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Tervetuloa mukaan yhdistyksen
toimintaan nykyiset ja uudet jäsenet
– YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!
Jäseneksi liittyminen

Liittyminen jäseneksi tehdään henkilöjäsen- tai yhteisöjäsenlomakkeella
(esim. yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt), https://www.krunikka.fi/liity-jaseneksi/

Jäsenet – vuoden 2022 jäsenmaksu

Pyydämme maksamaan 2022 jäsenmaksun 20 €/henkilöjäsen tai 100 €/
yhteisöjäsen käyttäen tilinumeroa Danske Bank FI85 8000 1600 355 771 ja
viitenumeroa 11109. Älkää maksako ennakkoon tulevien vuosien maksuja.

Yhteystiedot:

Muistakaa päivittää yhteystietonne, jos osoite ja/tai sähköpostiosoite
muuttuu tai arvelette, että yhteystiedot ovat jääneet lähettämättä.
Tiedot voi päivittää henkilö- tai yhteisöjäsenlomakkeella.

Etuja ja hyötyjä jäsenyydestä, https://www.krunikka.fi/jasenedut/

• Jäsenkortilla saa etuja osassa Kruununhaan yrityksiä.
• Asukastila Krunan Mestan vuokraaminen henkilökohtaiseen käyttöön,
esim. perhejuhlat edulliseen hintaan vapaina olevina aikoina.

Yhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia, esim. Krunikka puhuu -iltoja ja
kerhotoimintaa ja teemailtoja Mestassa, julkaisee Krunikka-lehteä ja ylläpitää
asukastila Krunan Mestaa. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen
toimintaan ja yhdistyksenä voimme tehokkaammin vaikuttaa Kruununhaan
asioihin, kun vaikuttamisen aika on.

Kruununhaan yrittäjät

Jos olette kiinnostuneet yhteistyökumppanuudesta asukasyhdistyksen kanssa,
ottakaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan: puheenjohtaja@krunikka.fi
Jäsenetuyrityksiämme ovat (1.2.2022): Aviador Kustannus/kirjakauppa;
Galleria Koru, Kultaseppä Tiina Elovainio; Hyvinvointi Lounge Luna; Kiku86,
Aasialainen ravintola; Kruununhaan apteekki; Kukkakauppa Madonna;
La Reine -kukkakauppa; Zen sushi – sushi & sake; Zinnkeller ja VIAMINNET
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PÄÄKIRJOITUS

K

ansa on käpertynyt viimeisten viikkojen aikana televisioiden
ääreen veikkaamaan, syttyykö Euroopassa sota, päättääkö
EU sanktioistaan, millä mielellä Putin herää tänään? Kun uhka
on ulkoinen, omat rivit tiivistyvät.
Näin kävi Eduskunnan täysistunnossa muutamaa päivää ennen
sodan syttymistä, kun välikysymyskeskustelu alkoikin Ukrainan
tilanteen mainingeissa.
Ja näky oli historiallinen: Kaikki puolueet vetivät yhtä köyttä
asian edessä!
Kansalle tuli levollinen mieli; joskus poliitikon ja puolueen pyrkyryys väistyy isomman uhan edessä.
MIRJA PYYKKÖ
Ja kuitenkin – Eduskunnan porukalla voisi olla yhteistä meininPäätoimittaja
kiä muistakin syistä kuin ulkoisen uhan alla: onnellisimmaksi maaksi
rankattu kansamme imago ei ole rakentunut tyhjän päälle.
Kansainväliset vertailut ihmisten arjen asioista kertovat,
että meillä on oikeasti syytä hymyyn. Ja toivo sen säilymisestä.
Itsenäisyytemme juhlavuonna Tilastokeskuksen julkaiseman selvityksen mukaan:
Äitien ja lasten hyvinvointi on Suomessa maailman toiseksi parasta.
Äitiyskuolemia Suomessa on toiseksi vähiten maailmassa.
Suomi on kehittyneistä maista toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Suomalainen koulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin parhaiten maailmassa.
Taustalla saattavat olla mm. vertailevien tilastojen antamat tiedot, joiden mukaan:
Suomessa yhteiskunta maksaa äitiys/vanhempain vapaata 161 viikkoa,
Britanniassa 39 viikkoa ja Yhdysvalloissa 0 viikkoa.
Taustana Tilastokeskukselle esittämääni vertailupyyntöön on muisto tasan 40 vuoden takaa
lasten syöpäosastolta, jossa leukemiapotilaita hoitanut tohtori Martti Siimes kertoi kokemuksistaan lääkärinä Yhdysvalloissa. Hän sanoi, että siellä oltiin jatkuvasti tilanteessa, jossa perheen
monista lapsista yhden sairastuessa leukemiaan, vanhempien oli päätettävä, myydäänkö farmi
viiden muun lapsen alta - jotta maksettaisiin yhden lapsen leukemian hoito, jonka tuloksesta
ei voi olla täyttä varmuutta. Arvata saattaa, mikä päätös useimmiten oli.
Toinen muisto pyynnölleni on 80-luvulta, jolloin työmatkalla Moskovassa kysyin tulkiltani,
miten on mahdollista, että tilastojen mukaan jokaisella lapsella maassanne on olemassa tarhapaikka? Hän vastasi, että totta se on, mutta moskovalaislapsen tarhapaikka saattaa olla Uralilla.
Mutta olemassa se on.
Istuvilta poliitikoilta lienee syytä toivoa, että saamme säilyttää hyvinvointiyhteiskuntamme,
jonka kansan valitsemat poliitikot ovat meille vuosikymmenten saatossa luoneet. Nykypäättäjien
päätökset rakentuvat menneiden sukupolvien työn päälle.
Tämän päivän päivähoito perustuu 1880-luvun lopulle, jolloin perustettiin nykyisen
Hämeentien varrelle ensimmäinen kansanlastentarha saksalaisen mallin mukaan. Tuolloin aloitettiin myös lastenhoitajien koulutus, johon ensimmäisenä vuotena osallistui neljä oppilasta.
1960-luvulla syntyi Yhdistys 9, johon kuului jäseniä eri puolieista. Yhdistys vaikutti suuresti
siihen, että laki lasten päivähoidosta tuli voimaan 19. tammikuuta 1973. Kunnan oli nyt huolehdittava, että lasten päivähoitoa oli saatavilla siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Lapset pääsivät
päivähoitoon ja äidit työelämään.
Uralille, edes Lappiin, ei tänäkään päivänä meidän päiväkotipaikkojamme ole merkitty, mutta
lapsiperheet ovat kertoneet sellaisesta arjesta, jossa toinen lapsista pääsee päiväkotiin muutaman
kilometrin päähän kodista, toinenkin muutaman kilometrin päähän, mutta eri suuntaan. Ja
vanhemmat töihinsä kolmanteen suuntaan.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA / LEENA NOUSIAINEN

Uusi vuosi
– uudet mahdollisuudet

U

uden vuoden alkaessa kaikki edessämme oleva
on aina mahdollisuus – vain taivas on kattona.
Uusi tuo myös toivoa ja jokaisen päällimmäisenä toiveena on varmaankin, että tänä vuonna korona olisi
jo historiaa, voisimme suunnitella ja toteuttaa haaveitamme ilman rajoituksia. Tammikuisena aamuna tätä
kirjoittaessa ei kuitenkaan näytä siltä: tartuntoja on
jopa yli 10 000. Toivottavasti Krunikka-lehden ilmestyessä jo saisimme hieman tuntumaa siitä, että ”uusi
normaali” elämä näyttäisi alkavan. Uusi vuosi antaa
myös mahdollisuuden lupauksille – huolehdin itseni
terveydestä, olen enemmän läsnä omaisilleni, tapaan
ystäviäni säännöllisesti. Ja ennen kaikkea: nautitaan
elämästä, kohdataan läheisiämme turvallisesti ja nautitaan keväästä, auringosta ja talitinttien laulusta.
Kruununhaan asukasyhdistys tulee olemaan vahvasti mukana Kruununhaan kaavoitusta, liikennettä,
ympäristöä ja viihtyvyyttä koskevissa teemoissa.
Monet asukkaat ovat ilmaisseet halukkuutensa tulla
mukaan esim. työryhmään, jossa em. asioista keskustellaan, niitä kehitetään, ja otetaan kantaa. Hallituksen
jäsen Matti Kivelä kutsuukin koolle ryhmän, johon voi
ilmoittautua osoitteella mtt.kvl@gmail.com. Tarkemmin erilaisiin hankkeisiin voit tutustua myös www.
krunikka.fi/hankkeet -sivustolla.
Minun suuri toiveeni olisi saada muodostettua
ryhmä, johon kuuluisi lapsia ja nuoria. Tämä olisi ns.
Krunikan nuorten ääni -ryhmä, joka ottaisi kantaa nuoriin liittyvissä asioissa. Muun muassa millaisia harrastusryhmiä nuoret kaipaisivat, miten ympäristösuunnittelussa voisi ottaa huomioon heidän näkemyksensä jne.
Lapset/nuoret voisivat kuvata Krunikkaa omasta
perspektiivistään, ja Mestassa voisi olla näyttely teemalla ”Krunikka lasten ja nuorten silmin”. Koulujen
oppilaskuntien hallitukset olisivat erinomainen yhteistyökumppani, samoin päiväkodit. Pyydänkin, että jos
olet kiinnostunut vetämään tämmöistä ryhmää, niin
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olisit yhteydessä minuun puheenjohtaja@krunikka.fi.
Mesta olisi erinomainen paikka kokoontumisille.
Mietinnässä on, miten edistää Kruununhaan
taloyhtiöiden ja asukasyhdistyksen yhteistyötä, ja
miten lisätä taloyhtiöiden keskinäistä yhteistyötä. Yksi
mielenkiintoinen toimintamalli Helsingin seudulla
on taloyhtiöklubitoiminta, joka on lähtenyt liikkeelle
Lauttasaaresta ja jota on pilotoitu mm. Myllypurossa.
Yhteistyö on alkanut energiatehokkuuden parantamisesta, mutta on laajentumassa muihin yhteisiin
asioihin. Lisätietoa taloyhtiöklubitoiminnasta on mm.
https://www.taloyhtioklubi-hanke.fi/ -sivuilla.
Yhteistyötä Kruununhaan yrittäjien kanssa
jatketaan. Jäsenenä saat alennuksia ja palveluita ko.
liikkeistä. Mukaan mahtuu vielä uusiakin yrityksiä.
Yritysten yhteystiedot ja edut löydät www.krunikka.
fi -sivuilta. Näitä kannattaa hyödyntää – tällä tavoin
voimme osaltamme edesauttaa sitä, että saamme jatkossakin monipuolista palvelua Kruununhaassa.
Yhteistyötä lähialueiden asukasyhdistysten kanssa
aloiteltiin jo viime vuonna, mutta tänä vuonna tavoitteena on tiivistää sitä. Asukasyhtiön hallituksen jäsen
Tarja Laitiainen kuuluu myös HELKA ry:n hallitukseen, ja järjestimme tammikuussa ensimmäisen etäkohtaamisen eteläisen alueen puheenjohtajien kanssa.
Tapaaminen oli hyvin innostava, ja muutamia yhteislausuntojakin kaavailtiin.
Ja pohdittiin kaupunginosien yhteistä Venetsialaiset -tapahtumaa elokuussa. Jokainen kaupunginosa
suunnittelisi oman näköiset ”Venetsialaiset”. Kokoamme työryhmän ideoimaan Krunikan Venetsialaisia.
Ole yhteydessä minuun, jos haluat olla mukana tekemässä iloista yhteistapahtumaa.
Kevättä odotellessa!
Leena
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We speak also english

W

e who live here in the very heart of old Helsinki, in the former Crown pasture lands, are
fortunate to have a place of our own where we can
meet. Krunan Mesta – Krunikka’s Place – at Meritullinkatu gives us the possibility to organize events,
to network, to feel at home outside home. Quite a few
activities are ongoing in Mesta, but there is still room
for more initiatives.
The Association of the inhabitants of Kruununhaka
is planning various events for 2022 and we would like
to see more non Finnish or Swedish speakers join our
activities. In addition to the national languages we
speak various other tongues as well, including English,
so don’t hesitate to come along.
Traditionally, in addition to gatherings in Krunan
Mesta, we organize 3–4 larger Krunikka Speaks discussion evenings yearly on topics of interest to the inhabitants, often in restaurant Zinnkeller. Last autumn we
met with the new Mayor of Helsinki and other politicians, for example. This March the themes of the event
are construction works and traffic safety in Kruununhaka. These are also themes on which we have made
several proposals to the City authorities, like last January, when we suggested that all the unused bus stops be
transferred into neighbourhood parking spaces.
Would you like to see more flowers and flowering
trees in Kruununhaka? How about some neighbourhood apples? We are planning to continue concrete
actions to clean, to plant trees and plants, and to
increase lighting to embellish our neighbourhood.
We need more persons to give a hand to make these
dreams come true. Tell me how you would like to
develop our common environment.
Before Christmas we are planning another glögi
event in Liisanpuistikko, following the successful
one last December, where we enjoyed Christmas
carols, Lucia procession and the presence of Santa
Claus. Some of the local shops came to sell their
products as well.

Last autumn we initiated International get-togethers in Krunan Mesta so as to allow networking in
English. We were planning to meet in January, but the
covid restrictions did not allow that. The next meetings
are planned for Wednesdays on the 16th of March and
18th of May. Participation to these events has been
rather limited for the time being, it would be nice if
more persons would join in, so please spread the word.
Don’t hesitate to contact me if you have any questions
or suggestions: tlaitiainen@gmail.com.
On the website www.krunikka.fi you will find info
on our association Briefly in English, as well as contact
info. Our association is non-profit, based on volunteer
work. The activities are free of charge for everyone
living in Kruununhaka. Our yearly membership fee is
20 € and brings additional benefits, like price reductions in some shops, for you. You can join by filling in
the form ”liity jäseneksi”.
We would love to hear from you.

Tarja Laitiainen
Board member
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MOJO ERÄMETSÄ

Tarvitaan loistava lauluääni, 60 vuotta, muutama tuhat keikkaa,
ja valinnoistaan tarkka mies! Niin syntyy koko kansan Pepe.

PEPE WILLBERG
M

utta minkälainen mies?
Hänen turkulaista huumoriaan kuvastavat
monet vastaukset, kuten:

Ja se saa sinut herkistymään?
”No ei.”

Minulla oli aina kitara mukana ja kerran Pyrinnön
urheilukentän takana kuulin, että joku soittaa sähkökitaraa. Joku kaveri oli kytkenyt kitaransa radioon, ja
soitteli parvekkeella. Mukanani oli kaverini Olle, joka
tunsi tämän kaverin, Stig Selinin. Stig huikkasi, että
tulkaa ylös, niin soitetaan jotakin. Niinpä kiivettiin
Ollen kanssa sinne ja soiteltiin Stigun kanssa Shadowsbiisejä. Siltä istumalta perustettiin bändi.
Ongelmana vaan oli, ettei ollut basistia eikä
rumpalia. Tiesin, että kaverini Kaj Wallin, joka oli
Amerikassa opiskelemassa, tulisi lähiaikoina Suomeen
ja hänen perheellään on varaa ostaa basso. Mutsi oli
käynyt kyläilemässä Hasse Wallin äidin luona ja hän
oli nähnyt, että Hassella on kokonainen rumpusetti
huoneessaan. Soitin saman tien Hasselle, joka sanoi,
että hän on kyllä suuntautunut jazziin, mutta voi tulla
treeneihin käymään.
Siinä oli sitten Islanders koossa syksyllä 1962. Treenit pidettiin ’Revanin’ kellarissa Liisankadulla, jossa
Stigu kävi koulua. Tuolloin alkuvaiheessa paikka oli
äärimmäisen tärkeä.”

Siis näillä mennään!
75-vuotissyntymäpäiväänsä viime joulukuussa ja
60-vuotista taiteilijajuhlaansa tänä vuonna juhlivan
Pepen laulajan ura alkoi Liisankadulta, nykyisen
Sibelius lukion kellarista, vuonna -62. Hän oli silloin
15-vuotias.

Tarvitsitte laulusolistin ja kysyivät, osaatko laulaa.
Suostuit laulamaan kokeeksi sillä ehdolla,
että valot sammutettiin. Lauloit pimeässä?
”No en voi kuvitella, että kukaan rupeaisi vapaaehtoisesti
laulamaan bändissä, jos ei ole kokeillut sitä. Sovittiin etukäteen, että opettelisin Twist and Shout:n ja valot pois.”

Miltä Kruununhaka siihen aikaan näytti?
”Suunnilleen samalta kuin nytkin, mutta silloin tänne
pääsi bussilla 16 Erottajalta, johon Lauttasaaren bussi
tuli. Ovelta ovelle, se oli kätevää.”

Laulunumerosi koulussa oli viivan ja
vitosen välillä. Sai viivan, jos ei laulanut?
”Silloin tunsi jo olevansa jotain. En pelännyt niin hirveästi opettajaa, siinä kohtaa oltiin vaan tuppisuuna.”

Saitte bändin kasaan?
”Se oli pitkä prosessi. Kesällä 1962 liikuttiin nuorisoporukalla Lauttasaaressa paikasta toiseen, rantoja riitti. Jotkut olivat kesäduunissa, minäkin raksalla lautapoikana.

Mitä sanoisit opettajille?
”Että se laulaminen luokan edessä oli minusta järkyttävää, oli siellä luokka paikalla tai ei.”

Isoäitisi eno oli Oskar Merikanto.
Kuunteletko Merikannon musiikkia?
Ei ole varsinaisesti minun musiikkiani, eivätkä sen ajan
sanoitukset oikein innosta. Toisaalta Merelle-kappale
on ollut mielessäni joskus laulaa ja joskus on jopa
mietitty, että tekisimme Merikanto-konsertin. Aarre
Merikannon sävellys, jonka kuulin Musiikkimuseossa
oli todella hieno.
Mikä biisi herkistää sinut tällä hetkellä?
”Kun kuuntelin sattumalta ”Tuol’ on mun kultani”, joku
sanoi, että sinähän olet levyttänyt sen joskus. Katsoin
netistä ja se kuulosti yllättävän hyvältä! Kuulostaa selkeästi nuoremmalta kaverilta kuin minä ja onkin.”
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Ensimmäiset omistamasi levyt olivat
Annikki Tähden ”Kuningas kobra” ja
myöhemmin Elviksen ”Jailhouse rock.”
”En silloinkaan mitenkään kategorisoinut musiikkia,
että joku tyyli olisi siedettävää ja joku taas ei. ’Kuningas
kobra’ oli hittibiisi, ensimmäinen levy, jonka henkilökohtaisesti ostin, savikiekko. Se oli raflaava biisi. En
minä Annikki Tähteä siinä fanittanut, vaan sitä biisin
meininkiä. Musiikillisesti suurempi merkitys oli sillä,
mitä sitä aiemmin olin kuunnellut.
Äidilläni oli hienoja levyjä: Mario Lanzaa, Glenn
Milleriä, Nat King Cole:n LP, jossa oli Amerikan balladeja, Harry Belafontea ja savikiekkoja, joilla oli argentiinalaista ja brasilialaista musiikkia. Sanoista en silloin
ymmärtänyt höykäsen pöläystä.
Se ei haitannut, poimin niistä melodian pätkiä, lauleskelin mukana sanoilla, jotka keksin. Sain aikamoisen
annoksen melko korkealaatuista musaa. Juuri sopivalla hetkellä, silloin, kun en vielä tajunnut musiikista
mitään. Kuuntelin levyjä aina koulun jälkeen.”
Sitten tuli 50-luvulla Elvis,
mitä Elvis sinulle merkitsi?
”Elvis oli Elvis, kaikkien mielestä muy buena, enkä
osannut olla eri mieltä. Eikä ollut valinnan varaakaan,
oli Tommy Steel, mutta Little Richardia ei oikeastaan
soitettu Suomessa silloin vielä. Oli Rock-Jerry, suomalainen versio, sitten Little Gerhard, ruotsalainen
rokkikaveri, Pat Boone, kaikkia fanitettiin. Mutta kyllä
Elviksessä oli minun korvissani jotakin enemmän.”
Oliko Elvis poikien silmin uusi miestyyppi,
tyttöjen isäthän, varsinkin amerikkalaiset,
pitivät Elvistä synnillisenä?
”En ajatellut sillä tavalla. En ajatellut laulajia minkäänlaisina persoonina. Elviksellä näin kitaran singlen
kannessa. Minäkin halusin sellaisen. Tietenkin myös
Elviksen rasvaletti, loomutus otsalla, oli sen ajan
juttu. Elviksen tapa laulaa erottui myös muista. Siinä
oli jotain erityistä.
Yksi ruotsalainen naislaulaja sanoi laivakeikalla
minulle, että on kiva, kun laulukin voi svengata. Tarkoitti ilmeisesti, että minunkin lauluni svengasi. Siihen tietenkin pyrin, koen olevani osa musiikkia, jota
sillä hetkellä livenä tehdään. Kaiken tarkoitus on olla
mahdollisimman raflaavaa ja svengaavaa. Lauletaan
tekstiä sillä tavalla, että sanat ovat osa sitä kokonaista
multirytmiikkaa.”
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1963 kaveri toi Lontoosta Beatlesien
Please Please Me -LP:n
”Sehän oli ihan kauhea levy minun mielestäni! Me
olimme Shadows-miehiä, rautalankamiehiä ja kitarasoundin piti olla hieno ja kaunis. Ja tämä oli jotakin
ihan muuta. Ei minkäänlaista kaikulaitetta kitarassa.
Oltiin totuttu siihen, että Shadowsin Cliff Richard lauloi ystävällisellä tyylillä. Beatlesien jätkät olivatkin ihan
villejä, kaiken siihen mennessä koetun ulkopuolella,
tapa laulaa oli aivan uutta!
Kaveri, joka sen levyn toi, sanoi että tämä on ihan
hirveän suosittua Lontoossa. Uskottiin kiltisti. Ajateltiin, että pakko on lähteä siihen mukaan ja opeteltiin
joitakin Beatles-biisejä, nimenomaan se Twist and
Shout ensin.
Beatles-huuma ei kestänyt meillä kovin pitkään.
Mietittiin bändin kanssa, että olisi kiva, jos olisi irtonainen laulusolisti, joka esittäisi muutamia harkittuja
tanssahtavia askeleita laulaessaan, tarkoituksena villitä
tyttöjä. Kun me tulimme toiseksi Suomen rautalankamestaruuskilpailuissa, Dannya rupesi kiinnostamaan
meidän bändi.
Vuoden1963 lopussa Danny tuli esittämään taitojaan meidän treeneihimme. Hyväksyttiin hänet laulusolistiksi ja päästiin koelevytykseen Scandian studioon
keväällä -64. Paikalla oli koko levy-yhtiön johto, joka
oli kiinnostunut popparipojista ja bisnesmiehinä hiffanneet sen, että tätä ei voi väistää. Tämä tulee väkisin.
Nuorisoa oli silloin valtavat määrät, levyt menisivät
kaupaksi. Soitettiin East Virginia ja Jakke Salo tuli tarkkaamosta, katsoi meitä hitaasti ja sanoi, että onko teillä
jotakin muuta biisiä? Ajateltiin, etteikö tämä muka kelvannut. Soitettiin toinen biisi ja Jakke tuli tarkkaamosta
ja sanoi, että ’tämä oli nyt tässä’. Levy oli siinä, ei kauan
nokka tuhissut.
Levymme nousi Kahdeksan kärjessä listalla ykköseksi. Meitä jännitti erityisen paljon, että kelpaako se
Yleisradiolle soitettavaksi. Silloin oli raati, joka kuunteli
kaikki tarjolla olevat levyt. Raati arvioi, että onko se
soitettu ja laulettu tarpeeksi hyvin. Kelpasi se sitten.
Ei kulunut montaa päivää, kun meidät buukattiin
Amar-show -nimiselle kiertueelle ympäri Suomea.
Ehkä veroteknisistä syistä keikoilla oli välipaloina
vitsejä kertomassa usein Lasse Liemola tai Arska Elo
– nimittäin, jos oli 1,5 tuntia ohjelmaa ennen tansseja,
saivat tanssien järjestäjät verotuksessa etuja. Niin meni
kesä 1964.”
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Miten tärkeät sinulle ovat laulujen sanat?
”En ole koskaan nojannut tekstin varaan. Menen
aina melodia ja musiikki edellä. Teksti tietysti mahdollistaa laulun laulamisen ja sanojen tulkinnan. Liian
naiivit tekstit tökkivät.”
”Toiset meistä”, aika jännä ratkaisu nuorille
pojille ottaa se silloin ohjelmistoon. Nythän se on
äänestetty 100:n parhaan biisin joukkoon.
”Oltiin keikalla Paradise-bändin kanssa ja lattialla lojui
joku nuotti. Se oli ’Toiset meistä’. Markku Johansson
sitä katseli ja vei kotiin. Hän kokeili melodiaa pianolla
ja totesi, että onpas hieno biisi, niin kuin onkin, Rauno
Lehtisen sävellys.
Markku teki sovituksen ja studiossa käytiin
kovaääninen keskustelu. Olin sitä mieltä, ettei tässä
kappaleessa voi olla tavallisia rumpuja, vaan akustinen
kitara. Ja lisäksi Ande voisi soittaa conga-rumpuja. Sain
– ihme kyllä – tahtoni läpi. Ronnie Kranck, suuri orkesterin johtaja, äänitti ja tuki minun ajatteluani.”
Olisit voinut vuonna -65 valita Katri-Helenan
laulaman ”Letkiksen”, joka oli eurovisiokarsinnoissa, mutta et huolinut sitä.
”En varmaan huolinut, en edes muista sitä.”
Markku Johansson on sanonut, että yhä harvemmin
tulee kestäviä biisejä, jotka olisivat hittejä vielä 20
vuoden päästä. Biisit ovat yksinkertaisesti huonoja,
kun ne saa tehdä se, joka esiintyy räväkimmin jossakin Idols-kilpailussa edellisenä iltana. Tästä kärsivät
eniten sellaiset laulajat kuin Pepe Willberg.
Eli sinulla on kallis maku?
”Joo, niin on, mutta koen että mulla on aika hyvä maku,
minun makuni ei ole koskaan osunut viereen.”
Hesarin 100 parasta biisiä -äänestyksessä oli myös
”Sinua sinua rakastan”, jonka sanat Mikko Niskanen
tilasi Aulikki Oksaselta ”Asfalttilampaat”-elokuvaan
ja Oksanen kirjoitti sanat rakastamalleen Mikko
Niskaselle. Onko se sinulle tärkeä biisi?
”On se. Se tuli jossakin tilanteessa laulettavakseni
ennen kuin levytin sen ja totesin, että tämähän on
hieno biisi. Tavallaan tehty minua varten, siinä lauletaan välillä hiljaa ja välillä kovaa.”
Oliko ”Saimaa” sinulle yksi käännekohta uralla?
”Saimaa-levylle valitsin kymmenestä demobiisistä sellaisen kappaleen, joka ei ollut tipantippaa hittikappale.

’Lyhyenä hetkenä’, siinä oli jotakin outoa, joka viehätti.
Vaikka biisi oli seitsemän minuuttia pitkä, niin se
rupesi soimaan radiossa! Sen seurauksena piti saada
aikaan koko cd.
Mutta myös ’Mestarit’ oli tärkeä. Ja sixties-musan
uusi tuleminen. 90-luvulla Sotkamossa, Katinkullassa
syntyi Back to the sixties -yhdistys ja sen ympärillä
pyöri aika paljon vanhoja bändejä, mm. Jormas ja
Paradise. Ihmiset tulivat lentokoneella viettämään
Katinkultaan viikonloppua. Näin tapahtui parina kolmena vuotena. Siellä oli Kirka ja Remu, Hector ja minä,
mutta ei yhtään kokonaista bändiä. Aina muodostettiin
joku uusi kokoonpano. Yhtenä iltana oli Kirka ja Hector lavalla ja Pave Maijanen soitti bassokitaraa. Ande
Päiväläinen, homman puuhamies, halusi vielä yhden
laulajan mukaan, minut. Siitä sitten syntyi Mestarit.”
Miksiköhän osa ihmisistä ei saa
nykymusiikista mitään, vaan tulevat
kuuntelemaan 60-luvun musiikkia?
”Positiivinen musiikki jättää positiivisen jäljen mieleen,
sitä ihmiset yleensä etsivät.”
Kun 1966 alkoi soida ”Saat miehen kyyneliin”, kirjoitettiin, että tämä laulu opettaa ymmärtämään, että
mieskin voi itkeä. Ajatteletko niin, että opetit sen?
”En, mutta monet ajattelevat kyllä niin. Se voi olla
osaltaan syynä siihen, että keikoillani on todella
paljon aikuisia miehiä, kravatti kaulassa. Ja rouva
mukana, tietysti.”
Sanot, että vanhempiesi tarina on kuin ”Katariina ja
Munkkiniemen kreivi” -elokuvasta, sillä erotuksella,
että vanhempasi eivät loppujen lopuksi saaneet toisiaan. Olet elänyt ilman biologista isää, mutta sinulla on ollut isä, Willberg. Onko biologinen isäsi ollut
musikaalinen, mitä hän tekee, mitä hänestä tiedät?
”Hän kuoli v. 1977 enkä tiedä hänestä yhtään mitään
muuta kuin sen, että hän oli Ylen kanssa tekemisissä,
pyöri urheilukilpailuissa Noposen ja Tiilikaisen kanssa.
Miksi, sitä en tiedä, mutta olen kuullut, että hänellä oli
erikoisominaisuus, hän muisti kaikki urheilutulokset
ulkoa, ihan kaikki!”
Onko sinulla sitä taipumusta?
”Ei.”
Musiikki tuli äitisi puolelta?
”Joo, naisten kautta.”
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KURKISTAN TILAAN

RIITTA HEIMONEN

KATARINA ESKELIN

KAIKUJA kellarista
Maurinkadun Kruunan kellaritila yllättää.

U

mpiharmaana talvipäivänä katse kääntyy Maurinkadun Kruunan ikkunoihin. Lukuisat katto- ja
pöytälamput valaisevat pehmeästi liikkeen interiöörin.
Sinne siis!
Vanhojen huonekalujen, mattojen, ryijyjen ja keramiikkaesineiden esillepano saa olon tuntumaan kotoisalta. Aikansa katseltuaan tulija löytää portaat alakertaan.
Uteliasuus vie mennessään, saahan tänne mennä?
Neljätoista porrasta alaspäin ja katso, vastassa ei

olekaan mikä tahansa kellari, vaan harmoninen tila, joka
houkuttelee istahtamaan. Tila on jaettu eri nurkkauksiin:
pari istuinryhmää, pikkupöytiä, lamppuja, tekstiilitöitä
seinillä ja astioita siisteissä asetelmissa hyllyillä.
Kruuna-liike aloitti osoitteessa Maurinkatu 8–12
vuonna 2008. Pasi Pusa oli pitkään etsinyt tilaa vanhojen tavaroiden liikkeelle. Viimein tärppäsi, kun
Kruunuradio luopui toimistotilastaan. Kokonaisuuteen kuului myös kellari, joka oli palvellut asiakkaita
musiikinkuuntelutilana. Siitä on
muistona kellarihuoneen takaseinän
tumma akustiikkalevy. Nyt se antaa
taustan verkkaiseen tahtiin pyörivälle
olkihimmelille, joka on oiva symboli
kädentaidoille.
Juuri kädentaidoista, kotimaisen
lähituotannon arvostuksesta, ekologisuudesta ja kotien kerroksellisuudesta
Pusa jaksaa puhua uupumatta. Hän on
erikoistunut pohjoismaisen sisustustaiteen valioihin. ”Tärkeintä minulle
on tavaran tunnelma, olkoon se vaikka
liikennemerkki”, Pasi Pusa sanoo. Ja
sellainenkin liikkeestä löytyy.

Herättääkö kuvakudos muistoja? Tekijää etsitään parhaillaan. Matto on
Ritva Puotilan, sohvapöytä Olof Ottelinin, pöytävalaisin Paolo Veninin ja
keramiikkaesineet Toini Muonan käsialaa.

12 Kruununhaan Asukasyhdistys

Modernismi oli suomalaisen huonekalu- ja taideteollisuuden kulta-aikaa.
”Ihmiset satsasivat astioihin ja
lamppuihin, vaikka rahaa oli vähän.
Ajan henki korosti kaunista ja toimivaa
arkea, ja taitavimmat tekivät paljon itse”,
Pusa sanoo.
Muutama vuosi sitten nousi
1950–1960-luvun lamppujen kysyntä,
ja hinnat sen mukana. Nyt etsitään
ryijyjä. Huutokaupat kirittivät hintoja
ylöspäin. Niissä myydään eritasoista
tavaraa, ja ostajalta vaaditaan tarkkuutta. Töiden aitouden selvittäminen
voi olla lähes mahdotonta.
”Tarvitsemme erilaisia myyntipaikkoja, kirpputoreista kierrätyskeskuksiin ja asiantunteviin, palvelua
antaviin liikkeisiin, joissa tavarat on
huolella valittu ja taustat tunnetaan”.
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Taustalla Eva Brummer “Sammal” (Suomen Käsityön
Ystävät) ja pöydällä Lisa Johansson-Papen valaisin ja
Birger Kaipiaisen keramiikkavati.
Ryijyistä puhuttaessa on syytä erottaa faktat. On

aidot, tekstiilitaiteilijoiden suunnittelemat ja luottokutojien tekemät ryijyt, joista monet ovat maalauksiin
verrattavissa olevia taideteoksia. Toisessa sarjassa ovat
ryijypaketin ohjeiden mukaan kotona kudotut ryijyt,
joilla on arvonsa suvun perinnössä. Kolmaskin linja
löytyy: halvalla ostetut kierrätysryijyt, jotka toimivat
sisustuselementtinä.
Vaikka ryijymallin olisi suunnitellut Eva Brummer
tai Ritva Puotila, ryijystä tulee muunnelma taitelijan
työstä, ellei taiteilija ole ohjannut tekijää. Eivät kaikki
ole toki huonoja versioita, mutta joskus mukaan saattaa
pujahtaa vääränvärisiä lankoja, ja lopputulos on suunnittelijalle järkytys.
”Aidot ryijyt maksoivat aikoinaan enemmän kuin
henkilöauto. Taitelijat tekivät niitä kilpailuihin ja niitä
tilattiin julkisiin tiloihin ja liikelahjoiksi. Taiteilijat
saattavat muistaa ryijynsä myyntikaaren, sillä työn luovutus oli tärkeä tapahtuma”.
Pusa kannustaa ottamaan yhteyttä tekstiilitaiteilijaan, jos tieto ryijyn alkuperästä askarruttaa. Monilla

Ken laskeutuu alas portaita, löytää kellarin aarreaitan.
Ravintola-kyltti on lasiliike Bergholmin ja pöytävalaisin
Mauri Almarin Idmanille suunnittelema.

heistä saattaa olla vielä kotonaan ryijyjä, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta odottamaan sopivaa näyttelyä.
Ryijyn laatu näkyy hinnassa: aito teos maksaa tonneja,
kopio satasia. Jos perimätieto katkeaa, uniikkikappale
voi eksyä myyntiin väärällä hinnalla.
Isokokoinen kuvakudos Kruunan kellarin seinällä
herättää uteliaisuuden. Sen lämpimät, toisiinsa limittyvät sävyt kertovat tarinaa, mutta mitä?
”Työn tekijää on yritetty selvittää eri museoiden
asiantuntijoiden kanssa. Tiedetään vain, että kyseessä
on kilpailu- tai tilaustyö, mutta tieto on hajalla. Laitoin
työn esille, jos se herättäisi jotakuta muistamaan”. Työn
jäljet johtavat sotaa edeltävään aikaan, 1930-luvun
lopulle, jolloin hyviä lankoja oli vielä saatavilla. Myös
ripustustekniikka noudattaa ajalle tyypillistä kaavaa.
Kuvakudoksen matka on jatkunut monen mutkan
ja huutokaupan kautta Kruunaan. Pusa on varma, että
jonain päivänä teoksen arvoitus ratkeaa. Jostain löytyy
teoksen luonnos tai henkilö, joka muistaa nähneensä
työn julkisessa tilassa, jonne se lienee suunniteltu.
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ULLA JANHONEN

JAMES CLARKE

Isän kirjastossa
Rafael Donner muuttaa huhtikuussa Raaseporiin, mutta
hänet sitoo Kruununhakaan isänsä Jörn Donnerin
kirjasto. Kirjasto ei ole pelkästään täynnä kirjoja,
vaan se toimii myös kirjoittajaresidenssinä.
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K

un Jörn Donner kuoli, Rafael Donner päätti järjestää uudelleen isänsä kirjaston, sillä kirjat olivat siellä
hujan hajan.
Heti kuolinpäivän iltana Rafael Donner meni käymään kirjastossa. Siellä hän oli käynyt usein tervehtimässä
isäänsä, juttelemassa ja auttamassa tietokoneongelmissa.
”Ja niitä riitti. Yhtenäkin sunnuntaiaamuna heräsin
siihen, kun isä lähetti minulle sähköpostia, johon hän oli
suurin kirjaimin kirjoittanut, että apua, en voi lähettää sähköposteja. Ei siinä voinut kuin hymähdellä.”
Nytkin, kuolinpäivän iltana, kun Rafael astui kirjastoon,
tietokone oli vielä auki. Kirjapinoja oli siellä täällä, lattioilla
ja nurkissa. Niitä oli ehtinyt kertyä, koska Jörn Donner oli
saanut kolmen huoneen kokoisen asunnon käyttöönsä jo
vuonna 1962. Jörn Donner on itse arvioinut, että hän on
omistanut noin 20 000 kirjaa, joista noin puolet on jäljellä.
Pohjoisrannan lisäksi kirjoja on myös Rauhankadun ja
Bromarvin kodeissa. Osa niistä on nyt tuotu Pohjoisrannan kirjastoon. Pohjoisranta 12:ssa sijaitsevasta kirjastosta
avautuvat komeat näkymät merelle, Halkolaiturille, Tervasaareen ja ulkoministeriöön Katajanokalle. Huoneissa on
korkeutta 4,2 metriä.
Rafael Donner aloitti kirjaston järjestämisen koronapandemian alkuvaiheissa maaliskuussa 2020.
”Ajattelin, että tämä on pikku juttu. En arvannut, että
kirjojen järjestäminen olikin vaivalloista ja vei aikaa. Hyllyissä oli periaatteessa tilaa, mutta joidenkin kirjojen kohdalla oli ruuhkaa. Se tarkoitti sitä, että saadakseni vaikkapa
kaksi elokuvakirjaa niille tarkoitettuun paikkaan, piti siirtää
koko kirjariviä, ja se taas vei tilaa toiseen kategoriaan kuuluvilta kirjoilta.”
Kirjat löytyvät nyt hyllyiltä teemoittain. On Lähi-itää,
Suomen historiaa, juutalaisuutta, Mannerheimia, Helsinkiä, taloutta, elokuvakirjoja, kaunokirjallisuutta, dekkareita
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Donnerin kiinnostuksen kohteet olivat laajoja ja moninaisia.
”Kirjaston järjestäminen oli itselleni surutyötä. Kävin
isäni kanssa samalla dialogia tai ehkä se oli monologia.
Tajusin kirkkaasti, millainen oli Jörnin maailma. Olin tavallaan hänen aivojensa sisällä.” Rafaelia yllätti se, miten paljon
Jörn Donner oli jättänyt merkintöjä kirjoihin. Oli omistuskirjoituksia, vuosilukuja ja post-it-lappuja.
”Hän merkkasi aina, mistä oli ostanut kirjan.” Kirjojen
etulehdiltä voi nähdä, missä kaikkialla Jörn Donner on liikkunut. Merkintöjä on New Yorkista Krakovaan ja Pariisista
Lontooseen.
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Kun työ oli tehty, syntyi ajatus, että kirjasto soveltuisi

hyvin kirjoittajaresidenssiksi. Mukaan kokeiluun tulivat Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet.
Kokeilu kesti viime vuoden lokakuusta joulukuuhun ja se meni erinomaisesti. Residenssissä ehti
käydä elokuva-alan tiimejä, teatteriryhmiä, näyttelijöitä, tutkijoita ja muusikoita, yhteensä yli 50 ihmistä.
Parhaillaan neuvotellaan jatkosta. Toiminta jatkunee
tämän vuoden elokuussa. Samalla on tarkoitus kutsua
mukaan myös suomenkielisiä yhteistyökumppaneita ja
kulttuuriväkeä.
”Emme missään nimessä halua, että tästä tulee
pelkkä hurriluola, vaan toivomme, että se olisi avoinna
kaikille, jotka haluavat tulla tänne kirjoittamaan ja
inspiroitumaan.” Residenssin ideaa vielä hiotaan ja toimintaa ehkä laajennetaan myös muihin Pohjoismaihin.
Olihan Jörn Donner tunnettu kaikkialla Pohjolassa.
Suunnitelmissa on, että kirjastoa voisi myös vuokrata erilaisiin kirjallisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.
”Meillä on paljon ideoita, joista varmasti osa toteutuu.”
Kirjastolla on huikea historia, sillä se sijaitsee 130
vuotta vanhassa talossa, jonka rakensi Jörn Donnerin
isoisä Otto Donner.
Kai Ekholmin viime vuoden lopulla julkaistussa
mainiossa kirjassa Jörn Donnerin kirjasto kerrotaan,
että Otto Donnerin ajoista asti se on ollut yksi maan
hienoimmista yksityiskirjastoista, ja että Donnerin
sukukirjasto on ollut merkittävä osa suomalaista sivistyshistoriaa.

Lapsuudessaan Rafael kävi harvemmin kirjastossa.
Hänellä onkin lapsuusvuosiltaan kirjastosta vain yksi
muistikuva. Se liittyy suuren kuparikattilaan, joka on
edelleenkin kirjastossa ja täynnä Jörn Donnerin matkoiltaan tuomia kolikoita.
”Kävin sekoittelemassa kolikoita ja uskoin, että
isäni oli maailman rikkain mies.”
Rafael Donnerin suhde Kruununhakaan on hänen
omien sanojensa mukaan hieman monimutkainen.
Hän syntyi Meritullinkadulla, muutti kaksivuotiaana
Pohjoisranta 12:n neljänteen kerrokseen, josta hän
lähti nelivuotiaana Bromarviin. Hän asui vanhempiensa kanssa pari vuotta Los Angelesissa. Tämän jälkeen
oli taas edessä muutto Bromarviin ja lopulta Kruununhakaan, jolloin hän oli 15-vuotias.
Vaikka Kruununhaka on upea kaupunginosa,
Rafael tuntee täällä itsensä ulkopuoliseksi. ”Se liittyy
luontosuhteeseeni. Kasvoin maalla, kuljin metsissä ja
pelloilla. Kruununhaasta puuttuu luonto. Täällä ei ole
kuin Tervasaari ja Liisanpuistikko.” Rafael kokeekin
olevansa enemmän maalainen kuin kaupunkilainen.
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”Identiteettini on ehdottomasti maalainen. Olen selvästi landepaukku.”
Vielä 2019 hän työskenteli toimittajana Ylellä.
”Silloin minulle tuli syvä identiteettikriisi. Tilanne oli
hyvin ristiriitainen. Minulla oli hieno työ ja mahtavat
kollegat. Itse asiassa rakastin työtäni, mutta silti oli
tunne, ettei se ollut sitä, mitä oikeasti halusin tehdä.”
Rafael Donner oli rehellinen itselleen ja tajusi, että hän
haluaa viljellä vihanneksia. Hän irtisanoutui työstään ja
alkoi opiskella puutarhuriksi.
”Se oli pelottavinta ja rohkeinta, mitä olen tehnyt.”
Ensimmäisenä päivänä puutarhakouluun hän ajoi
uudella Vespa-skootterillaan. Matkalla alkoi rankkasade, joka kasteli hänet likomäräksi. ”Silloin ajattelin,
että haluaako maailma vielä viime minuuteilla vetäistä
minut pois puutarhakoulusta. Oliko se merkki siitä,
että vielä ehtisin perääntyä?”
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Nyt Rafael on valmis puutarhuri. Hän on ostanut
kihlattunsa Ninni Stenbergin kanssa Raaseporista
Mustiosta vanhan kansakoulun, jonka pihalla kasvaa 40
yli satavuotiasta tammea.
Siellä he aikovat viljellä vihanneksia myytäväksi.
Rafael Donner on Slow Food Länsi- Uudenmaan varapuheenjohtaja, ja Ninni Stenberg istuu saman yhdistyksen hallituksessa.
”Äitini vanhemmat olivat maanviljelijöitä, joten
maanviljely on minulle tuttua. Haluamme viljellä mahdollisimman puhtaita vihanneksia ja siten, että ostajat
tietävät, mistä vihannekset ovat peräisin ja miten ne on
kasvatettu. Siis oikeaa lähiruokaa.”
Rafael sanoo eläneensä sukujen välisessä ristiriidassa. Äidinpuoleisesta suvusta löytyy maanviljelijöitä
ja kalastajia, isänpuoleinen suku on porvaristoa, lukeneistoa ja aatelistoa.

”Tämä ristiriita on määrittänyt minua. Kun
ostimme vanhan kansakoulun ja muutimme maalle, se
oli minulle paluu kotiin. Samalla minulla on kuitenkin
toinen jalka täällä Kruununhaassa isän kirjaston vuoksi.”
Vihannesten viljelyssä on myös muutama talvikuukausi luppoaikaa. Silloin Rafael Donner aikoo kirjoittaa, kuten niin moni isänpuoleisessa suvussa. ”Olen
kirjoittanut yhtä romaaniakin aika monta vuotta. Ehkä
se valmistuu joskus.”
Uudessa kodissa on vielä remontoitavaa. Valmiina
sen pitäisi olla viimeistään elokuussa, jolloin Rafael
Donner ja Ninni Stenberg menevät naimisiin ja pitävät
siellä hääjuhlan.
Uuteen kotiin tehdään myös kirjahylly. Se on täsmälleen samanlainen kuin Jörn Donnerin kirjastossa.
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Uneton Kruununhaassa

Tietokirjailija ja toimittaja Leeni Peltonen kärsi vuosia unettomuudesta.
Sitten hän ryhtyi selvittämään omien univaikeuksiensa taustoja, ja tuli
perehtyneeksi ongelmaan, joka vaivaa yli puolta miljoonaa suomalaista.

L

eeni Peltonen herää toisinaan aamuyöstä. Kun uni
ei enää tule, hän nousee sängystä, siirtyy olohuoneeseen ja vilkaisee ulos. Kruununhaan kaduilla on
öiseen aikaan hiljaista. Leeni ottaa kirjan ja asettuu sohvalle lukemaan. Mariankadun katulamppu heittää pikkuruutuisen ikkunan kautta varjoa olohuoneen seinälle.
Herääminen aamuyön tunteina ei enää aiheuta
ahdistusta. Leeni tietää, että toisinaan voi käydä niin,
että uni loppuu kesken. Hän tietää myös, ettei lakanoiden väliin kannata jäädä pitkiksi ajoiksi pyöriskelemään. Sängyn tulisi säilyä mieluisana paikkana.
Unettomuutta Leeni Peltonen on lähestynyt omakohtaisten kokemustensa kautta, mutta ennen kaikkea
tietokirjailijana. Vuonna 2016 ilmestyi hänen kirjoittamansa teos Valvomo - Kuinka uneton oppi nukkumaan.
Tammikuussa 2022 julkaistiin Minna Huotilaisen,
Helmi Uusitalon, Silja Vahtokarin ja Leeni Peltosen
yhdessä kirjoittama Uni ja unettomuus – Näe nukkuminen uusin silmin.
Yli puoli miljoonaa suomalaista kärsii pitkittyneestä unettomuudesta, ja unihäiriöiden on todettu
viime aikoina vain lisääntyneen. Uni vaikuttaa päivittäiseen toimintakykyyn ja mielenterveyteen, mutta sillä
on yhteytensä myös oppimiseen ja muistiin. Nukkuminen on aivoille elintärkeää.
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Leeni oli herkkäuninen jo lapsena. ”Isäni oli ankaranpuoleinen, ja piti kiinni täsmällisistä nukkumaanmenoajoista. En saanut aina heti unta, muttei ollut
lupaa nousta ylös sängystäkään. Muistan oloni tuntuneen kummalliselta. Vasta myöhemmin tajusin, että se
oli jonkinlaista ahdistusta.”
Alle kouluikäisenä Leeni viihdytti itseään unta odotellessaan kehittelemällä mielikuvituksessaan kertomuksia, joita jatkoi illasta toiseen. Nuorena aikuisena elämä
oli muutenkin epäsäännöllistä, ja kahden pienen lapsen
äitinä Leeni tottui katkonaisiin yöuniin ja heräämisiin.
”Lapset kasvoivat ja oppivat nukkumaan pitkiä
yöunia, mutta minä en. Heräilin jatkuvasti. Menin
lääkärille, ja sain vaivaan unilääkkeitä.” Leeni loi omat
sääntönsä unilääkkeiden käytölle. Esimerkiksi vasta
kolmen huonosti nukutun yön jälkeen hän sai ottaa
illalla tabletin. Lapsuudenkodissaan hän oli nähnyt,
millaiseen kierteeseen unilääkkeiden kanssa voi joutua,
jos antoi pillerimäärien kasvaa eikä ollut varovainen.
Äitikin oli huono nukkumaan.
Unilääkeuni ei kuitenkaan ollut koskaan samanlaista kuin normaali uni. ”Siitä seurasi aina vähän samea
olo, mutta ilman lääkkeitäkään en olisi pärjännyt.”
Päivät olivat kiirettä täynnä. Kolmas lapsi oli vielä
pieni, ja Leenin työ Suomen Kuvalehden ainoana
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toimituspäällikkönä oli stressaavaa. Oli oltava jatkuvassa
hälytysvalmiudessa lähes ympäri vuorokauden siltä
varalta, että maailmalla tapahtuisi jotain merkittävää.
”Oli työ, perhe ja harrastukset, ja kuten toimittajat
usein, olin kiinnostunut monista muistakin asioista.
Iltaisin nukahtaminen ei ollut ongelmani, vaan se, että
heräilin aamuneljältä. Herättyäni säikähdin sitä, etten
taaskaan pystyisi nukahtamaan uudelleen. Se on unettomille tyypillistä ahdistusta. Pelko laukaisee mieleen
hälytystilan, ja sen jälkeen ei ainakaan nukahda.”
Toisinaan yöllä valvotut tunnit tuntuivat myös
omalta ajalta. Kun päivällä ei ehtinyt pysähtyä, öisin
saattoi kelata ja prosessoida sitä, mitä kaikkea oikeastaan oli vuorokauden mittaan tapahtunut.
Ratkaiseva käännekohta ajoittui vuoteen 2014.
Leeni oli saanut mustelman silmäluomeensa, ja meni
näyttämään sitä työterveyslääkärille. Mustelma oli harmiton, mutta samalla lääkäri tuli vilkaisseeksi Leenin
taustatietoja. Hän kysäisi potilaaltaan, tiesikö tämä,
että unilääkkeiden pitkäaikainen käyttö oli haitallista.
Ja toisaalta, ymmärsikö, että siitäkin aiheutui haittoja,
ettei pystynyt nukkumaan kunnolla. Leeni oli siinä vaiheessa käyttänyt unilääkkeitä 25 vuotta.
Lääkäri tunnisti ongelmat, mutta mitään vaihtoehtoja hänellä ei ollut tarjottavanaan. Ei ollut, koska
lääkkeetöntä hoitoa unettomuuteen ei silloin ollut
saatavilla.
”Päätin alkaa itse selvittää asiaa, ja kirjoittaa samalla
aiheesta kirjan. Maksoin kalliit yksityiset unitutkimukset. Minulta ei löytynyt elimellistä vikaa, ei uniapneaa,
ei levottomia jalkoja, mutta olin öisin ylivireystilassa.
Verenpaineeni oli korkea, samoin syke, ja heräämisiä
oli tiuhaan.”
Leeni lisäsi päiviinsä rauhallista liikuntaa, kuten
rentoutumisharjoituksia ja joogaa, ja taukoja. Hän kävi
tapaamassa niin unilääkäreitä kuin uniterapeuttiakin, ja
purki elämänsä tapahtumia aina lapsuuteen asti.
Unettomuuden on todettu olevan puolitoista kertaa yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa, vaikean unettomuuden jopa kaksi kertaa. Myös tiettyjen
persoonallisuustyyppien on todettu olevan alttiimpia
uniongelmille. Tunnolliset ihmiset haluaisivat unensakin olevan täydellistä. ”Kun on vaativa itselleen ja
muille, on vaativa myös unelleen. Nukkumisestakin
haluaisi suoriutua hyvin.”
Uniongelmien taustalta voi löytyä niin perimää
kuin opittua käyttäytymistä. Nukkumiseen saattavat
vaikuttaa myös työolot, perhetilanne ja ihmisen ikä.
Leeni oli 54-vuotias, kun hän teki ison muutoksen työelämässään. Hän oli ollut kymmenen vuotta Kotilieden

päätoimittajana, mutta irtisanoutui työstään ja ryhtyi
luomaan uutta uraa vapaana toimittajana ja viestintäalan yrittäjänä.
”Ei yrittäjänkään elämä stressitöntä ole, mutta pystyn säätelemään enemmän päivittäisiä aikataulujani.
Aloin nukkua sen jälkeen paljon paremmin.”
Tietokirjoja Leeni on kirjoittanut tähän mennessä
yhteensä jo yhdeksän kappaletta, joista kuusi yrittäjyysaikanaan. Sen lisäksi hän on ollut mukana toimittamassa
useita teoksia. Viimeisimmät tietokirjat ovat käsitelleet
etenkin aivoja ja hyvinvointiin liittyviä aiheita.
Omalla kohdallaan hän pitää ratkaisevimpana
oivalluksena käyntejä uniterapeutin luona. Terapeutti
osasi ohjata ajatuksia oikeaan suuntaan, ja käyntejä
tarvittiin lopulta vain muutama. Kahdeksan vuoden
aikana unettomuuden hoidossa on tapahtunut radikaali muutos. Unilääkkeitä määrätään huomattavasti
aiempaa vähemmän, ja ensisijaiseksi on noussut lääkkeetön hoito, jota myös terveydenhuollon käytäntöjä
ohjaava Käypä hoito -suositus painottaa.
”Sitäkään ei valitettavasti ole saatavana kaikille.
Husin nettiterapiaa voisi tarjota potilaille eri puolille
Suomea, mutta kotikunnan on se maksettava. Ihmiset
ovat eriarvoisessa asemassa, sillä kaikki eivät jostain
syystä saa tähänkään hoitoon lähetettä.”
Nykyisin Leeni toimii Uniliiton lehden Uniuutisten päätoimittajana ja ylläpitää jaksaparemmin.fi
-nimistä verkkosivustoa. Facebookissa hän vetää yli
6000 jäsenestä koostuvaa Nuku paremmin -ryhmää,
joka antaa univaikeuksien vaivaamille vertaistukea.
Terapiakäyntien jälkeen hän piti pitkään unilääkkeitä pöytälaatikossaan, mutta huomasi, ettei enää tarvinnut niitä. ”Lääkkeetön hoito on useimmiten paras
vaihtoehto, mutta aina sekään ei toimi. Ihmisillä voi
olla tilanteita, joissa unilääkkeitä tarvitaan. Aina olisi
kuitenkin hyvä punnita hyödyt ja haitat.”
”Jos nukkuu tässä iässä yhden tai kaksi yötä viikossa
vähän huonosti, se on ihan normaalia. Pidän pienistä
päiväunista, ja korvaan niillä joskus väsynyttä oloani.”
Mutta jos univaikeudet ovat pitkäkestoisia, ja haittaavat
toimintaa päivisin, kyse voi olla hoitoa vaativasta sairaudesta.
Leeni tietää säännöllisen liikunnan parantavan
untaan, alkoholin taas haittaavaan sitä. ”Tykkään viinistä, mutta pienetkin määrät vaikuttavat uneeni. Teen
silloin tietoisen valinnan. Juon lasin tai pari viiniä, enkä
välitä, vaikka nukun sen jälkeen heikommin.”
”Joskus nukun huonosti, enkä edes löydä siihen
mitään syytä. Se harmittaa, mutta niinhän elämässä on.
Välillä harmittaa.”
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Huoltomiehen
toinen elämä
ROKKARINA
Käykääpä The Ghosts Of New York- bändin
sivuilla Facebook:ssa. Sieltä löytyy monille
krunalaisille tuttu Määtän mies: Rikhard eli
Riku Niemelä, nyt vokalistina, säveltäjänä ja
sanoittajana. Kohta myös levyttäjänä.
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ukurasitus / Riku Niemelä törmäsi kohtaloonsa jo 9-vuotiaana pikkupoikana, kun hän meni
kotikaupungissaan Jyväskylässä hakemaan kirjastosta
uutta lukemista. Hän äkkäsi kirjan, joka muutti koko
elämän. Kirja kertoi kaikkien aikojen kitaristeista ja
esitteli eri kitaramalleja. ”Se oli siinä. Ilmoitin kotona,
että minun täytyy saada kitara ja mieluiten samanlainen
kuin Jimi Hendrixillä.”
Pyyntö oli luonteva musiikkia harrastavassa perheessä, jossa isä soitti haitaria ja vanhemmat veljet
kitaraa, bassoa ja saksofonia. Hän sai kitaransa (joka ei
ollut yhtä hieno kuin Hendrixin), ja poika pantiin opiskelemaan klassista kitaraa ja musiikin teoriaa.
Ne eivät nuorta miestä innostaneet. Pop ja rock
vetivät enemmän puoleensa. Niinpä hän perusti kavereineen Popkorn-nimisen bändin, jonka kanssa paukuteltiin kellarin varastotiloissa.
Jyväskylässä sai alkunsa poikkeuksellisen monta
bändiä - Ylexin rocktoimittaja epäilikin, että kaupungin vesijohtovedessä täytyy olla jotain inspiroivaa.
”Kokoonpanot vaihtelivat, mutta yläasteella syntyi
ensimmäinen vakavasti otettava bändi Cerubi. Minä
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tein sittemmin musiikin, sanat ja lauloin. Bändin
ainoaksi jäänyt albumi Palavasta talosta koostui kymmenestä kappaleesta, joille oli tulossa julkaisijaksi eräs
alan parhaista. Se oli ihmeellistä - muutin Helsinkiinkin
tulevan levyn takia.
Sain työpaikan liikuntarajoitteisen kansanedustaja
Kalle Könkkölän avustajana. Se oli kolmivuorotyötä,
jonka ansiosta saatoin tehdä musiikkia. Valmistuin
myös ammattikorkeasta tradenomiksi.”
Kaiken piti olla kunnossa. Sitten levy-yhtiö meni
konkurssiin ja unelma omasta levystä murskaantui. ”Se
oli elämäni pahin pettymys”, sanoo Riku.
Albumia Palavasta talosta voi kuunnella Spotifysta.
Rokkareiden kotipesä / Leipätyö piti turvata, jotta

musiikkia voi tehdä. Töitä löytyi Määtän kiinteistöhuollosta, eikä työssä Rikun mukaan ole yhtään samanlaista päivää. Joskus asukkaat kääntyvät huoltomiehen
puoleen asioissa jotka vaatisivat kotihoidon, poliisiin,
psykologin, hortonomin tai it-asiantuntijan ammattitaitoa. ”Minä koen tällaiset pyynnöt luottamuksen
osoituksena”, sanoo Riku.
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Nykyinen bändi The Ghosts Of New York perustettiin vuonna 2015. Kauhuromanttinen nimi tarttui
bändin omasta kappaleesta, jossa nainen huomaa
ratkaisevalla hetkellä olleensa koko ajan aave. Jossain
vaiheessa muusikot myös maskeerasivat itsensä dia de
los muertos- tyyliin.
Joka torstai-ilta viisi varhaisessa keski-iässä olevaa
miestä kokoontuu treenikämpälleen, jossa he voivat
soittaa ketään häiritsemättä. Siviiliammatiltaan miehet
ovat huoltomies, kokki, it-asiantuntija, vahtimestari,
Sitran neuvonantaja. Tatuointeja ja muita rokkikukkojen tunnusmerkkejä saattaa näkyä, mutta keikalla ollaan
aina ajoissa, bändin nettisivuilla ei kiroilla, eikä kuvissa
näy rikkipotkittuja huonekaluja.
”Ulkonaiset jutut eivät ole pääasia, vaan musiikki
itse, esitettävä kappale ja itsensä kanssa kilvoittelu.
Uteliaisuus musiikin mahdollisuuksia kohtaan ja luotto
omaan tekemiseen”, sanoo Riku. Ghostit ovat myös tehneet hyväntekeväisyyteen pohjautuvan musiikkivideon.

Riku on kirjoittanut hienoa rocklyriikkaa, johon
inspiraatio voi tulla vaikkapa jostain englanninkielisestä fraasista, jonka ympärille hän sitten alkaa hakea
sisältöä. Aikana e.K. (ennen koronaa) bändin oma rokkiskene oli Kalevankadulla sijaitseva Bar Base, toinen
kotipesä. Siellä he soittivat muiden samankaltaisten
bändien kanssa. Baarin henkilökunta on kannustanut ja
mm. kustantanut ghostien keikoille taustalakanan.
Koronan takia on keikkatauko. Nyt studiossa
hiotaan tulevaa levyä, jossa on kymmenen uutta kappaletta. Suurin osa niistä on Rikun kirjoittamia. Hän
luonnehtii tulevaa levyä progressiivisella mentaliteetilla tehdyksi rockiksi. Sitä miksataan parhaillaan. Kun
levy on valmis, on Rikhard Niemelän unelma täyttynyt.
Videoiden lisäksi levyä on helppo tarjota keikkojen
järjestäjille. Hammer Managementin Mika Nikula
tulee hoitamaan markkinoinnin. Uusi levy kainalossa
tehdään kenties minikiertue Saksaan.

Unelma toteutuu / Riku on säveltänyt ja sanoitta-

nut suurimman osan The Ghosts Of New Yorkin kappaleista, joita on kymmenittäin. Kun uuden biisin ainekset ovat koossa, Riku lähettää ne muille tai esittelee ne
treenikämpällä. Kaverit tekevät ehdotuksia ja kappale
alkaa hiljalleen muotoutua.
Tämä yhdessä luominen on Rikun mielestä musiikin tekemisen parhaita vaiheita. Bändissä hän kaihtaa
sanaa johtaminen, mutta säveltäjänä ja sanoittajana
hänen mielipiteellään on painoarvoa.

The Ghosts Of New Yorkin punkvivahteella höystetyssä, intensiivisessä actionrockissa
yhdistyvät elementit rockista punkkiin, kauhuelokuviin ja sarjakuvamaiseen shockrock-sekoiluun.
Yhtyeen muodostavat Rikhard Niemelä (laulu), Jukka Heikkilä (kitara), Perttu Jämsén (kitara),
Samu Kurppa (basso) ja Mikko Hänninen (rummut).
Bändin debyyttialbumi julkaistaan tänä vuonna vinyylinä, cd-painoksena ja kaikissa suoratoistopalveluissa.
www.facebook.com/theghostsofnewyork – www.instagram.com/the ghosts of new york
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Krunikka puhuu

Zinnkeller 21.3.2022 klo 19
alkaen ravintola Zinnkellerissä (mikäli koronatilanne sallii).
Kaupunkiympäristön toimialalta arkkitehti Irene Siljama alustaa Kasarmikorttelista
ja muista Kruununhaan täydennysrakentamishankkeista. Liikenneinsinööri Jussi
Yli-Seppälä esittelee Kruununhaan alueellista liikenneturvallisuussuunnitelmaa.
Lisäksi lyhyt katsaus Kruununhaan liikennehankkeisiin.

Krunikka puhuu

Zinnkeller 11.4.2022 klo 19
Camilla Kovero berättar om sin bok "Minnen från Kronohagen efter krigen".
Muistoja sotien jälkeisestä Kruununhaasta.
Hur upplevde de stora årskullarna efter krigen sin barndom i Helsingfors?
Tilaisuus on kaksikielinen.

Siivoustalkoot 5.5.
Kruununhaan perinteelliset siivoustalkoot
järjestetään torstaina 5. toukokuuta klo 17–19.
Talkoovälineitä (haravia, lapioita, roskapihtejä
ja jätepusseja) voi hakea klo 17 alkaen
Oikokadun pihakadulta tai Liisanpuistikosta.
Siivouskohteina on Liisanpuistikon ympäristö
sekä Oikokadun ja Meritullinkadun pihakadut.
Seuraa tarkempia ohjeita Asukasyhdistyksen
nettisivuilta ja FB-sivuilta.
Tervetuloa!

Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf
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KOHTAAMINEN KOIRAPUISTOSSA

SARI YLI-SALOMÄKI

KATARINA ESKELIN

MARI TALKA RATKAISEE
ulkoilijoiden pukeutumispulmia
Helsingistä käsin kansainvälisen muotisuunnittelijan uran luoneen
Mari Talkan silmissä koko maailma on kuin pieni kylä. Tervasaaren
koirapuistoon hänet johdattelee 2-vuotias cairnterrieri Sumu.
Miten suomalainen muotisuunnittelija
huomataan maailmalla?
”Minulla on ollut uran alusta asti tuuria siinä mielessä,
että pääsin Lahden muotoiluinstituutissa 1990-luvulla
opiskellessani töihin Luhdalle, ja toimin ensin suunnitteluassistenttina Seija Haapsaarelle ja Ritva Fallalle
ja myöhemmin suunnittelijana Luhta-merkille. Oman
toiminimen perustamisen ja Kruununhakaan muuton
myötä vuonna 2000 aloin etsiä toimeksiantoja muiltakin valmistajilta, jonka myötä ammattitaitoa ja itseluottamusta karttui lisää.
Tarvittiin vielä yksi hieno yhteensattuma, kun löysin
yhtiökumppanikseni ja työtoverikseni Mari MattilaKämäräisen, ja perustimme yhdessä suunnittelutoimisto
Tintin vuonna 2012. Yhdessä olemme paljon enemmän
kuin kumpikin yksin, ja asiakkaat luottavat kykyihimme.
Ajan kuluessa toimeksiantajat hiljalleen vaihtuvat – yksi yhteistyö päättyy ja toinen alkaa – ja uusia
ovia on rohkeasti kolkuteltava esimerkiksi käymällä
esittäytymässä kansainvälisillä messuilla. Tämäkin on
helpompaa kaksin kuin yksin. Yleisesti suomalaisten
suunnittelijoiden työpanosta arvostetaan Euroopassa,
mutta toisaalta osaamistamme ei automaattisesti tunneta kovin hyvin.”
Millaista on tehdä töitä sellaisille kansainvälisille
merkeille kuin Helly Hansen, Peak Performance,
Haglöfs tai The North Face?
”Onneksi meillä Suomessakin on upeita ulkoilu- ja
aktiivimuotimerkkejä kuten Rukka, Halti, Luhta, Ice
Peak ja Joutsen. Aloitin työurani huikeiden suomalaismerkkien parissa, ja niistä monen parissa saan jatkaa
edelleen. Ehkä siksi hyppy ulkomaalaisiin merkkeihin
ei ollut niin huimaava kuin se saattaisi olla joillain
muilla muotisuunnittelun osa-alueilla. On huippua
tavata uusia ihmisiä ja ottaa vastaan uusia haasteita.
Nautin joka päivä siitä, kun saan kävellä Kruununhaasta Kallioon ja aloittaa työpäivän Studio Tintin
toimistolla Marin kanssa. Projektit alkavat tiedon kartuttamisella, ja usein haemme käytännönläheistä tietoa
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ja palautetta suoraan käyttäjiltä kyselemällä. Ihmiset
auttavat mielellään, kun heiltä vain kysyy. Suunnittelijan mieleni kerää muutenkin tietoa ja pieniä impulsseja
jatkuvasti, ja joskus tuntuu, että voisin alkaa suunnitella
vaikka mitä kaunista ja toimivaa ympärilleni. Suutari
pysyköön kuitenkin lestissään. Työt ovat tavallaan
kuin rakkaita lapsia, jotka tulee saatelleeksi maailmalle,
mutta joita ei koskaan unohda.”
Mikä sinut on juurruttanut krunalaiseksi?
”Perheemme on tosiaan kasvattanut syvät juuret Krunikkaan 20 vuodessa. Luulen, että keskeisin sosiaalisten siltojen rakentaja meidän kohdallamme oli Vironniemen päiväkoti ja sen silloinen johtaja Kirsti ”Kiti”
Hakkola. Päiväkoti imaisi toimintaansa lasten lisäksi
myös meidät huoltajat, ja saimme lastemme päiväkotivuosien aikana uusia, elämänaikaisia ystäviä.
Vaikka joskus väsyttikin leipoa vielä yksi pellillinen
mokkapaloja talkoilla, en antaisi päivääkään pois noista
vuosista. Onhan se todella korvaamattoman arvokasta,
että aikuisena, kiireisen perhearjen keskellä, löytää
uusia läheisiä ystäviä.”
Saitte uuden perheenjäsenen
pari vuotta sitten, kerro lisää!
”Pieni pörröinen Sumu tuli perheeseemme joulun alla
2019. Paljoa emme tienneet cairnterrierin luonteesta
etukäteen, mutta Sumu hurmasi koko perheen. Aamulenkkien vuorot pitää kyllä jakaa, jotta ne tulevat ilman
riitoja hoidettua. Olkoonkin, että kyseessä on aika
itsepäinen ja läheisriippuvainen otus, nautin kävelyistä
ympäri Kruununhakaa ja kiitän Sumua siitä, että hän
vie minut ulos niinäkin iltoina, jolloin lenkki muuten
jäisi tekemättä.
Koiraa taluttaessani olen löytänyt jälleen aivan
uusia tuttavuuksia krunalaisten joukosta. Koirapuistossa käydessään ei välttämättä tiedä lainkaan ihmisten
nimiä tai taustoja, vaan oppii vain koirien nimet, mutta
tulee silti käyneeksi mielenkiintoisia keskusteluja
vaikka mistä aiheista.”
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Mainitsit, että Krunikka on sinulle
kuin kylänraitti, mitä tarkoitit?
”Olen kotoisin Lemiltä, noin 3000 asukkaan pikkupitäjästä Etelä-Karjalasta. Kun siellä asuva äitini oli
meillä kyläilemässä, hän ihmetteli kuinka monet täällä
tervehtivät toisiaan ja pysähtelevät juttelemaan kuin
pienessä kylässä. Sellaiselta täällä asuminen tosiaan

tuntuukin! Nautimme siitä, että meillä on kodin
ympärillä tutut ihmiset sekä paikalliset kahvilat, ravintolat ja muut palvelut.
Lapseni kyllä sanovat, että äidille koko maailma
on kuin kylä, sillä tuttuja tuntuu tulevan vastaan mitä
kummallisimmissa paikoissa ja tilanteissa New Yorkin
Manhattanilta Shanghain kautta Japanin maaseudulle.”
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Lukupiirissä luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma
MARJE VUORISALO

MARJE VUORISALO JA LUKASZ GIZA: OLGA TOKARCZUK

LJUDMILA ULITSKAJA: Daniel Stein
Asukastila Krunan Mestan lukupiirissä viime vuonna pohdimme luettavia kirjoja, ja
jo useita valittuamme huomasimme valinneemme samalla teeman tälle vuodelle:
uskoon ja uskontoon tavalla tai toisella liittyviä kirjoja - vai valitsiko teema ehkä
meidät? Tästä näkökulmasta vuosi ei joka tapauksessa olisi voinut paremmin alkaa,
kun kirjaksi osui Ljudmila Ulitskajan Daniel Stein, Siltala 2016, suom. Arja Pikkupeura.

L

judmila Ulitskajan (s.1943), Moskovassa asuva
maansa yksi arvostetuimmista nykykirjailijoista,
kirjassa liikutaan 30-luvulta nykypäivään, Itä-Euroopasta Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Romaanissa puolanjuutalainen Stein pelastuu toisessa maailmansodassa
kerta toisensa jälkeen milloin saksalaisten, milloin
venäläisten miehittämässä maassa, selviytyy itse nuorukaisena nippanappa natsien tuhoamisleiriltä, kun
hän on juutalaisuutensa salaten saksankielentaitoisena
Gestapon tulkkina.
Uskonsa rohkeudella hän onnistuu vapauttamaan
jopa tulkkina ollessaan juutalaisia varmalta kuolemalta.
Sodan jälkeen kirjan Stein kääntyy katolilaiseksi ja ryhtyy munkiksi. Hän liittyy karmeliittaveljeskuntaan ja
emigroituu lopulta Israeliin perustaen siellä alkukirkon
oppeihin palaavan seurakunnan.
Kirjan jokaisen viiden osan lopussa kirjailija kirjoittaa kustannustoimittajalleen väliraportin. Hän
kirjoittaa muun muassa ensimmäisen osan saatteeksi,
hylättyään dokumentaarisen lähestymistavan: ”Olen
alkanut kirjoittaa romaania - vai miksi sitä nyt sitten
mahdetaan kutsua - miehestä, joka elää samankaltaisissa oloissa kuin hän (munkkiveli Oswald Rufeisen)
ja jolla on samankaltaisia ongelmia. Elämänsä aikana
Daniel nosti pöydälle koko joukon ratkaisemattomia,
vaiettuja ja kaikille erittäin hankalia kysymyksiä.
Kysymyksiä elämän arvosta, joka oli tallattu lokaan,
vapaudesta, jota juuri kukaan ei kaipaa, Jumalasta, joka
on elämässämme yhä vähemmän ja vähemmän läsnä,
yrityksistä kaivella Jumalaa esiin lahonneista sanoista,
kaikesta kirkollisesta roskasta ja itseensä käpertyneestä
elämästä. Enkö paketoinutkin asian hienosti?” s. 122
Toisen osan päätteeksi kirjailija kirjoittaa kustannustoimittajalle: ”.., miksi Hän loi pahan ja jos Häntä
ei ole, mikä on elämän tarkoitus… Vilpittömien lasten
kysymyksiä kaikki. Pienenä he esittävät näitä kysymyksiä, ja sitten isompina löytävät sopivan vastauksen
repäisykalenterista tai Katekismuksesta.” s. 241
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Sivumäärästä ja
aineiston runsaudesta
huolimatta kirja on
helppolukuinen kirjeistä,
haastatteluista, päiväkirjamuistiinpanoista yms.
työstetty kollaasi, historiallisilla tapahtumilla
sota-ajoista tähän päivään ulottuva kuvitettu
fresko juutalaisuudesta.
Daniel Stein, tahattomasti sotarikollinen, on
sillanrakentaja eri taustaisten ja uskoisten ihmisten välillä. Kirjassa kerrotaan
uskoon ja rakkauteen pohjautuva selviytymistarina.
Pirstaloituneessa Israelissa kristityn juutalaisen, katolilaisen Danielin elämä muistuttaa monesti yllättävästi
hänen sodanaikaisia kokemuksiaan.
Kolmannen osan saatteeksi kirjailija kirjoittaa kustannustoimittajalle antaneensa ylen. Hän luuli saaneensa
jostain pöpöstä ruokamyrkytyksen. Oksentelu tokeni
kun hän tiedosti: ”…kaikkia viime kuukausina väkisin
nielemiäni hirvittävyyksiä, niin tuskallista on ollut lukea
kaikkia niitä kirjoja juutalaisten joukkotuhosta toisen
maailmansodan aikana, kirjoja keskiajan historiasta,
sekä ristiretkien kaudesta että niitä varhaisemmasta
kirkolliskokousten ja kirkkoisien ajasta, Pyhästä Augustinuksesta aina Johannes Kultasuuhun asti, kaikkia niitä
juutalaisvastaisia opuksia, jotka ovat erittäin valistuneiden ja pyhien miesten kirjoittamia.” s. 377
Mervi Murto: ”Minäkin nautin kovasti kirjailijan

omista kirjeistä lukujen lopussa. Erityisesti hämmästelin aiempien Ulitskaja-lukukokemusten pohjalta sitä,
miten syville vesille hän tässä menee uskonnollisissa
kysymyksissä. En ole pitänyt häntä erityisen uskonnollisena kirjailijana.
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Varsinkin hänen omat kommenttinsa teoksen
lopulla valaisevat hienosti tätä puolta. Näin hän kuittaa pitkän työprosessinsa lopuksi: ’… koen käyneeni
Danielin kanssa tärkeän koulun, mutta kun yritän määritellä, mitä tärkeää olen oppinut, koko opetus kilpistyy
siihen, ettei sillä olekaan väliä, mihin ihminen uskoo,
merkitystä on vain hänen henkilökohtaisella käytöksellään. Onpa suurikin viisaus. Sen Daniel pani suoraan
sydämeeni.’
Mietin lukiessa minäkin monesti, mihin tarvitaan
näitä kaikkia hahmoja ja sivujuonteita. Tällainen
lavea fresko viime vuosisadan aatteiden, kirkkojen ja
uskontojen tekemisistä ja aikaansaannoksista osoittaa
kuitenkin vastaansanomattomasti sen, miten kamalaa
jälkeä mistä tahansa ripustautumisesta mihin tahansa
oikeaoppisuuteen tai ainoaksi oikeaksi uskottuun
tavoitteeseen seuraa. Luvattu maa hajoilee keskenään
kilpailevien, vihamielisten ryhmien käsissä.
Ajaessaan viimeisiä kilometrejään Daniel ehtii vielä
muistella niitä loputtomia kuolemia, joita on joutunut
todistamaan, kipeimpänä ne kaksi tapettua, jotka hän
itse on joutunut valitsemaan. ’Mitä minä silloin tein?
Taas yhden pyhimyksen Herralle lisää, sen minä tein…’
Pyhimyksenä hän ei itseään todellakaan pidä, realisti
kun on, mutta hän näkee kaikissa pahuudesta huolimatta aina myös mahdollisen hyvän.”
Lopuksi Mervi totesi luetusta kirjasta:
”Hieno teos!”
Sirkka Tuononen: ”Luin myös innostuneena koko
tämän dokumenttien ja kirjeenvaihdon sekamelskan.
Aineiston jäsentymistä helpottaa se, että jokainen
palanen sisältää tiedot alkuperästään ja kaikki palaset
nivoutuvat jollain tavoin päähenkilöön.
Ulitskajan valitsema rakenne kirjeenvaihtoineen
tuo teokseen kerronnan moniäänisyyden. Jokainen
teoksen henkilöistä valottaa tapahtumia omalla subjektiivisella äänellään. Moninaista henkilögalleriaansa
kaikkine vajavaisuuksineen Ulitskaja käsittelee suurella
lämmöllä.

Minusta yksi teoksen kritiikin kärjistä kohdistuu
puhdasoppisuuteen. Se näyttää, miten hienojakoisiin
ideologisiin kysymyksiin ollaan valmiita kaivamaan
poteroita, joilla luodaan välimatkaa itse asiassa hyvinkin läheisiin uskonveljiin ja -sisariin.
Teos tuo esille yksilön vastuun ideologioiden ja
organisaatioiden sisällä. Olipa kysymys uskonnollisesta
yhteisöstä tai natsiorganisaatiosta, yksilö ei vapaudu
moraalisten kysymysten pohdinnalta ja valinnoilta.
Ideologisesti ahtaissakin raameissa on löydettävissä
tilaa, jossa toimia toisin.
Erityisen kiinnostavaa on myös Daniel Steinin
monisuuntainen ’harhaoppisuus’ ja pohdinnot kristinuskon keskeisistä dogmeista kuten Neitsyt Mariasta.
Ulitskaja haastaa meitä pohdintaan ja kyseenalaistuksiin omissa vakaumuksissamme ja etsimään yhteyksiä
toisella tapaa ajatteleviin.”
Olga Tokarczuk:

Aja aurasi vainajain luitten yli, Otava 2020
Helmikuussa lukemamme kirjan on kääntänyt Tapani
Kärkkäinen. Hän oli myös lukupiirivieraana, kun
luettavana kirjana oli puolalaiskirjailijan Vaeltajatteos. Lukemamme pohjalta annoimme kirjailijalle
Nobel-palkinnon, joka hänelle myönnettiinkin vähän
myöhemmin. Helmikuun kirja puolestaan on tutkimusmatka järjen ja hulluuden, oikeuden ja perinteiden
hämyisille rajamaille. Ketä pidetään selväjärkisenä?
Kenen ääni on kuulemisen arvoinen?
Ja huom! Kirja
alkaa selkokielisesti
näin: ”Ja nyt tarkkana!” Aina kirjat eivät
onnistu lähtemään liikkeelle kuten tämä: jo
alkulehdiltä lukija huolestui siitä, kun sivuja
kirjassa on vain kaksisataaviisikymmentä!

Huhtikuun kirja: Jenny Erpenbeck ”Päivien loppu”, Tammi 2020,
vieraana kirjan suomentaja Jukka-Pekka Pajunen
Toukokuun kirja: Hannu Mäkelä ”Pushkinin enkeli”, Tammi 2013
Asukastila Krunan Mestan lukupiirit ovat kuukauden
toisena tiistaina klo 19.15–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut: marje.vuorisalo@gmail.com
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Koti Krunikassa
YHDEKSÄLLÄ VUOSIKYMMENELLÄ
Mihinkä sitä ihminen kotoaan lähtisi, sopii hyvin 93-vuotiaan Hilkka Yrjölän motoksi.
Muutto Krunikasta on käynyt mielessä vain kerran 75 vuoden aikana.

H

ilkka Yrjölä syntyi monilapsiseen perheeseen
Viipurissa vuonna 1929. Ennen sotia perhe siirtyi Juukaan, josta elantoa ei suurelle sisarusparvelle
kuitenkaan löytynyt. Yrjölä muutti 17-vuotiaana Kruununhakaan, Marstähden taloon Mariankatu 24:ään.
Samassa asunnossa asui myös äiti ja tämän miesystävä.
Yrjölä sai töitä SOK:n pääkonttorin ruokalasta
Vilhonkadulta, nykyisen Radisson-hotellin yläkerrasta.
Työpaikka löytyi, kun käveli ovesta sisään ja esittäytyi.
Sodasta oli selvitty ja jälleenrakennus oli kiivasta.
”Meitä oli keittiössä töissä kymmenkunta naista.
Mitään valmista ei vielä ollut, vaan liha tuli kokonaisina
ruhoina ja kanat kynimättöminä. Päivät menivät nopeasti lihaa leikaten, kanoja kynien ja silakoita peraten”,
Yrjölä muistelee.
Päivätyön jälkeen Yrjölä jatkoi vielä siivoustöihin.
Työpaikkoja olivat Marstähden sisäpihalla tuolloin
sijainneet Avain-Ahjo ja Instrumentarium. Jälkimmäisen pääkonttori siirtyi Vallillaan, ja Yrjölä jatkoi iltatöitään kävelemällä työpaikalle.
”Tuohon aikaan käveltiin lähes kaikkialle, töihin,
asioille ja myöhemmin maapalstalle Kivinokkaan.
Autoja oli vain harvalla. Pyörällä kuljettiin myös, ja
huviajeluille mentiin vossikalla. Meillä oli pihapiirissä
vossikkatallit, josta hevoset ja kärryt aina aamuisin
kolistelivat ikkunamme editse.”
Tänä päivänä hevostallit toimivat autotallina.
Koristeellinen portti ajoliuskan alapäässä muistuttaa
vielä vanhoista ajoista. Tallinvintillä säilytettiin hevosten heiniä. Nykyään kunnostettua tiilenpunaista rakennusta vuokrataan pienyrittäjille.
Tullissa työuransa tehnyt mies Kalle löytyi tansseista, ja häitä tanssittiin vuonna 1951. Pariskunta sai
lunastettua 39-neliöisen asunnon itselleen ja lapsia
syntyi neljä. Välillä maalta tulleet sukulaisetkin yöpyivät Mariankadulla. Silloin kamarin puolelle aseteltiin
hetekat vieri viereen.
Kylpyhuonetta ei ollut, vaan perhe kävi peseytymässä Liisankadun tai Mariankadun yleisissä saunoissa. Pyykit pestiin pyykkituvassa, jonka isot padat
olivat kovassa käytössä. Lakanat kuivatettiin pihalla, ja
pikkupyykki ilmavalla vintillä.
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”Siinä välissä kun lapsia piti pestä, otin keittiöstä
vettä pesusoikkoon, levitin sanomalehtipaperia keittiön lattialle, ja pesin lapset siinä.”
Piha oli tuon ajan lasten elämän keskus. Sotien jälkeen lapsia oli Krunikassa niin paljon, että leikkikoulutkin toimivat kahdessa vuorossa. Isolla sisäpihalla pääsi
juoksemaan ympäri, ja tilaa riitti narun hyppäämiseen,
kirkonrottaan ja potkupalloon. Iäkkäiden asukkaiden
varoittelusta huolimatta pallo ei Yrjölän mukaan koskaan rikkonut ikkunaa.
Perheen asunto lämpeni puuhaloilla. Keittiön nurkassa lämmitti matalan mallin Porin Matti, jonka päällä
oli vielä kahden levyn kaasuliesi. Yhdeksän rapun taloyhtiössä puuta kului paljon. Halkokauppiailta tilatut
halot varastoitiin kellarikomeroihin. Viileissä kellarikomeroissa säilytettiin myös juureksia ja maitoakin, koska
jääkaappeja ei ollut.
Ostoksilla käytiin monessa liikkeessä ympäri Krunikkaa. ”Heti porttikongista vasemmalle oli tuottajien
maitokauppa, josta maito haettiin omalla kannulla. Vastapäätä oli lihakauppa. Liisankatu oli täynnä pieniä liikkeitä, oli kangaskauppaa ja sekatavarakauppaa. Toreilta
haettiin kala ja sellaiset juurekset, joita ei Kivinokan
palstalta saatu.”
Lasten kanssa ulkoiltiin Liisanpuistikossa ja Säätytalon puistossa. Tervasaaren kannas aukesi kaupunkilaisille 1970-luvulla. Varsinainen puisto Tervasaaresta
tuli vasta 1990-luvulla, samoihin aikoihin kun Pohjoisranta pengerrettiin. Sitä ennen ranta toimi veneiden
kiinnityspaikkana. Yrjölöilläkin oli rannassa puinen
moottorivene retkiä varten.
”Mieheni vei lapsia myös museoihin ja Kaivopuistoon syöttämään kurreja. Talvisin hiihdettiin Kaisaniemessä ja jäälläkin. Yhtenä lauantaina perhe tuli kotiin
12-hengen kahviastiaston kanssa. Olivat voittaneet sen
Rautatieasemalla ostetulla arvalla”, Yrjölä muistelee.
Vasta lasten tullessa teini-ikään perhe sai ostettua
viereisen asunnon ja laajennettua kotiaan. Samassa
asunnossa Hilkka Yrjölä asuu vieläkin, vailla muuttoaikeita. Rautaisen kunnon salaisuus on elämän läpi jatkunut ahkera työnteko ja päivittäiset kävelylenkit.
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”[Vironniemen terveysaseman legendaarinen lääkäri] Timo Huopaniemi kävi hoitamassa äitiäni kotonamme 1990-luvulla ja antoi
minulle samalla verenpainelääkkeet, joilla pärjään edelleen.”
Vain kerran Yrjölöillä kävi mielessä Krunikasta muuttaminen. Harjun kaupunginosassa olisi ollut tarjolla hieman isompi asunto, mutta
asia jäi sikseen.
”Ei täältä tarvitse lähteä mihinkään. Kaikkialle pääsee kävellen, ja
on turvallista. Mitään pelottavaa ei ole koskaan tullut vastaan. Nykyään
on niin kaunistakin, kun talot ovat värikkäämpiä”, Yrjölä tuumaa.
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”Piilokuva”
M

useotutkijan elämä ja ura on loputonta, mutta
hauskaa salapoliisityötä. Antoisimpiin kuuluvat vanhat valokuvat, jotka usein ovat vailla mitään
muuta tietoa kuin kuva itse, ilman nimiä ja vuosilukuja.
Muuan oma lempikuvani on kabinettikokoinen pahville pohjustettu kaupunkimaisema, jonka alareunassa
lukee NORRA KAJEN. Syynä on se, että olen asunut
tällä kadulla tasan 40 vuotta. Kuvaajan nimeä ei tiedetä
ja ajankohdaksi on oletettu vuosi 1885. Mutta mitä
kuvassa näkyy, mitä siinä tapahtuu? Mitä tarkoitusta
varten se on otettu?
Hyvällä kuvauskalustolla on saatu aikaan hienostunut sommitelma, jota tasapainottaa vielä laiturille aseteltu tyhjä kärry. Kevät näyttää saapuneen. Jäät eivät ole
kokonaan lähteneet, mutta talvinen huvittelukeskus,
luistinrata rakennelmineen, on purettu eikä veneitä ole
vielä laskettu vesille. On aamupäivä, ehkä sunnuntai,
koska tuohon maailmanaikaan vielä syrjäisellä kadulla
ei näy liikennettä. Muutamia yksittäisiä kävelijöitä on
menossa torin tai kirkon suuntaan. Mahdotonta ei ole
sekään, että kyseessä olisi J. L. Runebergin patsaan
paljastuspäivä Esplanadin puistossa 8.5. Se oli suuri
mediatapahtuma.
Hiljainen kuva antaa kuitenkin dynaamisen vaikutelman. Ilmaa ja aurinkoa kyllä riittää, mutta näyttää
siltä kuin korkeat kivitalot olisivat suorastaan rumpujen
päristessä marssimassa paikalle uhaten rutistaa alleen
viimeisetkin rippeet 1600- ja 1700-lukujen Helsingistä.
Helsinki, Pohjoisranta 18, 16, 14. n. 1885.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo
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Katajanokan hökkelikylä oli jo dokumentoitu tarkkaan,
ikuistettu piirtämällä, maalaamalla, valokuvaamalla – ja
sitten purettu pois. Satamarannat oli oikaistu ja kivetty,
ryhdikäs lehmusrivi istutettu parikymmentä vuotta
aiemmin. Hirsi vaihtui tiileen. Muutosta haettiin ns.
kertaustyylien, uusgotiikan ja uusrenessanssin kautta.
Katajanokan paljaille kallioille oli ensimmäiseksi
noussut Aleksei Gornostajevin suunnittelema, 1500luvun venäläisestä kirkkoarkkitehtuurista vaikutteita
saanut Uspenskin katedraali 1868. Samoihin aikoihin
oli sen alapuolelle rantaan alettu rakentaa punatiilimakasiineja. Vasemmalla näkyvistä kerrostaloista
pienempi oli lääkintöneuvos August Florinin rakennuttama 1879, ja isompi kauppaneuvos Grigori Dementjeffin vuodelta 1885.
Pääroolissa tässä kuvassa on kuitenkin Pohjoisrannan talorivi, numerot 4–18. Taimmaisen rakennuttaja
oli tehtailija, vapaaherra C. A. Standertskjöld, suunnittelija hyvin tuntemamme helsinkiläinen sankariarkkitehti Theodor Höijer. Etummaisen rakennutti niin
ikään helsinkiläissyntyinen arkkitehti, Albert Mellin,
itselleen. Molemmat talot rakennettiin 1884–1885.
Asian havaitsin vasta, kun 30 vuotta sitten muutin naapurikorttelista tähän peruskorjattuun, nyt ”Kenraalien
taloksi” nimettyyn Mellinin taloon.
Helsingin kasvu nykyaikaiseksi teollisuuskaupungiksi alkoi 1860-luvulla. Maalaismaisen ja kaupunkimaisen rakentamisen raja osui noin vuoteen
1880. Helsingin rakennuksista 75 %
oli vielä yksikerroksisia puutaloja,
ihanteeksi otettiin kuitenkin suoraa päätä Pariisin bulevardit.
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Väkiluku oli 40 000, mutta ylitti jo vuosisadan vaihteessa sadan tuhannen rajan. Korkeiden kivitalojen
rakentamisen teki mahdolliseksi vuoden 1875 asemakaava ja rakennusjärjestys – sekä vesijohto. Lainoitusta
varten perusti senaatti erillisen rahaston. Tonteista oli
kova kilpailu, isoja tontteja pilkottiin pienemmiksi ja
keinottelu kukoisti. Suuria vuokrataloja rakentamalla
oli paras mahdollisuus rikastua nopeasti.
Yhteiskunnan uudistamisen etujoukoissa olivat
arkkitehdit. Koko maan rakentamista valvoi yleisten
rakennusten ylihallitus. Se oli myös antanut virallista arkkitehtuurikoulutusta, mikä ei enää riittänyt.
Uudistukset aloitti Tukholmasta Turkuun muuttanut,
erityisesti teollisuusrakennuksiin perehtynyt lääninarkkitehti Georg Theodor Chiewitz, joka Helsinkiin suunnitteli teatteritalon ja Ritarihuoneen kuusikymmenluvun alkuvuosina. Helsingin Teknilliseen Reaalikouluun
perustettiin arkkitehtuurille oma linjansa 1863.
Chiewitzin ystävä oli niin ikään Tukholmasta Turun
kautta tänne tullut peilimestari ja kultaaja Henrik Höijer, jonka kalusteverstaan merkittävin saavutus lienee
Nikolainkirkon saarnatuoli. Tämä toivoi omasta pojastaan Theodorista arkkitehtiä. Samaan sosieteettiin kuului myös ruotsalaissyntyinen kultaseppämestari Roland
Mellin. Hän osui kisällivaelluksellaan tänne, jäi ja perusti
oman kultasepänliikkeen, josta tuli maan suurin.
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Höijerit asuivat Unioninkadulla, lähellä Kasarmitoria. Mellinien asuin- ja liikerakennus oli Pohjoisesplanadilla teatteritaloa vastapäätä. Samanikäiset, vuonna
1843 syntyneet pojat Albert ja Theodor olivat leikkineet ja seikkailleet yhdessä jo lapsina ja olleet alakoulussa samalla luokalla. Varsinkaan Theodor ei halunnut
ylioppilaaksi, ja pojat lähtivätkin yhdessä Aleksanterinkadulla sijainneeseen reaalikouluun.
Kesällä 1859 he pääsivät muuraustöihin teatterin rakennustyömaalle. Theodorin hienot varusteet
herättivät ihmetystä työmaalla, ja pahennusta koko
kaupungissa se, että herraspojat sillä tavoin alentuivat
rahvaan töihin. Seuraavaksi oli vuorossa rautatieaseman työmaa, mutta tiilet loppuivat kesken. Theodor oli
taitava ja intoutui niin, että päättikin suorittaa muurarin
kisällikokeen. Isä kuitenkin kuoli äkkiä, ja Theodor
lähti Turkuun Chiewitzin oppilaaksi. Kun tämäkin
kuoli 1862, jatkoi Theodor arkkitehtiopintonsa loppuun Tukholman Kuninkaallisessa taideakatemiassa,
josta palasi Helsinkiin töitä etsimään 1868.
Albert valmistui reaalikoulusta 1866 ollen toinen
kahdesta ensimmäisestä arkkitehdin nelivuotisen
ammattitutkinnon suorittaneista Suomessa. Hän lähti
välittömästi pätevöitymään maineikkaaseen Pietarin taideakatemiaan. Se ei ollut tavanomaista, mutta
hänelle luontevaa: äiti oli syntynyt Pietarissa ja siellä
oli myös sukulaisia. Hän sai monivuotisen harjoittelupaikan piirtäjänä toimistossa, joka vastasi suuriruhtinas Vladimirin palatsin valtavasta rakennusurakasta.
Vuonna 1870 hän suoritti diplomin, joka oikeutti harjoittamaan arkkitehdin ammattia Venäjällä.
Hänen ensimmäisiä ammatillisia töitään oli silkkitehtailija Andreas Nissenin talo numerossa Fontanka
183, jota hän ideoi yhdessä maan keskeisten arkkitehtien Viktor Schröterin ja Hieronymus Küttnerin
kanssa. Talo valmistui 1873. Mutta eivät yhteydet
Suomeen Pietarin-vuosinakaan katkenneet. Rautatie
oli nopeuttanut matkaa, ja joitain töitä hän teki myös
kotimaahan. Toimistoa hän piti Snellmaninkadun ja
Rauhankadun kulmassa, veljelleen kultaseppä Otto
Rolandille 1874 suunnittelemassaan talossa. Höijerienkin kanssa hän piti yhteyttä, ehkä kirjoiteltiin kirjeitäkin. Theodor itse asui jonkin aikaa tässä talossa, ja
hänen sisarensa oli naimisissa Albertin kauppiasveljen
Alexanderin kanssa.
Helsinkiin paluuseen Albert oli valmis 1882. Hänen
onnistui saada haltuunsa Pohjoisrannan ja Maneesikadun kulmasta pala maata, jossa oli ollut Haartmanin
talon puutarha. Olin ajatellut, että kuvassa näkyvät talot
käyvät keskenään vuoropuhelua. Valmistumisvuodet
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1884 Mellinin talon tiilisessä otsassa – ensimmäisessä
luonnoksessa oli 1883 – ja Höijerin talon vuosiluku
1885 tornin viirissä saivat ajattelemaan, että kyseessä
olisi ollut jonkinlainen kilpailu.
Muurausajassa Albert voitti. Mutta tosiasiassa vanhat ystävykset, joilla oli yhteinen lapsuus, samanlainen
koulutus, opintomatkoja Keski-Eurooppaan ja toistakymmentä vuotta kokemusta, varmaan keskustelivat
paljon näitä taloja suunnitellessaan ja toteuttaessaan.
Theodor oli jo aiemmin poistanut liikaa ”bysanttilaisuutta” Albertin piirustuksista, mutta kiinnostui sitten
itsekin kokeilemaan. Voi vain kuvitella, miten hauskaa
ja inspiroivaa työ on ollut. Varmaan vietettiin 40-vuotispäiviäkin, ja istuttiin kahviloissa kiistelemässä, sillä
heidän tyylinsä eroavat toisistaan enemmän kuin
nykysilmä näkee.
Höijerin tyyli miellytti äkkirikkaita kapitalisteja,
mutta myös kaupunginisiä. Se on plastisempaa, joskus
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Schröter ja Küttner, Nissenin talo, Fontanka 183, Pietari, Venäjä 1872.

jopa groteskia, ja koostuu tiilen lisäksi monenlaisista
muodoista ja materiaaleista kuten kivi, sementti, rappaus, pyörökaaret, pylväät, koristekaiteet, veistokset,
valurauta ja kipsikoristeet. Mellinin arkkitehtuuri on
hillitympää, vaikka koristeellista sekin. Se edustaa Pietarissa suosittua tiilirationalismia, jossa tuotantotilat ja
asunnot rakennettiin taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi kadunvarteen. Myös
koristeaiheet tehtiin erivärisistä tiilistä ja kaikki jätettiin
paljaaksi, joten pinta ei vaatinut jatkuvaa korjailua.
Mellinin talo on pienempi versio Nissenin talosta,
tarkoitettu malliksi ja vaihtoehdoksi tavanomaiselle
helsinkiläisrakentamiselle. Höijer puolestaan liputtaa
Ruotsin puolesta. Uspenskin katedraalin 1500-luvun
vaikutteiden vastineeksi hän ottaa omalle tornilleen
mallin Kustaa Vaasan aikaisesta Mälaren-järven saaressa sijaitsevasta Gripsholmin linnasta. Mutta jätetään
nyt muuraripojat kiistelemään keskenään.

Vaan miksi kuva otettiin? Lahjoiksi ja matkamuistoiksi oli tapana valmistaa pohjustettuja valokuvia kuuluisista henkilöistä sekä edustavista näkymistä, taloista ja
taideteoksista. Tässä tapauksessa voisi olla mahdollista,
että Mellin itse joko kuvasi tai kuvautti talonsa, mainostarkoituksessa. Kabinettikoko oli helppo lähettää postitsekin, kun vain kirjoitti taakse osoitteen ja viestin.
Kuvalle saattoi olla käyttöä, kun keisaripari
Aleksanteri III ja Maria Feodorovna elokuussa 1885
vierailivat Helsingissä ja kävivät tutustumassa Uudenmaan pataljoonaan. Kun he saapuivat Liisankatua
pitkin hurraava väkijoukko kintereillään, vastapäätä
kasarmia loisti myös Mellinin vastavalmistunut
uudenaikainen talo.
Tähän loppui tämä tarina, sillä Albert Mellin
sairastui ja kuoli vuotta myöhemmin. Theodor
Höijer oli silloin kokonaan uppoutunut Ateneumin
suunnitteluun.
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JUKKA VIITASAARI

Puhujatori

Kruununhaan linna
HARPPASI NYKYAIKAAN
Kruununhaan kattojen yllä on viime syksystä lähtien järjestetty kansainvälisiä
virtuaalitapahtumia, tehty tv-ohjelmia, livestriimattu paneelikeskusteluja ja
äänitetty podcasteja. Upeat merimaisemat on peitetty mustien verhojen taakse.
Mistä ihmeestä on kyse, toimitusjohtaja Jukka Viitasaari?

”T

änä vuonna 122-vuotias ’Kruununhaan linna’
Meritullinkatu 33:ssa on vuosikymmenten
varrella nähnyt läheltä maailman muuttumisen. Aiemmin tiloissa on harrastettu teosofiaa, pidetty jumppatunteja ja näytelty Strindbergiä ja Shakespearia. Nyt
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talon lähes 600-neliöisessä vinttikerroksessa striimataan kansainvälisiä virtuaalitapahtumia ja webinaareja,
tuotetaan mainoselokuvia ja haastatteluvideoita, ja
äänitetään podcast-tuotantoja. Nykyaika on kirjaimellisesti tullut taloon.
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Temppelistä tv-studioksi / Vuonna 1900 valmistunut alkuperäinen rakennus oli kaksikerroksinen, kansallisromantiikasta innoituksensa saanut
valtiopäivämies Claes Gripenbergin rakennuttama
yksityistalo. Vuodesta 1914 lähtien rakennuksessa
asui Ranskan Suomen suurlähettiläs vuoteen 1927
saakka, jolloin suurlähettilään perikunta myi kiinteistön teosofiselle Ruusu-Risti -järjestölle ja yksityiselle
Kulmakoulu-säätiölle.
Remontissa talon tornit ja julkisivun koristeet
purettiin ja rakennusta korotettiin kahdella kerroksella.
Koulutoiminta päättyi vuonna 1982, minkä jälkeen
kiinteistössä toimi useita teatterialan järjestöjä ja sen
vinttikerroksessa Viirus-teatteri.
Nyt Ruusu-Ristin entisessä temppelissä, talon seitsemän metriä korkeassa vinttikerroksessa, videoyritys
Cine-A striimaa suoria lähetyksiä internetiin, järjestää
hybridi- ja virtuaalitapahtumia, sekä tuottaa video- ja
podcast-tallenteita.

Ammattitason tv-studiossa on panostettu kuvanlaatuun. Elokuvatason objektiivit takaavat hyvän piirron ja terävän kuvan. Kamerakalustosta löytyy niin
4K-, 6K- ja jopa 12K-kameroita ja teknisesti studio on
varustettu huipputehokkailla työasemilla ja virtuaalistudiokalustolla.
Linnan vintillä on kaksi kuvaustilaa: noin
350-neliöinen suuri studio, johon mahtuu vaikka
pitkä catwalk muotinäytöksille tai lavasteet tv-sarjojen
kuvauksille. Hulppea tila mahdollistaa useiden osallistujien suurtuotannot monikameratuotantona. Noin
80-neliöisessä, rajattomalla cyclorama-greenscreenillä
varustetussa virtuaalistudiossa yhdistetään fyysinen ja
virtuaalinen maailma, ja luodaan hybridikokemuksia
korona-ajan jälkeiseen etätyöskentelymaailmaan.
Fyysinen ja digitaalinen samassa kuvassa /

Virtuaalistudio muistuttaa perinteistä televisiostudiota,
mutta se mahdollistaa ihmisten tai muiden todellisten
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esineiden ja tietokoneella luotujen ympäristöjen ja
esineiden reaaliaikaisen yhdistämisen saumattomasti
ulospäin näytettävässä suorassa lähetyksessä.
Virtuaalistudiossa aitoa kameraa liikutetaan
3D-tilassa. Ulospäin näkyvässä kuvassa se näkyy virtuaalikameran liikkeenä reaaliajassa eli virtuaalikameran
kuva tottelee aidon kameran asetuksia: zoomausta,
panorointia, kallistusta, sijaintitietoja jne. Tämä on
merkittävin virtuaalistudion ero perinteiseen chromakey- eli greenscreen-studioon.
Kun elokuvatuotannossa käytetään perinteisesti
niin sanottuja greenscreen-erikoistehosteita lähinnä
videon jälkituotannossa, virtuaalistudiossa tietokonegrafiikka renderoidään eli hahmonnetaan reaaliajassa.
Se poistaa lähes täysin tarpeen videon jälkituotannolle ja mahdollistaa teknologian käytön suorissa
lähetyksissä.
Virtuaalistudio korvaa fyysiset studiolavasteet,
minimoi sisustuskustannukset ja mahdollistaa reaaliaikaiset muutokset studion lavasteeseen. Etävieraat ja
-esiintyjät voidaan kutsua virtuaalistudioon, mihin on
helppoa lisätä esimerkiksi erilaista tuotesijoittelua.
Kenelle tehdään? Asiakas päättää kohderyhmän / Cine-A on keskittynyt erityisesti asiakkaille
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räätälöityihin toteutuksiin ’avaimet käteen’. Asiakas
päättää, kenet kutsuu suoraan lähetykseen, tai kenelle
sallii videotallenteen katselun, tai podcastin kuuntelun.
Osa suorista lähetyksistä ja tallenteista on katsojille
maksullisia, jolloin ne ovat vain maksaneiden asiakkaiden nähtävinä.
Yrityksen asiakaskunta on laaja alkaen eri kokoisista yrityksistä järjestöihin, ministeriöihin, tuotantoyhtiöihin, ja etenkin podcast-tuotannossa aina
yksityishenkilöihin saakka. Yrityksen tuotantomalli on
rakennettu niin ketteräksi, että se varmasti skaalautuu
kaikenlaisiin tarpeisiin. Myös tekijöiden henkinen ketteryys vaikuttaa paljon lopputulokseen.
Jos haluaa mainita joitain asiakkaita, niin viime
aikoina olemme tehneet erityisen paljon yhteistyötä
rakennus-, teknologia- ja merenkulkualojen kanssa.
Cine-A:n kuvauspuolen kivijalkana seisoo ohjaajakuvaaja Pauli Bessonoff. Hän on toiminut vuosikymmeniä televisio- ja elokuva-alalla monissa tuotantoyhtiöissä. Yleisradiossa Bessonoff kehitti Kotikatu-sarjan
visuaalisen ilmeen ja toimi sen pääkuvaajana. Työuralle
ovat mahtuneet muun muassa pääkuvaajan tehtävät
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla,
lukuisat tv-elokuvat, sekä Los Angelesin elokuvafestivaaleilla pääpalkinnon voittanut mainos. Viimeisin
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dokumenttityö, ’Vuoksi Virtaa Vuolaasti’, on jatkumoa
pitkälle sarjalle toimittaja Arvo Tuomisen kanssa tehtyjä Karjala-dokumenttielokuvia.
’Olen lapsesta saakka haaveillut studiosta, jossa
voin toteuttaa kuvallista, visuaalista luomistyötä. CineA:ssa on luova ilmapiiri ja teknisesti edistykselliset
sovellukset. Verrattuna vaikkapa työskentelyyn Yleisradiossa, byrokratia on minimaalinen ja aika jää oleellisen toteuttamiseen. Tämä näkyy meidän jokaisessa
tuotannossa’, Bessonoff toteaa.
Koko maailma ei asu studiossa / Vaikka Cine-

A:lle Meritullinkadun studio on tärkeä, mahdollistaahan se huippulaadukkaat, ennakkovakioidut
kuvausolosuhteet virtuaalistudiosta puhumattakaan,

kuvausryhmä pakkaa ketterästi kuvauskaluston matkalaukkuihin ja siirtyy toteuttamaan livestriimauksia, tai
offline-kuvauksia mihin tahansa osoitteeseen.
Kruununhaassa kuvauksia on aiemmin tehty muun
muassa ministeriöiden rakennuksissa ja eri ulkotiloissa. Tutuiksi ovat tulleet muun muassa Finlandia- ja
Musiikkitalot, Marina Congress Center Katajanokalla,
Dipoli Espoon Otaniemessä, pk-seudun hotellien
auditoriot ja muut kokoustilat, sekä messukeskukset
Helsingissä ja muissa kaupungeissa.
Viitasaari kannustaa kaikkia kruununhakalaisia olemaan rohkeasti yhteydessä, jos on tarvetta suorille striimilähetyksille tai video- ja äänituotannoille. Mitään ei
menetä, jos pyytää tarjouksen, hämmästyä voi korkeintaan positiivisesti.”

Pauli Bessonoff ohjaa dokumenttielokuvaa, jonka pääosassa on taiteilija Susan Aho.
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MOJO ERÄMETSÄ

Näyttelyvinkkejä
TAITEEN NÄLKÄÄN
Kruununhaka ei ehkä ole gallerioistaan tunnettu kaupunginosa, mutta
kyllähän niitä taide-elämyksiä täältäkin löytyy. Tässä jutussa esittelen
muutaman paikan, jossa voit käydä näyttelyitä ihastelemassa.

Kiss Gallery
Kristianinkatu 15
Uusin lisäys Krunikan taidekentälle lienee Kristianinkadun Kiss Gallery. Pienessä, valoisassa galleriassa on
järjestetty vasta muutama näyttely, mutta seuraavia sovitaan kovaa vauhtia ja monenlaista on tulossa - muutakin
kuin maalaustaidetta. Galleristi Juha Valkamo kertoo
Kiss Galleryn herättäneen jo laajemmin kiinnostusta ja
uusi tulokas onkin otettu avosylein vastaan.

Keväällä galleriassa on nähtävillä mm. Sari Moilalan luonnosta ammentava lyyrisen abstrakti näyttely
nimeltä “Hetkeksi hiljene maa”. Vuoden mittaan on
luvassa upeat MIrja Noland, Kimmo Kovanen sekä
Jarl Hohenthalin uniikkia lasitaidetta.
Ke-Pe 13–18, La-Su 12–16

Suuret ikkunat antavat kivasti luonnonvaloa sisään. Seinällä riippuu Maarika Mauryn omia öljyvärimaalauksia.
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Maarika Mauryn ja Juha Valkamon perustama Kiss Gallery avasi ovensa viime syyskuussa.
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Laterna Magica
Rauhankatu 7
Pekarin veljekset perustivat
Laterna Magican vuonna 1989
valokuvagalleriaksi, mutta jo
alkumetreiltä kantavana ajatuksena oli kuvan ja sanan liitto. Sillä
konseptilla mennään edelleen,
kun antikvaarisen kirjakaupan
yhteydessä on yleensä käynnissä
kaksi näyttelyä. Näissä valokuvataide on merkittävässä roolissa,
mutta myös muita taidemuotoja
on näytillä varsin laajalla kattauksella. Paikan nykyinen omistaja
Eira Sillanpää kertoo, että näyttelyiden lisäksi Laternassa panostetaan monipuolisesti tapahtumiin;
on konsertteja, työpajoja, runoiltoja ja paljon muuta.
Ma-Pe 10–17, La 10–1

Eira Sillanpää osti Laterna Magican reilu kolme vuotta sitten, kun yrityksen perustajat
Aapo ja Mikko Pekari jäivät eläkkeelle.

Encanto Art Cafe
Maneesikatu 3
Encanto on taidekahvila, jossa
näyttelyiden lisäksi järjestetään mm. taidetyöpajoja sekä
runoiltoja. Nina Määttä perusti
paikan vajaa kaksi vuotta sitten
ja taidetta on ollut esillä hyvin
monipuolisesti. Näyttelyt
Nina valitsee ensisijaisesti sen
mukaan, mikä häntä itseään
miellyttää, mutta suosii myös
paikallisia erikoisuuksia. Näyttelyissä myydyistä teoksista ei
oteta mitään provisioita, koska
pääliiketoiminta on kuitenkin
kahvilan pyörittäminen ja seinillä vaihtuva taide tuo sekin
asiakkaita paikalle.
Ma-Pe 9–16, La 9–15
Nina Määtän sympaattinen taidekahvila sijaitsee Meritullinkadun ja Maneesikadun kulmassa.
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Keväällä mm. seuraavat näyttelyt:
16.3.–2.4.2022 Sam Jamsen: Kosketuksissa - eroottisia valokuvia
16.3.–2.4.2022 Chrisse Candolin: Ajan merkit, valomaalauksia
6.4.–30.4. Ville Suhonen: Grand Tour, valokuvia
4.4.–21.5. Paula Ruuttunen: Hylky, keramiikkaa

Täysin uniikki kellarikerros on kerrassaan upea näyttelytila, jonka takaseinälle on aseteltuna Laura Hynnisen näyttäviä teoksia.

Encanton seinää koristavat Katja Skinnarin Not my eyes -näyttelyn teokset.
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UUTISIA

Mirja Pyykkö

Tervasaaren uudenvuoden 2022
ilotulitus maksoi 20 000 euroa.

I

lotulitus siirrettiin Kansalaistorilta Tervasaareen Helsingin tapahtumasäätiön
päätöksellä. Miksi? / ”Tervasaari mahdollisti

riittävät turvaetäisyydet yleisöön ja ilotulitukset olivat
nähtävissä laajalta alueelta Helsingissä. Tavoitteena on
tarjota yhteinen vuoden vaihtumisen elämys omien
rakettien ostamisen ja ampumisen sijaan, ja haluamme
näin vähentää myös jätettä ja melua sekä lisätä turvallisuutta”, todetaan Helsingin tapahtumasäätiöstä.

Mutta Tervasaaren lähin naapuri on Korkeasaaren eläintarha? / ”Korkeasaari oli tietoinen

ilotulitusnäytöksestä, eikä sieltä vastustettu sen toteuttamista”, vastaa tapahtumasäätiö.
”Meille se tuli ilmoitusasiana”, todetaan Korkeasaaresta. ”Eläinten reaktioista ei ole juurikaan tietoa, sillä
Korkeasaaressa ei ole öisin henkilökuntaa eikä eläimillä
videovalvontaa, lukuun ottamatta villisikoja, joilla on
valvonta Kruunusiltojen rakennustyömaan vuoksi.”

Mutta miksi ilotulituksia ylipäätään järjestetään? / Niiden historia on kaikkien ulottuvilla, tii-

vistettynä näin: Ilotulitusten aloittamisen aikakautena
voi pitää Han-dynastian aikaa Kiinassa 206 eaa. – 220
jaa, jolloin siellä juhlittiin sähinkäisillä polttaen bambua, jonka sisällä ilma laajeni halkaisten lopulta kuoren
äänekkäästi pamahtaen.
Tai Song-dynastian aikaa 960–1279, jolloin bambun sisällä jo paloi 600-luvulla kehitetty ruuti.
Kumpaa sitten pidetäänkään ilotulituspaukkeen
alkamisen aikakautena - molemmissa tulkinnoissa
metelin uskottiin karkottavan pahoja henkiä sekä tuovan onnea.
Kun eurooppalaiset löysivät ilotulitukset renessanssin aikana, 1500-luvun tuntumassa, bambu sai
mennä kuten myös ilotulitusten hyvä tarkoitus – pahan
karkottaminen ja onnen tuominen. Tärkeämmäksi
tuli viihdyttää ihmisiä. Paukut kovenivat ja muuttuivat värikkäiksi. Suomalaiset alkoivat ilotulittaa
1810-luvulla Venäjän vallan aikana, jolloin niillä juhlistettiin valtiollisia juhlapäiviä. Nykyisin pauke käy
uutena vuotena noin 10 miljoonalla eurolla. Valtaosa
tulitteista hankitaan Kiinasta.
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Hintana ovat myös haittavaikutukset: ”126 silmävammaa, neljä muuta vammaa ja 761 tulipaloa yhdeksän viime vuoden aikana”, todetaan ”Rajat räiskeelle”kansalaisaloitteessa vuonna 2019. Noiden lukujen
lisäksi tulevat vuodenvaihteiden 2020–2021 ilotulitusten aiheuttamat 32 silmävauriota ja Pelastuslaitoksen
68 tulipalon sammutustehtävää.
Kansalaisaloitteen allekirjoitti 65 000 suomalaista
ja 15 liittoa ja järjestöä jo kaksi vuotta sitten. Se kirjattiin saapuneeksi eduskunnan talousvaliokuntaan
29.11.2019, mutta sitä ei ole vieläkään käsitelty.
Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi
aloitteessa ehdotetaan, että vaarallisimpien, f 2 ja f 3
-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käyttö
sallittaisiin vain ammattilaisille. Kuluttajille jäisivät
vähäistä vaaraa ja melua aiheuttavat f 1 -luokan tuotteet
rajatulla alueella.
Tervasaaren ilotulituksen hinta oli siis
20 000 euroa. Mitä muuta sillä rahalla
saisi? / Tervasaaren lenkkipolku muuttui tänäkin tal-

vena luistinradaksi. Kaupungilta todetaan, ettei Tervasaaren reitti sovellu talvikunnossapitoon. ”Se ei kestä raskasta kunnossapitokalustoa eikä kunnossapito parantaisi
asukkaiden kulkuyhteyksiä laajempiin reitistöihin.”
Ilotulitus tilattiin ulkopuolisilta – voisiko muitakin
töitä tilata ulkoa?
Kysyin huoltoyhtiö Määtältä, jonka kalustolle reitti
sopisi, kuinka paljon maksaisi Tervasaaren lenkkipolun
talvikuukausien huolto aurauksineen ja hiekoituksineen? He tekisivät sen n. 1000 eurolla vuodessa.
Siis yhden ilotulituksen hinnalla pidettäisiin
lenkkipolku talvisin kunnossa 20 vuotta. Jos se ei käy,
saatetaan joutua korjaamaan liukkaan kelin vaurioita.
Ilotulituksen hinnalla pystytään kustantamaan kolme
lonkkaleikkausta, kulut yhteiskunnalle á 6220 euroa
ilman jälkihoitoa tai komplikaatioita, tai 3 polvea,
á 5645 euroa.
Tiedän, etteivät rahat ole korvamerkittyjä, mutta
pitäisikö jossain kohtaa olla?

MIRJA PYYKKÖ
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KORKEASAARI ZOO

Ilotulitukset
Korkeasaaren
ja lintujen
perspektiivistä
MARKHOR-eläimet asustavat Korkeasaaren kaupunginpuoleisilla kallioilla.

L

ukijoiden kysymyksiin Korkeasaaren eläinten ja
luonnossa elävien lintujen reaktioista ilotulituksiin
vastaavat Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström ja Jan Södersved, tiedottaja BirdLife Suomi:
”Yleisesti ottaen ilotulituksista ei tiedetä olevan
mainittavaa haittaa linnuille, mutta tunnetaan useita
tapauksia, joissa ilotulitus lähellä pesiviä tai yöpyviä
lintuja voi aiheuttaa mainittavaakin vahinkoa. Yhdysvalloissa on joskus kuollut jopa tuhansia lintuja uudenvuoden ilotulituksen yhteydessä, ja onpa tapauksia
myös Euroopassa ja tänä vuonna Suomessakin.
Kaleva: Laanilassa talvehtivaa vesilintujoukkoa on
häiritty ilotulittein. Asiaan kiinnitettiin huomiota, kun
lintuharrastajat huomasivat vakituisella talvehtimispaikalla olevan epätavallisen vähän sinisorsia. Sittemmin
on havaittu useita loukkaantuneita tai kuolleita sorsia.
Myös Oulussa uudenvuodenaattoon saakka talvehtinut
harvinainen sepelhanhi oli kadonnut paikalta.
AUDUBON USA: Arkansasissa 5000 punasiipistä
mustarastasta kuoli uutena vuotena 2010. Ne lensivät
pimeydessä seiniä, autoja ja puita päin itsenäisyyspäivän ilotulituksissa. On myös todettu, että merilinnut
saattavat jättää pesänsä.
AP Rooma. Sadat linnut kuolivat uudenvuodenaattona ilotulituksiin vuonna 2020. Kuoleman aiheuttajaa
ei ole varmistettu, mutta Animal Protectionin mukaan
ne kuolivat pelkoon, lentäen päin toisiaan tai ikkunoita.
Ne saattoivat myös kuolla sydänhalvaukseen.

Korkeasaaren eläinten reaktioista ei paljon
tiedetä – henkilökuntaa kun yöaikaan ei ole.
Ja videovalvonta on vain villisioilla sillan
rakennustöiden vuoksi. / Toimitusjohtaja Sanna

Hellström Korkeasaaren eläintarhasta:
”On tervetullutta, että keskustellaan ilotulitteista
– kuinka paljon niitä tarvitaan ja missä. Ilotulituksen

siirtyminen Tervasaareen tuli meille ilmoituksena, ei
muuta. Me tietenkin toivoisimme, että näissä tilanteissa meidät huomioitaisiin.
Tämä oli ensimmäinen uusivuosi, jolloin voitiin
mitata melua, johtuen Kruunusilta-hankkeesta. Mittausten mukaan melua Korkeasaareen kyllä kuului,
tosin melko lyhyen aikaa. Meillä ei olla öisin töissä,
eikä videovalvontaa ole. On vain saaren asukkaiden
havainnot, joiden mukaan eläimet suhtautuivat yllättävän rauhallisesti. Mutta esimerkiksi Kissalaakson
eläimet pääsevät sisätiloihin eikä niistä senkään vuoksi
ole havaintoja.
Villisiat kyllä reagoivat ja olivat liikkeellä yöllä, joka
ei ole tavallista. Ne ovatkin ainoita, joiden liikkeitä
seurataan videovalvonnan avulla Kruunusiltojen rakennustöiden vuoksi.
On tilanteita, joihin me reagoimme. On lentoja
turhan alhaalla, drooneja ei saa Korkeasaaren yllä lennättää, ja on Kaivopuiston lentonäytöksiä. Eli tilanteita,
joiden vuoksi olemme toimitsijoihin yhteydessä. Esimerkiksi Malmin kentälle otettiin yhteyttä ja muistutettiin, että liian lähellä Korkeasaarta ei saa lentää.
Sitten ovat nämä Kruunusiltojen rakennustyöt,
joiden vuoksi rakentamista lähinnä olevat tarhat on
tyhjennetty. Villisikatarhaa tarkkaillaan ja varmasti
sekin tyhjennetään. Ja kun työt koko ajan siirtyvät,
voi olla, että muitakin eläimiä joudutaan siirtämään.
Sillan rakennushanke on iso hanke, josta olemme
olleet tietoisia etukäteen. Melumittaukset aloitettiin jo
aiemmin, että tiedetään, mikä on se normaalitaso, jota
eläimet sietävät. Meillähän on myös työkoneita, jotka
aiheuttavat ääntä. Niin että osataan arvioida siltatöiden
vaikutusta eläimiin.”
Myöhemmin tämän vastauksen jälkeen uutiset
kertoivat viiden villisian lopettamisesta Korkeasaaressa
Kruununsiltojen työmaan aiheuttaman häiriön vuoksi.
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Kruununhaan liikenneturvallisuus
on parantunut
TEKSTI JA KUVAT: JUSSI YLI-SEPPÄLÄ, LIIKENNEINSINÖÖRI, HELSINGIN KAUPUNKI

H

elsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut Kruununhaan kaupunginosaan alueellisen liikenneturvallisuusselvityksen.
Selvitys on ensimmäinen uusien periaatteiden mukaan
laadittu raportti. Selvitys laadittiin vuoden 2021 aikana
ja se viimeistellään alkuvuodesta 2022. Selvityksiä
on tarkoitus laatia vähitellen kaikkiin Helsingin kaupunginosiin, jolloin saadaan listattua liikenneturvallisuuslähtöisiä investointitarpeita ja priorisoitua niitä
tärkeysjärjestykseen.
Selvityksessä käsitellään risteysalueiden, jalankulun, pyöräliikenteen ja koulujen lähiympäristöjen
liikenneturvallisuus. Lisäksi tarkastellaan liikenteen
rauhoittamisen tilanne. Lähtötietoina on käytetty
poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia, raitiovaunuonnettomuuksia, asukkaille tehtyä liikenneturvallisuuskyselyä ja maastokäyntiä alueelle. Lisäksi
selvitysluonnos oli Kruununhaan asukasyhdistyksellä kommentoitavana. Kommentit huomioidaan
raportin viimeistelyssä.
Kruununhaan liikenneturvallisuus on parantunut
viisivuotisjaksojen 2011–2015 ja 2016–2020 välillä
selvästi. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattui
yksi vuosien 2011–2015 välillä ja ei yhtään vuosina
2016–2020. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet ajanjaksojen välillä 25
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onnettomuudesta yhdeksään. Kaikkien kulkumuotojen
onnettomuudet ovat myös vähentyneet.
Poliisin tietoon tulee kuitenkin hyvin harvoin
esimerkiksi pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden
kaatumisia, joten nämä onnettomuudet jäävät virallisten tilastojen ulkopuolelle. Jalankulkijoiden yksittäisonnettomuuksia eli liukastumisia ja kaatumisia ei
tilastoida liikenneonnettomuuksina.
Risteysalueista eniten onnettomuuksia on sattunut
Pohjoisesplanadin ja Kanavakadun risteyksessä (kuva
ohessa). Useimmat onnettomuuksista olivat tapahtuneet kuorma-auton ja toisen ajoneuvon välillä, kun
molemmat olivat kääntyneet Kanavakadun suunnasta
oikealle kohti Pohjoisrantaa. Nämä onnettomuudet
johtivat useimmiten vain omaisuusvahinkoihin.
Lisäksi samassa risteyksessä oli sattunut eniten
myös pyöräilijöiden onnettomuuksia Kruununhaassa.
Nämä onnettomuudet olivat tapahtuneet Pohjoisesplanadin suunnasta oikealle kohti Kanavakatua kääntyneen moottoriajoneuvon ja suoraan Pohjoisesplanadia
ajaneen pyöräilijän välillä.
Toimenpide-ehdotuksiksi tähän risteykseen on
esitetty liikennevalojen ajoituksen muuttamista siten,
että kääntyvien moottoriajoneuvojen vihreä valo syttyy
nykyistä myöhemmin kuin risteävän pyöräliikenteen
vihreä valo. Tällöin pyöräilijä ehtii todennäköisemmin
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ajaa Kanavakadun yli ennen kuin moottoriajoneuvo
kääntyy oikealle. Tämä muutos on jo toteutettu alkuvuodesta 2022. Lisäksi on esitetty muita pienempiä
tiemerkintöihin liittyviä toimenpiteitä.
Risteyksen mitoitus ja pyöräliikenteen järjestelyt
vaatisivat suurempaakin kehittämistä, jotta muitakin
onnettomuustyyppejä voitaisiin vähentää. Risteyksen
kehittämiseen on esitetty suurempaa investointia, joka
vaatii toteutuakseen erillisen investointirahavarauksen.
Kehittäminen kytkeytyy todennäköisesti satamatoimintojen uudelleen järjestelyyn.
Jalankulkijaonnettomuuksia on tapahtunut eniten
Mariankadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä Mariankadun etelähaaran suojatiellä (kuva ohessa). Risteyksessä on raitiovaunuvalot Aleksanterinkadun risteyshaaroilla raitiovaunuliikenteen väistämistä varten.
Suurin osa onnettomuuksista tapahtui henkilöauton kääntyessä vasemmalle Aleksanterinkadulta Meritullintorin suunnasta Mariankadulle. Näissä onnettomuuksissa auto oli odottanut risteyksessä kulkenutta
raitiovaunua ja sen jälkeen lähtenyt liikkeelle kääntyen
vasemmalle. Liikkeelle lähteneiden autojen kuljettajat
eivät huomanneet raitiovainun takaa suojatietä ylittävää jalankulkijaa.
Toimenpiteeksi tähän risteykseen on esitetty raitiovaunuvalojen ajoituksen muuttamista siten, että ne
palavat punaisena pidempään raitiovaunun mentyä risteyksen läpi. Tällöin kääntyvälle autoilijalle jää paremmin aikaa havaita suojatietä ylittämään lähteneet jalankulkijat. Raitiovaunuvalojen ajoituksen muutos on jo
toteutettu alkuvuonna 2022. Tämä toimenpide voi jo
yksinään riittää parantamaan suojatien turvallisuutta.
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Mikäli tavoiteltua turvallisuusvaikutusta ei saavuteta,
on toimenpiteiksi ehdotettu myös opastukseen ja muihin rakenteisiin liittyviä toimenpiteitä.
Koulujen lähiympäristöt on arvioitu varsin turvallisiksi. Koulut sijaitsevat vähäliikenteisten katujen
varrella ja nopeusrajoitukset ovat alhaisia. Koululaisten reittejä sijoittuu kuitenkin käytännössä jokaiselle
Kruununhaan kadulle, joten koulumatkojen turvallisuutta voidaan parantaa muuallekin kaupunginosaan
kohdistuvilla toimenpiteillä.
Pohjoisrantaan on tulossa lähivuosina kaksi kameratolppaa, joilla voidaan valvoa ajonopeuksia ja liikennevalojen noudattamista. Lisäksi Kaisaniemenkadun
ja Unioninkadun risteykseen on tulossa kameratolppa.
Kruununhaassa on tällä hetkellä yksi nopeusnäyttö.
Selvityksessä esitetään kahden uuden nopeusnäytön
sijoittamista alueelle. Sopiviksi kohteiksi ehdotetaan
Liisankadun itäosaa, Snellmaninkatua tai Mariankatua.
Kruununhaan liikenneturvallisuustilanne on
arvioitu selvityksen mukaan hyväksi. Onnettomuuskasaumat ovat keskittyneet pääosin vilkkaalle Pohjoisranta-kadulle ja tiiviimmän asutuksen alueella onnettomuudet ovat pääosin yksittäisiä tapauksia. Aluetta
koskevilla, jo laadituilla suunnitelmilla parannetaan
entisestään kaupunginosan turvallisuutta. Myös tulevaisuudessa tehtävillä suunnitelmilla kehitetään muun
muassa sähköpotkulautojen pysäköintiä ja muuta turvallisuutta sekä liikenteen yleistä rauhoittamista.
Liikenneturvallisuusselvitys julkaistaan kevään
aikana internetissä Kaupunkiympäristön aineistoja -julkaisusarjassa osoitteessa: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/aineistoja-sarja.
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KRUNIKAN RUOKAOHJEET
Pia Winqvistin reseptien mukaan
PARSAA & DIPPEJÄ:

Parsaa uunissa
Osta:
1–2 nippua parsaa
1
purkki yrteillä, valkosipulilla ja
paprikalla maustettua fetajuustoa
Emmental punaleima juustoraastetta
Valmistusohje:
Huuhtele parsat ja leikkaa niiden varsien
kovat osat pois.
Voitele uunivuoka fetapurkin öljyllä ja
lado parsat ja murskatut fetajuustopalat
vuorotellen uunivuokaan.
Käytä purkin öljystä noin 1 dl paistokseen.
Päällimmäiseksi kerrokseksi parsaa.
Ripottele päälle Emmental punaleima
juustoraastetta.
Paista uunissa 200 asteen lämmössä
n. 10 minuuttia.
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Katkaraputsatsiki
blinien lisäkkeeksi
1
pussi pieniä pakastekatkarapuja
1
iso omena karkeaksi raastettuna
1/2
kurkkua karkeaksi raastettuna,
kaada turha vesi pois
2–3 valkosipulin kynttä
1–2 dl tilliä
200 g Bulgarian jogurttia
2 rkl sitruunamehua
1 rkl hunajaa
½ tl suolaa
½ tl mustapippuria
½
punasipulia pienenä hakkeena
Sekoita kaikki keskenään. Blinien lisäksi
sopii esimerkiksi paahtoleivän päälle tai
uuniperunan sisälle.

LUKIJALTA:
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JOHANNES KOROMA

Oikojat ruuhkauttavat
Kruununhaan kapeat kadut

U

uden Hakaniemen sillan suunnitelmissa on
sillalta suora ajoyhteys Kirjatyöntekijänkadulle
ja edelleen Välikadun ja Maurinkadun kautta Liisankadulle. Tällaista mahdollisuutta ei nykyiseltä sillalta ole.
Suunnittelijoiden mukaan sitä tarvitaan Kruununhaan
saavutettavuuden parantamiseksi. Perusteluna liikenteen
jakaminen tasaisesti eri kaduille on kestämätön. Jo nyt
nämä kapeat ja kulmikkaat kadut olivat ylikuormitettuja eikä niillä ole ohitusmahdollisuuksia. Asukkaiden
huomautukset liikennejärjestelyistä ja puiston sijainnista eivät suunnittelijoiden mielestä kuitenkaan anna
aihetta suunnitelmien muuttamiseen.
Ihmettelen mitä saavutettavuuden parantamisella
tarkoitetaan. Kruununhaka on kaikista suunnista
nykyisten liikennejärjestelyjen kannalta helposti saavutettavissa. Suora ajoyhteys sillalta Välikadulle on täysin
tarpeeton. Sörnäisten rantatien kautta ei ole Kruununhakaan sellaista liikennettä, joka ei voisi Pohjoisrannan
kautta tulla Liisankadulle ja muille sisäkaduille. Välikatu, Kristianinkatu ja Maurinkatu ovat ahtaita asuntokatuja, joiden liikennemäärät jo nyt ovat kohtuuttomia
autoilijoiden etsiessä oikoteitä Kruununhaan läpi
Kauppatorin ja Sörnäisten suuntaan.
Ehdotettu liikennesuunnitelma tulisi lisäämään
liikennettä ja se houkuttelee oikomaan Pohjoisrannan
liikennevaloja. Se aiheuttaisi merkittävästi kasvavaa
läpiajoliikennettä. Läpiajoliikennettä tulisi mieluummin vähentää kuin lisätä. Jo nyt rakennustöiden aikana
liikenne näillä ahtailla kaduilla on ylikuormitettu.
Reittiä käytetään tälläkin hetkellä molempiin suuntiin

oikotienä Liisankadulle ja toisin päin Sörnäisten
rantatielle. Jopa raskaat ajoneuvot täyttävät kadun ja
ruuhkauttavat kapeat ja jyrkät kadunkulmat ylisuurilla
ajoneuvoilla. Liikenne sisäkaduille voitaisiin ohjata
nykyiseen tapaan Pohjoisrannan ja Liisankadun sekä
Kirkkokadun risteyksen kautta.
Välikadun jyrkkä ylämäki aiheuttaa vaaratilanteita
autoilijoille ja etenkin jalankulkijoille jo nykyisillä
liikennemäärillä. Erityisen riskin se aiheuttaa lapsille,
jotka ovat menossa Kirjanpuistoon leikkimään ja nuorille, joiden koulutie kulkee Kruununhaan kouluista
Hakaniemeen. Kristianinkatu Välikadun ylityksineen
on kymmenien lasten päiväkoti- ja koulumatka Kristianinkadun päässä olevaan päiväkoti Virkkulaan sekä
ruotsinkieliselle ala-asteelle. Suunnitelma puiston
siirtämiseksi rantaan lisäisi edelleen puistoa käyttävien
lasten liikkumiseen vaaraa. Erityinen turvallisuusriski
kohdistuisi Kruununhaassa runsaasti polkupyöriä käyttävien liikkumiseen.
Suunnitelma on täysin ristiriidassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa. Siinä todetaan mm., että ”Helsinki on kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ovat eläviä,
viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kaupunginosan omakseen. Helsingissä rakennetaan monipuolisia
ja elinvoimaisia kaupunginosia kasvattamalla asukkaiden
vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin”.
Johannes Koroma
emeritus päätoimittaja/toimitusjohtaja
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila
JUSSI HEINÄMIES

1. Kruununhaan katukuvassa on lukuisia
arvokkaan alkuperäisilmeensä säilyttäneitä
porrasovia. Missä rakennuksessa on oheisen
kuvan ovi?
2. Missä rakennuksessa toimi aiemmin
Stockmannin tavaratalo?
3. Montako koulua toimi Kruununhaassa
vielä 1950-luvulla?
4. Mikä oli Kirjatyöntekijänkadun
aikaisempi nimi?
Vastaukset sivulla 59.
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5.
6.
7.
8.

Mikä oli Yrjö-Koskisenkadun aiempi nimi?
Minkä salmen Hakaniemen silta ylittää?
Milloin nykyinen Hakaniemen silta valmistui?
Milloin uuden Hakaniemen sillan on määrä
valmistua ja mihin se rakennetaan?
9. Kruununhaassa toimii paljon isoja työpaikkoja.
Kuinka monta työntekijää on Suomen Pankissa?
10. Mikä on Kuntien eläkevakuutuksen nykyinen
nimi ja kuinka monta työntekijää sillä on?
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Kruununhaan yrittäjät
Asukasyhdistys jatkaa yhteistyökumppanuutta Kruununhaan yritysten kanssa
myös vuonna 2022. Tavoitteenamme on tehdä tunnetuksi alueemme yrittäjiä ja
tukea tätä kautta heidän toimintaansa.
Haluamme antaa yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden esitellä toimintaansa
ja siihen liittyviä kampanjoita, tapahtumia tms. asukasyhdistyksen www-sivuilla,
www.krunikka.fi nostamalla yrityksen esiin viikon yrityksenä ja viestimällä tästä
myös asukasyhdistyksen ja Kruununhaan Facebook-sivuilla.
Osa Kruununhaan yrittäjistä tarjoaa jäsenetuja asukasyhdistyksen jäsenille
vuosittaista jäsenkorttia vastaan. Tämänhetkiset yhteistyökumppanimme
löytyvät www.krunikka.fi/jäsenedut sivustolta.
Olkaa yhteydessä puheenjohtaja@krunikka.fi tai jasenasiat@krunikka.fi,
jos olette kiinnostuneita kumppanuudesta asukasyhdistyksen kanssa.
Mielellämme kuulemme ehdotuksianne yhteistyömuodoista kanssamme!
Yhteistyöterveisin Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus

Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf

49

Haluamme kiittää mainostajiamme:
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ASUMISEN UNELMIEN
KRUUNUNHAKA

Olemme avanneet uuden kiinteistönvälitystoimiston osoitteeseen Snellmaninkatu 17.
ANNA PESONIUS

myyntijohtaja,
kiinteistönvälittäjä LKV, MBA
anna.pesonius@bo.fi
040 124 0210

Voit olla yhteydessä Kruununhaan ammattilaisiimme, jos asunnon myyminen on ajankohtaista.

NINA LAMPINEN

kiinteistönvälittäjä LKV,
sisustussuunnittelija
nina@bo.fi
0400 943 258

Bo LKV Helsinki, Kruununhaka
Snellmaninkatu 17, 00170 Helsinki
040 808 6832 | helsinki@bo.fi

MONIKA NYSTRÖM

THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

asuntomyyjä, KTM, KiLAT
monika@bo.fi
040 728 5848

LAURA MITRUNEN
asuntomyyjä
laura.mitrunen@bo.fi
0400 589 224

KATARIINA AHLBÄCK

kiinteistönvälittäjä LKV, KiAT
katariina.ahlback@bo.fi
050 521 2508

JUHO RANTALA
asuntomyyjä
juho.rantala@bo.fi
0400 977 764

NIINA LAINE

toimistopäällikkö, LKV

KARLA AALTONEN
stailaaja, muotoilija

LISÄÄ MEISTÄ
bo.fi/kruna
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Zinnkeller toivottaa

nautinnollista kevättä!
avoinna ma-la.

Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126
ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi
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Tarjoamme Krunikka-lehden lukijoille 15% alennuksen kirjoistamme.

Aviador Kustannus
Käyntiosoite, Aviadorin Kulttuurikulma
Vironkatu 12, 00170 Helsinki
050 591 6059 ~ info@aviador.fi ~ www.aviador.fi/

Vuodesta 1860 kohtaamisia
ja ratkaisuja asiakkaan
lääkehoidossa, terveydessä
ja hyvinvoinnissa.

Kruununhaan apteekki
8.30 –18
Ma–Pe
La
9 –15
Liisankatu 21
00170 Helsinki
Puh. 020 730 9660
www.kruununhaanapteekki.fi
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KUNINKAALLISTA ISÄNNÖINTIÄ
KRUNAN KUNDIEN KANSSA

KRUNAN KUNDIT ISÄNNÖIVÄT
UUDEN BRÄNDIN ALLA

Kruunun Isännöinti on nyt OIT isännöinti Kruunu. Jatkamme
paikallisen asiantuntevaa isännöintiä entistä laajemmalla
palvelulla ja leveämmillä hartioilla. Meiltä:

JÄ!
ITSI N
Ö
N
ISÄN MUKAA
E
TUL TAVAAN
VOIT MIIN.
TII .oit.fi/

Digitaaliset palvelut ja yhteydenpito

Toimiva tiedonkulku

Kiinteistötarkastus ja dokumentointi

Sujuva hallinnon toimivuus

Helppo isännöitsijän vaihtoprosessi

Laaja tekninen asiantuntemus

Snellmaninkatu 15, 00170, Helsinki | 040 517 0266 | www.oit.fi
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www ntajana/
yona
oit-t
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Sukitusvalvonta Pro Oy | Heikki Jyrämä
heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com | 045 358 2526
www.sukitusvalvonta.com

Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus
Erikoiskahvia • Elintarvikkeita

KIOSKI ILPOSET
avoinna

Ma-Pe 7–21
La-Su 8–20
Mariankatu 17
Elintarvikekioski

KIOSKI ILPOSET
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TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN
✓ lukkojen huollot, korjaukset ja lukitusuudistukset
✓ avain -ja lukostohallinta palvelut
✓ kulunvalvonta
✓ ovikoneistot
✓ ovipuhelimet
✓ rikosilmoitinjärjestelmät
✓ kameravalvontajärjestelmä

Pyyd
ä
tarjo
us!

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

FUTON PATJAT Meiltä saat myös tanskalaisen
Innovationin skandinaavisesti
&
muotoillut vuodesohvat.
VUODESOHVAT
Liisankatu 21
00170 HELSINKI
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045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi
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LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys.
Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja
Italialaisiin herkkuihin erikoistunut perheyritys.
leikkeleitä.
Valikoimassa mm. pastoja, pestoja, balsamicoja, öljyjä ja
leikkeleitä.
Avoinna
ma-la 8-18
info@roiniset.Þ
Avoinna ma-la 8-18
info@roiniset.Þ

Take-away tilaus,pöytäväraus
09 671 336
Kiireettömät tiedustelut
info@zensushi.fi
Zen sushi - sushi & sake
Snellmaninkatu 16,
00170 HELSINKI
zensushi.fi
Learn more about our Rewards Program - thefashiongals.com/rewards

Kukkakauppa

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä
Mariankadulta
Tervetuloa!
Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi

Turvallista hammashoitoa
koko perheelle

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
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Remox Oy
Maali- ja
pienrautakauppa,
Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

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

Dessein Oy
since 1993

1800- ja 1900- lukujen koruja
Luentoja koruhistoriasta
Antique and 20th Century Jewellery
Pieni Roobertin katu 5
00130 Helsinki - Finland
dessein jewelry

Tel: +358 50 533 7499
dessein.oy@pp.inet.fi

raunonuotio

desseincom.com

Krunikan oma optikko
Unioninkatu 45, 09 135 2661
www.kruunuoptiikka.fi

Toteutamme t
kylpyhuoneid
avaimet kätee

RAKENTAA JA MAALAA
RAKENTAA JA MAALAA

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy - puh. 09 135 2516 - maalaus@veljekse

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

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

Mai-Lii

Parturi-kampaamo
Vironkatu 10, puh 09 135 7188

040 727 6466
Liisankatu 18

Kiitämme nykyisiä
jäsenetuyrityksiämme:
Aviador Kustannus/kirjakauppa;
Galleria Koru, Kultaseppä Tiina Elovainio;
Hyvinvointi Lounge Luna;
Kiku86, Aasialainen ravintola;
Kruununhaan apteekki;
Kukkakauppa Madonna;
La Reine -kukkakauppa;
Zen sushi – sushi & sake;
Zinnkeller ja VIAMINNET
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KYMMENEN VASTAUSTA / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Krunikka 1/2022

1. Villisian korttelissa osoitteessa Snellmaninkatu 17 ja Vironkatu 11 sijaitsevan kulmarakennuksen nimi
on Asunto-Oy Virola. Snellmaninkadun puoleisen osan suunnitteli alunperin arkkitehti Sebastian
Gripenberg uusrenessanssin tyyliin ja se valmistui 1880-luvulla. Rakennusta korotettiin ja laajennettiin siipiosalla Vironkadun puolelle myöhäisjugendtyylisenä vuonna 1911. Suunnittelijana oli silloin
rakennusmestari Heikki Kaartinen. Kadun kulman liiketilassa on toiminut mm. ravintola Suola ja Pippuri ja viimeksi ravintola Marian Helmi.
2. Kiseleffin talossa (rak. 1778, laajennus 1822–24) Unioninkadun ja Aleksanterinkadun kulmauksessa
toimi Stockmann
3. Kouluja oli yhteensä 9 eli oppikouluja 6 ja kansakouluja 3:
Uusi Yhteiskoulu (Kirkkokatu 12), Kulmakoulu (Meritullinkatu 33),
Svenska Reallyceum (Liisankatu 13), Kruununhaan keskikoulu (Mariankatu11),
Tyttölukio (Kirkkokatu 6), Laurellska Skolan (Ritarikatu 5), Oikokadun kansakoulu (Oikokatu 7),
Kruununhaan valmistava koulu (Ritarikatu 7), Ruotsinkielinen kansakoulu (Snellmaninkatu 18).
4. Kirjatyöntekijänkadun aiempi nimi oli Siltavuorenkatu. Katu nimettiin uudestaan v. 1945 Helsingin
Kirjatyöntekijäin Liiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi. Liiton keskuspaikkana on toiminut Kirjan talo
(rak. 1935). Viereinen puisto nimettiin Kirjanpuistikoksi vuonna 1994.
5. Kadun aiempi nimi oli Puutarhakatu. Katu jatkuu edelleen Puutarhakatu-nimisenä Kaisaniemenkadun toisella puolella.
6. Siltavuorensalmen
7. Lokakuussa 1961
8. Sillan on tarkoitus valmistua vuonna 2024 ja se rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle.
9. Noin 360
10. Unioninkadulla sijaitsevassa Kevassa on noin 500 työntekijää.
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Liisankatu 5 • 09 135 4172
kolmekruunua@sijo.fi
www.kolmekruunua.fi
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