä kalskahtavan nimensä Kolera-allas. Mistä nimi juontuu?

Helsingin Silakkamarkkinat, 1920-luku. Kuva: Kalle Havas, Helsingin kaupunginmuseo
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Helsingin viemäriverkostoa oli ryhdytty rakenta-
maan 1870-luvulla. Vesiputkien rakentamisella halut-
tiin torjua kulkutauteja ja myös tulipaloja. Koleraepi-
demia riehui Venäjällä ja Euroopassa 1890-luvun alus-
sa. Syyskuussa 1893 Päivälehdessä oli päivittäin juttuja 
kolerasta. Kerrottiin kuolonuhreista Pietarissa, ja kuin-
ka sieltä tullut veturimies oli kuollut tautiin Turussa. 
Reilua viikkoa ennen kohtalokkaita silakkamarkkinoi-
ta Päivälehti (22. syyskuuta 1893) varoitti, että jokais-
ta Pietarista palaavaa alusta oli varottava ja pidettävä sil-
mällä 5–6 päivää. Tauti iti sen aikaa.

Laivuri Michelssonin tapauksessa pelkoa herätti 
erityisesti se, että laivurin ulosteet oli siivottu mereen. 
Kala-altaan ympärille rakennettiin aita, jottei kukaan 
olisi pudonnut sinne. Laivan viisihenkinen miehistö 
vietiin kolerasairaalaan, mutta onneksi kukaan ei ollut 

sairastunut. Michelssonin tapauksen jälkeen lääkä-
rit seurasivat myös muiden kala-altaasta Katajanokal-
le siirtyneiden alusten miehistöjen terveydentilaa, mut-
ta mitään epäilyttävää ei kuitenkaan havaittu. Michels-
sonin taudin alkuperä jäi epäselväksi. Lehdessä kerrot-
tiin, että koleratapauksista liikkui huhuja, mutta ne oli-
vat perättömiä. Helsinki välttyi epidemialta, mutta ka-
la-allas sai uuden nimen.

Tosiasiassa koko Eteläsataman vesi 1800-luvun lo-
pussa oli viemäreiden saastuttamaa. Katajanokan poh-
joisrannassa oli myös laituri, josta kaupungin ulkokäy-
mälöihin kertyneitä ulosteita vietiin proomuilla maa-
seudulle lannoitteeksi. Joidenkin epäilyjen mukaan 
myöhemmin jätteitä kipattiin mereen protestiksi ken-
raalikuvernöörin venäläistämispolitiikalle.

HELSINGIN PIMEÄ PUOLI (Tammi)
Oheinen tarina on lainattu MTV:n rikostoimittaja ja dekkarikirjaili-
ja Jarkko Sipilän kirjoittamasta kirjasta Helsingin pimeä puoli. Teos on 
saatavana äänikirjanakin ja se on ilmestynyt myös englanniksi nimellä 
The Dark Side of Helsinki. Jatkamme seuraavissa numeroissa juttusarjaa 
muilla Kruununhakaan sijoittuvilla pimeän puolen tarinoilla.

Helsingin Silakkamarkkinat 1912. Kuva: Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo
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KRUNAN KUULUMISIA / Jussi Heinämies vastaa lukijan kysymyksiin

Uudenmaan tarkk`ampujapatal-
joonan rakennus eli entinen so-
tamuseo on nyt seissyt tyhjillään 
viitisen vuotta ja hiljaiselo jatkuu. 
Senaatti-kiinteistöt on edelleen 
myymässä rakennusta, ja mahdol-
lisille ostajille tarjotaan viitesuun-
nitelmana kahden korkean ker-
rostalon rakentamista korttelialu-
eelle, toinen piha-alueen keskelle 
ja toinen siipiosan pohjoispuo-
lelle nykyisen leikkipihan päälle. 
Tällä tavoin uudisrakentamalla 
pyritään ottamaan korttelialu-
eesta kaikki irti. Päärakennukseen 
saisi maankäyttöluonnoksen mu-
kaisesti sijoittaa toimisto- ja liiketiloja, ei julkisia palveluja kuten esimerkiksi museo- tai näyttelytiloja. 
Asukasyhdistys on antanut oman lausuntonsa näistä asemakaavan alustavista suunnitelmista. 

Koska rakennuksen myynti ei ole edennyt, niin myöskään alueen asemakaavan muutoksen laatiminen 
ei ole edennyt alkuasetelmista. Yksikön päällikkö Janne Prokkola Helsingin kaupunkiympäristön toi-
mialalta kertoo, että koronapandemian vuoksi myöskään perinteisiä asukastilaisuuksia kaavoituksesta 
ei järjestetä. Ajankohtaisen kaavoituksen seuranta ja siihen vaikuttaminen ovat kokonaan verkkoyhte-
yksien varassa.

Kokemukset ovat kuulemma olleet niin hyviä, että jatkossakaan ei ilmeisesti tulla enää järjestämään 
asukastilaisuuksia. Epäilyksiin siitä, että pelkkä nettiyhteys osallistumiseen tulee tuottamaan erityisesti 
ikäihmisille suuren kynnyksen päästä mukaan, Prokkola totesi, että fyysiset asukastilaisuudet muodos-
tavat kynnyksen nuorempien ihmisten osallistumiselle kaavoitukseen. Uskokoon ken haluaa.

Asukasyhdistys on lausunnossaan Sotamuseon kortteli-
alueen asemakaavoituksesta 27.5.2020 todennut, että ka-
sarmirakennusten kunnostaminen kulttuurihistorialli-
sina rakennuksina on hyvä asia, mutta kaavaillut korkeat 
uudisrakennukset vaarantavat alueen arvokkaan kulttuu-
riympäristön arvojen säilyttämisen ja heikentäisivät vie-
reisten talojen asukkaiden elinympäristön laatua. Ne sul-
kisivat näkymiä, varjostaisivat nykyisiä asuntoja, ja peit-
täisivät alleen nykyisen, palkitun leikkipihan.

Korttelialueen keskellä oleva piha-alue, joka nykyisin on 
paljolti autojen pysäköintiin varattuna, on historiallinen 
harjoitus- ja paraatikenttä, joka tulisi säilyttää yhtenäi-
senä, avoimena alueena. Siitä voisi kehittää vihreän istute-
tun oleskelu- ja virkistysalueen koko korttelin käyttöön.

Uudenmaan kasarmi edelleen tyhjillään ja myynnissä
KUVA: SOTAMUSEON ARKISTO



KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
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Vastaukset sivulla 55.

1. Kruununhaan katujen varsilta löytyy lukuisia ar-
vokkaan alkuperäisen ilmeensä säilyttäneitä por-
rasovia. Missä rakennuksessa on kuvan ovi?

2. Missä arvorakennuksessa on Suomen kuvanveis-
totaiteen suurin yhtenäinen luomus?

3. Mistä Kansallisarkiston ruokala Café Hausen on 
saanut nimensä?

4. Mistä entinen yliopistomuseon rakennus on saa-
nut nimensä Arppeanum?

5. Mistä löytyy Mikael Agricolan patsas?

 JUSSI HEINÄMIES

6. Minä vuonna Maurinkadun Alko muutettiin 
valintamyymäläksi?

7. Mikä oli Tuomiokirkon ensimmäinen nimi?
8. Tuomiokirkon katolla on kaksitoista patsasta. 

Keitä veistokset esittävät?
9. Waihetus-, Laina- ja Depositioni Contori Suo-

men Suuren-Ruhtinasmaassa perustettiin 
vuonna 1811 Helsinkiin. Millä nimellä se tun-
netaan nykyisin?

10. Mistä Kulmakatu on saanut nimensä?



Haluamme kiittää mainostajiamme:
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Eeva Kemmo
Kiinteistönvälittäjä LKV

Varatuomari 
Konttorinjohtaja

050 68922 
eeva.kemmo@luxusm2.fi

Mika Hautala 
Kiinteistönvälittäjä LKV 

Toimitusjohtaja
050 2311

mika.hautala@luxusm2.fi

Kirsi Mäntymäki
Kiinteistönvälittäjä LKV 

KiAT, KED
050 66953

kirsi.mantymaki@luxusm2.fi

Kirsti Soilampi
Kiinteistönvälittäjä LKV

KiAT
044 200 8145

kirsti.soilampi@luxusm2.fi

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

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

TUTUSTU TALOMALLISTOON JA TILAA ESITE PLUSPUU.FI

Pluspuu talot ovat tyylikkäitä ja laadukkaita hirsitaloja ja saunoja, joiden ulkonäkö ei 
juurikaan vastaa perinteistä mielikuvaamme hirsitalosta. Huolellisesti suunnitellusta 

mallistosta löydät valmiit ratkaisut vaativampaankin makuun. Malleja voidaan 
helposti muunnella toiveittesi ja rakennuspaikan olosuhteiden mukaan.

MYYNTI 0400 439 527 / markku.miettinen@pluspuu.fi
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Kruununhaassa 40 vuotta
avoinna joka päivä (poikkeus pääsiäinen ja juhannus)

Take away lounas alk. 10,90 €
Take away a'la carte -10%
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Avoimesti, tyylikkäästi ja
ammattitaidolla.

ANNI & TARU

Välitämme myös sinun kotisi.

Uusi tapa välittää. pohjoisranta     spkoti.fi@ 0400 229 995 

|   Pohjoisranta

VARAA MEILTÄ
MAKSUTON

ARVIOKÄYNTI



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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5 KÄYNTIÄ NORM. 300€
SAAT SEN HINTAAN 180€ (-40%) 

 

PUH 040 6640177
 VARAA.TIMMA.FI/KIROPRAKTIKKOILSE

VIHERNIEMENKATU 5, 00530

Ilse hoitaa kaiken ikäisiä mutta on erikoistunut
vauvojen, lasten ja raskaana olevien hyvinvointiin.

OTTAISITKO HETKEN AIKAA
OMALLE HYVINVOINNILESI?

VARAA KIROPRAKTIKON ENSIKÄYNTI

KIROPRAKTIKKO ILSE
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sandwiches, homemade bagels, 
and cool drinks!

�����������������
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���������������

We are open
tue-fri 11-20

sat 12-20
sun 12-17

Sofiankatu 3,
Torikorttelit
www.sandwichclub.fi
call us 050 379 9055

Olemme
o	 paikallinen, yrittäjävetoinen
o	 ensiluokkaista isännöintipalvelua tarjoava yritys

Toimintamme kulmakivenä ovat
o	 aktiivisuus ja innostuneisuus hoitaa asioita
o	 ystävällinen toimintatapa
o	 laaja osaaminen ja ammattimaisuus
o	 ripeä palvelu
o	 nykyaikainen asiakasystävällinen viestintä

Meillä on kokemusta
o	 arvokiinteistöjen isännöinnistä
o	 linjasaneeraushankkeista
o	 ullakkorakentamisprojekteista
o	 ikkuna- ja porrashuoneremonteista
o	 taloyhtiön taloussuunnittelusta

Isännöintipalvelua suurella sydämellä

”Koska meihin voit luottaa”

www.kruununisannointi.fi

Kr uunun Isännöint i



Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

Tieteen oma kirjakauppa
TIEDEKIRJA

 Snellmaninkatu 13
www.tiedekirja.fi
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”Kristan ammattitaito 

vakuutti täysin: lisäksi hänen 

innostuksensa omaa työtään 

kohtaan, toimintatavat ja ihmis-

läheisyys olivat ehdottoman 

vahvoja. Kiitos tehokkuudesta!” 
KRISTA MALMIVAARA

040 521 9263 | krista@bo.fi 

TOTEUTAN ASUNTOUNELMASI 
asiantuntevasti ja luotettavasti



LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Take -away  t i l aus ,pöytäväraus

09  671  336

K i i reet tömät  t i eduste lut

in fo@zensush i . f i

Learn more about our Rewards Program -  thefashiongals .com/rewards

Z e n  s u s h i  -  s u s h i  &  s a k e

S n e l l m a n i n k a t u  1 6 ,  

0 0 1 7 0  H E L S I N K I  

z e n s u s h i . f i

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja 
leikkeleitä. 


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys. 

Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja 
leikkeleitä. 


Avoinna ma-la 8-18

info@roiniset.Þ

Kruununhaan apteekki
Liisankatu 21

09 6120 760
0400 214 033

ma-pe 8.30–18, la 9–15

www.kruununhaanapteekki.fi
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

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle
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Hermoratahieronta
Ajara Ayurveda-hieronta
Ki-energiahieronta
Rosen terapia
Intialainen päähieronta
Metamorfinen hoito

Hyvinvointikeskus

Hieronta
Osteopatia
Lasten osteopatia
Lymfaterapia
Shiatsu-hieronta
Kuumakivihoidot

 
Liisankatu 18 D 34, 2krs. Nettiajanvaraus: 

www.hellome.fi

 

Kaupungin paras ostoskärryvalikoima
Hakaniemen Kauppahallissa! Tule ja testaa
tai tutustu verkossa www.ikiliike.com 
Puh 040 595 8665

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi
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+358 50 529 2879
jari@primea.fi
www.primea.fi

+358 50 569 1986
liisa.tyynila@tyynila.fi

www.tyynila.fi



@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
Nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta

p. 045 132 4561

            Marian 
        Hoitava Hieronta

- Klassinen hieronta
- Energeettinen Aromahieronta
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus

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
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09 135 4073 / 040 727 6466
Liisankatu 18

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

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko
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1. Myyrän korttelissa osoitteessa Rauhankatu 13 sijaitsee Helioksen talo. Sen rakennutti kenraali J.C. 
Ehrnrooth ja suunnittelivat arkkit:t Karl Hård af Segerstad ja Bertel Jung. Tässä koristeellisessa 
uusrenessanssityylisessä rakennuksessa on toiminut mm. Liettuan lähetystö ja Vironniemen päiväkoti.

2. Säätytalon julkisivun päätykolmion veistoksen aiheena on keisari Aleksanteri I ja Porvoon valtiopäivät 
v. 1809. Sen on veistänyt Emil Wikström v. 1903. Rakennuksen on suunnitellut arkkit., prof. Gustaf 
Nyström ja se valmistui v. 1891.

3. Kansallisarkiston talohankkeen isä ja arkiston ensimmäinen johtaja oli Reinhold Hausen (1850–
1942). Hän toimi valtionarkiston hoitajana v. 1883–1916 ja joutui eroamaan venäläistämistoimien 
seurauksena. Hänen mukaansa on nimetty talon ruokala. Rakennuksen on suunnitellut arkkit. Gustaf 
Nyström ja se valmistui v. 1890.

4. Helsingin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston rehtorin, kemian professori Adolf Edvard Arppen 
(1818–1894) mukaan on nimetty Snellmaninkatu 3:n  rakennus (rak. 1869), jossa oli aikoinaan 
kemian laboratorio ja yliopiston museotilat. Rakennuksen on suunnitellut arkkit. Carl Albert Edelfelt. 
Rakennuksessa on nykyisin yleisöltä suljettuja valtioneuvoston tiloja.

5. Helsingin Tuomiokirkon sisätiloista löytyy Turun piispan, suomen kirjakielen luojan Mikael 
Agricolan (1510–1557) patsas. Sen on veistänyt Ville Vallgren. Turun tuomiokirkon edustalla on 
Agricolan patsas vuodelta 1952. Lahden Erkonpuistossa on myös Mikael Agricolan patsas (v. 1953). 
Myös Viipurin tuomiokirkon edessä oli Agricolan patsas (Emil Wikström v. 1908) ennen viime sotia.

6. Maurinkatu oli Helsingin viimeinen tiskimyymälä, valintamyymäläksi se muutettiin 1998.

7. Nikolainkirkko. Nimellä kunnioitettiin rakennushankkeen aloittanutta Venäjän tsaari Nikolai 
ensimmäistä ja Pyhää Nikolausta.

8. Aposteleita, joiden nimet ovat Pietari, Tuomas, Simon, Jaakob vanhempi ja nuorempi, Paavali, 
Andreas, Filippus, Taddeus, Johannes, Matteus ja Bartolomeus.

9. Suomen Pankki.

10. Katu tekee 90 asteen kulman.
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K - Posti Oy
Posti Green

Kiinteistömaailma Kruununhaka.
Krunikassa kuin kotonaan.

Kun on aika myydä tai ostaa asunto, valitse  
tueksesi kumppani, jota lähes jokainen sen kanssa 

asioinut on valmis suosittelemaan.

Kiinteistömaailma Kruununhaka-Katajanokka
Liisankatu 12, 00170 Helsinki 
kruununhaka@kiinteistomaailma.fi 
050 300 9985 
kiinteistomaailma.fi/helsinki-kruununhaka-katajanokka

KK-Neliöt Oy

Kiinteistömaailma Kruununhakaan on luottanut suuri osa rakkaan  
kaupunginosamme kodinvaihtajista jo vuodesta 2002, ja lupaamme auttaa  

myös sinua asenteella, joka on tehnyt meistä Suomen suosituimman kiinteistön- 
välittäjän. Me tiedämme miten, milloin ja mihin hintaan koti vaihtaa omistajaa  

parhaiten, ja haluamme kertoa sen sinullekin.

PS: Ottaessasi meihin yhteyttä, mainitse tämä ilmoitus. Tuomme Kotikäynnille  
tullessamme ilahduttavan tuliaisen.


