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PÄÄKIRJOITUS

MIRJA PYYKKÖ
Päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS

M utta terveisiä joulun ajan Vilnasta, johon Naton 
silmäätekevät menevät heinäkuussa kokousta-

maan. Siellä myötäeläminen Ukrainan tilanteeseen on 
näkyvää. Historian murjoman, mutta nykyisen EU- ja 
Natomaan bussitkin viestittävät valotauluilla rakka-
uttaan Ukrainaan ennen kuin näyttävät, mihin ollaan 
menossa. Tämä meni Guriaihin.

Me suomalaiset olemme tallanneet taas neljä vuotta 
katuja tavallisina pulliaisina – nyt saamme  jälleen viisi-
toistaminuuttisemme äänestyskoppien kunkkuina.

Mutta kuuluuko kansan ääni tuon vartin jälkeen, 
vaalien välilläkin?

Eduskunnalle toimitettujen kansalaisaloitteiden 
tilaston mukaan eduskuntakäsittelyyn on edennyt 
yhteensä 65 kansalaisaloitetta, joista 12 aloitteen käsit-
tely on kesken. Vain 7 aloitetta on päätynyt laiksi, joista 5 
tällä vaalikaudella, osa muutettuina. Ja 46 on siis hylätty. 
Kaikilla kansalaisaloitteilla on ollut vähintään vaaditut  
50 000 allekirjoittajaa, monilla paljon enemmän.

Hylättyjen joukossa ovat mm. kansalaisten aloitteet, 
joiden aiheita olivat: Kesäajan muuttaminen pysyväksi 
ajaksi, terapiatakuun toteutuminen mielenterveys-
palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi, kouluväkivallan 
kirjaaminen rikoslakiin, valkoposkihanhien metsäs-
tyksen salliminen, seksuaalirikoksesta Suomessa tuo-
mitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkottaminen, 
lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin 
puuttuminen alakouluissa sekä perintö ja lahjaveron 
poistaminen, joka  hylättiin  samana vuonna 2019,  

Omat ja kavereiden turistikokemukset osoittavat, että Ukrainan 
sota näkyy Euroopassa hyvin eri tavoin. Saksassa noteerattiin 
sodan vuosipäivä lipuin, mutta pubeissa siitä ei puhunut 
kukaan. Italiassa sota ei kuulemma näkynyt ollenkaan.

jolloin hylättiin  myös kansalaisaloite  kansanedustajien 
sopeutumiseläkkeen poistamiseksi. Tämän kansalais-
aloitteen allekirjoitti 70 005 kansalaista.

Onko tästä kansalaisille osoitetusta ”virallisesta” 
tiestä, kansalaisaloitteesta, muuhun kuin toimimaan 
henkireikänä pahalle ololle tai yleisönosastona edus-
kunnalle?

Kysyin tätä politiikan tutkija Johanna Vuorelmalta, 
joka totesi, että kansalaisaloitteiden kautta kansaisilla 
on valtaa nostaa politiikan asialistalle uusia kysy-
myksiä. ”Perinteisestihän uusia lakeja säädetään vain 
hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. 
Kansalaisaloite on tuonut tähän rinnalle kolmannen 
väylän. Mutta tie aloitteesta laiksi on pitkä ja kivinen. 
Vain kaksi aloitetta on tähän mennessä päätynyt laiksi. 
Ehkä suurin epäkohta on se, että jos eduskunta ei ota 
aloitetta käsittelyyn ennen vaalikauden loppua, se 
raukeaa. Aloitteiden merkitystä ei pidä kuitenkaan 
arvioida pelkästään sen perusteella, päätyykö se laiksi. 
Aloitteen avulla asia on mahdollista nostaa julkisen 
keskustelun aiheeksi, mikä hiljalleen voi suunnata 
poliittista painetta siihen suuntaan.”

Hylätyksi tuli myös kansalaisaloite F2 ja F3 luok-
kiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoit-
tamiseksi eli aloite siitä, että vakavia vammoja aiheut-
tavat tuotteet tulisivat luvallisiksi vain ammattilaisille. 
65 491 kansalaista allekirjoitti aloitteen, mukana mm. 
ilotulitusvammoja hoitavia lääkäreitä.

Myös Kruunuhaan 
asukasyhdistys toimitti 
apulaispormestari Anni 
Sinnemäelle syksyllä noin 
100:n kruununhakalaisen 
allekirjoittaman adressin, 
jossa toivottiin, että ilotuli-
tukset Kruununhaassa - ja 
varsinkin Tervasaaressa, 
Korkeasaaren eläintarhan 
naapurissa - kiellettäisiin. 
Odottelemme edelleen 
Sinnemäen vastausta.
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sota näkyy Euroopassa hyvin eri tavoin. Saksassa noteerattiin 
sodan vuosipäivä lipuin, mutta pubeissa siitä ei puhunut 
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henkireikänä pahalle ololle tai yleisönosastona edus-
kunnalle?
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Turvallisuuden  
monet ulottuvuudet
Vuosia olemme eläneet monenlaisten, koko maail-

maa koskettavien, jopa pelottavien asioiden kes-
kellä: korona, Ukrainan sota, sähkökriisi jne. Minunkin 
sukupolveni on joutunut pohdiskelemaan, mitä on 
turvallisuus? onko maailma turvallinen? mikä on oma 
suhtautumiseni turvallisuuteen? mitkä seikat vaikutta-
vat omaan turvallisuuden tunteeseen?

Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien (riskin) 
poissaoloa, kuin myös psykologista kokemusta niiden 
poissaolosta. Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaik-
kialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Maailman 
monimutkaistuessa, verkottuessa myös turvallisuus saa 
uusia piirteitä. Se, minkä olen aikaisemmin kokenut 
turvalliseksi, ei sitä enää olekaan.

Vuoden 2023 ensimmäinen Krunikka puhuu -tilai-
suus käsitteli Asukasturvallisuutta Krunikassa. Tur-
vallisuus muodostuu hyvin yksinkertaisista asioista. 
Saimme hyviä muistutuksia asioista, joita tulisi muistaa 
arjessa: onko kotona riittävä määrä palovaroittimia, 
miksi palopeitto tulisi olla jokaisessa taloudessa, miten 
voin varautua mm. sähkökatkoksiin, asuntomurtoihin. 
Kruununhaka on poliisin näkökulmasta turvallinen 
asuinalue, mikä ilahduttaa meitä krunikkalaisia. Tilai-
suudessa esitetyt diat ovat luettavissa www.krunikka.fi 
-sivustolla.

Kyberturvallisuus on tulevaisuutta, mutta koskettaa 
jo nyt meistä jokaista. Nettimaailma tuottaa turvatto-
muutta. Pankkiasiat, vakuutukset ym. hoituvat nykyisin 
pääosin netin kautta – tästä herääkin ajatuksia, että 
kenelle on turvallista antaa henkilötunnukset, salasanat 
tai muita henkilökohtaisia tietojaan. Tästä aiheesta, 
joka oli yhtenä vuoden 2022 Krunikka puhuu tilaisuu-
den teemana, on nähtävissä erinomainen videoesitys 
www.krunikka.fi  -sivustolla.

Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve ja 
edellytys fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Se 
syntyy myönteisestä ilmapiiristä, mahdollisuudesta 
luottaa läheisiin ilman pelkoa ja mahdollisuudesta vai-
kuttaa itseään koskeviin asioihin. Turvallisuuden tunne 
on hyvin henkilökohtainen tunne. Samat asiat eivät 
herätä pelkoa tai turvallisuutta kaikissa ihmisissä. Tur-
vallisuuden tunne on jokaisen omaa sisäistä turvalli-
suutta. Tämän perusta syntyy jo lapsuudessa. Perustur-
vallisuuden tunne alkaa rakentua ihmiselle syntymästä 
alkaen. Kokemukset ja vuorovaikutus toisten ihmisten 
kanssa opettavat meille lukemattoman määrän asioita 
niin itsestämme kuin muistakin ihmisistä, herättävät 
monenlaisia tunteita ja rakentavat turvallisuuden tun-
nettamme. Kuunnellaan ja kunnioitetaan toisiamme – 
vahvistetaan meidän kaikkien turvallisuutta.
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  PIRJO TULIKUKKA

Nyt lähes kaksi vuosisataa myöhemmin Venetsia-
laiset Stadissa järjestettiin kaupunginosayhdistys-

ten yhteisvoimin ensimmäistä kertaa 27.8.2022. Se toi 
kaupungin loppukesään paljon kaivatun uuden tapah-
tumakonseptin. Viime vuonna mukana oli yhteensä 
kuusi kaupunginosaa.

Ensimmäisen onnistuneen kokeilun inspiroimana 
Venetsialaisia halutaan jatkaa ja laajentaa. Tarkoituk-
sena on kasvattaa mukaan lähtevien kaupunginosien 
joukkoa ja luoda Venetsialaisista perinne, joka tiede-
tään ja tunnetaan, ja johon on jatkossa helppoa liittyä 
mukaan. Eräänlainen kaikkialla kaupungissa samana 
iltana tapahtuva festari siis!

Vuoden 2023 ajankohta on lauantai-ilta 26.8. Jo 
noin kymmenkunta uutta kaupunginosaa on alustavasti 
kiinnostunut lähtemään mukaan. Kokemukset viime 
vuonna osallistuneista kaupunginosista ovat olleet 
poikkeuksetta myönteisiä. Kruununhaan Venetsia-
laisten osanotto oli suurin yhdistyksen historiassa ja 
tapahtumalle oli selvästi kysyntää. ”Illallinen taivaan 
alla” järjestettiin Liisanpuistikossa sillä seurauksella, 
että pöydät olivat täpötäynnä ja ruokatilausten määrä 
yllätti lähialueen ravintoloitsijat täysin.

Tervasaaren koko perheen ohjelmaosuus houkut-
teli satoja osallistujia. Venetsialaiset olivat Lauttasaari-
päivään yhdistettynä saarelaisten mukaan ”upea, ainut-
laatuinen tapahtuma”, joka keräsi peräti 10 000 kävijää. 
wIltaohjelmassa oli musiikkia, katuruokapisteitä sekä 
”Venetsialaiset tulet”, jotka sytytettiin merenlahdella 
viimeisen kappaleen aikana.

Lehtisaaressa Venetsialaiset olivat ”vuoden koho-
kohta ja suurin tapahtuma”, sisältäen musiikkia, puheita, 
ruokaa – ja yhteisöllisyyttä! Katajanokalla nautittiin 
yhteinen illallinen taivaan alla ja tapahtuma toi hyvää 

näkyvyyttä seuralle. Suomenlinnassa illallistettiin ja 
nautittiin musiikista. Suomenlinna tarjosi maksuttoman 
venekuljetuksen välillä Meritullintori-Katajanokan-
luoto-Suomenlinna, joka oli niin suosittu, että Luodolla 
taisivat pitsat loppua kesken. Punavuoressa jatkettiin 
Punavuoripäivää iltaan saakka Venetsialaisilla.

Ensi elokuun viimeiseen lauantai-iltaan toivomme 
jälleen erittäin aurinkoista säätä ja iloista juhlamieltä – 
nähdään 26.8.2023!

Venetsialaisten primus motorille, Kruununhaan asukasyhdistyk-
sen aktiivi Tarja Laitiaiselle myönnettiin marraskuussa 2022 Hel-
singin kaupunginosayhdistykset ry Helkan ”Vuoden teko 2022” 

-huomionosoitus tapahtuman ideoinnista ja koordinoinnista.

VENETSIALAISET STADISSA 
kaupunginosayhdistysten yhteisvoimin
Meilahden kartanossa pidettiin kesällä 1840 suurimmat ja loistavimmat venäläisen 
ylhäisön puutarhajuhlat kuin mitä Helsinki on koskaan nähnyt. Venetsialaisia 
öitä varten rakennettiin läheiselle lahdelle pieni tekosaari, missä Pietarista 
tuotu mustalaisorkesteri lauloi ja soitti saarelle pystytettyjen tekopalmujen 
katveessa. Huimissa Venetsialaisissa kahleisiin kytketyt apinat pyydystivät 
puihin ripustettuja banaaniterttuja, juhlaväki tanssi ja samppanja virtasi.
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Valtiotieteen tohtori Sixten Korkmanin CV on niin pitkä, ettei tämän lehden tila 
riitä sen kertomiseen. Mutta pääpiirteissään – hän on toiminut Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajana, Euroopan 
Unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston pääjohtajana, Aalto-yliopiston 
professorina ja viiden kirjan kirjoittajana. Yksi aiemmista kirjoista oli ”Talous ja 
utopia”, uusin on ”Talous ja humanismi”.

Pohdittuasi 368 sivua talouden ja humanismin mahdollista tai mahdotonta liittoa 
kristinuskon, valistuksen ja humanismin kautta, sanot viimeisillä sivuilla, että ”Meidän 
tulisi nähdä maailma pienenä kylänä, jossa olemme kaikki sidoksissa toisiimme 
keskinäisen riippuvuuden kautta, ja jossa yhteistyö on menestymisen edellytys”.

Sixten Korkman

Onnistuuko? Kokevatko suomalaiset  
olevansa osa pikkukylää?
Ei välttämättä, ja luulen, ettei muuallakaan maailmassa 
ihan näin ole. Mutta meidän olisi syytä tiedostaa, 
että globalisaatio tarkoittaa keskinäistä riippuvuutta, 
olemme toisiimme sidoksissa. Kun Ukrainassa alkaa 
sota, se lyö leimansa koko maailman kehitykseen 
monella tavalla.

Kaikki meidän suurimmat ongelmamme tahtovat 
tänä päivänä olla globaaleja, oli sitten kysymys ilmas-
tokriisistä, vakaudesta tai rauhasta. Jotta niitä voisi 
järkevästi hallita, tarvitaan parempaa kansainvälistä 
yhteistyötä kuin mihin olemme kyenneet.

Viime kädessä on kysymys siitä, ymmärrämmekö 
me, että tarvitsemme tätä yhteistyötä. Sehän ei ole 
mennyt eteenpäin viimeisten 10–15 vuoden aikana, 
päinvastoin. Kansalliskiihkoinen populismi on nosta-
nut päätään siksi, että ihmiset ovat katkeria, kun heidän 
on käynyt huonosti. Heidän katkeruuttaan voi ymmär-
tää, mutta se, että se kärki käännetään joko pakolaisia 
tai Euroopan Unionia tai muuten kaikkea rajan takana 
olevaa vastaan, ei se auta näiden ongelmien ratkaisussa.

Tätä pienen kylän tunnelmaa varmasti häiritsee se, 
että maailman 26:n rikkaimman ihmisen varalli-
suus on samansuuruinen kuin maailman köyhim-
män puolikkaan. Ja että koko maailman peruskou-
lutus lapsille ja nuorille maksaisi vähemmän kuin 
mitä amerikkalaiset käyttävät vuodessa kosmetiik-
kaan, tai että vesihuolto kaikille maailmassa mak-
saisi vähemmän kuin millä summalla eurooppalai-
set syövät vuoden aikana jäätelöä?
Nuo ovat pöyristyttäviä esimerkkejä. Mutta tämän 
markkinatalouden tai kapitalismin pulma on se, että 
kapitalismilla on taipumus mennä liian pitkälle, ja se 
johtaa sellaisiin ongelmiin kuin epävakaus ja toistuvat 
finanssikriisit. Viimeisten 10 vuoden aikana on ollut 
yli 100 merkittävää finanssikriisiä ympäri maailmaa, ja 
se johtaa sellaiseen räikeään eriarvoistumiseen, josta 
tuossa oli esimerkkejä.

Mutta se poikkeaa eri maittain paljon. Monessa 
köyhässä maassa se on todella rajua, Venäjällä se on 
erittäin suurta, angloamerikkalaisissa maissa eriarvoi-
suus on kärjistynyt tällaisen populismin kasvuperus-
tana. Pohjoismaat ovat vielä edelleen sellainen siedettä-
vämpi alue tältä osin.

Mutta se on iso ongelma, ja nuo esimerkit todella 
kertovat siitä, että jos me pystyisimme sopimaan vaikka 
siitä, että aloittaisimme kaikkien tyttöjen koulutta-
misesta ympäri maailmaa, niin se jo auttaisi paljon. 

Nythän voi epäillä, ettei kehitysapu mene sinne, minne 
sen pitäisi mennä; se on oma kysymyksensä. Kyllä poli-
tiikalla voitaisiin vaikuttaa paljon paremmin ja hyödyl-
lisemmin kuin mitä tänä päivänä tapahtuu.

Eilen Davosissa yli 200 miljardööriä kirjoitti 
yhteisen vetoomuksen, että heidän verotustaan pitäisi 
vahvistaa, heidän varallisuuttaan pitäisi verottaa. Mil-
jardöörit itse näkevät, että tässä on ongelma.

Ymmärrän, että tällainen äärimmäinen eriarvoisuus 
ja se köyhyys, joka on toisessa laidassa, herättää kysy-
myksen, että mikä tässä elämässä on merkityksellistä? 
Nuorisohan ei ole enää vakuuttunut siitä, että pitää vain 
hankkia rahaa, vaan pitäisi löytää jotakin, joka parantaisi 
yhteiskuntaa ja olisi heidän kannaltaan mielekästä.

Sanot arvoista, että voimme ojentaa toiselle ihmi-
selle kättä joko siksi, että tunnemme häntä kohtaan 
empatiaa tai siksi, että uskomme itse hyötyvämme 
myöhemmin avun annosta. Voimme kannattaa tu-
lojen tasausta joko myötätunnosta köyhiä kohtaan 
tai siksi, että uskomme tuloerojen pienentymisen 
parantavan koko yhteiskunnan toimintaa. Kumpi 
nyt on vallalla?
Puhun ideoista, jotka muokkaavat maailmaa, niissä 
on kaksi komponenttia. Toisaalta on kysymys meidän 
perimmäisistä arvoistamme, siitä, mitä me pidämme 
hyvänä tai huonona, oikeana tai vääränä. Mutta toi-
saalta on myös kysymys siitä, kuinka me uskomme 
tämän maailman toimivan.

Meillä on aika ennakkoluuloisiakin käsityksiä syi-
den ja seurauksien välisestä yhteydestä. Kun kaksi hen-
kilöä on eri mieltä jostakin asiasta, se voi johtua siitä, 
että toinen on enemmän huolissaan ihmisen arvokkuu-
desta ja tasa-arvosta, tai että heillä on eri käsitys siitä, 
mitä voidaan politiikalla saavuttaa.

Jollekulle hyvinvointivaltio on byrokraattinen hir-
viö, joka vain tukahduttaa ihmisten hyviä ominaisuuk-
sia ja aiheuttaa sen, etteivät he kanna vastuuta lähim-
mäisistään. Toinen taas ajattelee, että hyvinvointivaltio 
on tärkeä keino luoda mahdollisuuksia tasa-arvoon.

Kaikilla ihmisillä on vahva taipumus uskoa, että se, 
mikä on hyvä heidän itsensä kannalta, on hyvä koko 
kansantaloudelle ja yhteiskunnalle. Näin ajattelevat 
yritysjohtajat ja ay-liikkeen johtajat ja yliopistojen pro-
fessorit ja monet muut. Ajatellaan, että maailma toimii 
sellaisella tavalla, joka on suosiollista sinun omien 
etujesi kannalta. Lobbarit ovat tietenkin asia erikseen, 
heille maksetaan palkkaa siitä, että he omaksuvat mää-
rätyn näkemyksen siitä, miten maailma toimii, ”kenen 
leipää syöt, sen lauluja laulat”.
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jardöörit itse näkevät, että tässä on ongelma.

Ymmärrän, että tällainen äärimmäinen eriarvoisuus 
ja se köyhyys, joka on toisessa laidassa, herättää kysy-
myksen, että mikä tässä elämässä on merkityksellistä? 
Nuorisohan ei ole enää vakuuttunut siitä, että pitää vain 
hankkia rahaa, vaan pitäisi löytää jotakin, joka parantaisi 
yhteiskuntaa ja olisi heidän kannaltaan mielekästä.

Sanot arvoista, että voimme ojentaa toiselle ihmi-
selle kättä joko siksi, että tunnemme häntä kohtaan 
empatiaa tai siksi, että uskomme itse hyötyvämme 
myöhemmin avun annosta. Voimme kannattaa tu-
lojen tasausta joko myötätunnosta köyhiä kohtaan 
tai siksi, että uskomme tuloerojen pienentymisen 
parantavan koko yhteiskunnan toimintaa. Kumpi 
nyt on vallalla?
Puhun ideoista, jotka muokkaavat maailmaa, niissä 
on kaksi komponenttia. Toisaalta on kysymys meidän 
perimmäisistä arvoistamme, siitä, mitä me pidämme 
hyvänä tai huonona, oikeana tai vääränä. Mutta toi-
saalta on myös kysymys siitä, kuinka me uskomme 
tämän maailman toimivan.

Meillä on aika ennakkoluuloisiakin käsityksiä syi-
den ja seurauksien välisestä yhteydestä. Kun kaksi hen-
kilöä on eri mieltä jostakin asiasta, se voi johtua siitä, 
että toinen on enemmän huolissaan ihmisen arvokkuu-
desta ja tasa-arvosta, tai että heillä on eri käsitys siitä, 
mitä voidaan politiikalla saavuttaa.

Jollekulle hyvinvointivaltio on byrokraattinen hir-
viö, joka vain tukahduttaa ihmisten hyviä ominaisuuk-
sia ja aiheuttaa sen, etteivät he kanna vastuuta lähim-
mäisistään. Toinen taas ajattelee, että hyvinvointivaltio 
on tärkeä keino luoda mahdollisuuksia tasa-arvoon.

Kaikilla ihmisillä on vahva taipumus uskoa, että se, 
mikä on hyvä heidän itsensä kannalta, on hyvä koko 
kansantaloudelle ja yhteiskunnalle. Näin ajattelevat 
yritysjohtajat ja ay-liikkeen johtajat ja yliopistojen pro-
fessorit ja monet muut. Ajatellaan, että maailma toimii 
sellaisella tavalla, joka on suosiollista sinun omien 
etujesi kannalta. Lobbarit ovat tietenkin asia erikseen, 
heille maksetaan palkkaa siitä, että he omaksuvat mää-
rätyn näkemyksen siitä, miten maailma toimii, ”kenen 
leipää syöt, sen lauluja laulat”.



10    Kruununhaan Asukasyhdistys

Sanot usein väitetyn, että uskonto on moraalin  
perusta, mutta ettei sekään ole niin?
Evoluutiobiologit ja tutkijat ovat todenneet, että ihmisen 
moraali on paljon vanhempi ilmiö kuin kristinusko. Se 
on syntynyt silloin, kun ihmiset elivät heimoissa, jotta 
he pystyisivät elämään rauhassa keskenään ja tekemään 
yhteistyötä. Kehittyi sellainen moraali, jossa ihmiset 
oivaltavat, että jotkut asiat ovat väärin, jotkut oikein.

Yhteistyöllä, vastavuoroisuuden periaatteella, on 
syvät juuret historiassa ja se esiintyy kaikissa kulttuu-
reissa jossakin muodossa. Moraalilla on syvät juuret 
ihmisen evoluutiossa. Väite siitä, ettei meillä olisi 
moraalia ilman kristinuskoa on perusteeton.

Pohdit kirkon osuutta nykytilanteen muodostumiseen?
Läpikäyvä teemani on se, että ideat muokkaavat maa-
ilmaa hyvässä ja pahassa. Kristinusko on kiinnostava, 
koska sen ideologinen asema oli aika hegemoninen 
Suomessa 1000 vuotta ja läntisessä maailmassa 1500 
vuotta. Se löi leimansa koko yhteiskuntaan ja myös 
taloudelliseen ajatteluun. Sen merkitys on tänä päivänä 
vähentynyt, kun maallistuminen on edennyt aika pit-
källe useimmissa maissa.

Reformaatio muutti asenteita taloudelliseen toi-
mintaan, sillä katolinen kirkko piti voiton tavoittelua 
aiemmin synnillisenä, jopa kuolemansyntinä. Luther 
taas sanoi, että onhan se parempi, että ihmiset tekevät 
ahkerasti työtä kuin että istuvat luostarissa rukoile-
massa. Kunnioittavat Jumalaa sillä tavalla, ja tukevat 
yhteisöä ja naapuria. Kalvinismihan tarkoitti suoras-
taan menestymisen ihannointia.

Valistusajalla syntyi ideoita, jotka näkyvät tänäkin 
päivänä meidän instituutioissamme. Markkinatalous, 
demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio, kaikki nämä 
modernin yhteiskunnan pilarit, niiden juuret ovat valis-
tusajan filosofien ajatusmaailmasta.

Mutta sitten on myös tuore esimerkki siitä, kuinka 
tällaiset ideat voivat tuottaa pahaa, ja Vladimir Putin on 
hyvä esimerkki. Hänellä on kolme pinttynyttä ajatusta 
takaraivossaan, joista yksi on, että hän haikailee Venä-
jän imperiumin perään, jossa Venäjä on suurvalta ja 
sitä ympäröivät vasallivaltiot tottelevat Putinin käskyjä. 
Toinen, jota on vielä vaikeampi ymmärtää, on se, että 
hän kuvittelee Venäjän ortodoksisella kirkolla olevan 
messiaaninen tehtävä pelastaa maailma siitä moraali-
sesta rappeutumisesta, joka on ominaista lännelle.

Kolmas ajatus on se, ettei ole hyväksyttävää, että 
Ukraina lähestyy Eurooppaa, koska silloin voi käydä 
niin, että Ukrainassa omaksutaan oikeusvaltio, demo-
kratia, ja venäläisetkin saattavat nähdä, että naapurivaltio 

pärjää paljon paremmin. Ja että siellä on sellaista, jota 
mekin haluttaisiin, tämähän on aivan sietämätön ajatus.

Näistä ideoista siellä Putinin takaraivossa seuraa pal-
jon pahaa tällä hetkellä. Kuten sanoin, ideat muokkaavat 
maailmaa hyvässä ja pahassa. Nyt sitten ollaan siinä 
tilanteessa, jossa on ideoiden taistelu - autoritaarinen 
hallinto, diktatuuri vastaan länsimainen demokratia.

Entä poliitikkojen rooli tällä hetkellä? Sanoit 200 
miljardöörin vedonneen, että heitä verotettaisiin 
rankemmin, ja gallupeissa yli 80% suomalaisista sa-
noi, että haluaisivat meidän menevän Natoon, ja että 
Ukrainaa on autettava niin kauan kuin Ukraina sitä 
tarvitsee. Sen jälkeen poliitikot sanovat tämän sa-
man. Onko niin, että poliitikot laahustavat kansalais-
mielipiteen perässä, että nyt uskaltaa sanoa?
Voi se olla joissakin tapauksissa niin. Jos kansan mie-
lipide on vahva ja poliitikot toimivat sen mukaan, niin 
onko se huono asia, edellyttäen, että kansa on sivis-
tynyt ja tietää, mitä haluaa. Nato on vähän erityinen 
esimerkki, siinähän kävi niin, että kansa muutti yhtäk-
kiä mielipiteensä, mutta kaiketi siinä samanaikaisesti 
poliitikotkin muuttivat mielipiteensä.

Eivätköhän kaikki Suomessa muuttaneet yhtä aikaa 
mielipiteensä. Kun on se optio, niin sitä pitäisi käyttää.

Entä sitten sote-uudistus – on sanottu, että seuraava 
budjetti on ennätyslukemissa ilman sote-uudistusta-
kin. Miksi sote-uudistus, kun varmasti suuri osa ih-
misistä haluaisi vain toimivan omalääkärisysteemin?
Sote-uudistus on kyllä niin monimutkainen asia, ettei 
ole varmaa, onko kansalaisilla edellytyksiä arvioida, että 
onko terveydenhuolto parempi jättää kunnille, vaiko 
niin kuin Norjassa, jossa se on valtion vastuulla. Vai onko 
tällainen hyvinvointialueiden järjestelmä hyvä?

Mutta se on totta, että kansalaiset saattavat olla sitä 
mieltä, että omalääkärijärjestelmä olisi hyvä. Monessa 
maassa se toimii hyvin. Siinä voisi olla paikka vaikka 
kansalaisaloitteelle, enkä usko, että se olisi millään 
tavalla mahdoton ajatus.

Kirjoitat, että ”Syvän vakaumuksen omaksuneilla 
ihmisillä on taipumus kieltää faktat ja todellisuus, 
jos ne ovat ristiriidassa oikeana pidetyn poliitti-
sen tai uskonnollisen uskomuksen kanssa. Tämän 
vuoksi poliittinen väittely usein, ja ajoittain talous-
poliittinenkin keskustelu, ilmentää faktaresistens-
siä, mielipiteet eivät muutu, vaikka faktat sitä puol-
tavat. Sen sijaan keksitään erilaisia syitä uskomus-
ten ja tosiasioiden välisten erojen selittämiseksi”. 

Monet ihmiset nyt kaipaavat aatteellisuutta puo-
lueisiin, kun tuntuu, että ihan sama, ketä äänestää. 
Mutta onko siinä aatteellisuudessa juuri tuo riski, 
että laitetaan aatelasit päälle ja faktat ohitetaan?
Kognitiivinen dissonanssi on psykologien hyvin 
tunnistama ilmiö. Eli ihmisillä on vahva taipumus 
pitää kiinni niistä kannoista, jotka ovat omaksuneet. 
Ihmiset valikoivat sitä informaatiota, joka tukee tätä 
heidän ennakkoluuloaan, sen he ottavat vastaan, mutta 
sellaista, joka on ristiriidassa, se pyritään torjumaan. 
Ja usein ajatellaan, että se, mikä on hyvä minun kannal-
tani, on hyvä koko maailman tai ainakin koko yhteis-
kunnan kannalta.

Minä ainakin olen sitä mieltä, että politiikan pitäisi 
nojata tutkittuun tietoon, mutta sitä tutkittua tietoa ei 
aina olla halukkaita ottamaan vastaan. Vaikkapa ilmas-
tokiriisi – onhan monia tahoja, jotka eivät halunneet 
uskoa siihen, vaikka tieteellinen evidenssi todentuu 
koko ajan.

Imagoteollisuus syntyi 50-luvulla Amerikassa. Histo-
rioitsija Daniel Boorstin kirjoitti jo 1962, että ”Eläm-
me näennäistodellisuudessa, jota media luo ja ylläpi-
tää. Kadotamme yhteytemme todellisuuteen. Ennen 
suurmiehet olivat ihailtuja rohkeutensa, urotekojen-
sa vuoksi. Tänä päivänä ei ole sankareita, on vain jul-
kisuuskoneiston tuottamia kuuluisuuksia, jotka ei-
vät ole näyttäneet suuruuttaan missään tosipaikassa.” 
Toimittaja, tietokirjailija Risto Uimonen sanoo kir-
jassaan ”Pääministerin puhuva pää”, että tv voi nostaa 
ja laskea poliitikkoja sillä perusteella, ovatko he hy-
viä vai huonoja tv:ssä. ”Juho Kusti Paasikiven kaltais-
ten tekohampaita louskuttavien johtajien aika on aut-
tamattomasti ohi.” Kuinka iso merkitys tällä on, että 
meidän poliitikkojemme täytyy olla hyviä esiintyjiä, 
mielellään kauniita ja nuoria?
Uskon, että se on totta, että mediakulttuuri on muutta-
nut menestymisen edellytyksiä, pitää olla sanavalmis 
ja kykenevä esiintymään. Jos ajattelen vaikkapa Rafael 
Paasiota - tai miksi ei juuri Paasikiveä ja entistä parturi 
Fagerholmia – ei heillä olisi menestymisen edellytyk-
siä. Se on mielestäni aito ongelma, eihän se viisaus 
välttämättä ole sama asia kuin se, että pystyt iskevästi 
esiintymään televisiossa. Tässä on epäilemättä pulma, 
jonka toivoisi median itsensä pystyvän ottamaan jolla-
kin tavalla huomioon.

Toinen asia on se, että et sinä tänä päivänä pääse 
parturina ministeriksi. Nyt pitää osata kieliä, olla 
korkeakoulutus. Ja tämäkin on vähän pulmallista sillä 
tavalla, että vaikka sinulla on korkeakoulutus ja osaat 
kieliä, ei se tarkoita, että olet välttämättä viisas. Meillä 
on paljon korkeasti koulutettuja - miehiä ennen kaik-
kea – jotka ovat tehneet sellaisia päätöksiä, joista koko 
yhteiskunta on kärsinyt.

90-luvun laman seurauksena jouduttiin ottamaan 
huostaan 3000 lasta enemmän kuin aiemmin, vuo-
den -95 jälkeen sanotaan oppimistulosten romahta-
neen. Opittiinko 90-luvun lamasta mitään?
Toivon, että on opittu, ettei nyt leikattaisi sellaisia 
menoja koulutuksessa ja mielenterveyspalveluissa ja 
monissa muissa, jotka ovat ennalta ehkäiseviä. Kun 
niitä leikataan, edessä on suurempia ongelmia. Luu-
len, että tänä päivänä ymmärretään paremmin, ettei 
pitäisi lähteä lapsi- ja perhepolitiikasta tai koulujärjes-
telmästä leikkaamaan.

Ja olisi pitänyt oppia ainakin se, että varomaton 
asenne rahoitusjärjestelmää kohtaan voi johtaa kriisiin, 
jonka juurisyitä olivat varomaton pankkien säätely ja 
valuutan säännöstelyn purkaminen, joka Suomessa 
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tapahtui. Se oli jossain mielessä ehkä väistämätön ajan 
myötä, mutta tapahtui äkillisesti ja varomattomalla 
tavalla, ja johti tähän. Luulen, että se on ymmärretty, ja 
Euroopan keskuspankissakin paljon huolta kannetaan 
siitä, onko rahoitusjärjestelmä vakaa. Se on vain hirveän 
vaikea asia, ja vaatisi parempaa kansainvälistä yhteis-
työtä, koska se on globaali järjestelmä tänä päivänä.

Tietokirjailija A-P. Pietilä kirjoitti tuolloin, että eni-
ten pankkikriiseistä maksavat veronmaksajat, kos-
ka valtio rientää aina apuun, vaikka pankkikriiseil-
le on ominaista, että niiden synnyn taustalta löytyvät 
pankkien omat virheet. Eikö nyt taas tapahdu tämä 
sama, että veronmaksajat pannaan maksumiehiksi?
Ennusteet saattavat olla oikeassa, että Suomessa on 
lievä taantuma edessä, ja silloin tuo vaara on ilmeinen. 
Kun korot olivat niin pitkään tavattoman matalat, syn-
tyi riskipitoisia rahoitusrakennelmia ja luotonantoa 
kasvatettiin liikaa. Ja jos nyt kiinteistöjen hinnat laske-
vat jyrkästi ja jos se jatkuu, voi tulla suuria vaikeuksia 
monelle kotitaloudelle tai kiinteistönomistajille. Se 
taas heijastuu pankkeihin, joille voi tulla tappioita.

Jos ollaan taas lähellä pankkikriisiä, niin kyllähän 

viranomaiset tulevat apuun, onhan se nähty monta 
kertaa. Siellä taustalla on se, että rahoitusjärjestelmässä 
otetaan liikaa riskejä, koska tiedetään, että jos hyvin 
menee, niin me rikastutaan. Ja jos huonosti menee, niin 
veronmaksaja kuittaa laskun. Ja sehän on aivan sairas 
järjestelmä. Sitä on yritetty korjata globaalin finanssi-
kriisin jälkeen niin, että vaaditaan pankeilta parempaa 
vakavaraisuutta ja tiukennettua säätelyä, mutta rahoi-
tusjärjestelmä on hirveän mutkikas.

Minusta nykyisen markkinatalouden tai kapitalismin 
suurimpia ongelmia on se, että koska tahansa voi syntyä 
suuria ongelmia tässä rahoitusjärjestelmän puolella.

Michelle Obama sanoi ensimmäisessä kirjassaan, 
että miehensä vaalikamppailun aikaan hän rentou-
tui katsomalla morsiuspukuohjelmaa tv:stä.  
Miten sinä rentoudut?
Rentoudun perhepiirissä ja musiikin parissa ja luke-
malla hyvän kirjan.

Mitä suosittelisit?
Viimeksi luin Kari Hotakaisen ”Opetuslapsi”.  
Kyllä se oli minusta ajatuksia herättävä kirja.

LUKIJALTA /  NATASHA VAALGAMAA, MERVI LUNDMARK    NATASHA VAALGAMAA

Tuomiokirkossa vierailee vuosittain yli 500 000 
kävijää. Erityisesti kesäkautena siellä piipahtaa 

turisteja niin kotimaasta kuin ulkomailta. Osa haluaa 
hiljentyä ja istua vaikka hetken kirkonpenkissä, toiset 
taas katsella arkkitehtuuria, ja jotkut vaihtaa muutaman 
sanan henkilökunnan kanssa. Tähän kaikkeen on mah-
dollisuus maanantaista perjantaihin klo 18–21 kesä-
elokuussa, jolloin vierailijoita ovat vastaanottamassa 
ystävälliset Kirkon avoimet ovet -päivystäjät.

Kesäkaudelle 2023 etsitään nyt uusia Kirkon avoi-
met ovet -päivystäjiä. Vaatimuksena on jonkin kristilli-
sen kirkon jäsenyys, vähintään 18-vuoden ikä ja kiinnos-
tus kyseistä vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Järjestämme 
kaksi koulutusiltaa: to 4.5. klo 17.30 Tuomiokirkon 
kryptassa ja ti 6.6. klo 18 Tuomiokirkossa, joista toiseen 
tai molempiin uudet päivystäjät voivat osallistua. 

Tervetuloa vapaaehtoistyöntekijäksi kirkkoon!
Helsingin tuomiokirkon ovet ovat avoinna kesällä arki-iltaisin  
– uusia, vapaaehtoisia päivystäjiä tarvitaan 

Tuomiokirkko on yksi Helsingin suosituimmista nähtävyyksistä. Juuri nyt haetaan uusia, 
vapaaehtoisia päivystäjiä pitämään kirkkoa avoinna arki-iltaisin kesäkaudella 2023. 

Miksi Kirkon avoimet ovet -päivystäjäksi kannattaa 
tulla? Päivystäjänä voi kohdata ympäri maailmaa tule-
via vierailijoita ja tehdä heidän vierailukokemuksestaan 
myönteisen. Päivystäminen on mukavaa ja vaihtelevaa 
parityötä tai kolmen hengen tiimityötä.

Vapaaehtoinen päivystäjä Mervi Lundmark: 
”Monet turistit ovat Tuomiokirkosta hyvin kiinnostu-
neita. Vapaaehtoisena voin mielestäni auttaa matkaili-
joita, Helsinkiä ja Tuomiokirkkoa”.

Tervetuloa vapaaehtoistyöntekijäksi!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Helsingin tuomiokirk-
koseurakunnan kansainvälisen työn koordinaattori, 
Natasha Vaalgamaa p. 050 383 5513, natasha.vaalga-
maa@evl.fi
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Sodan jälkeen, vuosina 1948–63 Suomessa oli 16 
hallitusta, jotka loivat Suomen hyvinvointivaltion 
perustan lainsäädäntöä uusimalla ja lakeja säätämällä. 
Päätettiin lapsilisistä v. -48, uudesta kansaneläkelaista 
v. -56, sairausvakuutuslaista v. -63, työttömyyskor-
vauksista v. -67, peruskouluun siirtymisestä v. -68 ja 
kansanterveyslaista v. -71.

Säännölliset tv-lähetykset aloitettiin Suomessa 
1957. Siihen asti kansa näki poliitikkoja vain vaalitilai-
suuksissa ja sanomalehtien valokuvissa tai kuuli äänen 
radion kautta.

Valittiinko eduskuntaan aiemmin erilaista väkeä 
kuin tänä päivänä, tv:n, Twitterin, Facebookin ja lu-
kemattomien aikakauslehtien aikaan?

HANNU LEHTILÄ: Aloitin Ylen tv-uutisissa 1975. 
Televisio tuotti jo siihen aikaan runsaasti kansan-
edustajia, muun muassa Niilo Tarvajärvi (Laatikko 
-leikki), Kyllikki Stenros (myöh. Virolainen, Tänään 
kotona, MTV), Pertti Salolainen (Ylen Lontoon kir-
jeenvaihtaja) sekä Seppo Tikka (TV-uutiset, politii-
kan toimittaja) ja Ralf Friberg (Ylen uutispäällikkö).

Maakunnista valitut kansanedustajat olivat lähem-
pänä valitsijoitaan, heidät oli melkein ”käsin poimittu” 
tupailloista, työväentaloilta, kansallisseuroista ja puolue-
organisaatioista. Useat olivat erittäin taitavia puhujia.

ANTONIA BERG: Tv:n, sosiaalisen median ja leh-
tien kautta tavoitetaan tietysti laajempaa yleisöä kuin 
esimerkiksi toreilla. Ehdokkaat kiertävät kuitenkin 
myös edelleen tapaamassa ihmisiä kasvotusten.

Etenkin puolueiden johtohenkilöt matkustavat 
ympäri maata tapaamassa äänestäjiä, ja tämä on tärkeä 
osa puolueiden vaalityötä.

Sosiaalinen media vaikuttaa myös ehdokkaiden 
kampanjatyöhön. Monet käyttävät kaikkia mahdollisia 
kanavia kuten youtube, instagram, twitter, facebook ja 
tiktok yms. saadakseen näkyvyyttä.

Myös kansanedustajat käyttävät sosiaalista mediaa 
paljon tänä päivänä. Tehdään livelähetyksiä ja vide-
oita, joissa kerrotaan itselle tärkeistä aiheista kaikilla 

VAALIEN ALLA
Mirja Pyykkö kysyy
Kruununhaassa asuvat  
politiikan toimittajat vastaavat

Hannu Lehtilä Yle 1970–2008

Matti Maunu MTV 1986–2017

Antonia Berg Yle, MTV 2007–

eri some-alustoille. Edustaja voi sillä tavalla itse olla 
suoraan yhteydessä äänestäjiinsä ja esimerkiksi kertoa, 
mitä on saanut aikaiseksi kansanedustajana.

TV:n vaalitentit ovat tietysti myös hyvin suosittuja. 
Ihmiset ovat kiinnostuneita näkemään, miten poliitikot 
pärjäävät keskenään keskusteluissa. Poliitikkojen ja 
politiikkaan pyrkivien kannattaa olla läsnä niillä alus-
toilla, missä ihmiset ovat. Nykyään monet äänestäjät, 
etenkin nuorempi sukupolvi, hakee tietoa ehdokkaista 
sosiaalisesta mediasta perinteisen median lisäksi.

Eduskunta on ikään kuin läpileikkaus Suomen kan-
sasta parhaimmassa tapauksessa. Suurin huoli tietysti 
on, jos äänestysaktiivisuus laskee. Naisia on nykyään 
eduskunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Vuonna 1907 eduskuntaan valittiin 19 naista. Eli eri-
laista väkeä valitaan tänä päivänä kuin 100 vuotta sitten. 
Mutta tämä johtuu varmaan enemmän naisen aseman 
muutoksista kuin mistään muusta.

Ovatko vaalikampanjat muuttuneet siitä,  
kun sinä aloitit työsi?

HL: Kyllä. Muutos on ollut suuri. Netti - yleensä tek-
nologian huima kehitys - on tehnyt vaalikampanjoista 
salakavalan pitkiä. Nyt koronan jälkeen taas tavataan 
ihmisiä, mikä on koko edustuksellisen demokratian 
peruskivi. Katselin 5.2.2023 Hakaniemen Maalais-
markkinoilla suurella mielihyvällä puolueiden vaaliko-
jujen ympärillä ollutta pöhinää.

MATTI MAUNU: Ovathan ne muuttuneet, mutta 
vähemmän kuin luulisi. Äänestäjien henkilökohtainen 
tapaaminen on yhä tehokkain tapa. Tietysti tavat ovat 
muuttuneet siitä, kun SMP:n Eino Poutiainen kiersi 
mopollaan 70-luvun alussa ja räknäsi lyijykynällä tu-
losillassa, että ”teillä on kyllä nyt ihan väärät tulokset” 
– ja oli oikeassa.

Puolue-eliitti juoksee tv:n ajankohtaisohjelmissa 
kaiken aikaa. Kaikki ovat Facebookissa ja Twitterissä ja 
moni suree taakse jäänyttä nuoruutta Instagramissa, kun 
maailman nuorin pääministeri Sanna Marin on kerännyt 
miljoona seuraajaa. Valitut kansanedustajat ovat fiksua 
väkeä, yli puolella takanaan akateeminen tutkinto.

AB: Aloitin politiikan toimittajana tammikuussa 
2007. Silloin ei ollut sosiaalista mediaa, ja ehdokkaita 
löytyi puolueiden vaalitupien ulkopuolelta jakamassa 
lehtisiä ohikulkeville.

Facebook rantautui Suomeen vasta 2007, eikä sosi-
aalista mediaa käytetty vaalikampanjoissa juurikaan 

silloin. Suurimmalla osalla oli sentään omat nettisivut.
Vaalimainokset tv:ssä, radiossa ja lehdissä olivat 

vielä tärkeämmät kuin tänä päivänä. Vaalikoneita oli 
vain muutama. Tänä päivänä lähes kaikilla mediata-
loilla ja monilla yhdistyksillä on omat vaalikoneensa. 
TV oli silloin todella tärkeä edustajien näkyvyyden 
kannalta kuten vielä tänäkin päivänä. Mutta tosiaan 
kuten edellisessä kysymyksessä kuvailin, somekanavat 
ovat yhä tärkeämpi väline poliitikoille.

Mitkä olivat oman urasi ajan isot kysymykset?

HL: Presidentti Urho Kekkosen pitkä kausi päättyi 
1982 ja Suomi siirtyi Mauno Koiviston aikaan. Se oli 
suuri sisäpoliittinen murros. 1990-luvun lama ja Esko 
Ahon pääministeriys. Kommunismin romahtaminen, 
Moskovan vallankaappausyritys ja kylmän sodan 
päättyminen. Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa. 
Ja vuosi 2000, kun Suomi sai ensimmäisen naispresi-
dentin, Tarja Halosen. Suomi asemoitui uudelleen niin 
EU:hun kuin Nato-kumppanuuteenkin.

MM: Varmaankin Koiviston ratkaiseva rooli demok-
ratian puolustajana Kekkosen jälkeen. Suomettumisen 
harhat ja iänikuinen natokysymys, joka häiritsi erityi-
sesti Tarja Halosta.

Populismi. Persut -tavallisten ihmisten tavallinen 
puolue? Miksei, mutta sillä erotuksella, ettei edellinen pj. 
pahoitellut koskaan rasistisia puheitaan. Ja EU-puheet, 
muistutan, että Brexit-huijaus köyhdyttää brittejä vuosi-
tasolla noin 130 miljardilla – ja enemmistö jo katuu.

Mutta vaalien alla puolueiden ideologia nousee 
pintaan, vastustajista rakennellaan olkiukkoja ja tutkit-
tua tietoa sovelletaan valikoivasti. Niin tälläkin kertaa.

Nyt poliittinen päätöksenteko on ajautunut suoranai-
seen umpikujaan, josta viime aikoina on puhunut mm. 
Osmo Soininvaara. Kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, 
mutta niistä ratkaisuista puhuminen saattaisi viedä äänes-
täjät. Umpikuja tulee huonoon aikaan. Talouden luvut 
näyttävät, että Suomi on pudonnut pohjoismaiden kyy-
distä ja on matkalla kehitykseen, joka viittaisi enemmän 
etelä-eurooppalaisiin maihin kuten Italiaan.

Hallituksen muodostamisesta tulee äärimmäisen 
vaikeaa. Varoitus tulee vuodelta 2011. Jyrki Kataisen 
hallitusneuvottelut kestivät tasan kaksi kuukautta. Neu-
votteluista tuli aina apean näköisiä ihmisiä, joten ei ollut 
ihme, että sixback-hallituksen vetäminen oli sietämä-
töntä. Katainen oli hermoromahduksen partaalla ja sai 
vamman sieluunsa. Ongelma oli se, että kaksi suurinta 
puoluetta (SDP ja Kok.) oli menettänyt enemmistönsä.
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markkinoilla suurella mielihyvällä puolueiden vaaliko-
jujen ympärillä ollutta pöhinää.
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losillassa, että ”teillä on kyllä nyt ihan väärät tulokset” 
– ja oli oikeassa.

Puolue-eliitti juoksee tv:n ajankohtaisohjelmissa 
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moni suree taakse jäänyttä nuoruutta Instagramissa, kun 
maailman nuorin pääministeri Sanna Marin on kerännyt 
miljoona seuraajaa. Valitut kansanedustajat ovat fiksua 
väkeä, yli puolella takanaan akateeminen tutkinto.
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lehtisiä ohikulkeville.
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silloin. Suurimmalla osalla oli sentään omat nettisivut.
Vaalimainokset tv:ssä, radiossa ja lehdissä olivat 

vielä tärkeämmät kuin tänä päivänä. Vaalikoneita oli 
vain muutama. Tänä päivänä lähes kaikilla mediata-
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MM: Varmaankin Koiviston ratkaiseva rooli demok-
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pintaan, vastustajista rakennellaan olkiukkoja ja tutkit-
tua tietoa sovelletaan valikoivasti. Niin tälläkin kertaa.

Nyt poliittinen päätöksenteko on ajautunut suoranai-
seen umpikujaan, josta viime aikoina on puhunut mm. 
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ihme, että sixback-hallituksen vetäminen oli sietämä-
töntä. Katainen oli hermoromahduksen partaalla ja sai 
vamman sieluunsa. Ongelma oli se, että kaksi suurinta 
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Oman urani valopilkkuja olivat valtiovierailut. 
Nykyisin ei ole oikeastaan enää valtiovierailuja. Ne 
ovat muuttuneet päivän, parin turpoahdetuiksi neuvot-
teluiksi tai monenkeskisiksi tapaamisiksi.

Silloin kun minä seurasin valtiovierailuja median 
edustajana, ne kestivät usein 10 päivästä kahteen 
viikkoon. Se oli ylellistä, kun ottaa huomioon, että 
MTV:lle kuvan linkkaus oli siihen aikaan niin kallista, 
että sovittiin ettei ihan joka päivä tehtäis juttua. Koi-
viston aikana oli useita vierailuja Neuvostoliittoon ja 
Venäjälle. Yhden matkan aikana tehtiin pitkiä reissuja 
eri puolelle laajaa maata.

Erityisesti muistan matkan, joka tehtiin pere-
stroikan aikana. Turvamiesten levottomuus pisti heti 
silmään. He olivat turhautuneita ja kiukkuisia, kun ei 
voinut koko vierailun aikana koskea vodka-pulloon. 
Uudet määräykset.

Kiukuspäissään he järjestivät suomalaisille toimit-
tajille tarkastuksen, kun en löytänyt turvalappuani mis-
tään. Normaalistihan annetaan uusi lappu tilalle. Mutta 
ei nyt. Turvamiehet tyhjensivät lentokoneesta kaikki 
matkalaukut. Sitten piti etsiä sitä minun lappuani. Ei 
löytynyt. Sitten samat turvamiehet heittivät laukut 
takaisin ruumaan. Ja matka jatkui.

AB: Sanoisin, että tämän hetken kysymykset ovat suu-
rimmat urallani tähän asti. Kukapa olisi uskonut reilu 
vuosi sitten, että käydään sotaa Euroopassa? Lähes yh-
dessä yössä Suomen Nato-jäsenyys tuli ajankohtaiseksi, 
kun turvallisuusympäristömme muuttui radikaalisti.

Muutenkin tämä vaalikausi on ollut hyvin poikkeuk-
sellinen. Ensin korona – ei sellaistakaan pandemiaa olisi 
voinut kuvitella etukäteen - ja sitten vielä sota.

Määräävätkö äänestäjät nykyisin  
gallup-vastauksillaan politiikan suunnan?

HL: Niin näyttää tapahtuvan, kun kysytään tärkeim-
mistä asioista. Puolueet kopioivat ne vaaliohjelmiinsa 
melkein siinä järjestyksessä, kun kansa on ne listannut; 
terveydenhuolto, koulutus, talous jne.

MM: Naton kannatus oli pitkään 25 %:n luokkaa. 
Nato-puheita pidettiin epärealistisina, lähinnä kiusan-
tekona. Eli kyllä.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Teko oli niin 
röyhkeä, että se avasi ihmisten silmät käytännössä 
yhdessä yössä ja vastustajat joutuivat tekemään  
canossan-matkan.

AB: Kansanedustajat seuraavat tietysti ajan trende-
jä ja yleistä keskustelua yhteiskunnassa siinä missä 
muutkin. Päätösten pitää kuitenkin nojata tietoon ja 
faktoihin, ei mielipidemittauksiin.

HL: Valuvatko vaalivoitot hukkaan  
- kuinka suuri tai pieni osa vaalilupauksista  
todentuu vaalien jälkeen?
Tässä pätee tavallaan geopolitiikan sääntö: suurten 
puolueiden suuret vaalivoitot toteuttavat paremmin 
niiden vaalilupauksia kuin pienten tai keskisuurten 
puolueiden vaalivoitot.

Seuraako sitä kukaan?
No, eipä juuri. Työläs vastuu lankeaa medialle.

MM: Media ja oppositio nyt seuraavat ainakin.

AB: Valuvatko vaalivoitot hukkaan  
- kuinka suuri tai pieni osa vaalilupauksista  
todentuu vaalien jälkeen?
Politiikassa on kyse yhteistyöstä ja kompromisseista. 
Vaaleihin mennään omalle puolueelle tärkeillä asioilla.

Hallitusneuvotteluissa tehdään sitten kompromis-
seja puolin ja toisin, jotta hallitusohjelma saadaan aikai-
seksi. Puolueilla on usein joitakin kynnyskysymyksiä, 
joista he eivät suostu luopumaan. Joskus niistäkin kui-
tenkin joustetaan, syystä tai toisesta.

Seuraako sitä kukaan?
Puolue saa kyllä kuulla siitä, jos se kääntää takkinsa 
jossain asiassa. Mutta mikään puolue ei voi toimia poli-
tiikassa, jos se ei ole valmis kompromisseihin.

Äänestäjät muistavat usein, jos puolue on toiminut 
päinvastaisesti kuin mitä puolue on luvannut vaalikam-
panjassaan. Esimerkkinä keskustan, kokoomuksen ja 
perussuomalaisten koulutuslupaukset ennen vuoden 
2015 eduskuntavaaleja. Vaikka puolueet lupasivat, että 
koulutuksesta ei leikata, näin kuitenkin tehtiin ja siitä 
puolueet ovat saaneet kuulla.
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Näkymä Siltavuorelta Katajanokan kasarmin suuntaan n. 1870. Vasemmassa reunassa näkyy, miten Kristianinkadun ja 
Kulmakadun tonteilla rakennukset ovat kaivautuneet niin syvälle kallioon kuin on mahdollista, oikealla Liisankadun patriisitaloja 

puutarhoineen. Taiteilija on kuvassaan saanut hienosti esiin kolossaalisen arkkitehtuurin ja miljoonia vuosia kestäneen 
peruskallion kohtaamisen dramatiikkaa. C. A. Hårdh.

K ruununhakalainen kirjailijamme Jörn Donner on 
aloittanut erään kotikaupungistaan kertovan tari-

nan näin: ”Kaupungin nimi on Helsinki. Se perustettiin 
vuonna 1550, mikä on varsin etäällä sekä ajallisesti että 
maantieteellisesti. Perustaja, Ruotsin kuningas Kustaa 
Vaasa, pakkosiirrätti porvareita eri tahoilta asettumaan 
paikkaan, jota ei ollut olemassa. Heti kun hän käänsi kau-
pungille selkänsä katosi myös suurin osa porvareista”.

Tottelemattomia olivat myös asukkaat, jotka eivät 
rakentaneet kaupunkia sille osoitetulle eteläisemmälle 
niemelle, vaan itselleen tutummille kallioille Vantaan-
joen suulla. Kauppa ei käynnistynyt, sota syttyi.

Tarmokas uudistaja, kenraalikuvernööri Pietari 
Brahe ryhtyi toimeen 1640, perusti Turkuun yliopiston 
ja siirrätti jokisuussa kituvan Helsingin nykyiselle pai-
kalleen. Santahaminaa ja Sörnäistä tutkailtiin ensin, ja 

alustava kaava laadittiin kohtaan, johon nyt on noussut 
Kalasataman kaupunginosa. Lopulta osuttiin Viron-
niemelle, ja sinne lähtevät asukkaat alkoivat haalia talo-
jensa hirsiä mukaansa.

Mutta vanhat tutut, sota, rutto ja nälänhätä seurasi-
vat uuteenkin paikkaan. Ja kun isonvihan jälkeen 1721 
asukkaat alkoivat palailla koteihinsa, oli kokonaan pala-
neesta ja tallotusta keskustasta jäljellä vain kellotapulin 
kivijalka. Tonttien rajatkin olivat hävinneet.

Rakentaminen aloitettiin kirkosta ja raatihuoneesta 
– edettiin yksi talo kerrallaan – sekä ryhdyttiin suun-
nittelemaan puolustusjärjestelmää kaupungin edustalla 
oleville saarille. Linnoitusupseeri Augustin Ehrensvärd 
tarkasti maaston 1747 ja rakentaminen alkoi seuraa-
vana vuonna. Jo pari vuotta myöhemmin töissä oli 
puolet maan armeijasta, 6400 miestä. Viapori valmistui 

Viimeinen vilkaisu

C. W. Gyldénin kartta vuodelta 1838: Kruununhaka ja Katajanokka.

1790-luvulle tultaessa. 
Kaupankäynti oli alkanut 
kukoistaa. Vuonna 1804 
Helsingin laivasto oli 
Suomen suurin ja Itäme-
ren merkittävin.

Vain viisi vuotta myö-
hemmin kaikki kellahti 
uuteen asentoon: Viapori 
oli antautunut ja Suomi 
oli liitetty Venäjään 1809. 
Aleksanteri I hyväksyi 
vuonna 1812 Helsingin 
Suomen pääkaupungiksi, 
koska se oli nyt maan 
väkirikkain ja sijainnil-
taan hyvä. Keisari lähetti 
paikalle oman arkkiteh-
tinsä, saksalaisen C. L. 
Engelin, joka yhdessä 
jälleenrakennuskomitean 
puheenjohtajaksi vali-
tun J. A. Ehrenströmim 
kanssa uudisti niin ase-
makaavan kuin arkkitehtuurinkin.

Suurtori satavuotiaine rakennuksineen purettiin ja 
laajennettiin, katuja oikaistiin ja uusia louhittiin kovalla 
kädellä ruutukaavan mukaan. Julkiset rakennukset 
määrättiin rakennettavaksi kivestä. Uusi ja kaikin puo-
lin ajanmukainen eurooppalainen pääkaupunki hou-
kutteli asiantuntijoita ja turisteja.

Jotain tämän tapaista saattoi liikkuakin valoku-
vaaja C. A. Hårdhin mielessä, kun hän vuoden 1870 
tienoilla seisoi ilta-auringon paisteessa Siltavuoren 
huipulta kaakkoon viettävällä rinteellä katselemassa 
Pohjoissataman ylitse Katajanokan suuntaan. Kasar-
min rakentaminen oli ollut listalla ensimmäisenä, 
rakennusryhmä alkoi kohota purettavaksi tuomitun 
kalastajakylän viereen 1816.

Kruununhaka oli jo 1830-luvulla rakennettu 
Liisankatua myöten täyteen yksi- ja kaksikerroksisia 
puutaloja, komeitakin. Kaavoittamattomien kallioiden 
ympärille oli kiertynyt vapaamuotoisempi pienta-
loalue, jossa oli aukko Oikokatu 7:n kohdalla. Siinä 
kuvaaja tähtäili. Etualalla poikaporukka omissa puu-
hissaan, taaempana oikealla kymmenhenkinen ryhmä 
seuraamassa tapausta. Ehkä työ oli tilattu tai ehkä 
kuvaaja itse oli halunnut ikuistaa näkymän, ennen kuin 
se peittyisi korkeiden kivitalojen taakse. Uusi asema-
kaava ja -järjestys astuivat voimaan 1875.

Vuosisadan alussa painotekniikka oli kehittynyt 
nopeasti ja litografioina voitiin painaa paperille –myös 
värillisinä – melkein mitä vain: kuvia kirjoissa, lehdissä 
tai irtolehtinä, mutta puolimassa valokuva rynnisti 
esiin. Ensimmäisen valokuvan Helsingistä lienee otta-
nut P. C. Liebert 1857 Engelin Esplanadille suunnitte-
lemasta puisesta teatteritalosta, jota oltiin siirtämässä 
pois uuden kivisen teatterin tieltä.

Muita Helsingin-kuvaajia 1860–70-luvuilla olivat 
”hovikuvaaja” Eugen Hoffers, joka on yhä tunnettu 
Nikolainkirkon tornista vuonna 1866 ottamastaan pano-
raamakuvasta sekä useassa kaupungissa toiminut Char-
les Riis, joka oli aloittanut parturina ja jonka todellinen 
taidonnäyte on Kaivopuiston yleisestä taide- ja teolli-
suusnäyttelystä 1876 ottama upea stereokuvasarja.

Carl Adolph Hårdh (1835–75) oli opiskellut 
Ruotsin kuninkaallisessa taideakatemiassa ja ajatteli 
ryhtyä taiteilijaksi tultuaan Helsinkiin 1855. Talou-
dellisista syistä hänen oli kuitenkin toimittava valo-
kuvaajana. Hänellä oli valokuvausstudio Helsingin 
Seurahuoneella ja toinen Kluuvikatu 3:ssa. Suosittu 
kuvaaja otti paljon henkilömuotokuvia, mutta liik-
kui myös maastossa kuvaten Helsingin kaupunkia ja 
lähiympäristön maisemia. Tällaisista kuvista koottiin 
myös albumeita myyntiin.
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ja siirrätti jokisuussa kituvan Helsingin nykyiselle pai-
kalleen. Santahaminaa ja Sörnäistä tutkailtiin ensin, ja 

alustava kaava laadittiin kohtaan, johon nyt on noussut 
Kalasataman kaupunginosa. Lopulta osuttiin Viron-
niemelle, ja sinne lähtevät asukkaat alkoivat haalia talo-
jensa hirsiä mukaansa.

Mutta vanhat tutut, sota, rutto ja nälänhätä seurasi-
vat uuteenkin paikkaan. Ja kun isonvihan jälkeen 1721 
asukkaat alkoivat palailla koteihinsa, oli kokonaan pala-
neesta ja tallotusta keskustasta jäljellä vain kellotapulin 
kivijalka. Tonttien rajatkin olivat hävinneet.

Rakentaminen aloitettiin kirkosta ja raatihuoneesta 
– edettiin yksi talo kerrallaan – sekä ryhdyttiin suun-
nittelemaan puolustusjärjestelmää kaupungin edustalla 
oleville saarille. Linnoitusupseeri Augustin Ehrensvärd 
tarkasti maaston 1747 ja rakentaminen alkoi seuraa-
vana vuonna. Jo pari vuotta myöhemmin töissä oli 
puolet maan armeijasta, 6400 miestä. Viapori valmistui 

Viimeinen vilkaisu

C. W. Gyldénin kartta vuodelta 1838: Kruununhaka ja Katajanokka.
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Kaupankäynti oli alkanut 
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ren merkittävin.
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Suurtori satavuotiaine rakennuksineen purettiin ja 
laajennettiin, katuja oikaistiin ja uusia louhittiin kovalla 
kädellä ruutukaavan mukaan. Julkiset rakennukset 
määrättiin rakennettavaksi kivestä. Uusi ja kaikin puo-
lin ajanmukainen eurooppalainen pääkaupunki hou-
kutteli asiantuntijoita ja turisteja.

Jotain tämän tapaista saattoi liikkuakin valoku-
vaaja C. A. Hårdhin mielessä, kun hän vuoden 1870 
tienoilla seisoi ilta-auringon paisteessa Siltavuoren 
huipulta kaakkoon viettävällä rinteellä katselemassa 
Pohjoissataman ylitse Katajanokan suuntaan. Kasar-
min rakentaminen oli ollut listalla ensimmäisenä, 
rakennusryhmä alkoi kohota purettavaksi tuomitun 
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Kruununhaka oli jo 1830-luvulla rakennettu 
Liisankatua myöten täyteen yksi- ja kaksikerroksisia 
puutaloja, komeitakin. Kaavoittamattomien kallioiden 
ympärille oli kiertynyt vapaamuotoisempi pienta-
loalue, jossa oli aukko Oikokatu 7:n kohdalla. Siinä 
kuvaaja tähtäili. Etualalla poikaporukka omissa puu-
hissaan, taaempana oikealla kymmenhenkinen ryhmä 
seuraamassa tapausta. Ehkä työ oli tilattu tai ehkä 
kuvaaja itse oli halunnut ikuistaa näkymän, ennen kuin 
se peittyisi korkeiden kivitalojen taakse. Uusi asema-
kaava ja -järjestys astuivat voimaan 1875.

Vuosisadan alussa painotekniikka oli kehittynyt 
nopeasti ja litografioina voitiin painaa paperille –myös 
värillisinä – melkein mitä vain: kuvia kirjoissa, lehdissä 
tai irtolehtinä, mutta puolimassa valokuva rynnisti 
esiin. Ensimmäisen valokuvan Helsingistä lienee otta-
nut P. C. Liebert 1857 Engelin Esplanadille suunnitte-
lemasta puisesta teatteritalosta, jota oltiin siirtämässä 
pois uuden kivisen teatterin tieltä.

Muita Helsingin-kuvaajia 1860–70-luvuilla olivat 
”hovikuvaaja” Eugen Hoffers, joka on yhä tunnettu 
Nikolainkirkon tornista vuonna 1866 ottamastaan pano-
raamakuvasta sekä useassa kaupungissa toiminut Char-
les Riis, joka oli aloittanut parturina ja jonka todellinen 
taidonnäyte on Kaivopuiston yleisestä taide- ja teolli-
suusnäyttelystä 1876 ottama upea stereokuvasarja.

Carl Adolph Hårdh (1835–75) oli opiskellut 
Ruotsin kuninkaallisessa taideakatemiassa ja ajatteli 
ryhtyä taiteilijaksi tultuaan Helsinkiin 1855. Talou-
dellisista syistä hänen oli kuitenkin toimittava valo-
kuvaajana. Hänellä oli valokuvausstudio Helsingin 
Seurahuoneella ja toinen Kluuvikatu 3:ssa. Suosittu 
kuvaaja otti paljon henkilömuotokuvia, mutta liik-
kui myös maastossa kuvaten Helsingin kaupunkia ja 
lähiympäristön maisemia. Tällaisista kuvista koottiin 
myös albumeita myyntiin.
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Nuori Jörn Kristianinikadulla n.v. 1955. Kuva K-G Roos

VALOKUVAAJA JÖRN DONNER ESITELLÄÄN HAKASALMEN HUVILASSA  
31. MAALISKUUTA AVAUTUVASSA VALOKUVANÄYTTELYSSÄ

JÖRN DONNER – MATKALLA 1951–68
Mannerheimintie 13b • 31.3.–3.9.2023

Krunikkaan saimme Jörnin vaimolta, Bitte Westerlundilta, luvan kurkistaa 
Jörnin henkilökohtaisiin kuviin, jotka hän on tallentanut omaan albumiinsa.

Jörn ja isoveli Joakim, joka asuu 
edelleen Pohjoisrannan sukutalossa.

Jörn äidin kanssa Kappelin takana. 15-vuotias Jörn ja kultakala  
Pohjoisrannassa v. 1948.

Omat pojat, Johan s. 1955 ja Jakob s. 1959 sekä sukulaislapsia Ahdenkallion kartanolla Jörnin kuvaamana.
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 ELINA SIMONEN    MOJO ERÄMETSÄ

KRUUNUNHAASSA Pohjoisesplanadin ja Hele-
nankadun kulmassa sijaitseva Olo on saanut 

yhden Michelin-tähden aina vuodesta 2011 lähtien. 
Tähdestä päättää kolme eri tarkastajaa, jotka käyvät 

vuoden aikana testaamassa ravintolan. Kukaan ei tiedä, 
koska he tulevat tai miltä he näyttävät.

Legenda kertoo, että henkilökunta tuijottaa 
hermostuneena yksin aterioivaa, englantia puhuvaa 

KOSSU, 
POSSU JA 
PERUNA
Siinä moninkertaisesti palkitun 
ja Michelin-ravintola Oloa 
luotsaavan keittiömestari 
Pekka Terävän suosikit.

Pekka Terävä on sekä itse osallistu-
nut että mentoroinut nuoria kokkeja 
kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on 
saanut runsaasti palkintoja ja tun-
nustusta niin koti- kun ulkomailla.

herrasmiestä. Olisiko tuo… Pekka Terävä tuhahtaa: 
”Kaikkia on palveltava yhtä hyvin. Se yksin istuva voi 
aivan yhtä hyvin olla ulkomaalainen liikemies. Asiakas 
on meidän tähtemme ja tuomarimme”.

Michelin-tähteä himoitaan, mutta myös kritisoi-
daan: Mikä on tarkastajien asiantuntemus? Entä arvi-
ointiperusteet? Kuinka eri maiden keittiöitä voi edes 
verrata keskenään?

Legenda kertoo myös tähtien tuomasta stressistä. 
Tiedetään kokkeja, jotka ovat masentuneet tähden 
menettämisestä niin, että he ovat päätyneet itsemurhaan.

Nämäkään puheet eivät hetkauta Terävää: ”Minä 
suhtaudun positiivisesti Michelinin toimintaan. Nimet-
tömät tarkastajat takaavat riippumattoman arvion. 
Tähti lisää ravintolan ja sitä kautta esimerkiksi kaupun-
gin vetovoimaa. Olen iloinen, että Helsingin Palace sai 
kaksi tähteä. Siitä tuli suomalaisen ravintolakulttuurin 
edelläkävijä ja veturi.

”Totta kai tähti oli meille iloinen yllätys, ja sen 
vaikutuksen huomasi heti myös asiakasvirrassa, josta 
puolet muodostuu ulkomaalaisista ruokaturisteista. 
He ovat heimo, joka matkustaa maasta toiseen ruoka-
elämysten perässä ja valitsee ravintolansa Michelinin 
myöntämien tähtien perusteella. Nyt kun Kiina on 
koronan jälkeen avautumassa, odotellaan kiinalaisia 
ruokaturisteja.” Entä paine tähden pitämisestä?

”Tähteä pitää kunnioittaa ja sen saaminen velvoit-
taa myös pitämään sen. Mutta ei se vaadi erikoistoi-
menpiteitä tai -raaka-aineita. Tasoa on pidettävä päivit-
täin yllä joka tapauksessa, ja samat raaka-aineet tulevat 
kaikkiin Olo Collectionin neljään ravintolaan.” (Olo, 
Emo, Brasa, Ego).

”Yksi menestyksen perustekijä on pientuotta-
javerkosto, jonka tuotteiden – kasvisten, juuresten, 
lihan, kalan - laatuun voi luottaa sataprosenttisesti. Se 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos keittiömestarimme 
mielestä porkkana on seitsemän senttisenä makeim-
millaan, niin sen pituisina ne meille myös toimitetaan”, 
kuvailee Terävä.

Toinen perustekijä on henkilökunta. ”Sen jälkeen, 
kun Olo valittiin vuoden ravintolaksi vuonna 2009, 
oli meillä varaa palkata huippuosaajia töihin. Jokainen 
tietää jo aamulla, miten päivä tulee kulkemaan. Tun-
nemme toistemme työskentelytavat.”

”Varmasti pyörivä koneisto antaa luovuudelle mah-
dollisuuden. Ruoanlaitto on käsityötä, joka perustuu 
loputtomaan toistoon. Mitä enemmän toistoja, sitä 
varmempaa on onnistuminen. Ravintola-ala on fyysi-
sesti raskasta ja henkisesti vaativaa. Olen ollut mukana 

kokkikoulutuksessa, ja kiinnittänyt huomiota hyviin 
tapoihin, käyttäytymiseen ja kotikasvatukseen. Jos ne 
ovat kunnossa, pää kestää tämän alan.”

Kokkiohjelmista päätellen tatuointi on pakollista? 
”Eihän minullakaan ole tatuointeja. Tosin suunnittelen 
silakanruotoa ranteeseen”, hymähtää Terävä, joka pitää 
nimityksiä huippukokki, mestarikokki jne. lähinnä ilta-
päivälehtien termeinä, ja kokkiohjelmia viihteenä.

Perustamisvuonna 2006 Olosta tuli pohjois-
maisen ruokakulttuurin edelläkävijä. Se tarkoittaa 
lähiruokaa, ekologisuutta ja sesonkien kunnioittamista. 
Olossa tarjoilijoiden ei tarvitse enää kertoa millaisesta 
kanalasta munat tulevat. Asiakkaat tietävät muutenkin, 
että raaka-aineet on kestävästi tuotettu.

”Meidän raaka-aineemme ovat niin korkeatasoisia, 
että yksi tähti pohjoismaissa vastaa kahta tähteä muu-
alla. Voin todeta, että olemme oikealla polulla, kun 
käyn syömässä matkoillani Michelin-paikoissa.”

Ravintolarypäs Olo Collectionilla on kolme omis-
tajaa, joista Pekka Terävä on yksi. Hän antaa myös 
kasvot ravintoloille. Hän on mukana kaikessa, missä 
apua tarvitaan, samoin eri tapahtumissa, joissa ruoka 
on keskiössä, sekä avaamassa uusia paikkoja.

”Valitettavasti vuorokauden tunnit eivät enää riitä 
tekemään suorittavaa vuoroa”, sanoo Terävä. Nyt hän 
on lähdössä neuvottelemaan riisin tuottamisesta syk-
syllä avattavaan uuteen italialaiseen ravintolaan. Mikä 
tahansa riisi ei käy.

Terävä matkustaa Pohjois-Italiassa sijaitsevalle riisi-
tilalle, joka on suostunut – sattuman ja ystävyyssuhtei-
den ansiosta – toimittamaan riisiä tulevalle ravintolalle. 
”Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän arvostan 
yksinkertaisuutta”, sanoo Terävä. Juuri yksinkertaisuus 
miellyttää häntä italialaisessa ruuassa samoin kuin tapa 
syödä yhdessä, joka on ruokaakin tärkeämpää.

Kossu, possu ja perunat, siinä Pekka Terävän 
motto. Uudet suomalaiset perunat saavat kokin lähes 
lyyriseksi. Perunan kiertokulku on myös tärkeä: ensin 
tulevat timot, sitten annabellet, siiklit, syysperunat ja 
puikulat. Uudet perunat syödään silloin, kun niiden 
aika on, eikä niitä pakasteta talveksi. Koskenkorva taas 
hakkaa koska tahansa ulkomaiset kilpailijansa.

Kotimaisesta sianlihasta on poistettu rasva, jonka 
mukana poistuivat myös mehevyys ja maku. Olo 
käyttää vanhaa kunnon maalaispossua, jonka liha saa 
asiakkaat huokailemaan onnesta. Muualla porsas on 
saanut pitää rasvansa. ”Entä kuinka paljon näette liha-
via ihmisiä Italiassa tai Ranskassa”, kysyy Terävä.
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    SARI YLI-SALOMÄKI

Miten omaa oloa voisi arjen ohessa kohentaa?
”Ole välillä läsnä vain itsellesi, ota hyvinvoinnillesi 
säännöllisesti omaa aikaa!” neuvoo Minna Aapio Her-
mostorysta.

”Miksi ihonhoito unohtuu monelta, vaikka iho on 
haarniskamme maailmaa vastaan ja sen tehtävä on suo-
jata meitä?” Niina Vattulainen Pinni & Puuterista kysyy.

”Muista hyvän olon ylläpito ja anna ammattilaisten 

hoitaa sinua, ennen kuin joudutaan korjaamaan akuut-
teja oireita,” Emmi Lahti ja Essi Lahti Hello Me hyvin-
vointikeskuksesta korostavat.

Kaikki neljä korostavat, että ammattilaisina he mie-
lellään auttavat meitä löytämään oikean polun kohti 
parempaa oloa. Jos oikeita keinoja ei löydy oman osaa-
misen piiristä, he neuvovat eteenpäin toisten osaavien 
tekijöiden luo.

Hyvän olon tekijät
Olen kutsunut koolle neljä erilaisia hyvinvointipalveluita Kruununhaassa tarjoavaa yrittäjää, 
ja höyryävien teekuppiemme kera istahdamme juttelemaan seesteiseen hoitohuoneeseen. 
Oman alansa upeat ammattilaiset antavat vinkkejä hyvän olon lisäämiseen meille Krunan 
kiireisille työikäisille, aikuisuuteen kurkottaville nuorille ja varttuneille senioreille.

Minkälaisia hyvän olon palveluita  
Kruununhaassa on tarjolla?
Arjen kuormitus on monelle liikaa, joten Liisankadulta 
Pohjoisrantaan hiljattain muuttaneen Hello Me:n kehon 
ja mielen yhteyttä hoitava hieronta, osteopatia tai Body 
& Mind -valmennus sopii lähes jokaiselle. Sympaattisen 
intiimisti Kirjatyöntekijänkadulla palveleva Hermostory 
on erikoistunut hermoratahierontaan, jäsenkorjaukseen 
ja kliiniseen hypnoterapiaan. Sen naapurista löytyy 
kokonaisvaltaisia ihon- ja vartalonhoidon palveluja, kau-
neusmeikkejä sekä kampauksia tarjoava Pinni & Puuteri.

Mikä sopisi minulle?
Erilaisten hoitojen viidakossa voi olla vaikea hahmot-
taa, minkä hoidon tarpeessa oma olo ja keho olisi juuri 
nyt. Mitä varaisin?

”Ei huolta! Voit varata minulle vaikka 1,5–2 tunnin 
ajan ja katsotaan yhdessä, mikä on oikea tie edetä juuri 
sillä hetkellä,” Minna Aapio neuvoo ja muut nyökytte-
levät. 

Moni asiakas varaa seuraavan terapia-ajan jo edelli-
sestä lähtiessään.

Uusi asiakas saattaa empiä kohtaamista, osaanko 
sanoa hoidossa oikeat sanat tai olla kuten pitäisi.

”Jokainen saa olla tavallaan. Saa olla hiljaa tai saa 
puhua. Tai nauraa tai itkeä. Joka tapauksessa olen 
hänelle läsnä, ja kuuntelu on osa terapiaa fyysisen hoi-
don ja kosketuksen ohella,” Niina Vattulainen pohtii.

”Saatan ehdottaa vaikkapa hierontaan tulleelle 
asiakkaalle vartalonkuorintaa, jos koen että se sopisi 
hänelle juuri sillä hetkellä. Kuorinnan jälkeen asiakas 
on saattanut ihmetellä, miten aistit ovat niin auki ja 
jopa värit näkyvät kirkkaammin,” Essi Lahti kertoo. 

Emme aina itse tiedä, mitä eniten tarvitsisimme, 
mutta ammattilaisella on silmää ohjata oikeaan suun-
taan.

Miten hoitoon voi valmistautua?
Hektisen arjen keskeltä asiakas saapuu usein hoitoon 
kuin pyörremyrsky niin fyysisesti kuin henkisesti.

”Miten olisi vaikka puolen tunnin kävely Tervasaaren 
ympäri ennen terapiaa tai hoitoa,” Emmi Lahti ehdottaa.

Hoidon aikana suorittamisen saa unohtaa, ja 
useimmiten saavutettu onnen tunne puetaan sanoiksi 
heti session päätyttyä.

Pieniä askeleita kohti hyvää oloa
Työikäiselle
– torju väsymys vauhtia hiljentämällä 
– tee rintakehää avaavia liikkeitä
– lisää pieniä hyviä tekoja, aloita vaikka ottamalla  
kasvovesi mukaan aamurutiiniin

Lapsille
– rauhoita lapsen kuormittunutta hermostoa kosketuk-
sella
– hiero lapsen jalkapohjia usein
– keskustele terveestä omakuvasta

Senioreille
– hakeudu muiden seuraan, kutsu ystäviä tai vaikkapa 
saman rapun asukkaita kylään
– etsi turvallista kosketusta läheisiltä tai ammattilaisilta
– rullaile jalkapohjia
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Savitöissä on jotain taianomaista. Niiden pintoihin 
ja kuvioihin on helppo uppoutua pitkäksikin aikaa. 

Ja kruununhakalaistunut Aulikki Helle on vähintään 
yhtä värikäs kuin hänen kauniit ja taiteellisesti suun-
nittelut keramiikkatyönsä. Taiteen parissa hän on työs-
kennellyt koko aikuisikänsä, mutta savi vei mennessään 
yli 20 vuotta sitten – tai oikeastaan jo aikaisemmin.

”Rakastin jo lapsena savea ja materiaalin samettista 
tunnetta sormieni välissä. Pitkäaikaisimman uran tein 
kuitenkin tekstiilisuunnittelijana ja -painajana. Minulla 
oli Mikkelissä oma tekstiilitehdas sekä omat myymälät 
Helsingissä ja Mikkelissä. Savesta kuitenkin aina haa-
veilin, ja vihdoin annoin sen viedä. Myin myymäläni ja 
tuotantoni ja muutin lopullisesti Helsinkiin.”

Entinen ja nykyinen ura kulkevat käsi kädessä. 
Monet Aulikin keramiikkaesineiden pintaan taidok-
kaasti luodut kuviot ja muodot ammentavat hänen 
kokemuksestaan tekstiilipuolelta. Taiteilija on varsin 
tuottelias: työhuoneessa on esillä kymmeniä, ellei 
satoja eri esineitä: kulhoja, vateja, figuureja, patsaita, 
pienoisesineitä… Hinnat ovat mukavan kohtuullisia 
– johtuen varmastikin siitä, että taiteilija myy suoraan 
tuotteet itse, ilman välikäsiä. Hyvin usein kävijöiden 
ostoskassiin sujahtaa sellainen tuote, missä näkyy vah-
vasti saven karkea ja aito pinta.

”Uskon sen johtuvan siitä, että ihmiset haluavat 
sellaista, mistä näkyy meidän maaperämme. Sellaisia 
kulhoja myyn eniten. Monet ostavat minulta ensin 
yhden kulhon ja pian haluavat kartuttaa sarjaa. Jos 
juuri asiakkaan haluamaa ei löydy, teen mielelläni sel-
laisen tilauksesta.”

Alun perin helsinkiläinen, mutta monessa eri 
paikassa asunut Aulikki on asunut ja työskennellyt 
Kruununhaassa viisi vuotta. Vuodet ovat vieneet Aulik-
kia muun muassa Raumalle, Poriin, Mikkeliin ja Inkoo-
seen, mutta Helsinki kutsui häntä takaisin.

”Helsinki on mun kaupunki. Kaikki vahvimmat 
muistoni ovat Helsingistä, Suomenlinnasta, Käpylästä 
ja Kruununhaasta. Vaikka asuin pitkään muualla, oli 
mukavaa tulla takaisin omille kulmille.”

Unicci valmistaa uniikkia keramiikkaa
Aulikki Helle ja hänen värejä pursuava työhuoneensa Unicci löytyy Gripenbergien 
talosta Meritullinkadulta. Keramiikkataiteilijan käsissä valmistuu upeita ja persoonallisia 
käyttöesineitä savesta. Myyntinäyttelyn lisäksi hän järjestää tilassa keramiikkakursseja.

Kruununhaassa Aulikkia viehättävät erityisesti 
kauniit ja yksityiskohtia täynnä olevat talot, jotka inspi-
roivat häntä taiteellisessa työssä.

”Olen syntynyt ja asunut Helsingin keskustassa. 
Äitini oli myös helsinkiläinen ja kuulemma synnytti 
minut todella nopeasti sairaalaan saavuttuaan. Ehkä 
tämä nopeus on periytynyt, sillä vauhti ja nopeat 
päätökset ovat leimanneet tekemistäni kaikki nämä 
vuodet. Teen ja puhun nopeasti, olen hyvinkin ratkai-
sukeskeinen, mutta taitelijaksi olen yllättävän järjestel-
mällinen”, hän nauraa.

Aulikille työ on osa identiteettiä ja hän kertoo 
rakastavansa sitä, mitä tekee. Uusia tuotteita syntyy 
inspiraation kautta, usein silloin, kun hän kävelee Kristi-
aninkadulla sijaitsevasta kodista omalle työhuoneelleen.

”Pääni raksuttaa koko ajan uusien töiden parissa. 
Tähän työhön ei ole koskaan valmis, ja se on toisaalta 
hyvä asia. Se pitää mielen kirkkaana ja valmiina uudelle.”

Siinä, missä Aulikin ystävät ovat jo siirtyneet viet-
tämään ansaittuja oloneuvoksen päiviä, hän ei voisi 
kuvitellakaan jättävänsä työtään.

”Ystäväni välillä soittelevat ja kyselevät, että miten sä 
nyt taas olet töissä? Totta kai olen! Kun avaan työhuo-
neeni oven, ajatukseni siirtyvät välittömästi taiteen pariin 
ja kaikki muu ympäriltä katoaa. Minun ei tarvitse mureh-
tia mistään, voin vain antautua tekemiselle ja uuden 
luomiselle. Kun tartun saveen, se alkaa elämään käsissäni, 
muotoutumaan pikkuhiljaa. Työ on minulle terapiaa.”

Aulikki käyttää savitöissä kivisavea, uunin ja 
astianpesukoneen kestävää materiaalia. Kivisavi kestää 
kovaakin käyttöä ja sen voi jättää esimerkiksi talveksi 
ulos. Ja saviesineiden valmistamiseen tarkoitettua drei-
jaa hän välttää kaikin tavoin.

”Olen taitava dreijaamaan, mutta en tykkää tehdä 
sillä sen takia, että esineistä tulee aina samanlaisia. 

Myin itse asiassa dreijani pois ja teen mieluummin 
käsin. Esineistä tulee ehkä vähän paksumpia, mutta 
monin verroin mielenkiintoisempia.

Nelisen vuotta sitten, työhuoneen avattuaan, 
Aulikki järjesti saviesineiden valmistuksesta kiinnostu-
neille kursseja. Pandemia pysäytti yhdessä tekemisen 
hetkessä, mutta nyt hän jälleen on käynnistellyt kurs-
sitoimintaa. Hän järjestää työhuoneella kuukauden 
kestäviä workshopeja, joihin voi osallistua kerran vii-
kossa kolmen tunnin ajan. Workshop sisältää Aulikin 
opastuksen, saven, lasitteet ja polton.

Astiat saa luonnollisesti viedä mukanaan kotiin. 
Ryhmät ovat pieniä, maksimissaan kuusi henkilöä ker-
ralla. Mikäli haluaa tulla omien ystävien kanssa viettä-
mään iltaa, sekin järjestyy, lupaa Aulikki.

”On ilahduttavaa nähdä, miten ihmiset päästävät 
luovuutensa irti. Hyvin usein kurssille tullaan ajatuk-
sella, ettei osata mitään, ja halutaan tehdä aluksi jotain 
ihan pientä. Minä kannustan aloittamaan suoraan 
jostain näyttävästä. Luokseni voi tulla tekemään kera-
miikkaa yksin, kaksin tai vaikka omien ystävien kanssa. 
Minulla on käynyt paljon pikkujouluja viettäviä työpo-
rukoita sekä esimerkiksi polttariseurueita, jotka ovat 
tehneet yhteisen lahjan morsiusparille.”

Aulikki Helteen keramiikkatuotteita voi ostaa vain Unicci-työhuoneelta. Myyntinäyttely on avoinna  
arkisin klo 11–17.00 tai sopimuksen mukaan. Uniccista voi tiedustella myös keramiikkakursseja,  

joita Aulikki järjestää yli 10-vuotiaille lapsille sekä aikuisille. Hän tekee myös tilaustöitä.
Helpoimmin Aulikin tavoittaa sähköpostitse: aulikki.helle@gmail.com.  

Myyntinäyttelyyn tullessa hänelle voi mielellään soittaa etukäteen, puh. 040 952 3625.
www.unicci.fi
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 MARJE VUORISALO    JONNE RÄSÄNEN JA MARJE VUORISALO

Sarrin Miesten syvimmät salaisuudet olisi ollut luku-
piirin 13. vuoden ensimmäinen kirja tammikuussa, 

jos sen olisi saanut kirjastosta. Lukupiirkirjojen valinta 
perustuu siihen, että luettava on lainattavissa myös sieltä.

Sarrin romaanin keskiössä on senegalilainen mies 
ja kirja. Viitekehyksenä kolonialismi. Kirjan yhteydessä 
on viitattu Marquesin Sadan vuoden yksinäisyyteen. Ei 
enempää eikä vähempää: Sarrin romaani on metafiktii-
vinen loitsu.
Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto
”On eri asia kirjoittaa oudoista tyypeistä 
kuin että kirja itsessään on outo. Kirjoitan 
mieluummin oudon kirjan tavallisista 
ihmisistä kuin tavallisen kirjan oudoista 
ihmisistä. Suoratoistopalvelujen 
sarjat kaikenlaisine outouksineen ovat 
maailmankuvaltaan hyvin tavallisia.”
– Mika

Asukastilan lukupiiri: Miesten salaisuuksia
”Älä koskaan yritä kuvailla, mistä jokin merkkiteos kertoo. Tai jos sen teet, 
ainoa mahdollinen vastaus on tämä: ei mistään. Merkkiteoksessa ei koskaan 
käsitellä mitään erityistä, ja silti siinä on kaikki.” – Mohamed Mbougar Sarr

Marraskuun lukupiirikirjana luimme Jukka Viikilän 
Finlandia-palkitun Taivaallisen vastaanoton (Otava 
2021). Fragmentaarinen ja aforistinen romaani Sarrin 
tavoin liikkuu metatasolla. Aiemmin olimme lukeneet 
myös Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista (Otava 
2016). Myös se sai Finlandia-palkinnon. Jukka Viikilä 
oli Mestan lukupiirivieraana.

Jane Austen (1775–1817) kertoo viimeiseksi jää-
neessä romaaniklassikossaan Viisasteleva sydän (1871) 
kahden nuoren sotkuisesta tunnevyyhdestä ylpeyksi-
neen, mustasukkaisuuksineen ja epävarmuuksineen. 
Vaikka tuolloin ei tiedetty oikuttelevasta sydämestä sitä 
mitä nyt, se edelleen on yllätyksellinen: ”Lääkäritkin 
pelkäävät sydänten arvaamattomuutta, äkkipikaisuutta 
ja ylpeyttä. He rukoilevat, etteivät sydämet heittäytyisi 
hankaliksi heidän päivystysvuorollaan.” – Markus

Kirjailija päästyään sairaalasta avosydänleikkauk-
sen jälkeen kirjoittaa omakohtaisen romaanin, sen vas-
taanotosta ja siitä, josta ja jonka kirjoittajasta jokaisella 
on pian mielipide.

Romaani sisältää runsaasti muun muassa lukijakir-
joituksia Taivaallisesta vastaanotosta. Viikilä kirjoittaa 
fiktiota fiktiosta. Kirja saa taivaallisen vastaanoton. 
Myös Engel-kirja sai taivaallisen vastaanoton. Sarrin 
tavoin Viikilän romaani poikkeaa perinteisestä juoni-
kertomuksesta. Se haastaa ja palkitsee lukijan.

Hans kuvailee tuntemuksiaan näin: ”Taivaallinen 
vastaanotto tuoksuu rakuunalta ja ruusuvedeltä. Kun 
hivelen sen kantta, tunnen anomalioita eri kerroksissa, 
sileyttä, karkeutta, liukkautta. Paksuksi kirjaksi se on 
kevyt kuin nanovaahdosta tehty. Kun avaan sidoksen, 
kuuluu hiljainen ja artikuloitu ääni niin kuin nivel nak-
sahtaisi oikeaan asentoon.
Kirjan kehitys käy kohti hienompia artefakteja. 
Digitaalinen maailma saa kilpailijakseen käsityön, 
tuoksudesignin, kalligrafian ja älypaperin taivaalliset 
mahdollisuudet: liikkuvan kuvan, hologrammin. Kirjan 
ei pitäisi koskaan edes käväistä puhelimissa tai älylait-
teissa, vaan luottaa Gutenbergiin ja animismiin.”

Veli-Matti puolestaan on sitä mieltä, että ”Tari-
nallisuuden kanssa on silti oltava tarkkana. Pienikin 
lupaus tarinasta saa lukijan lopettamaan yksityiskoh-
tien lukemisen, kielen kuuntelemisen, kaiken mikä on 

Lukupiirissä luettavat kirjat:
www.krunikka.fi → Krunan Mesta → viikko-ohjelma

Huhtikuun lukupiirikirja: Laura Kolbe ”Keho: matkoja ikään, mieleen ja minuuteen”
Toukokuun lukupiirikirja: Arne Nevanlinna ”Marie”
Asukastila Krunan mestan lukupiirit kuukauden  
toisena tiistaina klo 19.15–21, Meritullinkatu 6.
Tiedustelut marje.vuorisalo@gmail.com

kirjallisuudessa arvokkainta.”
Keskustellessamme lukupiirissä Taivaallisesta vas-

taanotosta, Pirjo V. myönsi kokemusta murskaavaksi. 
Hän kertoi rehellisesti kirjan luettuaan vapautuneensa 
täysin perinteisen juonikertomuksen kahleista. Hän 
kuvaili Jukka Viikilälle omaa taivaallista lukukokemus-
taan: ”Olen nyt vapaa!” Kuvittelisin, ettei kirjailija voi 
odottaa enempää lukijaltaan.

Rosa Liksom: Everstinna
Everstinnaa ei olisi ilman everstiä. Lukupiirissä kiitel-
tiin kirjaa. Rankan aiheen takia moni totesi, ettei pysty-
nyt romaanin ilmestyttyä lukemaan sitä, mutta nyt jou-
kolla luettuna kirja koettiin tärkeäksi. Rosa Liksomin 
luontokuvaukset ovat myös suurenmoista luettavaa.

”Mie kuuntelin ratiota ja hoksasin, että sielä alet-
hiin soittahmaan sitä enempi saksalaisia sotilasmars-
seja, mitä lähemäksi sottaa käythiin.

Ensin viritelthiin päivästä toisseen aina vain syvem-
pää epäluuloa ja vihhaa ryssiä kohtaan, haukuthiin 
Staalinia hulluksi koiraksi ja propakoithiin ja puhut-
hiin kuinka iso karhu uhkaa pientä neitoa ja kohta se 
viepi meiltä tilukset. Siinä kohtaa me kaikki hyörimä 
itteämme täynä aivanko Suomi olis ollu suurvalta ja 

reilussa kolmessa kuukauessa rauhanmiehekki olit 
valhmiita sothaan. Lammas tukki itteänsä väkisten suen 
suuhun, niinko Paasikivi myöhemin sano.”

Sodan päätyttyä alkoi everstinnan henkilökohtai-
nen sota. Hän muistelee avioliittohelvettiään: ”.., lähti 
ja läimäsi oven perässään lujjaa kiini. Sitte ko se tuli 
taas takaisin, oli se sitte päissä tai ei, se alko kertoh-
maan juurta jaksain, kuinka se oli pettäny minua sen ja 
sen kanssa ja kuinka sillä… Joskus se pakotti puukko 
käessä minut sylhiinsä ja alko uittahmaan minua kai-
kissa niissä kauheissa elämyksissä ja teoissa, missä se 
oli maailmala rypeny. Se pakotti minut kuuntelehmaan 
aina uuesthaan kuinka se raiskasi seitsemäntoista-
kesäsen karjalaistytön ja kuristi sen sitte omin käsin 
hengiltä, kuinka hyvältä se oli tuntunut silloin ja kuinka 
kauhealta se tuntuu nyt, kuinka häntä piinaavat veri-
synnit, joissa hän on ryvettänny itteänsä.”

Kirjassa everstinna muistelee tapaamiset Hitlerin, 
Speerin ynnä muiden kanssa. Kirja pohjautuu kirjailija 
Annikki Kariniemen (1913–1984) elämään.

Jätettyään lopulta everstin hän avioituu nuoren Tuo-
maksen kanssa. Meänkielinen näyte heidän avio-onnes-
taan ja samalla pohjoisesta luontoyhteydestä: ”Aurinko 
teki laskua ja färjäsi taivhaan laen rikinkeltaseksi ja koko 
suomeren punasenkeltaseksi niinko pruukaa tehä jäisen 
yönseuvun eelä. Mustarasthaat krakistelit lahopuitten 
oksila, uikutit ja uivelot pulahtelit turvepehkuitten alitte 
ja kurkipariskunta räpisteli pitkiä koipia keskelä hetteik-
köä. Emmä sanohneet mithään, riisuima vain vaatheet 
poies tutule kivele, kahlasimma mäthäältä toisele ko 
jokku suoarapit ja laskima ittemme siihen suonsilhmään, 
joka oli käyny vuositten varrela meile rakhaaksi. Sieltä 
lämpimän liejun, kuonan ja muan sylleisystä met kat-
telimma ko usva alko nousehmaan alhaalta ylöspäin ja 
peitti maiseman tasaset linjat. Se peitti kaiken niin, että 
molima keskelä äärettömyyttä. Vain met kahesthaan. 
Siinä oli kaikki. Melankolia, suru, ilo ja uuen alku.”

Yksi Rosa Liksomin kirjan lähtökohdista oli hänen 
kiinnostuksensa Suomen 1900-luvun historiaan. ”Halusin 
kirjoittaa fasismista ja näyttää, miten se saa mukaansa.”

Kaupunginteatterissa Heidi Heralan väkevä mono-
loginäytelmä Everstinna esitettiin vuonna 2019.
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Ravintolan omistajat, Hani ja Milad Kia, muuttivat 
Suomeen Teheranista neljä vuotta sitten. Hani on 

koulutukseltaan juristi ja arkkitehti, Milad diplomi-
insinööri Karaj yliopistosta Teheranista. Heillä oli 
ennen muuttoa yhdessä oma rakennus- ja designalan 
suunnittelutoimisto Iranissa.

Huolimatta korkeasta akateemisesta koulutukses-
taan heille ei löytynyt Suomesta vastaavia alan töitä. 
Syynä pidettiin suomen kielen taitoa, vaikka kyseiset 
alat ovat hyvin kansainvälisiä ja parilla on loistava eng-
lannin kielen taito.

Hani Cafe’Chi;  
persialaista koti- ja kasvisruokaa
Kruununhaan kulinaristisia nautintoja monipuolistamaan saapui 
1.3.2022 Liisankadulle persialainen ravintola Hani Cafe’Chi.

 MAIRE PYLKKÄNEN    KATARINA ESKELIN

Vaihtoehdoksi toimeentulon ylläpitämiseksi 
”business”-viisumilla jäi ravintolan perustaminen, ensin 
Lönnrotinkadulle Töölöön ja sitten Liisankadulle Kruu-
nunhakaan. Yrityksen perustamiseen Suomessa ulko-
maalaisille ei tarjottu apua, vaan he selviytyivät siihen liit-
tyvistä hallinnollisista koukeroista ystäviensä avustukselle.

Suomen kieltä he pitävät vaikeana, mutta ei mah-
dottomana oppia. Tosin se on pitkän työpäivän päät-
teeksi haasteellista. Ja oppitunnit ajoittuvat enimmäk-
seen päiväsaikaan. Lisäksi heidän täytyy kuukausittain 
osoittaa Migri’lle, että heidän toimeentulonsa katso-
taan riittäväksi viisumin vuosittaiseen uusimiseen. 
Tämä tuo epätietoisuutta Suomeen jäämiseen, vaikka 
he niin haluaisivat ehdottomasti jäädä tänne.

”Suomi on hyvä, turvallinen ja tasa-arvoinen maa var-
sinkin naiselle”, Hani kiteyttää lyhyesti kokemuksiaan.

Ravintolan ruokalista noudattelee hyvin paljon 
perinteistä persialaista traditiota. Hani on saanut resep-
tejä perintönä suvultaan ja varsinkin äidiltään, joka 
lähettää hänelle erästä keittiön ydinmaustetta, sahramia, 
suoraan Iranin vuorilta. Sahramia Hani käyttää jääte-
lössä, riisissä ja erilaisissa pataruuissa. ”Se tekee sinut 
onnelliseksi”, Hani selittää mausteen erityistä merkitystä.

Kardemummaa hän lisää valmistamiinsa hilloihin, 
makeisiin ja kakkuihin, kurkumaa porkkanakakkuun 

ja pataruokiin sekä paprikaa, yrttejä, valkosipulia ja 
kanelia monipuolisesti kaikkialle. Näin syntyvät persia-
laiselle keittiölle ominaiset perinteiset maut, jotka eivät 
ole paremmin tunnettuja turkkilaisia.

Kaikki valmistusaineet Hani valitsee huolelle. 
Munakoiso on yksi tärkeimmistä varsinkin kasvis-
ruuissa, joita löytyy paljon.

Ravintolan spesialiteetteja ovat mm.:
Kashk Bademjan paahdetusta munakoisosta mintun 
ja valkosipulin kera, Zereshk Polo ba morgh aineksina 
happomarjat, riisi ja sahrami sekä Khoresh Gheymeh 
Bademjam, munakoisosta ja herneestä valmistettu 
täysin vegaaninen ruokalaji, niin kuin on suurin osa 
ravintolan tarjoamista ruuista.

Ravintola toimii pääasiassa lounaspaikkana ja kah-
vilana täysin oikeuksin.

Lounasaikaan ravintolan buffet (ti-su klo 11–15) 
onkin löytänyt jo vakituiset asiakkaat, mutta aukioloa 
laajennetaan maaliskuussa 2023 myös iltaan.

Lisäksi ravintola tarjoaa:
– catering-palveluja
– juhlien järjestämistä ravintolassa
– toimii täysillä oikeuksilla varustettuna baarina
– valmistaa gluteenittomia ja vegaanisia kakkuja

Aukioloajat 1.3.2023 alkaen
to-la klo 11–21
ti- ke klo 11–18

maanantaisin suljettu
Hani Cafe’Chi

Liisankatu 3, 00170 Helsinki
p. 040 362 6211

Hani Cafe’Chi
Liisankatu 3
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Aukioloajat 1.3.2023 alkaen
to-la klo 11–21
ti- ke klo 11–18

maanantaisin suljettu
Hani Cafe’Chi

Liisankatu 3, 00170 Helsinki
p. 040 362 6211

Hani Cafe’Chi
Liisankatu 3
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Kruununhaassa

1970-luvulla Kruununhaan kaduilla tallaili Suomen ykkösbändi Hurriganes.  
Bändi vietti aikaa Beaver Jeansin putiikeissa ja Albert Järvisen työhuoneella.

Tunnetuimman suomalaisen farkkumerkin Beaver 
Jeansin perustaja Matti Majava avasi vaimonsa 

Pirjan kanssa Beaver’s-farkkukaupan maaliskuussa 1969 
osoitteeseen Kruununhaankatu 4. Vaatimatonta 12 
neliön putiikkia lämmitettiin öljykamiinalla. Beaver’s 
Second Hand Store oli niin suosittu, että ovella tarvittiin 
portsaria. Beaver’sissä myytiin käytettyjä amerikkalaisia 
Levi’s, Lee ja Wrangler -merkkifarkkuja, keilapaitoja, 
numerollisia urheilupaitoja, käytettyjä U.S. army -tak-
keja ja muuta armeijan ylijäämätavaraa kuten laukkuja. 
Farmarit olivat tuolloin nuorten himoitsemia vaatteita.

Pirja Majava suunnitteli ja ompeli ensimmäiset Bea-
ver Jeansit 1970. Alkuvuosina farkkuja ompeli Pirjan 

lisäksi noin 30 kotiompelijaa, joille toimitettiin kankaita 
kotioville sitä mukaa kun valmiita farkkuja noudettiin 
kauppaan myytäväksi. Matti Majava kertoi tunnelmista: 
– Toin Amerikasta käytettyjä vaatteita. Jenkki- illuusiota 
siinä myytiin. Amerikka vyöryi silloin rock-kulttuurin 
myötä tänne. Farkuista tuli supermuotia jo 1970-luvun 
taitteessa. Kaupassa oli väkeä aamusta iltaan. Ihmiset 
jonottivat vaatteita samaan tapaan kuin nykyisin konsert-
tilippuja. Sellaisesta tavarasta oli valtava pula. Ne olivat 
kello 9 kaupassa, ja varttia yli oli kaikki myyty. Ihan kuin 
kultaa olisi vuollut.

Beaver’sin perustaja Majava oli synnynnäinen brän-
dinrakentaja jo ennen kuin koko sanasta oli kuultukaan. 
Yritys teki ennakkoluulotonta mainontaa Majavan joh-
dolla ja hän osasi puhutella kohderyhmää. Beaver Jeans 
sponsoroi amerikkalaisia ilmiöitä, kuten koripalloa, 
amerikkalaista jalkapalloa ja kiihdytysautokisoja. 

Beaver’s teki yhteistyötä alkukeikoista lähtien maan 
kovimman bändin Hurriganesin kanssa 1970-luvun 
kiertueilla. Remu Aaltonen, Cisse Häkkinen ja Albert 
Järvinen kävivät Beaversin liikkeissä hakemassa käyttö- 
ja esiintymisasuja sitä vastaan, että Beaversin logolippu 
oli näkyvästi esillä lavalla. Hurriganes edisti mielikuvaa 
siitä, että Beaver Jeans oli amerikkalainen tuote.

 HEIKKI HALTTUNEN

Beaversin ensimmäinen liiketila oikealla. Alla mainos Helsingin 
Sanomissa 24.4.1969. Käytetyt farkut nykyrahassa 25€.

Hurriganes Beaver Jeans mainoskuvauksissa. Vas. Remu Aal-
tonen, Beaversin Harri Haatainen ja Cisse Häkkinen. Cissen 

1954 vuosimallin Cadillac on vielä alkuperäisvärissään. Kuva: 
Risto Vuorimies.

Valokuvausosuuskunta Saftra sijaitsi vuoden 1972 
lopulla Meritullinkadulla. Beaver’sin liike sijaitsi vas-
tapäätä osoitteessa Meritullinkatu 16. Saftran Risto 
Vuorimies kuvasi joitakin mainoksia Beaversille, mutta 
merkittävä käänne tapahtui, kun Vuorimies tapasi 
Remun liikkeen edustalla. Hän tiedusteli mahdolli-
suutta lähteä kuvaamaan Hurriganesin seuraavaa keik-
kaa Virkkalaan 26.1.1973. Vuorimies kuvasi tämän jäl-
keen Atte Blomin valtuuttamana suomalaisen levyhis-
torian legendaariset levynkansikuvat Love Recordsin 
albumeihin: Rock’n Roll All Night Long, Roadrunner 
ja Crazy Days.

Beaversin myymälä siirtyi Kruununhaassa osoit-
teeseen Mariankatu 14. Liiketilassa oli puisia hyllyjä ja 
takahuoneen farkkuosastolle pääsi saluunan ovista. 

Eräs aikalainen kertoi kuinka Hurriganesin jakaessa 
nimikirjoituksia Beavers-tarroihin, ruuhka oli niin 
valtaisa, että jalat saattoivat nousta irti lattiasta vellovan 
ihmismassan johdosta.

Jorma ”Jamlo” Sarisalmi perusti 1971 Meritullin-
katu 25:heen työhuoneen ja käsityöläispuodin. Eräänä 
päivänä Albert Järvinen toi sinne ompelukoneensa ja 
liittyi joukkoon. Järvisen toinen intohimo musiikin 
ohella oli vaatteiden suunnittelu ja valmistaminen. 
Huoneiston etuosaan rakennettiin liiketila, jonka 
nimeksi tuli Duelli. Sinne tilattiin puusepältä hyllyköt 
ja paikka remontoitiin niin, että takahuone toimi työ-
huoneena. Duellissa myyntityötä hoiti osan aikaa Pave 
Maijasen vaimo Liisa.

Albert Järvinen valmisti mm. mokkasiineja, 
kitarahihnoja, housuja, liivejä ja takkeja. Aluksi mate-
riaalina oli kangas, mutta myöhemmin pääpaino oli 
nahkatöissä. Albert teki mm. Pedro Hietaselle ja Remu 
Aaltoselle vetävän näköiset punaiset tyköistuvat nah-
katakit. Järvinen oli perinpohjainen työskentelyssään 
ja työhuoneella oli lähes metrin korkuinen pino kirjoja, 
joiden aiheena oli saumat. Matti Majava muisteli:  
– Kyllä se ompelu Albertilta sujuvasti kävi ja leikkaami-
nen ja ennen kaikkea kaavoittaminen, mikä oli tärkeä 
osata. Ja se värimaailma, mistä hän teki, oli upea. Se oli 
hyvin erikoista siihen aikaan, ei sellaista shokeeraavaa, 
vaan tyylikästä.

Hurriganesin valtavan suosion johdosta mahdolli-
suuden liikkeen pyörittämiseen vähenivät. 1975 alussa 
Duelli jouduttiin sulkemaan omistajan irtisanottua 
vuokrasopimuksen.

Albert Järvisen innostus vaatteisiin sekä hänen 
Hurriganes-maineensa johtivat siihen, että loka-
kuussa 1975 avattiin farkkukauppa nimeltä Albert 
Shop. Liike sijaitsi osoitteessa Liisankatu 9. Järvisen 

yhteistyökumppanina oli Diggers-farkkutehdas. Myy-
mälässä farkkuja myi mm. Liisa Maijanen. Liike ei 
saavuttanut suurempaa suosiota ja oli pystyssä vajaan 
vuoden.

Lopputahdit molempien kohdalla ovatkin histo-
riaa. Beaver Jeans kasvoi usean tehtaan ja 150 työnteki-
jän liiketoiminnaksi. Hurriganes vakiinnutti ikonisen 
aseman suomalaisessa musiikkimaailmassa.

Albert Järvinen makailee täytetyn pöllön kanssa Duellin lat-
tialla Meritullinkatu 25:ssä. Kuva: Jan Alanco/Helsingin 

Kaupunginmuseo.

Liisa Maijanen stailailee Duellin myymälässä päivämäärällä 
4.8.1973. Kuva: Risto Vuorimies



33

Krunikka 1/2023

&
Kruununhaassa

1970-luvulla Kruununhaan kaduilla tallaili Suomen ykkösbändi Hurriganes.  
Bändi vietti aikaa Beaver Jeansin putiikeissa ja Albert Järvisen työhuoneella.

Tunnetuimman suomalaisen farkkumerkin Beaver 
Jeansin perustaja Matti Majava avasi vaimonsa 

Pirjan kanssa Beaver’s-farkkukaupan maaliskuussa 1969 
osoitteeseen Kruununhaankatu 4. Vaatimatonta 12 
neliön putiikkia lämmitettiin öljykamiinalla. Beaver’s 
Second Hand Store oli niin suosittu, että ovella tarvittiin 
portsaria. Beaver’sissä myytiin käytettyjä amerikkalaisia 
Levi’s, Lee ja Wrangler -merkkifarkkuja, keilapaitoja, 
numerollisia urheilupaitoja, käytettyjä U.S. army -tak-
keja ja muuta armeijan ylijäämätavaraa kuten laukkuja. 
Farmarit olivat tuolloin nuorten himoitsemia vaatteita.

Pirja Majava suunnitteli ja ompeli ensimmäiset Bea-
ver Jeansit 1970. Alkuvuosina farkkuja ompeli Pirjan 

lisäksi noin 30 kotiompelijaa, joille toimitettiin kankaita 
kotioville sitä mukaa kun valmiita farkkuja noudettiin 
kauppaan myytäväksi. Matti Majava kertoi tunnelmista: 
– Toin Amerikasta käytettyjä vaatteita. Jenkki- illuusiota 
siinä myytiin. Amerikka vyöryi silloin rock-kulttuurin 
myötä tänne. Farkuista tuli supermuotia jo 1970-luvun 
taitteessa. Kaupassa oli väkeä aamusta iltaan. Ihmiset 
jonottivat vaatteita samaan tapaan kuin nykyisin konsert-
tilippuja. Sellaisesta tavarasta oli valtava pula. Ne olivat 
kello 9 kaupassa, ja varttia yli oli kaikki myyty. Ihan kuin 
kultaa olisi vuollut.

Beaver’sin perustaja Majava oli synnynnäinen brän-
dinrakentaja jo ennen kuin koko sanasta oli kuultukaan. 
Yritys teki ennakkoluulotonta mainontaa Majavan joh-
dolla ja hän osasi puhutella kohderyhmää. Beaver Jeans 
sponsoroi amerikkalaisia ilmiöitä, kuten koripalloa, 
amerikkalaista jalkapalloa ja kiihdytysautokisoja. 

Beaver’s teki yhteistyötä alkukeikoista lähtien maan 
kovimman bändin Hurriganesin kanssa 1970-luvun 
kiertueilla. Remu Aaltonen, Cisse Häkkinen ja Albert 
Järvinen kävivät Beaversin liikkeissä hakemassa käyttö- 
ja esiintymisasuja sitä vastaan, että Beaversin logolippu 
oli näkyvästi esillä lavalla. Hurriganes edisti mielikuvaa 
siitä, että Beaver Jeans oli amerikkalainen tuote.

 HEIKKI HALTTUNEN

Beaversin ensimmäinen liiketila oikealla. Alla mainos Helsingin 
Sanomissa 24.4.1969. Käytetyt farkut nykyrahassa 25€.

Hurriganes Beaver Jeans mainoskuvauksissa. Vas. Remu Aal-
tonen, Beaversin Harri Haatainen ja Cisse Häkkinen. Cissen 

1954 vuosimallin Cadillac on vielä alkuperäisvärissään. Kuva: 
Risto Vuorimies.

Valokuvausosuuskunta Saftra sijaitsi vuoden 1972 
lopulla Meritullinkadulla. Beaver’sin liike sijaitsi vas-
tapäätä osoitteessa Meritullinkatu 16. Saftran Risto 
Vuorimies kuvasi joitakin mainoksia Beaversille, mutta 
merkittävä käänne tapahtui, kun Vuorimies tapasi 
Remun liikkeen edustalla. Hän tiedusteli mahdolli-
suutta lähteä kuvaamaan Hurriganesin seuraavaa keik-
kaa Virkkalaan 26.1.1973. Vuorimies kuvasi tämän jäl-
keen Atte Blomin valtuuttamana suomalaisen levyhis-
torian legendaariset levynkansikuvat Love Recordsin 
albumeihin: Rock’n Roll All Night Long, Roadrunner 
ja Crazy Days.

Beaversin myymälä siirtyi Kruununhaassa osoit-
teeseen Mariankatu 14. Liiketilassa oli puisia hyllyjä ja 
takahuoneen farkkuosastolle pääsi saluunan ovista. 

Eräs aikalainen kertoi kuinka Hurriganesin jakaessa 
nimikirjoituksia Beavers-tarroihin, ruuhka oli niin 
valtaisa, että jalat saattoivat nousta irti lattiasta vellovan 
ihmismassan johdosta.

Jorma ”Jamlo” Sarisalmi perusti 1971 Meritullin-
katu 25:heen työhuoneen ja käsityöläispuodin. Eräänä 
päivänä Albert Järvinen toi sinne ompelukoneensa ja 
liittyi joukkoon. Järvisen toinen intohimo musiikin 
ohella oli vaatteiden suunnittelu ja valmistaminen. 
Huoneiston etuosaan rakennettiin liiketila, jonka 
nimeksi tuli Duelli. Sinne tilattiin puusepältä hyllyköt 
ja paikka remontoitiin niin, että takahuone toimi työ-
huoneena. Duellissa myyntityötä hoiti osan aikaa Pave 
Maijasen vaimo Liisa.

Albert Järvinen valmisti mm. mokkasiineja, 
kitarahihnoja, housuja, liivejä ja takkeja. Aluksi mate-
riaalina oli kangas, mutta myöhemmin pääpaino oli 
nahkatöissä. Albert teki mm. Pedro Hietaselle ja Remu 
Aaltoselle vetävän näköiset punaiset tyköistuvat nah-
katakit. Järvinen oli perinpohjainen työskentelyssään 
ja työhuoneella oli lähes metrin korkuinen pino kirjoja, 
joiden aiheena oli saumat. Matti Majava muisteli:  
– Kyllä se ompelu Albertilta sujuvasti kävi ja leikkaami-
nen ja ennen kaikkea kaavoittaminen, mikä oli tärkeä 
osata. Ja se värimaailma, mistä hän teki, oli upea. Se oli 
hyvin erikoista siihen aikaan, ei sellaista shokeeraavaa, 
vaan tyylikästä.

Hurriganesin valtavan suosion johdosta mahdolli-
suuden liikkeen pyörittämiseen vähenivät. 1975 alussa 
Duelli jouduttiin sulkemaan omistajan irtisanottua 
vuokrasopimuksen.

Albert Järvisen innostus vaatteisiin sekä hänen 
Hurriganes-maineensa johtivat siihen, että loka-
kuussa 1975 avattiin farkkukauppa nimeltä Albert 
Shop. Liike sijaitsi osoitteessa Liisankatu 9. Järvisen 

yhteistyökumppanina oli Diggers-farkkutehdas. Myy-
mälässä farkkuja myi mm. Liisa Maijanen. Liike ei 
saavuttanut suurempaa suosiota ja oli pystyssä vajaan 
vuoden.

Lopputahdit molempien kohdalla ovatkin histo-
riaa. Beaver Jeans kasvoi usean tehtaan ja 150 työnteki-
jän liiketoiminnaksi. Hurriganes vakiinnutti ikonisen 
aseman suomalaisessa musiikkimaailmassa.

Albert Järvinen makailee täytetyn pöllön kanssa Duellin lat-
tialla Meritullinkatu 25:ssä. Kuva: Jan Alanco/Helsingin 

Kaupunginmuseo.

Liisa Maijanen stailailee Duellin myymälässä päivämäärällä 
4.8.1973. Kuva: Risto Vuorimies



34    Kruununhaan Asukasyhdistys

Chabad Lubavitch -järjestön Suomen osasto on 
tehnyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaan teon 

kunnostamalla Helsingin vanhimpiin kuuluvan raken-
nuksen, joka on myös yksi maamme vanhimmista 
meritullirakennuksista.

Helsingin vanha tulli- ja pakkahuone valmistui 
1765 Helsingin pääsataman yhteyteen, 1757 vahvistet-
tujen rakennuspiirustusten mukaisesti. Samana vuonna 
rakennettiin tämän saman Helsingin pääkadun – myö-
hemmin Aleksanterinkaduksi nimetyn – varteen kau-
pungin menestyneimpiin liikemiehiin kuuluvan Johan 
Sederholmin asuinrakennus.

Viaporin rakentamista johtanut Augustin Ehrens-
värd hyväksyi rakennuksen piirustukset heinäkuussa 
1757. Ehrensvärdin vahvistus tarvittiin, sillä rakennusta 
suunniteltiin Helsinkiä suojaavan linnoitusmuurin 
osaksi. Rakentamisesta vastasi Helsingin kaupunki, 
jolle linnoitustöitä teettävä kruunu sitten korvasi suuren 
osan näistä kustannuksista. Osa rakennusmateriaaleista, 
kuten kalkki ja tiiliä, tuotiin kruunun varastoista, joista 
niitä vietiin myös Viaporiin linnoituksen rakentamisen 
tarpeisiin. Myös monet helsinkiläiskauppiaat toimittivat 
rakennustarvikkeita.

Perustustyöt aloitettiin 1758, ja rungon rakenta-
minen 1760. Urakoitsijaksi valittiin Ruotsin kautta 
Suomeen Turkuun 1720-1730-lukujen vaihteessa 
tullut saksilaissyntyinen muurarimestari Samuel 
Berner, joka oli ehtinyt suunnitella ja rakentaa Suo-
messa mm. Turun uuden raatihuoneen, osallistua 

TULLI- JA PAKKAHUONEESTA 
KULTTUURIKESKUS
Kantakaupungin toiseksi vanhin rakennus, vanha tulli- ja pakkahuone  
(rak. 1765), siirtyi vuonna 2015 myynnin seurauksena Helsingin kaupungilta 
ortodoksijuutalaisen Chabad-Lubavitch -järjestön omistukseen. Perusteellisen 
korjaustyön jälkeen rakennuksessa avattiin vuonna 2022 juutalainen kulttuurikeskus. 
Siihen kuuluu mm. näyttely-, kokous- ja toimistotiloja. Historiallisen rakennuksen 
restaurointia valvoi museovirasto, jossa työhön osallistui erikoisasiantuntija 
Maarit Mannila. Seuraavassa hän kertoo tarkemmin rakennuksen historiasta.

Mariankatu 3 jälleen käytössä
linnoitusrakennustöihin, ja suunnitella ja urakoida 
Porvoossa lukiorakennuksen Tuomiokirkon naapuriin. 
Bernerin kuoltua kesken Helsingin tulli- ja pakkahuo-
neen rakentamisen, järjestyi Viaporissa työskennellyt 
muurarinkisälli Johan Christopher Hillert hänen 
työnsä jatkajaksi. Tulli- ja pakkahuoneen loppukatsel-
mus pidettiin marraskuun lopussa 1765.

Keväällä 1766 purjehtivat Helsinkiin ensimmäi-
set laivat, jotka toivat tähän rakennukseen tavaraa 
tullattavaksi. Laivat siis suuntasivat nykyiseen Poh-
joisrantaan, kaupungin satamaan. Tosin usein ne 
joutuivat jäämään redille, jopa Viaporin kohdalle, 
odottelemaan vuoroaan päästä satamaan purkamaan 
lastia. Lastin sai purkaa vasta kun alus oli kiinnitetty 
laivasiltaan, ja tullivartijat astuneet alukseen. Lasti 
vietiin aluksesta suoraan pakkahuoneeseen.

Tuontitavaran kärjessä oli suola, ja sitä tuotiin 
Ranskan ja Espanjan satamista. Vientiä sen sijaan hal-
litsi monenlainen sahattu- ja veistetty puutavara, jota 
vietiin paljon etenkin Tukholmaan. Suolan ja puuta-
varan varastointia varten laivanvarustajilla oli sataman 
läheisyydessä omia makasiineja ja kaupungilta vuok-
rattuja saaria.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa olivat 
pakkahuone, vaakahuone ja mittaushuone sekä tuu-
laakikamari, jossa hoidettiin tullinkannon yhteydessä 
kaupungin perimä tuulaakimaksu. Pakkahuone oli 
rakennuksen ainoa holvattu tila, ja vain yksi huone 
pohjakerroksessa oli varustettu tulisijalla. Toisen 

 JUSSI HEINÄMIES

 MAARIT MANNILA, FM, ERIKOISASIANTUNTIJA, MUSEOVIRASTO

kerroksen eteläpäässä oli meritullioikeuden huone, ja 
pohjoispäässä meritullinhoitajalle tarkoitettu asuin-
huoneisto. Koska Helsingin meritullin päälliköllä oli 
jo oma asuinrakennus lähistöllä, toisen kerroksen huo-
neisto voitiinkin antaa kaupungin maistraatille, joka 
halusi pois kaupungin tuolloisesta, huonokuntoisesta 
raatihuoneesta. Raatimiehet kokoontuivatkin sitten 
tulli- ja pakkahuoneen toisessa kerroksessa useiden 
vuosikymmenien ajan.

Vuoden 1808 lopulla rakennus vaurioitui pahoin 
tulipalossa, joka tuhosi hetkessä tämän osan Hel-
singistä. Merenkulun taas käynnistyttyä keväällä 
1809, olivat pohjakerroksen pakka- ja vaakahuone jo 
tullinkantoa varten käytettävissä, mutta muilta osin 
korjaustyöt vielä tekemättä. Koska vesikatto jouduttiin 
rakentamaan uudelleen, voitiin kattomuoto ja vesikate-
materiaali myös ajanmukaistaa. Siitä lähtien rakennuk-
sessa onkin ollut nykyisen kaltainen vesikatto. Sisätilat 
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TULLI- JA PAKKAHUONEESTA 
KULTTUURIKESKUS
Kantakaupungin toiseksi vanhin rakennus, vanha tulli- ja pakkahuone  
(rak. 1765), siirtyi vuonna 2015 myynnin seurauksena Helsingin kaupungilta 
ortodoksijuutalaisen Chabad-Lubavitch -järjestön omistukseen. Perusteellisen 
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kerroksen eteläpäässä oli meritullioikeuden huone, ja 
pohjoispäässä meritullinhoitajalle tarkoitettu asuin-
huoneisto. Koska Helsingin meritullin päälliköllä oli 
jo oma asuinrakennus lähistöllä, toisen kerroksen huo-
neisto voitiinkin antaa kaupungin maistraatille, joka 
halusi pois kaupungin tuolloisesta, huonokuntoisesta 
raatihuoneesta. Raatimiehet kokoontuivatkin sitten 
tulli- ja pakkahuoneen toisessa kerroksessa useiden 
vuosikymmenien ajan.

Vuoden 1808 lopulla rakennus vaurioitui pahoin 
tulipalossa, joka tuhosi hetkessä tämän osan Hel-
singistä. Merenkulun taas käynnistyttyä keväällä 
1809, olivat pohjakerroksen pakka- ja vaakahuone jo 
tullinkantoa varten käytettävissä, mutta muilta osin 
korjaustyöt vielä tekemättä. Koska vesikatto jouduttiin 
rakentamaan uudelleen, voitiin kattomuoto ja vesikate-
materiaali myös ajanmukaistaa. Siitä lähtien rakennuk-
sessa onkin ollut nykyisen kaltainen vesikatto. Sisätilat 
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korjattiin entisen mallin mukaan, eikä resursseja mer-
kittäviin uudistuksiin olisi ollutkaan.

Vaikka Suomesta olikin 1809 tullut autonominen 
Venäjän suuriruhtinaskunta, Helsingin jälleenraken-
tamisessa käytetyistä rakennustarvikkeista paljon, 
mm. kaakeliuunien luukkuja ja peltejä, monenlaisia 
nauloja, pigmenttejä, vihtrilliä, hartsia ja vernissaa, 
tuotiin 1810-luvun alussa Tukholmasta.  Muuten 
rakennustarvikkeet tulivat lähiseuduilta, ja vesikatto-
kin tehtiin kotimaisesta, Fagervikin ruukissa valmiste-
tusta pellistä.

Helsingin jälleenrakentamista johtamaan kutsuttu 
J. A. Ehrenström saattoi vuonna 1812 todeta, että 
tämä kaupungin harvoihin kivirakennuksiin kuuluva 
rakennus oli jo korjattu. Hänen mielestään tähän 
rakennukseen ei olisi kannattanut varoja uhrata, sehän 
tulisi purettavaksi, pääkaupungiksi nyt rakennettavan 
Helsingin alta. Rakennus sijaitsi vinossa suunnitteilla 
olevaan asemakaavaan nähden, ja tullauskin siirtyisi 
pian uuden sataman yhteyteen. Tullikamari saikin 
vähitellen uusia toimitiloja lähistön kortteleista, 
mutta pakkahuone jäi.

Tulli- ja pakkahuoneen toisen kerroksen pohjois-
osan huoneissa oli asuttu 1810-luvulta lähtien, ja vielä 
1870-luvulla siellä oli tullivahtimestarin asunto, vaikka 
vesikattokin oli vuotanut jo pitkään. Alempaa kerrosta 
käytettiin edelleen pakkahuoneena. Rakennuksen 
purkaminen oli jäänyt, kun 1840-luvulla ryhdyttiin 
tutkimaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia 
ja tontille päädyttiin rakentamaan toinen pakkahuo-
nerakennus. Sekin on edelleen olemassa, ja korjattu 
1980-luvulla lasten päiväkodiksi.

Vuonna 1883 rakennukseen päätettiin sijoittaa 
kaupungin huutokauppakamari, joka oli tilanpuutteen 
vuoksi siirrettävä pois kaupungintalon pohjakerrok-
sesta. Koska tulli- ja pakkahuoneen kunnossapito oli 
laiminlyöty ja vuotava vesikatto vaurioittanut raken-
teita, edellytti se laajoja korjauksia, ja toisen kerroksen 
eteläpään muutos korkeaksi ja tilavaksi huutokauppa-
saliksi oli siten luonteva ratkaisu. Muutospiirustukset 
tilattiin arkkitehti Gustaf Nyströmiltä, joka samoihin 
aikoihin suunnitteli myös mm. Eteläsatamaan kaup-
pahallin. Sittemmin Nyströmistä tuli Helsingin, ja 

etenkin Kruununhaan, ykkösarkkitehti, joka sai suun-
nitellakseen mm. Säätytalon, Kansallisarkiston, ja 
yliopistolle rakennuksia mm. Siltavuorenpenkereelle 
ja Kaisaniemen puutarhaan. Kaupungilta Nyström sai 
suunnitellakseen uuden tulli- ja pakkahuoneen Kataja-
nokalle. Sekin on jo pitkään ollut muissa käytöissä, ja 
nyt kaupunki aikoo myydä senkin.

Huutokauppakamari myi kaikenlaista tavaraa, 
useita kertoja viikossa, joten tavara- ja ihmisvirta edel-
lytti uutta kulkureittiä – yksi vanha porrashuone ei enää 
riittänyt. Se järjestyi rakentamalla kulkusilta suoraan 
Mariankadulta toiseen kerrokseen. Nyströmin suunnit-
telema umpiaita koristeellisine portteineen peitti myös 
piirteitä, jotka poikkesivat naapuruston arvokkuudesta. 
Huutokauppoja rakennuksessa järjestettiin 1920-luvun 
alkuun asti. Rakennus soveltui melko vähin muutoksin 
muutettavaksi Kruununhaan poliisipiirin asemaksi. 
Sijaintipaikan osoittauduttua toimivaksi, poliisiasema 
korjattiin 1936 perusteellisemmin. Poliisilaitoksen 
järjestelyissä poliisit siirtyivät Kruununhaasta muualle, 
ja 1974 sinne asettui kaupungin pysäköinninvalvonta. 
Vuosituhannen vaihteessa rakennus oli taas tyhjillään, 
kunnes naapuri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
vuokrasi ja kunnosti sen kustannusosastolleen ja kirja-
kaupalleen. Pehmeään rantamaahan aikanaan rakenne-
tut perustukset odottivat kuitenkin vahvistamistaan, ja 
kaupunki päätti viimein luopua rakennuksesta

Nyt rakennus on jälleen korjattu, tällä kertaa eri-
tyisesti perustusten vahvistamisen vuoksi. Samalla tuli 
tilaisuus palauttaa erilaisten tilaisuuksien järjestämisen 
mahdollistava sali, ja kulkuyhteys suoraan Marianka-
dulta. Uusi omistaja toi rakennukseen myös uudenlai-
sia käyttöjä, joiden sovittaminen rakennukseen, sen 
kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen, toteutui 
restaurointeihin erikoistuneen arkkitehti Simo Freesen 
johdolla, insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n vasta-
tessa rakennesuunnittelusta. Ennen perustusten korja-
uksia tehtiin rakennuksen alla ja ympärillä arkeologiset 
kaivaukset. Rakennussuojelun näkökulmasta hanketta 
valvoi Helsingin kaupunginmuseo. Monenlaisten vai-
heiden jälkeen rakennus osoittaa kuuluvansa kaupun-
gin arvorakennusten joukkoon ja olevansa erityinen 
ylpeydenaihe Kruununhaalle.

    JUSSI HEINÄMIES

Asukasyhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia, julkaisee Krunikka-lehteä ja 
ylläpitää asukastila Krunan Mestaa, jossa on tarjolla mm. kerhoja ja kursseja eri 
ikäisille. Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, osallistua työryhmiin 
ja olla mukana vaikuttamassa Kruununhaan asioihin.  Yhdistykseltä pyydetään 
kannanottoja ja lausuntoja ja teemme lisäksi aloitteita ja seuraamme näiden 
etenemistä ja toteutumista. 

Jäsenet saavat etuja osassa Kruununhaan yrityksiä ja voivat vuokrata Krunan 
Mestaa yksityiseen käyttöön edulliseen hintaan, ks. www.krunikka.fi/jasenedut. 

Jäseneksi liittyminen: Liittyminen jäseneksi tehdään henkilöjäsen- tai 
yhteisöjäsenlomakkeella (esim. yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt),  
www.krunikka.fi/liity-jaseneksi. Lähetämme ohjeet jäsenmaksun  
maksamisesta jäseneksi haun jälkeen ja samalla tietoa yhdistyksen toiminnasta. 

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2023: Jäsenille on lähetetty 1/23 jäsenkirje, jossa 
on tietoa vuoden 2023 toiminnasta, jäsenmaksun maksamisesta, jäsenkortista 
(henkilöjäsenet) ja jäseneduista. 

Jäsenkortti on lähetetty/ lähetään kaikille niille jäsenmaksun maksaneille, joiden 
yhteystiedot ovat yhdistyksen tiedossa (lisätietoja jasenasiat@krunikka.fi).

Kruununhaan yrittäjät
Jos olette kiinnostuneita yhteistyökumppanuudesta, ottakaa yhteyttä  
hallituksen puheenjohtajaan osoitteella puheenjohtaja@krunikka.fi.  
Viestimme yhteistyöyrityksistämme mm. krunikka.fi-sivustolla,  
Facebookeissa ja voimme nostaa esiin jäsenetuyrityksiämme ”viikon yrityksinä”. 

Hyvää vuoden 2023 jatkoa kaikille Kruununhakalaisille

Mukaan Kruununhaan asukasyhdistykseen!

Kruununhaan perinteelliset siivoustalkoot 
järjestetään torstaina 4. toukokuuta klo 17–19 
Oikokadun ja Meritullinkadun pihakaduilla.
Helsingin kaupunki järjestää käyttöömme 
talkoovälineitä kuten haravia, lapioita, harjoja, 
roskapihtejä ja jätepusseja.
Siivouskohteina ovat molempien pihakatujen 
ympäristöt.
Seuraa tarkempia ohjeita Asukasyhdistyksen 
nettisivuilta ja facebook-sivuilta.
Tervetuloa mukaan oman asuinympäristön 
siistimiseen!

Siivoustalkoot pihakaduilla

Kruununhaan asukasyhdistys ry – Kronohagens invånarförening rf
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https://www.krunikka.fi/hanke-sivut/

K ruununhaan alueella on vireillä useampia ase-
makaavamuutoksia. Näistä on tietoa Helsingin 

kaupungin www-sivuilla, mutta tietoa on koottu 
myös krunikka.fi – hankesivustolle (www.krunikka.
fi/hanke-sivut/). Sivustoa päivitetään sitä mukaa kun 
kaavoitus- ja suunnittelutyöt edistyvät.

• Kotisatama: Kotisataman kaavoitus on käynnis-
tynyt. Asemakaavan luonnossuunnitelmat olivat 
nähtävillä 25.4.–13.5.2022. Asukasyhdistys antoi 
kannanoton luonnossuunnitelmista. 

• Meritullinkatu 33: Meritullinkadun ja Kristianin-
kadun kulmassa olevalle entiselle Kulmakoulun  
tontille suunnitellaan käyttötarkoituksen muu-
tosta liike- ja asuinkäyttöön. Mielipiteet osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmistelu-
aineistoon tuli esittää 30.9.2022 mennessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan 
kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnassa keväällä 2023. Ennen sitä kaavaehdotus 
tulee nähtäville.

• Snellmaninkatu 23: Asemakaavan luonnossuun-
nitelmat olivat nähtävillä elo-syyskuussa 2021. 
Suunnitelmia tarkistettiin ja kaavaehdotus oli 
uudelleen nähtävillä 4.7.–16.8.2022 välisen ajan. 
Tontille suunnitellaan kaksi uutta asuinrakennusta; 
toinen kadun varteen ja toinen sisäpihalle. 

• Kasarmikorttelin asemakaavan muutos: Senaat-
tikiinteistöt on myynyt kaksi kasarmirakennusta 
ja ne siirtyivät uudelle omistajalle, HGR Property 
Partnersille joulukuussa 2022. Rakennuksiin on 
suunnitteilla mm. päiväkoti. Viitesuunnitelman 

mukaan Maurinkadun varteen tulisi asuinrakennus 
ja toinen asuinrakennus piha-alueelle. Pysäköinti-
paikat on suunniteltu siirrettäväksi maan alle raken-
nettavaan pysäköintilaitokseen. 

• Valtioneuvoston linnan korttelin lisärakentami-
nen: Asemakaavan muutos koskee Senaatintorin 
itälaidalla sijaitsevaa Valtioneuvoston linnan hallin-
tokorttelia ja sen länsipuolista sekä pohjoispuolista 
katualuetta. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään 
myös Kirkkokadun muutos yksisuuntaiseksi Snell-
maninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella.

Töölönlahden suojelualoite: Asukasyhdistys on 
mukana Töölönlahden suojelualoitteessa (aloite 
luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perus-
tamiseksi Töölönlahdelle) yhdessä Töölö-Seura ry:n, 
Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n, 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa (www.
toolonkaupunginosat.fi/toolonlahden-suojelualoite/)

Krunikka puhuu iltojen esityksiä nähtävillä: Kru-
nikka puhuu illassa 26.9.2022 teemana oli Kybertur-
vallisuus. Video illan esityksestä on linkitetty www.
krunikka.fi -sivustolle kohtaan ”Uutisia”. Uutisiin 
on lisäksi linkitetty diaesityksiä Koti Krunikassa 
28.11.2022 ja Asukasturvallisuus 23.1.2023 illoista.

Asukaspysäköintipaikat: Pitkän selvittelyn jälkeen 
kaupunki on esittämässä Mariankadun entisille bussi-
pysäkkialueille yhteensä 31 uutta pysäköintipaikkaa. 
Kaupunki keräsi kommentteja Etelä-Helsingin uu-
sista pysäköintisuunnitelmista 19.1.–2.2.2023 Kerro 
kantasi-palvelussa. 
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https://www.krunikka.fi/hanke-sivut/

K ruununhaan alueella on vireillä useampia ase-
makaavamuutoksia. Näistä on tietoa Helsingin 

kaupungin www-sivuilla, mutta tietoa on koottu 
myös krunikka.fi – hankesivustolle (www.krunikka.
fi/hanke-sivut/). Sivustoa päivitetään sitä mukaa kun 
kaavoitus- ja suunnittelutyöt edistyvät.

• Kotisatama: Kotisataman kaavoitus on käynnis-
tynyt. Asemakaavan luonnossuunnitelmat olivat 
nähtävillä 25.4.–13.5.2022. Asukasyhdistys antoi 
kannanoton luonnossuunnitelmista. 

• Meritullinkatu 33: Meritullinkadun ja Kristianin-
kadun kulmassa olevalle entiselle Kulmakoulun  
tontille suunnitellaan käyttötarkoituksen muu-
tosta liike- ja asuinkäyttöön. Mielipiteet osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmistelu-
aineistoon tuli esittää 30.9.2022 mennessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan 
kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnassa keväällä 2023. Ennen sitä kaavaehdotus 
tulee nähtäville.

• Snellmaninkatu 23: Asemakaavan luonnossuun-
nitelmat olivat nähtävillä elo-syyskuussa 2021. 
Suunnitelmia tarkistettiin ja kaavaehdotus oli 
uudelleen nähtävillä 4.7.–16.8.2022 välisen ajan. 
Tontille suunnitellaan kaksi uutta asuinrakennusta; 
toinen kadun varteen ja toinen sisäpihalle. 

• Kasarmikorttelin asemakaavan muutos: Senaat-
tikiinteistöt on myynyt kaksi kasarmirakennusta 
ja ne siirtyivät uudelle omistajalle, HGR Property 
Partnersille joulukuussa 2022. Rakennuksiin on 
suunnitteilla mm. päiväkoti. Viitesuunnitelman 

mukaan Maurinkadun varteen tulisi asuinrakennus 
ja toinen asuinrakennus piha-alueelle. Pysäköinti-
paikat on suunniteltu siirrettäväksi maan alle raken-
nettavaan pysäköintilaitokseen. 

• Valtioneuvoston linnan korttelin lisärakentami-
nen: Asemakaavan muutos koskee Senaatintorin 
itälaidalla sijaitsevaa Valtioneuvoston linnan hallin-
tokorttelia ja sen länsipuolista sekä pohjoispuolista 
katualuetta. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään 
myös Kirkkokadun muutos yksisuuntaiseksi Snell-
maninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella.

Töölönlahden suojelualoite: Asukasyhdistys on 
mukana Töölönlahden suojelualoitteessa (aloite 
luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perus-
tamiseksi Töölönlahdelle) yhdessä Töölö-Seura ry:n, 
Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n, 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa (www.
toolonkaupunginosat.fi/toolonlahden-suojelualoite/)

Krunikka puhuu iltojen esityksiä nähtävillä: Kru-
nikka puhuu illassa 26.9.2022 teemana oli Kybertur-
vallisuus. Video illan esityksestä on linkitetty www.
krunikka.fi -sivustolle kohtaan ”Uutisia”. Uutisiin 
on lisäksi linkitetty diaesityksiä Koti Krunikassa 
28.11.2022 ja Asukasturvallisuus 23.1.2023 illoista.

Asukaspysäköintipaikat: Pitkän selvittelyn jälkeen 
kaupunki on esittämässä Mariankadun entisille bussi-
pysäkkialueille yhteensä 31 uutta pysäköintipaikkaa. 
Kaupunki keräsi kommentteja Etelä-Helsingin uu-
sista pysäköintisuunnitelmista 19.1.–2.2.2023 Kerro 
kantasi-palvelussa. 
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Mestassa keväällä 2023
Kruununhaan asukasyhdistys ylläpitää asukastila Krunan Mestaa osoitteessa Meritullinkatu 6. 

Mestan ohjelmassa keväällä 2023 mm:
• Mesta avoinna - naapurikahvit tiistaisin klo 11.30–13.30 (paikalla Mestan emäntä ja/tai 

asukasyhdistyksen hallituksen jäseniä). Suunnitteilla toinen aika perjantai-iltapäivään. 
• Lukupiiri joka kuukauden 2. tiistai klo 19.15–21 (Marje Vuorisalo)
• Perhekahvila keskiviikkoisin klo 10–12 (Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL)
• Lasten kuvataidekerhon ryhmät torstaisin klo 16–16.45 ja 17–17.45 (Chloe Mahy)
• Stol-jumpa perjantaisin klo 11–12 (Kronohagens-Skatuddens pensionärsförening)
• Seniorisumpit joka toinen perjantai klo 13–15, (Kampin palvelukeskus). 
• AA-kerhot maanantaisin klo 18–20, torstaisin klo 19–20 ja sunnuntaisin klo 17–29 ja klo 20–21. 
Viikoittaiset vakiovaraukset ovat kalenterissa, joka on linkitetty www.krunikka.fi/krunanmesta/ 
-sivustolle (kalenteria päivitetään tarvittaessa). Yksittäiset varaukset eivät näy kalenterissa. 
Asukasyhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa ja pitää teemapäivää/-iltaa, kerhoa tai kurssia 
maksutta, jos osallistuminen on avointa ja osallistujilta ei peritä osallistumismaksua. 
Mestaa voi vuokrata esim. perhejuhliin, kokouksiin tai pienimuotoisiin myyjäisiin. Lähetä WhatsApp- 
tai tekstiviesti tai soita numeroon 040 148 8204 tai sähköpostia osoitteella mesta@krunikka.fi. 
Mestan käyttövuokra vuonna 2023 on asukasyhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenille 15 €/tunti. 
Ei-henkilöjäsenille 25 €/tunti ja ei-yhteisöjäsenille 30 €/tunti.

Tervetuloa!

LUKIJALTA /  JOHNNY KORKMAN

https://www.krunikka.fi/hanke-sivut/

Valokuvassa on Snellmaninkatu 16:n seinään 
kiinnitetty rakennuksen suunnitelleen 
rakennusmestari Oskari Carlinpoika Holvikiven 
(1876–1936) muistolaatta. Snellmaninkatu 16:n 
rakennus valmistui vuonna 1910. Rakennusmestari 
Holvikivi piirsi kaikkiaan 12 näyttävää rakennusta 
Kruununhakaan, Eiraan ja Töölöön. (Lähde: 
Rakennustaiteen seura, jäsentiedote 4:2007, s. 
7.) Muistolaatan ovat suunnitelleet taloyhtiön 
osakkaat; arkkitehti Marjatta Erwe ja tilataiteilija 
Marja Kanervo. Muistolaatta on lievästi patinoitua 
messinkiä ja kaiverrukset patinoitu tummaksi. 
Muistolaatan on valmistanut Kilpi-Koskinen Oy. 
Valokuvaus: Valokuvaamo Korkman
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KYMMENEN KYSYMYSTÄ / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

Vastaukset sivulla 55.

1. Kruununhaka on ollut monen taiteilijan  
taulujen aiheena. Mistä ja milloin on tehty  
oheinen maalaus?

2. Monen krunalaisen kävelyreitillä on patsas, joka 
on aikoinaan valittu äänestyksessä kaupungin 
kauneimmaksi. Mistä patsaasta on kysymys?

3. Montako 1700-luvulta peräisin  
oleva rakennusta on Krunikassa?

4. Mikä oli Meritullinkadun aiempi nimi?
5. Ravintola Zinnkeller on toiminut jo 42 vuotta 

Meritullinkadun ja Liisankadun kulmassa.  
Mikä ravintola paikalla oli sitä ennen?

 JUSSI HEINÄMIES

6. Kuinka monta oppilasta on  
Kruununhaan yläasteella?

7. Mitä linjoja on Sibelius-lukiossa?
8. Missä sijaitsee Helsingin  

yliopiston Aurora-rakennus?
9. Kruununhassa on paljon ravintoloita.  

Missä sijaitsee Olivia?
10. Jos haluat nähdä eksoottisia eläimiä, niin kuinka 

kuinka kauan bussimatka kestää Korkeasaareen 
Liisanpuistikon pysäkiltä?



Haluamme kiittää mainostajiamme:
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UUSI REGGIO EMILIA-PEDAGOGINEN  
MUSIIKKIPÄIVÄKOTI TAIKATAHTI AVATTU 

KAISANIEMESSÄ!   
PÄIVÄKOTI ON PERUSTETTU OULUUN LIKI 25 V SITTEN  

JA LOPULTAKIN SE TOIMII MYÖS HELSINGISSÄ.  

www.taikatahti.com   
+358407210331 

liisa.lohilahti@taikatahti.com

VARAA TUTUSTUMISAIKA

taikatahtihelsinki

HAEMME JOUKKOON INNOSTUNUTTA
KASVATUSALAN HENKILÖSTÖÄ.

HAE LAPSELLESI PAIKKAA VARHAISKASVATUKSEEN 
(1–5v) SEKÄ ESIOPETUKSEEN

Kiinteistömaailma Kruununhaka.
Krunikassa kuin kotonaan.

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

asioinut on valmis suosittelemaan.

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

KK-Neliöt Oy

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

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

parhaiten, ja haluamme kertoa sen sinullekin.

PS: Ottaessasi meihin yhteyttä, mainitse tämä ilmoitus. Tuomme Kotikäynnille  
tullessamme ilahduttavan tuliaisen.
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LUXUSm2 LKV Kiinteistönvälitystoimisto
Avoinna ma–pe 10–16 tai sopimuksen mukaan

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

Olemme asunto- ja kiinteistökaupan kokeneita asiantuntijoita, myös haasteellisissa 
kohteissa. Tulemme mielellämme maksuttomalle kotikäynnille tai voimme tavata 
konttorillamme: Eteläesplanadi 2, Havis Amandan patsasta vastapäätä.

KIINTEISTÖNVÄLITYSTOIMISTO

Sähköposti: etunimi.sukunimi@luxusm2.fi

KIRSI MÄNTYMÄKI
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
KiAT, KED
050 66953

JUHA TIMONEN
Kiinteistönvälittäjä LKV
Auktorisoitu arvioitsija
AKA, KHK, LVV
044 444 0430

EEVA KEMMO
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
Varatuomari
050 68922

STEFAN KOIVIKKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
LVV
044 444 0412

MIKA HAUTALA
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Toimitusjohtaja
050 2311 

MATTI MUUKKONEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV 
LVV
0400 441640

KIRSTI SOILAMPI
Kiinteistönvälittäjä, LKV
LVV, KiAT
044 200 8145

JENNA HAUTALA
Myyntiassistentti
050 66 948

TARJOUS!
AKA-arvioinnit 
maaliskuussa 

–10%
www.luxusm2.fi/
aka-arvioinnit
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Meritullinkatu 25
Puh 050 471 0126

ravintola@zinnkeller.fi
www.zinnkeller.fi

Zinnkeller toivottaa 
nautinnollista kevättä!

avoinna ma-la.
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Krunikkaan on avattu 
teekauppa & teehuone.

Astu teepolulle:
LIISANKATU 6
TEEPOLKU.FI

Asuntounelmista totta huipputuloksin

KRUUNUNHAAN ASIAN-
TUNTIJAT PALVELUKSESSANNE

SALLA KOKKONEN
asuntomyyjä, BoAc, eMBA
salla@bo.fi | 050 520 8998
IG: sallakokkonen_bolkv
Bo LKV Kruununhaka

SUSANNE GERSTENMAIER
vt. myyntijohtaja, LKV
susanne@bo.fi | 050 318 0132
IG: susannegerstenmaierlkv
Bo LKV Kruununhaka

Kun asunnon myyminen on ajankohtaista, kutsu alueesi asiantuntija arviokäynnille.Kun asunnon myyminen on ajankohtaista, kutsu alueesi asiantuntija arviokäynnille.
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KUNINKAALLISTA ISÄNNÖINTIÄ
KRUNAN KUNDIEN KANSSA

KRUNAN KUNDIT ISÄNNÖIVÄT
UUDEN BRÄNDIN ALLA

Laaja tekninen asiantuntemus

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

Sujuva hallinnon toimivuusKiinteistötarkastus ja dokumentointi

Digitaaliset palvelut ja yhteydenpito

Helppo isännöitsijän vaihtoprosessi

Toimiva tiedonkulku

Hämeentie 3, 5. krs. 00350 Helsinki  |  040 517 0266  |  www.oit.fi

ISÄNNÖITSIJÄ! 

TULE MUKAAN 

VOITTAVAAN 

TIIMIIN.

www.oit.fi
/

oit-tyo
nanta

jana/

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

Liisankatu 21, 00170 Helsinki
Puh. 020 730 9660 
www.kruununhaanapteekki.fi

Kruununhaan apteekki
Ma  –  Pe  8.30  – 18 
La   10 – 16



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

 TIEDE  
ASUU  

KRUNI- 
 KASSA!

 TIEDE  
ASUU  

KRUNI- 
 KASSA! MYYMÄLÄ  Snellmaninkatu 13

VERKKOKAUPPA Tiedekirja.fi

ma, ti, to   10.30–17.00
ke               10.30–18.00
pe               10.00–16.00

Tiedekirjan myymälä palvelee  
kaikkia tiedonjanoisia arkisin: 

IN
NO

KASTA KIERRÄTYSTÄ20
PRINT&REFILL 

2003-2023

TÄLLÄ 
KUPONGILLA

-20%
Tulostuspalvelu-

tuotteesta!
Voimassa 31.5.2023 asti

Pitkänsillan kupeessa!

Siltasaarenkatu 1

09 7269 0567
www.print-refill.com

TOIMISTOTARVIKKEET
TULOSTUSPALVELU
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Liisankatu 21
00170 HELSINKI

Meiltä saat myös tanskalaisen 
Innovationin skandinaavisesti 

muotoillut vuodesohvat.

FUTON PATJAT
&

VUODESOHVAT

045 - 77 33 00 11
mulperipuu.fi

TÄYDEN PALVELUN
TURVALLISUUSRATKAISUT
MEILTÄ - AVAIMET KÄTEEN

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

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

Pyydätarjous!

Pyydättttarjous!

Kirkkokatu 5, 00170 Helsinki
(09)-625 024

 
www.ravintolarodolfo.fi

ITSETEHTYJÄ 
OLUITA JA 

MAUKASTA RUOKAA.

TERVETULOA BRYGGERIIN!  

Sofiankatu 2, Helsinki  |  bryggeri.fi
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TIETEIDEN TALOSSA
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

www.tiedekahvila.fi

café

TIETEIDEN TALOSSA
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

www.tiedekahvila.fi

KKAAIIPPAAAATTKKOO  LLIISSÄÄTTIILLAAAA??
VVUUOOKKRRAAAA  VVAARRAASSTTOO  KKRRUUNNIIKKAASSTTAA!!
MMAARRIIAANNKKAATTUU  2266  ||  wwwwww..mmaakkeessppaaccee..ffii

Mariankatu 26, 00170 Helsinki | www.makespace.fi | 040 5154747

HINNAT ALK.

2€
PVÄ

Siltavuorenranta 18  WWW.PILAILUPUOTI.COM



Rosebud 
Maria 
Mariankatu 21

Rosebud 
Tiedekulma 
Yliopistonkatu 4Rosebud 

Citycenter 
Kaivokatu 8, 
Asematunneli

Rosebud 
Kaivopiha 
Mannerheimintie 3

rosebud.fi

Rosebud.  
Krunikassa jo vuodesta 1987.

Erittäin suuren valikoiman kirjakauppa  
Helsingin sydämessä Kaisaniemessä.
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Harvinainen konserttivieras Puolasta 

Silesian Quartet  
Ritarihuoneella tiistaina 28.3. klo 19

 

Bacewicz , Szymanowski, Schumann 

ritarihuonekonsertit.fi   
Liput 35 / 28 / 15€  lippu.fi
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I MARS TILLREDER VI 
KLASSISKA MATPORTIONER!

Fre 17.3 klo 11-22
Lö 18.3 klo 16-22
Fre 24.3 klo 11-22
Lö 25.3 klo 16-22

 
 

I APRIL HAR VI SOM TEMA 
SPARRIS OCH VACKRA VÅRIGA 

PORTIONER!
Fre 21.4 klo 11-22
Lö 22.4 klo 16-22
Fre 28.4 klo 11-22
Lö 29.4 klo 16-22

 
 

I MAJ ORDNAR VI VALBORGS-
OCH MORSDAGSLUNCH

Mån 1.5 kl. 11.30-18
(Dukningar 11:30 och 15:00)

Sö 14.5 kl. 11.30-18
(Dukningar 11:30 och 15:00)

 
 

PÅ SOMMAREN BETJÄNAR 
VÅR TERRASS ER, FRÅN 

TISDAG TILL LÖRDAG 
(I fall vädret är dåligt 

flyttar vi serveringen in 
till Svenska Klubbens bar)

Öppethållningstider Aukioloajat

MAALISKUUSSA 
KUNNIOITAMME

KLASSIKOITA!
Pe 17.3 klo 11-22
La 18.3 klo 16-22
Pe 24.3 klo 11-22
La 25.3 klo 16-22

 
HUHTIKUUSSA 

TEEMANAMME ON PARSA JA
KAUNIIT KEVÄISET ANNOKSET!

Pe 21.4 klo 11-22
La 22.4 klo 16-22
Pe 28.4 klo 11-22
La 29.4 klo 16-22

 
TOUKOKUUSSA JÄRJESTÄMME 

VAPPU- JA
ÄITIENPÄIVÄLOUNAAT!

Ma 1.5 klo 11.30-18
(Kattaukset 11:30 ja 15:00)

Su 14.5 klo 11.30-18
(Kattaukset 11:30 ja 15:00)

 
 

KESÄLLÄ TERASSIMME PALVELEE
ASIAKKAITAMME TIISTAISTA

LAUANTAIHIN
(Huonon sään sattuessa 
siirrymme sisätiloihin, 

Svenska Klubbenin baariin)

Mauritzgatan 6 / Maurinkatu 6
 

Välkommen även endast till vår mysiga bar!
Tervetuloa myös ainoastaan viihtyisään baariimme!

+358 50 529 2879
jari@primea.fi
www.primea.fi

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

www.tyynila.fi



ODENT-Hammaslääkärit:
Outi Salonen  |  Tiina Aaltonen
suuhygienisti Jaana Hiltunen

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

Turvallista hammashoitoa 
koko perheelle
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Unioninkatu 23, p. 09 656 656

LAAJA VALIKOIMA  
BARBOUR KLASSIKOITA 
MIEHILLE JA NAISILLE. 

MEILTÄ MYÖS HUPUT JA 
VUORIT TAKKEIHIN SEKÄ 

HUOLTOPALVELU.



www.hakaniemenkauppahalli.fi

Kauneutta elämään
kivenheiton päästä

Mariankadulta

Tervetuloa!

Kukkakauppa

Mariankatu 13, Kruununhaka
p. 0400 400 388
kukkia@lareine.fi

LOUNAALLE, ILLALLISELLE, JUHLIIN

Take -away  t i l aus ,pöytäväraus

09  671  336

K i i reet tömät  t i eduste lut

in fo@zensush i . f i

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

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

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

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

z e n s u s h i . f i
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KIOSKI ILPOSET

KIOSKI ILPOSET

avoinna
Ma-Pe 7–21
La-Su 8–20

Mariankatu 17

Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus Uunituoreet leivonnaiset • Veikkaus 
Erikoiskahvia • ElintarvikkeitaErikoiskahvia • Elintarvikkeita

ElintarvikekioskiElintarvikekioski

ESi tys tunte iSta

Erottajankatu 7
nukketeatterisampo.fi 
p. 020 735 2235

Ensi-ilta 3.5.2023



FYSIOTERAPEUTIT

Anette Fröberg / Teija Haippo

FYSIOTERAPIA JA MYÖS KOTIKÄYNNIT

KRUUNU-FYSIOTERAPIA OY
Vironkatu 9 / Puh. 135 6100

SKY - CIDESCO kosmetologi
Liisankatu 23, 00170 Helsinki

Kauneushoitola
Maarit Halmetoja

Ajanvaraus 040 568 3406

Hyvää joulua

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

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

@Herttuattarenkauneuspilkku, Kirjatyöntekijänkatu 4
nettiaika.fi/MarianHoitavaHieronta  -  p. 045 132 4561

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17 
 La 9–14

Remox Oy
maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

Inhimillisiä tiloja 
suurella sydämellä

Vironkatu 12 D 40, 00170 Helsinki
info@vuudesign.fi
www.vuudesign.fi

Luova ja ketterä
sisustussuunnittelutoimisto.

55

Krunikka 1/2023KYMMENEN VASTAUSTA / Jussi Heinämies ja Johanna Mannila

1. Maalauksen näkymä on Siltavuorensalmesta, jossa on hiekkajaala Hakaniemenrannassa.  
Taustalla on Provianttimakasiini ja Unioninkatu 45:n asuinrakennus Kruununhaassa.  
Taulun on maalannut Arvo Ahola vuonna 1949 (yksityiskokoelma).

2. Varsapuistikossa, Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun välissä on patsas. Puisto on saanut nimensä  
Äidinrakkaus-veistoksesta, joka kuvaa hevosen varsaa ja sen emää (Emil Cedercreutz, v. 1928).  
Puisto on parhaillaan kunnostuksen kohteena.

3. Vanhoja 1700-luvun rakennuksia löytyy yhteensä 6 kpl: Vanha tulli- ja pakkahuone, Sederholmin talo, 
Bockin talo, Burtzin talo, Heleniuksen talo ja Kiseleffin talo (kaikki Aleksanterinkadun varrella).

4. Meritullinkatu oli ennen Suomen itsenäistymistä Konstantininkatu.  
Se oli saanut nimensä suuriruhtinas Konstantin Pavlovits Romanovin mukaan.

5. Ravintola Zinnkellerin paikalla toimi aiemmin kreikkalainen ravintola Sirtaki.
6. Noin 480 oppilasta.
7. Musiikki-, tanssi ja yleislukiolinjat.
8. Auroran osoite on Siltavuorenpenger 10.
9. Siltavuorenpenger viidessä toimii Unicafe-ravintola Olivia. Se on kaikille avoin.
10. HSL:n Reittiopas arvioi linjan 16 matka-ajaksi 31 minuuttia.
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Ompelimo Blomst
Avoinna ma–pe klo 10–18
Liisankatu 6, puh 046 812 1188

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko

040 727 6466
Liisankatu 18

RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

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

T R I M M A A M O

FYSIOTERAPEUTIT

Anette Fröberg / Teija Haippo

Fysioterapia ja myös kotikäynnit

KRUUNU-FYSIOTERAPIA OY 
Vironkatu 9 / Puh. 135 6100

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17 
 La 9–14

Remox Oy
maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko

040 727 6466
Liisankatu 18
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TOUTOU
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1. Maalauksen näkymä on Siltavuorensalmesta, jossa on hiekkajaala Hakaniemenrannassa.  
Taustalla on Provianttimakasiini ja Unioninkatu 45:n asuinrakennus Kruununhaassa.  
Taulun on maalannut Arvo Ahola vuonna 1949 (yksityiskokoelma).

2. Varsapuistikossa, Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun välissä on patsas. Puisto on saanut nimensä  
Äidinrakkaus-veistoksesta, joka kuvaa hevosen varsaa ja sen emää (Emil Cedercreutz, v. 1928).  
Puisto on parhaillaan kunnostuksen kohteena.

3. Vanhoja 1700-luvun rakennuksia löytyy yhteensä 6 kpl: Vanha tulli- ja pakkahuone, Sederholmin talo, 
Bockin talo, Burtzin talo, Heleniuksen talo ja Kiseleffin talo (kaikki Aleksanterinkadun varrella).

4. Meritullinkatu oli ennen Suomen itsenäistymistä Konstantininkatu.  
Se oli saanut nimensä suuriruhtinas Konstantin Pavlovits Romanovin mukaan.

5. Ravintola Zinnkellerin paikalla toimi aiemmin kreikkalainen ravintola Sirtaki.
6. Noin 480 oppilasta.
7. Musiikki-, tanssi ja yleislukiolinjat.
8. Auroran osoite on Siltavuorenpenger 10.
9. Siltavuorenpenger viidessä toimii Unicafe-ravintola Olivia. Se on kaikille avoin.
10. HSL:n Reittiopas arvioi linjan 16 matka-ajaksi 31 minuuttia.
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RAKENTAA JA MAALAA

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

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

RAKENTAA JA MAALAA

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

Anette Fröberg / Teija Haippo

Fysioterapia ja myös kotikäynnit

KRUUNU-FYSIOTERAPIA OY 
Vironkatu 9 / Puh. 135 6100

Meritullinkatu 13
Puh. 09 135 7047

Avoinna Ma–Pe 9–17 
 La 9–14

Remox Oy
maali- ja pienrautakauppa

www.remox.fi

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

www.kruunuoptiikka.fi
Unioninkatu 45, 09 135 2661

Krunikan oma optikko

040 727 6466
Liisankatu 18
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K - Posti Oy
Posti Green

70 vuotta 
Kruununhaan sydämessä

Liisankatu 5
09-135 4172

kolmekruunua@sijo.fi
www.kolmekruunua.fi
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