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Kiitokset
Kiitän sydämellisesti kaikkia teitä, joilta olen saanut sekä rohkaisua
että tietoja tiivistäessäni yksien kansien sisään kotitaloni historiikin
vuosilta 1950-2002.
Kappaleessa asuminen ja eläminen 1960-luvulla kiitän kuvalla siskontyttöäni Stiinaa ja hänen puolisoaan Seppoa suuresta avusta tekstin ja kuvien editoinnissa ja taitossa. Hallituskumppaniani Minna
Niinistä kiitän kuvien skannaustyöstä. Teksti on vapaasti kaikkien
käytettävissä.
Taustamateriaali
Lähdeaineiston ja viitelukemisen laajuuden vuoksi nostan esille taloyhtiömme asiakirjojen lisäksi vain seuraavat lähteet:
●

Juha Koskisen Kallion historia

●

Kallion - Alppilan seudun kestävän kehityksen asukasfoorumi
ry:n Itäinen Harju -julkaisu

●

Kaupungin tietokeskuksen vuositilastot

●

Helsingin kaupunginmuseon Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt -kirja

●

Helsingin kantakaupungin rakennuskulttuuri-inventointi -julkaisu

●

Helsingin sanomat

Lasten leikkien tietoja varmensin Raija Tervomaan Stadin skloddit
braijaa -kirjasta.
Ahkerana Helsingin Sanomien lukijana kiitän lehteä sen kirjoitusten
monipuolisista aihesisällöistä kuten myös julkaisusta Viertotietä
itään ja länteen : Helsingin vanhoja kortteleita 3. Kaikkea tätä olen
hyödyntänyt tämän historiikin laadinnassa.
Helsingissä, maaliskuussa 2008
Kyllikki Torkkel
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Esipuhe
Taloyhtiömme lähestyi 50 vuoden ikää vuonna 2002. Olin itse silloin 60-vuotias yhtiön alkuperäinen asukas ja hallituksen jäsen.
Aloin unelmoida, että talomme historia tulisi saada kirjoitettua yksiin kansiin. Halusin saada näkyväksi ne henkilöt ja toimenpiteet,
jotka vuosikymmenten ajan olivat vieneet talomme asioita eteenpäin. Kuulostelin muiden kiinnostusta ja halukkuutta asiaan. Etsin
henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita unelmani toteuttamisesta.
Olin jo vuosia kerännyt kiinnostavia lehtileikkeitä ajatellen talohistoriikin tekoa. Isännöitsijä Jouni Paasovaara rohkaisi minua tutustumaan ensin taloyhtiön vanhoihin asukas- ja osakeluetteloihin sekä
virallisiin pöytäkirjoihin, jotka kaikki ovat hyvin arkistoituna talostamme. Paljon, paljon myöhemmin sain rouva Doris Weckmanilta
täydelliset, asukaslähtöiset ja kansioidut talon asiakirjat. Talon 50vuotispäivä tuli ja meni ilman, että olisin sanottavammin päässyt
asiassa eteenpäin.
Uudelleen aktivoiduin historiikista syksyllä vuonna 2004. Tällöin
ajatukseni olivat laajentuneet varsinaisesta talohistoriikista ajankuvauksen ja paikallishistorian suuntaan. Asumisen ja elämisen lisäksi
halusin nyt etsiä tietoa muistikuvilleni sotien jälkeisestä siirtokarjalaisten asuttamistoiminnasta ja taloyhtiömme perustamisasioista.
Halusin myös kuvata, miltä talomme ympäristö näytti, kun pienenä
tyttönä muutin kotitalooni asumaan.
Hallituksen kokouksessa 14.9.2006 esittelin hahmotelman työsuunnitelmastani. Sen perusteella talon hallitus päätti korvata hankkeesta
aiheutuvat materiaali- ja laitekustannukset. Syksyllä 2004 asui alkuperäisistä asukkaista vielä talossamme kuusi aikuista ja kuusi lasta
tai lapsenlasta. Haastatellessani heitä työmotivaationi kasvoi roimasti.
Tervetuloa mukaan aikamatkalle!

Aikamatka 2000 eKr - 2000 jKr
2000 eKr: Muinaislöytö
Historia kertoo, että viimeisen jääkauden väistyessä maa alkoi hitaasti kohota. Parituhatta vuotta sitten Kallion, Alppilan, Pasilan ja
Eläintarhan seudun korkeimmat kohdat muodostivat saaria alavampien maiden ollessa edelleen veden peitossa. Kallion korkein kohta
on nykyinen Katri Valan puisto ns. Marjatan mäki eli Vilhonvuori.

Kuvaaja tuntematon: Kartan är uppgord efter den ryska
topografkartan. (Finskt Museum 1956)

Kun talomme perustusta rakennettiin heinäkuussa 1950, saimme
konkreetin viestin kivikauden ajalta noin 4 000 vuoden takaa: rakennustyömaaltamme löydettiin maalajin erityinen suolainen laatu sekä
muinaisruuhi, jonka todettiin olevan Litorina-kauden lopulta noin
2000 vuotta eKr.
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Tuolloin talon tontilla sijaitsi vuonomainen merenlahti, joka lienee
ollut erinomainen kalastuspaikka. Kanootti puolestaan on ollut kevyt ja erinomainen kulkuväline.

Kanoten fotograferad efter transporten till Nationalmuseet. (Finskt Museeum 1956)

Uusi Suomi 1951
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Löydettäessä ruuhi oli Kansallismuseon tutkimusten mukaan vanhin
haapiolöytö Suomessa. Finskt Museum -julkaisu vuodelta 1956 kertoo, ettei heinäkuussa 1950 löytynyt Helsinki-kanootti ollut haapaa
vaan havupuuta kuten useat siperialaiset ja pohjoisamerikkalaiset
vastaavat ruuhet. 4000 vuotta vanhaa löytöä säilytetään edelleen
Kansallismuseossa. Kts. http://wikipedia.org/wiki/Ruuhi
Haastattelussani Olavi Laine (A 22 ja B 35) ja Paul Ukkosen
Seija-tytär (A 19 ja 6) muistavat hyvin muinaislöytöasiasta
käydyt asukaskeskustelut. Paul Ukkonen oli aikoinaan toiminut
sivutoimisena valokuvaajana Viipurin Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joten hän ymmärsi löydön arvon. Olavi Laine
muisti, että seitsenmetriseksi arvioitu vene löytyi kahtena kappaleena. Isompi jäännöspala oli alle viisimetrinen ja pienempi
veneen kärkiosa ehkä vain puolimetrinen.
1500-1700 jKr: Helsinki perustetaan
Kustaa Vaasa perusti Helsingin kaupungin vuonna 1550 Tallinnan
kilpailijaksi Vantaanjoen suulle nykyisen Vanhankaupungin alueelle.
Parempien kehitysnäkymien toivossa kaupunki siirrettiin 1600-luvun alussa Vironniemelle Kruununhaan eteläosiin. Vuosisatojen
vaihteessa arvellaan Helsingissä olleen puolentoistatuhatta henkeä,
joista suurin osa asui savupirtin kaltaisissa tuvissa. Kun Töölön kylä
siirtyi Helsingin kaupungille, sai kaupunki sen mukana itselleen
myös kylään kuuluneet Kallion ja Sörnäisten takamaat. Porvarit
palstoittivat Sörnäisten rantamaat kasvattamaan ruokatarvikkeita
kaupunkilaisille. Kallion kalliot ja mäet taas sopivat paremmin kaupunkilaisten hevosten, lehmien, lampaiden ja vuohien laidunmaaksi.
Hermannin alue ei vielä silloin kuulunut Helsinkiin.
Ensimmäinen tunnettu Sörnäisissä toiminut teollisuuslaitos oli Johan Teschen vuonna 1746 perustama tiilitehdas. Kohta sen jälkeen
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rakennettiin useita tiiliruukkeja juuri Sörnäisten järvestä Suvilahteen
laskeneen joen, nykyisen Pääskylänkadun varrelle. 1700-luvulla
Kulmavuoren alueelle oli rakentunut pienoinen teollisuusalue: sepän
paja, hamppukangaskutomo ja karvarinverstas. 1820-lukuun mennessä Ranskan vallankumouksen ja Suomen sodan myllerryksissä
teollinen toiminta Sörnäisissä päättyi ja kaupunkilaisten karja käyskenteli taas laitumilla.

HS Kuukausiliite: Leila Nieminen 2004

1800-luku: Itäinen wiertotie
Itäisen wiertotien, nykyisen Hämeentien, rakentaminen 1850-luvulla
Siltasaarelta Kumpulaan oli tärkeää itäisen kantakaupungin kehitykselle. Hämeentietä ja Helsinginkatua voidaan pitää ikiaikuisina reitteinä, koska ne kulkevat ainoista mahdollisista paikoista kallioiden
lomitse. Hämeentien itäpuolelle kohosi tehtaita ja länsipuolelle rakentui kiinteää asutusta. Harju-niminen tila, joka sijaitsi Helsinginkadun pohjoispuolella, antoi nimensä kotitalomme alueelle. Nykyinen Harjukatu sijaitsee maaston harjumuodostelman kapeimmassa
kohdassa, josta polun pohjoispää laski suoraan Sörnäisten järveen.
1850-luvulle tultaessa Helsingissä oli lähes 20 000 asukasta.
Heikki Waris kuvaa Kallio-tutkielmassaan, miten 1800-luvun puolivälissä Pitkänsillan pohjoispuolella elettiin vielä maalaisoloissa:
maan jako tonteiksi ja kaduiksi oli tekemättä. Ensimmäinen tässä
suhteessa kaupunkimainen asuinalue oli Harju eli Ås. Entisen Sör4

näisten järven vanhaa rantatöyrästä, harjua, pitkin kulki kapea, mutkitteleva kärrytie. Tämä tie viitoitettiin ja tasattiin kaduksi. Tämä
Harjunkatu sai myöhemmin nimekseen Vaasankatu.
Helsingin pääjunaradasta avattiin vuonna 1863 pistoraide Pasilasta
Sörnäisten satamaan talomme edessä olevan nykyisen Junatien paikalle. Satamarata mahdollisti Sörnäisten voimakkaan kasvun alkamisen uudelleen. Kaupunkirakentaminen levisi Kallioon, kun muutamat tehtailijat perustivat työväen asuttamiseksi osakeyhtiön. Sen
seurauksena syntyi rivi ”puulaakivilloja”. Kallioinen maasto vaikeutti ja viivästytti kunnallisteknisten palvelujen rakentamista tälle
seudulle. Helsingissä asui nälkävuosien jälkeen 1874 noin 30 000
asukasta. Vuonna 1900 oli Helsingin tilastollisen vuosikirjan mukaan asukkaita noin 72 000.
Aleksis Kiven katu oli aiemmin vuodesta 1901 alkaen Fredriksbergsgatan, 1909 alkaen Fredriksperinkatu ja 1928 alkaen Aleksis
Kivenkatu. Vasta taloyhtiömme perustamisen jälkeen vuonna 1954
nimi hyväksyttiin nykyiseen kirjoitusmuotoon Aleksis Kiven katu.
Katua kutsutaan Helsinginkadun tapaan myös ”Sörkan Bulevardiksi”. Olen nähnyt valokuvan vuodelta 1934 ja siinä kotikatumme lehmuskuja näyttää vastaistutetulta.

HKM:Vaasankadun alkupää 1908. Taustalla Vaasankatu 5 ja 9.

HS-korttelijulkaisu nro 3: Alkoholi on ollut aina ongelmana
Sörnäisten ja Kallion seuduilla. Heikki Waris kertoo Kallio-
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tutkielmassaan, että erityisesti oluen käytöstä oli työläismaailmassa tullut yleinen tapa 1800-luvun loppupuoliskolla. Työssä
juotiin olutta ja viikonloppuisin kapakassa väkeviä suurella
miesporukalla. Vain harvoissa verstaissa tehtiin maanantaisin
töitä, koska mestarit, kisällit ja oppipohjat pitivät ”friitä”.
Kaupunginvaltuuston päätöksellä oluen myynti Siltasaaren
pohjoispuolella kiellettiin vuonna 1903. Helpotus Sörkassa oli
niin suuri, että Harjun rukoushuoneella pidettiin tapauksen
kunniaksi kiitosjumalanpalvelus. (Harjun rukoushuone sijaitsi
aikoinaan nykyisen Kinaporin korttelin alueella).

Suomen jälleenrakentamisen vuodet 1940-1955
Sotien jälkeen Suomen taloudellinen tilanne ja muutkin olosuhteet
olivat vaikeat. 1940-luvun alussa kymmenen prosenttia suomalaisista oli vailla asuntoa. Pienestä 3,7 miljoonaisesta kansasta kaatui sodissa 91 000 parhaassa iässä ollutta miestä, ja 300 000 haavoittui.
Sotaorvoiksi jäi 50 000 lasta. Suuret ikäluokat syntyivät heti jatkosodan jälkeen pinta-alaltaan supistuneeseen Suomeen. Lisäksi kansakunta joutui ponnistelemaan syksyyn 1952 asti selvitäkseen ankarista sotakorvauksista (300 milj. dollaria).
Rahoitusmarkkinoilla tästä oli luonnollisena seurauksena tiukka rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden säännöstely muiden elintarvike- ja
tuontitavaroiden säännöstelyn lisäksi. Sotien aikana lähes kaikkien
ja kaikkea ostamista sääteli Kansanhuoltoministeriö pahimmillaan
51:llä ostokortilla. Elintarvikesäännöstely päättyi vasta vuonna
1954. Maassamme kaikenlaisen rakentamisen tarve oli paljon, paljon suurempi kuin sen toteuttamisen mahdollisuudet.
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Rakennusmateriaalia ja työvoimaa ei ollut tarjolla tarvetta vastaavasti. Viisikymmentäluvun alkaessa oli määritetty kaupunkiasuntojen tarpeeksi vain 25 % maan huonerakennustöiden kokonaisuudesta.

Helsingin sanomat 24.7.2005

Maan poliittinen johto, presidentti C. G. Mannerheim sekä pääministeri J.K. Paasikivi, olivat vastustaneet maanhankintalain (1945)
sisältöä mm. peläten maan taloudellisen vakauden järkkyvän ja tuotannon häiriintyvän ”jopa nälänhädän iskevän ja yhteiskunnallisia
levottomuuden kasvavan”, kun siirtoväelle erotettiin maita EteläSuomen suurtiloilta. Paasikiven mieliksi asiat etenivät eduskunnassa
vain kielikysymyksessä, minkä seurauksena siirtoväkeä ei asutettu
maamme ruotsalaisseuduille. HS-lehtikirjoituksissa mm. dosentit
Silvo Hietanen ja Erkki Laitinen tuovat esille, että asuttaminen ylipäätään onnistui, koska sen takeena oli vahva hallintokoneisto ja
vankka virkamiestaito. Vuosikymmeniksi maamme asuttamistoiminnalle antoi kasvot maa- ja metsätalousministeriön varatuomari,
asutusasiain osastopäällikkö ja ylijohtaja (1944-1959), virkamies ja
värikäs karjalainen poliitikko Veikko Vennamo (SMP). Asutus- ja
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maanhankintalakien (1936, 1940, 1945) myötä tehdyt toimet ovat
maailmanlaajuisestikin tunnustettu onnistuneiksi.
Asuntopula ei ollut vain sodan seurausta. Esimerkiksi vuonna 1938
asuntokannasta oli ahtaasti asuttuja huoneistoja viidennes, ja yli
kaksi kolmasosaa kaikista Helsingissä olevista asunnoista oli perheiden asunnoiksi kelpaamattomia. Sen lisäksi suuret ikäluokat toivat
osaltaan perheisiin ja julkiseen rakentamiseen lisätilantarvetta. Vaikuttava tekijä oli myös jo 1950-luvulla maaseudulla alkanut rakennemuutos. Sen seurauksena vapautuneen työvoiman aiheuttamaan
muutospaineeseen tarvittiin paljon asuntoja rakentuviin keskuksiin.
Muuttoliike osaltaan lisäsi Etelä-Suomen sekä maan suurien kaupunkien valtavaa asuntopulaa.
Vuonna 1940 Helsinkiin oli asetettu huoneenvuokralautakunta ja
vuonna 1944 tuli voimaan asumislupajärjestelmä huoneenvuokrauksen yhteydessä. Esimerkiksi vuonna 1946 noin puolet hakemuksista
hylättiin. Helpoimmin lupa myönnettiin siirtokarjalaisille, entisille
helsinkiläisille, opiskelijoille sekä kotiapulaiseksi aikoville. Sääntelyllä tasoitettiin näin kaupungin asuinoloja.
Ajanjaksolla 1939-1950 Sörkan ja Kallion väkiluku vaihteli 48 00052 000 välillä ollen suurempi kuin koskaan aiemmin tai sen jälkeen.
Alue oli vuosina 1945-1965 vuokratalovaltainen, perheellisen työväestön asuttama, Helsingin runsasväkisin kaupunginosa. Yhä edelleenkin Kallio ja Harju ovat tiiveimmin rakennettua aluetta Helsingissä ja Suomessa.
Vapaa kilpailu nosti pilviin tonttien ja asuntojen hinnat. Grynderit
eivät tarvikesäännöstelyn ja hankintavaikeuksien vuoksi pystyneet
eivätkä ehtineet rakentaa asuntoja kysyntää vastaavasti. 1940-1950lukujen taitteessa myös työlakot olivat tavallisia sotia käyneen Euroopan ja Suomen satamissa, tehtaissa ja kuljetusalalla. Rakennuskustannusten nousun vuoksi jouduttiin esim. Arava-talojen osakkeenomistajien maksuosuuksia korottamaan ennakoimattomasti.
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Vielä 1950-luvun alkupuolella lapsiperheitä asui tilapäismajoituksissa Helsingin väestösuojissa. Yleisin huoneluku vuonna 1950 Helsingissä oli kaksi huonetta (HS 4.2.1958). Vuonna 1951 maaseudulta
muutti Helsinkiin noin 10 000 uutta asukasta. Vallitseva asumismuoto oli vuokra-asunto. Vuokraltaan säännösteltyjä vuokra-asuntomarkkinoita täydensivät hyvin laajat alivuokralaisten asuntomarkkinat. Vuokra-asuntotarvetta lisäsi tiukka rahamarkkinoiden sääntely
ja hyvin niukat pääomat. Asuntolainan saaminen 1950-luvulla oli tavalliselle ihmiselle hyvin vaikeaa.
Helsingissä valtava asuntojen lisätarve törmäsi vastakkain sen totuuden kanssa, ettei käytettävissä ollut edes valmiiksi suunniteltua ja
perustöiden osalta kunnostettua tonttimaata taloja ja asuinalueita
varten. Aluksi purettiin vanhaa rakentaen paikalle uutta, mutta ko.
tontit eivät useinkaan olleet soveltuvia uustuotannolle. Näin alettiin
pyrkiä keskipakoiseen asuttamiseen. Tällaisesta merkkinä nähtiin jo
Kulosaaren, Käpylän ja Munkkiniemen lisärakentaminen. Terveen
kaupunkiasuttamisen tavoitteina pidettiin kaikesta huolimatta rakennustavan ilmavuutta ja väljyyttä. Luonto haluttiin säilyttää edes pienessä mittasuhteessa kaupunkilaisten kosketuspiirissä.
Kun neljän ensimmäisen maanhankintalain perheelliset osakkaat
(noin 600 henkilöä) oli valittu, Helsingin asukkaidenoton lautakunnalla oli rekisteröitynä vielä 4 979 perheellistä maansaajaa (Kaupunginvaltuusto 7.3.1951). Tehdyn kyselyn mukaan enemmistö maansaantiin oikeutetuista halusi Helsingissä ns. kerrostalolain mukaisen
osakkeen omakotitontin sijasta. Siihen vaikutti osaltaan sekin, että
omakotitontteja osoitettiin kauempana keskustasta olevilta alueilta,
joille kunnallisteknisiä töitä ei ollut vielä tehty.
Koko maan väkiluku oli sotien jälkeen 3,7 miljoonaa. Perheenjäsenet mukaan lukien pelkästään maansaajien piiriin pääsi 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvun alussa yli puoli miljoonaa suomalaista (Karjalan Kunnaat-lehti 5/2007). Helsingissä oli vuonna 1950 noin
360 000 asukasta, joista Alppiharjussa asui 21 000.
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Maanhankintalaki ja Lex Raatikainen
Vuonna 1945 säädetyn maanhankintalain mukaan perheellisillä rintamamiehillä, sotainvalideilla, sotaleskillä ja siirtoväellä oli oikeus
saada itselleen maata. Asutuslait painottivat siirtolaisten sijoittamista maaseudulle, jotta maan elintarviketuotanto riittäisi. Näin Suomeen syntyi 150 000 uutta tilaa. Luovutettavaa maata ja omakotitontteja ei kuitenkaan tahtonut riittää kaikille. Perheellisten sotainvalidien ja sotaleskien oli vaikea lähteä rakentamaan ja hoitamaan
tyyppipiirustustenkaan avulla omaa rintamamiestaloa, jotka tunnetaan myös ”vennamolaistaloina”.
Vuonna 1949 lakiin tehtiin lisäys ns. Lex Raatikainen (maatalousministeri Jussi Raatikaisen mukaan), joka oikeutti maansaantioikeudesta luopuvan saamaan tilalle kerrostalohuoneiston. Helsingin kaupunginvaltuusto päätöksellään 7.3.1951 tarkensi vielä, että kaupungin
lainojen myöntämisen ehtona oli, että siirtoväkeä lukuun ottamatta
osakkeenomistajien tuli olla asunut Helsingissä 1.1.1947 ja jatkuvasti sen jälkeen. Lex Raatikaisen mukaan valtio myönsi näiden kerrostalojen rakentamiseen 65 % rakennuskustannuksista halpakorkoista ja pitkäaikaista lainaa. Taloyhtiön oli tarkoitus saada 25 % rahalaitoksilta. Asukkaiden rahoitusosuus oli 10 % rakentamiskustannuksista.
Oma asuintaloyhtiömme on juuri tällainen rintamamieskerrostalo.
Sen perustamisluvan on allekirjoittanut Jussi Raatikainen. Helsinkiin perustettiin parikymmentä vastaavanlaista taloyhtiötä. Yhtä aikaa kuin omaa taloamme rakennettiin, rintamamiestalot rakennettiin
myös Ruskeasuolle, Lauttasaareen ja Herttoniemeen. Seuraavat ja
viimeiset talot tulivat Mannerheimintielle Taka-Töölöön, Haagaan
ja Länsi-Herttoniemeen (HS 15.7.1950).
Vuonna 1949 perustettiin Arava-järjestelmä, jonka avulla valtio
avusti sosiaalista asuntotuotantoa halpakorkoisten lainojen ja verohelpotusten avulla. Rintamamiestalona taloyhtiömme ei ole varsinai10

nen Arava-talo, joskin ko. lain rakentamisperiaatteita tuli noudattaa
sen rakentamisessa. Lainaehtojen mukaan osakkeenomistajan tuli
myös itse asua omistamaansa asuntoa, ellei siirtolaisen saamasta
asunto-osakelainasta eräin osin muuta johtunut. Arava asetti rajoituksia mm. asuntojen koolle ja varustelulle. Toisaalta myös asumistasoon ja ympäristöön, kuten pihan suunnitteluun, haluttiin ajan hengen mukaisesti kiinnittää erityistä huomiota. Tuon ajan saksalaisen
arkkitehtiajattelun suuntaisesti puhuttiin minimiasunnoista, joiden
tuli olla myös toiminnallisia.
Vuonna 1948 annettua ns. asuntotuotannon veronhuojennuslakia
muutettiin seuraavana vuonna niin, että asuintalojen rakentajille
mahdollistui myöntää huomattavia veronhuojennuksia valtion ja
kunnan verotuksessa vuosina 1948-1958. Verohuojennukset osaltaan auttoivat asuntoyhtiöitä ja osakkeenomistajia selviämään rahoituksesta, koska ko. huojennus ei poistanut verovelvollisen oikeutta
saada vähentää varoistaan velkansa ja tuloistaan velkojensa korot.

Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas Oy
1930-luku toi klassismin jälkeen arkkitehtuuriin abstraktin funktionalismin, josta pelkistetyimmillään oli karsittu pois koristeet paitsi
puhdas valkoinen pinta. Lasi, betoni ja nauhaikkunat ovat funktionalismin peruspiirteitä, joita 1950-luvulla leimasi vaatimattomuus ja
luonnollisuus. Keskeisiä ihanteita olivat tarkoituksenmukaisuus, kurinalaisuus sekä kaavoituksen antamin reunaehdoin myös valoisuus
ja väljyys. Funkkiskaudella umpikorttelit haluttiin hajottaa ja jättää
maastolle tilaa. Tyypillistä oli roiskerappauksen käyttö. Näin on tehty kotitalossammekin.
Suljettu kortteli on kaupunkirakentamisen arkkityyppi. Funktionalismin myötä syntyivät puolisuljetut korttelit, kuten meillä toteutui.
Vielä vuoden 1954 yleiskaavassa puiston paikalle oli kaavoitettu
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Pengerkadun suuntainen seitsenkerroksinen asuintalo. Onneksemme
tonttimme jäi avautumaan talon itäpäädyssä pieneen puistoon, mikä
antaa valoisuutta piha-alueeseemme ja taloomme. Kotitalomme itäpäädyn suorakaiteen muotoinen erkkeri (kansikuva) toimii käyntikorttina funkkistaloomme.
1950-luvulle tyypillisenä tuli kaikissa rakentamisen yksityiskohdissa
olla käsityön leima. Rakentamisessa suosittiin liuskekiveä, lakattua
mäntyä ja taottua kuparia. Käsityön jäljen tuli näkyä ulko-ovissa, kivilaatoissa ja pyöristetyissä, taivutetuissa rautakaiteissa. Samalla
suosittiin tummaksi maalattuja, siroja ikkunakarmeja ja hillittyjä
vaaleita rappauksia. Talon sisäänkäyntien tuli olla kauniita (Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 2004:6 Ruskeasuon peruskorjausopas). Myöhemmin talomme vanhukset ovat ihmetelleet, miten sotainvalideille rakennetussa talossa on näin paljon portaita ilman hissiä!
1940-50-luvuilla rakentamisen ilmaisu ja tekotapa muuttuivat materiaalin vaikean saatavuuden vuoksi. Asuintaloista tuli keskimääräistä pienempiä ja rakennuksista yksinkertaisia. Suunnittelijat työskentelivät toisaalta korkeat ihanteet mielessään, toisaalta tuntien taloudellisten voimavarojen niukkuuden. Kuntien kiivasta rakennusbuumia tuettiin valtion suunnitteluavulla ja lainoituksella, mitkä tekijät
myös normittivat lopputulosta. 1960-luvulla alkoi elementtirakentamisen aikakausi.
Urakkasopimuksen mukaisesti talomme rakennuspiirustukset ja rakennusselvitykset on laatinut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja
Martas Oy. Kysymyksessä on dipl. arkkitehti, rakennushallituksen
pääjohtaja ja asutusneuvos Johannes (Jussi) Lappi-Seppälä (19111977) ja hänen pitkäaikainen kollegansa Iikka (Igor) Martas (19091965). Talomme lapsiasukkaanakin tiesin, että ”joku kuuluisa on
piirtänyt talomme”.
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Lappi-Seppälä oli helsinkiläinen ylioppilas. Vuodesta 1938 hän oli
toiminut maatalousministeriön asuntoasiainosaston arkkitehtina ja
myöhemmin ministeriön rakennustoimiston päällikkönä. Helsingin
kiinteistölautakunnan jäsen hän oli vuosina 1947-1954 ja Rakennushallituksen pääjohtaja 1953-1973. Hän oli myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (1947-) sekä kansanedustaja (Kok) vuosina
1945-1954.
Reservin vänrikkinä Lappi-Seppälä vuonna 1939 teki päivälehdissä
aloitteen ”Kultasormukset isänmaalle”. Valtio toteutti kyseisen
aloitteen ja sai näin kerättyä 1 750 kg kultaa valtion kassaan. Kansalaiset saivat vastalahjaksi ”rautasormuksen”. Oman arveluni mukaan
sormusasian vuoksi talomme kaikki asukkaat tunsivat niin yleisesti
Lappi-Seppälän. Arkkitehtimatrikkeli luonnehtii häntä korjaamisen
ja taloudellisen rakentamisen puolestapuhujaksi ja emäntää tyydyttävän pula-ajan kodin kehittäjäksi.
Lappi-Seppälällä oli yhteinen arkkitehtitoimisto Martaksen kanssa
vuosina 1935-1960. Talomme asiakirjoissa juuri Iikka Martas on
kirjattu talopiirustusten laatijaksi. Hän oli myös helsinkiläinen ylioppilas, valmistunut arkkitehdiksi 1938. Martas teki opintomatkoja
Ruotsiin, Ranskaan ja Italiaan. Arkkitehtimatrikkelista oli kiintoisaa
ja inhimillistä havaita, että hän oli naimisissa yhtiökumppaninsa sisaren kanssa.
Jussi Lappi-Seppälä on Iikka Martaksen kanssa yhdessä sekä Martas
yksinään suunnitellut useita asuin- ja liiketaloja mm. Helsingin kantakaupunkiin ja Töölöön. Lähinnä oman talomme näköisin rakennus
on mielestäni Mariankatu 15A/Rauhankatu 9 -kiinteistö vuodelta
1950. Katso www.korttelit.fi.
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Kotikorttelimme talot ja näkymät 1950-luvulla
Talomme on aikoinaan rakennettu hyvin toiselta näyttävään maisemaan kuin missä me nyt asumme. Voimme iloita, miten pala palalta
ympäristö on kaunistunut ja vaurastunut. Vastaavasti talomme arvo
on kohonnut. Kattoa voidaan pitää talon viidentenä julkisivuna.
Oletko huomannut, että asumme korttelimme ainoassa punakattoisessa talossa! Punainen katto on poikkeus tällä seudulla. Kun päätämme talomme tulevien vuosien peruskorjauksista, päätämme samalla, mikä on talomme lisäarvo lähiympäristölle.
Vaasanaukio

Kuva: Paul Ukkonen, Vaasanaukio 1950-luvun lopulla

Vaasankadun alkupää näytti tältä, kun tulin Kurvin kulmille asumaan. Kuvassa vasemmalla näkyvät Kinaporinkadun, entisen Pengerkadun, alun talot. Helsinginkatu 2:n edessä oli silloin raitiovaunu
nro 7:n päätepysäkki.
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Pengerkadun ja Hämeentien väliin jäävä nykyinen Kinaporin
kortteli

Helsingin kaupunginmuseo: Kuva: B. Möller vuodelta 1966.

Alue näytti tältä 1950-luvulla Vallilasta päin katsottuna. Etualalla
penkereellä Aleksis Kivenkatu. Kuvassa vasemmalla on Hämeentie,
oikealla Pengerkatu eli nykyinen Kinaporinkatu. Edessä vasemmalla
näkyy Hämeentie 64:n Uusi kauppahalli, jonka paikalla oli aiemmin
Harjun rukoushuone.
Kauppahallin takana on kaikille helsinkiläisille tunnetuksi tullut
Kansa-yhtymän talon katolla ollut kolmesta ruudusta koostuva säätorni. Torni ennusti tulevan korkeapaineen (keltainen) tai matalapaineen (vihreä) 1990-luvun puoliväliin saakka. Harmikseni 1980-luvun loppupuolella uusi rakennettu Kinaporin kortteli peitti suoran
näkyvyyden kodistani säätorniin.
Puutalossa oikealla oli jokin autoalan yritys ja 1950-luvulla Keskusopiston kaupallinen linja. Tämä talo purettiin aiemmin kuin kuvan
seuraava talo, joka alkuaan oli Sörnäisten höyryleipomorakennus,
sitten TUKO:n varasto ja lopuksi siinä toimi miesten asuntola.
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Asuntolatoiminta loppui, kun talo purettiin osana Kinaporin korttelin uudelleenrakentamista joskus vuosien 1979-1980 taitteessa. Kuvan Coca-Cola-mainoksella varustettu asuintalo on nykyisinkin Kinaporinkadulla.
Teollisuuskatu

Kuva: Paul Ukkonen, 1950-luvulta

Talomme edessä pohjoispuolella junat kulkivat noin kymmenen
vuoden ajan Sörnäisten satamaan. Kuvassa vasemmalla Vallilan tavara-asema on vanhan Monopoli-pelin mukaan yksi Helsingin neljästä rautatieasemasta. Valkoinen iso talo oikealla on Nylund & Rahikaisen konepaja, ja matalat rakennukset sen oikealla puolella ovat
Enso Gutzeit Oy:n paperi- ja kartonginjalostustehdasta.
Junarata muuttui Junatieksi vuonna 1967: aluksi Kulosaaren sillalta
Harjukatuun saakka ja Pasilaan saakka vasta kun bensa-asemat ja
Vallilan tavara-asema purettiin.

16

Kuva: Paul Ukkonen, Oy Philips Ab Teollisuuskadulla

Kuvan keskellä Teollisuuskadun puolella Oy Philips Ab ja Vääksynkadun puolella Oy Fenno-Radio Ab:n radiotehdas. Kuvan oikeassa reunassa oli 1800-luvulla Sörnäs Ab:n puusepäntehdas (Mäkelänkatu 2), myöhemmin tontilla oli Autola. 1950-luvulla tontilla
oli myös bensa-asema, sitten parkkialuetta, kunnes puutalot purettiin
ja rakennettiin nykyinen koko korttelin täyttävä Lääkäriliiton talokolossi.
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Kinaporinkatu 4

Itäinen Harju -julkaisu kertoo erheellisesti, että Kinaporinkatu 4 olisi T.A.
Ahlskogin piirtämä. Ahlskogin piirtämää taloa ei koskaan rakennettu, vaan kuvassa olevan talon on suunnitellut Juho (Jukka) Saari. Talo suorakaide-erkkereineen on malliesimerkki 1930-luvun funkkisrakentamisesta.

Haastattelin talon nykyistä asukasta Pekka Lahtea, jonka suku on
asunut talossa sen perustamisesta alkaen. Talo on valmistunut yksityisten rakennuttamana vuonna 1939. Talo siirtyi 1950-luvun alussa
Vakuutusyhtiö Pohjolan omistukseen, joka taas myi sen edelleen
Helsingin kaupungille vuonna 1964. Talon osoite oli pitkään Pengerkatu 32. Talossa oli 1950-luvulla Tissarin maitokauppa. Tämä talo on tietojeni mukaan yksi kolmesta kaupungin asuinvuokratalosta
Kallio-Alppiharju seudulla.
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Kinaporinkatu 2/ Vaasankatu 5

Helsingin kaupunginmuseo, Kuva: E. Heinonen. Näkymä Vaasankatu 5,
7, 9 ja 11 noin vuonna 1950.

Helsingin kaupunginmuseo, kuva: Ilpo Vainionpää/Arja Holma. Syksy
1981, Pengerkatu 31. 1950-luku oli kivijalkakauppojen kukoistuksen aikaa.
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Itäinen Harju -julkaisu mukaan Josep Stenbäck suunnitteli vuonna 1909
kuvan tummemman talo-osan ja Wilho Lekman 1923 vaaleamman kulmatalon. Tummemman talo-osan (Kinaporinkatu 2 A) pääsisäänkäynnin
pienistä ruuduista koostuvalla ovella on jyhkeä graniittikehys. Tornimaiset reunaosat antavat talolle voimakkaan ilmeen. Nuoremman kulmatalon
julkisivua elävöittävät puolipyöreät erkkerit ja erikokoisten ikkuna-aukkojen sarjat.

Kiinteistöt omisti alkuaan Vankeinhoitoyhdistys. Porttikongin yläpuolella, kiveen hakattuna, lukee vieläkin Vankeusyhdistys - Fångelseföreningen. Molemmat talot sisäpiharakennuksineen omistaa nykyisin Kriminaalihuollon tukisäätiö. Nämä talot ovat korttelimme
vanhimmat. Niissä on aina toiminut ja toimii edelleenkin säätiön
asiakkaiden asumis- ja muita tukipalveluja. Vaasankatu 5:ssä olevan
Ehon konditorian paikalla on nykyisin Kalkkers-yökahvila. Aiemmin mainittu Elanto, Eho ja sekä pieni yksityinen siirtomaatavarakauppa Kinaporinkatu 2 A:ssa kilpailivat aikoinaan nykyisellä Vaasanaukiolla sijainneen Vaasanhallin elintarvikemyymälöiden kanssa.
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Vaasankatu 7

Kuva: Paul Ukkonen, 1950-luvun loppua

Tontilla sijaitsi vielä 1950-luvun lopulla puurakennukset ja piharakennuksessa Ehon leipomo. Leipomo paloi 1960-luvun alussa. Lapsille tulipalo oli jännittävä näytelmä, kun vielä palolaitos otti sammutusvettä myös meidän talomme pihan kautta. Nykyinen liike- ja
asuinrakennus on arkkitehti Kaj Saleniuksen piirtämä. Talo on korttelimme kuopus vuodelta 1964.
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Vaasankatu 9
Liike- ja asuinrakennus, jonka ovat piirtäneet T.A. Elo ja K. Nieminen ja se on valmistunut vuonna 1941. Kiinteistö muodostuu kahdesta Vaasankadun suuntaisesta erillisestä talosta. Täällä olivat
Elannon leipä- ja siirtomaatavarakaupat jo ennen kuin kotitalomme
valmistui.
Vaasankatu 11/Harjukatu 5

Helsingin kaupunginmuseo/Eino Heinonen: vuosilta 1949-50

Kuvassa oikealla näkyy edellisessä kappaleessa esitelty pieni vaalea
Vaasankatu 7:n asuinpuutalo.
Myös kuvan keskellä olevat puutalot olivat käytössä kunnes vuonna
1957 kulmatontille valmistui Kaisa Harjanteen ja Maija Suurlan
piirtämä liike- ja asuintalo Harjupalatsi. Uuden talon Harjukadun
puoleisessa osassa sijaitsi aluksi tämän alueen postitoimipaikka.
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Harjukatu 7/Aleksis Kiven katu 10b

Helsingin kaupunginmuseo/E. Heinonen

Kotipihastamme kulki oikopolku vuosina 1952-1958 läpi 10 a -talon
pihan, halki rakentamattoman 10 b -tontin Mannalan maitokaupalle
Aleksis Kivenkatu 12:een.
Vuonna 1958 kulmatontille valmistui liike- ja asuintalo, jonka on
piirtänyt Veikko Leisten. Kiinteistön omistaa yhtiö, jonka pääosakas
on Vanhat Automiehet - Old Boys ry. Talon kulmassa oli alkuaan
Elannon maito- ja siirtomaatavarakauppa. Piharapussa toimi aluksi
Alppiharjun alueen terveysasema, sen jälkeen mielenterveystoimisto
ja nykyisin päihdekuntoutuksen päivätoimintapaikka.
Liikenne ei liiemmälti haitannut, kun lapset vielä 1950-luvun talvina
laskivat kelkoilla ja pahveilla jyrkkää Harjukatua alas ja yli Aleksis
Kivenkadun!
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Aleksis Kiven katu 10a
Tämä T. Ermalan piirtämä As. Oy Kiventalo on lähinaapurimme ja
omaa taloamme vanhempi. Talo ei ole muuttunut puolen vuosisadan
aikana. Kuva ja alkuteksti Itäinen Harju -julkaisusta.

”Talon rakennustyyli funkkis. Julkisivussa ei juurikaan persoonallisia yksityiskohtia, mutta talon hempeä väri antaa talolle ilmettä.”

Talon pikkuruista, kallioista pihaa on istutuksilla tehty viihtyisäksi
ja oleskelua suosivaksi. Tämän talon ja korttelin kaikkien muidenkin
talojen (paitsi oman talomme) porttikongit ja käynti pihaan on lukittu, jotta saadaan rajoitettua ulkopuolista ilkivaltaa, häiriötä ja luvatonta autojen pysäköintiä.
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Aleksis Kivenkatu 4-6-8 sekä Aleksis Kivenkatu 2/Pengerkatu
34 -kulmatontti eli Kinaporin puisto

Helsingin kaupunginmuseo: E. Heinonen 1950. Oy Puomi on jo pystyttänyt työmaakyltin.

Pengerkatu 32:ssa asuva Pekka Lahti muistaa 1950-luvun
alusta, miten talomme rakennuttajan Puomin työmaakyltti tuli
ikävästi lasten käytössä olleelle leikkimaalle ja miten työmaaautot ajoivat tavaroita työmaalle hänen kotitalonsa päädyn
kautta. Naapurusto kutsui taloamme yleisesti ”Puomin taloksi”
koko pitkän rakennusajan, ja sen jälkeenkin. PL:n muistaman
mukaan puiston poppelit istutettiin pohjaltaan tasattuun monttuun jo 1950-luvun puolivälissä, jolloin katutaso jäi vielä pari
metriä kuopan pohjaa korkeammalle. Montun pohjalle laitettiin ainakin rekki ja hiekkalaatikko. Kuoppa täytettiin katutasoon vuonna 1961, ja puiston leikkivälineitä lisättiin. Täyttömaa saatiin Porvoonkatu 1:n rakennustyömaalta. Puisto peruskorjattiin vuonna 1982 ja se sai nimekseen Pengerkadun nimimuutokseen liittyen Kinaporin puisto.
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Talon perustamisvaihe 1950-1952
Mahdollisuus merkitä asunto-osakkeita

Osakkeenmerkitsijöiden yleisessä kokouksessa 19.5.1950 NMKY:n
huoneistossa Vuorikadulla oli läsnä 79 henkilöä. Kokouspöytäkirjan
1§: ”Kokouksen avauksen suoritti valitun väliaikaisen rakennustoimikunnan puheenjohtaja, isännöitsijä Veikko Almi, todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, selostaen samalla väliaikaisen rakennustoimikunnan tähänastista toimintaa sekä lukien rakennustoimikunnan ensimmäisen pöytäkirjan”.
Tästä kokouspöytäkirjasta ilmenee, että maatalousministeriön asutusasiainosasto (Aso) on hyväksynyt kaikki osakkeenmerkitsijät talon asukkaiksi. Kokouksessa osakkeenmerkitsijät hyväksyivät ja allekirjoittivat yhtiösopimuksen koskien Asunto Oy Aleksis Kivenkatu 4-6-8 -nimistä yhtiötä.
”Valittiin rakennusaikaisen johtokunnan jäseniksi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtaja Pentti Huhanantti, rakennusmestari Karl
Kling (A 12) ja isännöitsijä Veikko Almi (C 49) sekä varajäseneksi
tuomari Erkki Linkomo. Osakkeenmerkitsijöiden puolesta rakennustyömaan valvontaan valtuutettiin rkm K. Kling ja rkm Lars Ekqvist
(C 66) ”jotka valvovat väliaikaisesti laskutusta vastaan siksi kunnes
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varsinainen yhtiö on perustettu, jolloin he tekevät kustannuslaskelman koko valvomistyöstään”.
Hallituksen kokouspöytäkirjan 5.6.1950 mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Almi ja isännöitsijäksi osakas rkm
Karl Kling.
Helsingin kaupunginvaltuuston 24.10.1951 tehdyn päätöksen nojalla
kaupunki myi ja luovutti 28.11.1951 allekirjoitetulla kauppakirjalla
asuntotontin hintaan 1 072 000 markkaa, ”joka oli kokonaisuudessaan suoritettu kaupunginkassaan”. Yhtiön edustajat olivat olleet aktiivisia ja vaatineet, että osakkaille tontti tulee myydä maansaantiin
oikeutetuille sovitulla vuoden 1944 hintatasolla, mikä oli 25 % käypää hintaa alempi.
Tontin saaminen yhtiön omistukseen oli kohtalokkaan tärkeää, jotta
tontti voitiin antaa pankille lisälainojen vakuudeksi. Maan hinta
nousi Helsingissä vuosina 1954-1962 kahdeksankertaiseksi. Me nykypäivän osakkeenomistajat saamme olla ikikiitollisia yhtiömme silloisille päättäjille, koska nykyisin viidenkymmenen vuokrasopimusvuoden päätyttyä kaupunki saattaa jopa kymmenkertaistaa tonttivuokransa.
Taloyhtiö haki ja sai luvan raastuvanoikeudelta tonttien n:o 4, 6 ja 8
yhdistämiseksi yhdeksi tontiksi, joka merkittiin numerolla 3 Helsingin 12. kaupunginosassa, korttelissa numero 359. Nyt voimassaolevan kaupungin hallinnollisen aluejaon mukaan asumme Keskisessä
suurpiirissä, sen Alppiharjun peruspiirin Harjun osa-alueella.
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Helsingin Kiinteistövirasto/ Kaupunkimittausosasto

Rakennustyöt alkavat
Kotitalomme rakennustyöt aloitettiin 16.3.1950 ja talon ilmoitettiin
valmistuvan urakkasopimuksen mukaan 31.3.1951.

”URAKKASOPIMUS tehty toukokuun 1 pnä 1950 Helsingissä As Oy
Aleksis Kivenkatu 4.6.8. ja Rakennusliike Oy Puomi Ab:n kesken koskien
Asuintalon rakentamista tonteille Aleksis Kivenkatu 4- 6 ja 8.”
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Koska kysymyksessä on ensimmäinen maansaantiin oikeutetun kerrostalolain mukainen asuintalo, asiasta kirjoitetaan kesäkuussa
vuonna 1950 Uudessa Suomessa:
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Kusti Tiaisen (A 15) työmatka kulki
1950-luvun alussa talomme rakennustyömaan ohi ja hän seurasi päivittäin
talon kohoamista tietämättä että hän
vielä joskus muuttaisi taloon asumaan.
KT muistaa, miten aamulla työmaan
portilla oltiin pyrkimässä työhön. Itäpäädyn savivellin siirto lapiolla montunpohjalta kuorma-auton lavoille oli
valtava urakka. Työmailla ei silloin
vielä ollut nostolaitteita. Miehet siinä
missä naisetkin kantoivat kuvan ”jäniksen” avulla tiilet rappareille. Muurarit ”juoksuttivat” aina kantajia.
Kuvaaja tuntematon

Talon vanhoilta asukkailta olen useammasta suusta kuullut tiedon,
että arkkitehti oli piirtänyt kiinteistön suuremmaksi kuin tontin rakennusoikeus. Ongelma ratkaistiin yksinkertaisesti ottamalla metrin
siivu pois talomme itäpäädyn piirustuksista! Näin päädyn kolmiot
ovat pienempiä kuin talon alakerran kolmen huoneen ja keittiön
asunnot.
Rakennusliike Oy Puomi Ab:n konkurssi
Vaikka suhteellisen vähävaraiset osakkeenostajat kuinka tinkivät
menoistaan, jatkoivat työpäiväänsä, tekivät useampaa ansiotyötä ja
tuloja saadakseen pitivät alivuokralaisia, asunto-osakkeen ostamisessa riitti silti jatkuvaa huolta. Vuoden 1952 maksamattomien
vuokrien määrä yhtiössämme on sittenkin ollut vain 224 169 mk eli
2,2 % koko vuoden vuokratulosta.
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Anu Suomela (A 3) ja Kyllikki Torkkel (B 29) piharapullaan 1950-luvulla
iloitsevat kevään uusista tennareista. Kuvassa vasemmalla SM-tason judomestari Pauli Hissa (C 52) ja oikealla maankuulu voimamies Verneri Viillos (D 71). Lapsina hyppäsimme yhdessä narua ja barbia, leikimme piiloa,
peiliä, tikkua/maata ja olimme hippasilla. Kuva: Kyllikki Torkkel

Liikepankit suuntasivat lainaresurssinsa maan teollistumishankkeille
ja Osuuskassat, Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Säästöpankit (tässä
suuruusjärjestyksessä/Matti Inha) toimivat siirtoväen ja rintamasotilaiden asutuslainojen antajina. Epäonnistuttuaan saamaan valtion
halpakorkoista lisälainaa, yhtiömme joutui ottamaan ja sai 20 mmk
myös lyhytaikaista lainaa Kansallis-Osake-Pankilta vuonna 1950.
Hallitus haki aktiivisesti veronhuojennuslain mukaisen verovapauden osakkeille, kävi jatkuvia lainaneuvotteluja, hyväksyi lisämenoarvioita, anoi leimaveropalautuksen ja maksuaikojen lykkäystä ja teki maksusuunnitelman toisensa jälkeen. Eli kaikin käytettävissä olevin keinoin ylläpiti talon rakentamista ja yhtiön rahoitustasapainoa.
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Yhtiökokoukseen 16.10.1951 hallitus kutsuukin osakkaita selostuksella, josta ilmenee, että 31.12.1950 allekirjoitetun urakkasopimuksen kustannusarviolla (98 296 000 mk + indeksiehdot) ei voitu selvitä. Heti urakkasopimuksen laadinnan jälkeen hinnat ja aliurakoitsijoiden palkat, lakkojen aiheuttamat lisätyöt sekä liikevaihtovero olivat aiheuttaneet odottamattomia lisäpaineita. Yksistään indeksit korottivat 30 % sovittuja hintoja vuosien 1950-1951 taitteessa.
Vuoden 1951 alkaessa talon sanotaan olleen vesikattovaiheessa sekä
väliseinät muuratut kahdessa kerroksessa. Siltä osin kun yhtiöllä oli
rahaa vuoden 1951 aikana, ja Suomen hypoteekkiyhdistyksen oli lupa saatu, taloyhtiö osti ennen tarvikehintojen nousua ”varastoon”
mattoa, liesiä, pattereita ja fajanssitavaroita vähentäen summan (lähes 8 mmk) urakoitsijan maksueristä. Lokakuussa 1951 urakoitsijalle oli maksettu 132 mmk, ja rakennuksen kokonaiskustannusten arvioitiin nousevan 155 miljoonaan markkaan.
Yleisen pääomatilanteen lisäksi rakennusmateriaalien hinnannousu
ja kotimaiset ja ulkomaiset toimituskatkot (esim. tiili, lasi, betoniteräs, linoleum), työmiesten työseisaukset ja palkkamuutokset kriisiyttivät yhtiömme talouden. Alkuaan sovittu 11-12 kuukauden rakennusaika ei riittänyt. Kustannukset myös nousivat 25 % vuosivauhtia
(1950). Juuri sementtipulan vuoksi ja odotettua suuritöisemmäksi aiheutuneen talon itäpäädyn pohjatyön vuoksi kirjeellä 18.8.1950 Rakennusliike Oy Puomi Ab pyysi neuvotteluja rakennusajan pidentämiseksi. Kun sitten vielä pitkä putkilakko toteutui kesällä 1951,
maaliskuussa vuonna 1950 aloitettu rakentaminen pitkittyi lähes
vuodella ollen viimeisessä sopimuksessa 28.2.1952 asti.
Samassa yhtiökokouksessa 16.10.1951, jossa käsiteltiin hallituksen
antamaa ”Selostusta As. Oy:n tähänastisesta rahoituksesta ja yhtiön
hallituksen haltuun uskottujen rahavarojen käytöstä”, tehtiin myös
myönteinen päätös tontin ostamisesta.
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Edistääkseen rakennustoimintaa Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.3.1950 periaatteen, että luovutettaessa kerrostalotontteja
maanhankintalain tarkoittamille asunto-osakeyhtiöille, myyntihinta
laskettiin vuoden 1944 lopun hintatason mukaan. Jo lapsena saamani käsitys oli, että ”saimme Veikko Vennamon myötävaikutuksella
talomme tontin edulliseen hintaan”.
Rakennusliike Puomi ilmoitti kirjeellä 25.1.1952 saaneensa talon
osittain
sisäänmuuttovaiheeseen.
Hallituksen
pöytäkirjassa
11.3.1952 todetaan Rakennusliike Puomin tehneen konkurssin. Hallitus kiirehti yhtiömme irrottamista konkurssipesästä oman etunsa
nimissä, vaikka rakentaminen ei ollut loppuun saatettu: saunalaitos
(päädyn liiketila), pesutupa, autotallit, hissin ja portaiden kunnossapito sekä asuntokohtaisia korjaustarpeita pää- ja aliurakoitsijoilta oli
vielä kesken yhteensä 10 mmk:n arvosta (tilintarkastuskertomus
vuodelta 1952). Yhtiökokouksessa 28.3.1952 nimettiin neljä asukkaiden edustajaa, ”jotka tutustuvat ja tarkistavat hallituksen ja Oy
Puomi Ab:n sovittelumiesehdotuksen”. Rakentajalle annettu takuutöiden suoritusaika päättyi 8.6.1952.
Yhtiöjärjestyksen mukaan talomme pienin asuntokoko on 30 m2 ja
suurin 78 m2. Helsinki alueittain -tilasto vuodelta 2000 kertoo, että
edelleen Alppiharjuun keskittyy kaupungin pienasuntokanta, jossa
asunnon keskikoko 38 m2 (koko kaupungissa 65 m2). Omassa talossamme 87 asunnosta on 38-neliöisiä tai pienempiä kaksikymmentäseitsemän, 65-neliöisiä tai suurempia viisi ja 39-64 neliön kokoisia
asuntoja 55 kpl.
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Talon valmistuminen

Kuvat ja kiinteistötiedot Itäinen Harju -julkaisusta: Talo valmistui 1952 ja
se on rakennustyyliltään funkkis. Aleksis Kiven kadun itäpään maamerkkinä olevan massiivisen rakennuksen julkisivuja rytmittävät erikokoisten
ikkuna-aukkojen sarjat. Korkea ja osin puiden peitossa oleva julkisivu on
parhaimmillaan Teollisuuskadulta katsottuna.

Pääsisäänkäynnit ovat 1950-luvun hengen mukaisia. Niiden verhoilussa
on käytetty lakattua puurimoitusta ja koristeelliset metallikaiteet täydentävät oville johtavia (alkuaan liuskekivillä katettuja) rappusia.

Asuinkiinteistö oli tullut 60 % arvioitua kalliimmaksi. Pihan perustamistyö ei ollut kuulunutkaan Rakennusliike Puomin tehtäviin.
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Koska talon itäpäätyyn suunnitellun saunalaitoksen (kansikuva) arvioitiin tulevan maksamaan 3,7 mmk lisää, sen rakentamisesta luovuttiin. Tila päätettiin 7.2.1952 vuokrata ”kauppias W. Glubokowille jäätelön sekoitus-, pakkaus- ja välivarastotilaksi edellyttäen, että
talo ja talon asukkaat ei tästä millään lailla tule kärsimään ja etteivät
viranomaiset kiellä toimintaa kyseisessä tilassa”. Saadulla kuukauden ennakkovuokralla korjattiin tiloja vuokralaiselle sopivammaksi.
Vuokratulojen saamiseksi yhteen autotalleista otettiin vuokralaiseksi
Ilmapallofirma Töllikkä & Rahikainen ja toiseen Amerikan lähetystön auto.
Maatalousministeriölle osoitetussa lisäavustushakemuksessa 5.3.
1953 todettiin asukkaiden jo sijoittaneen varoja yhtiöön alkupääomana ja myöhemminkin niin, että he ovat maksaneet 20,4 % yli
lain edellyttämän 10 %:n omavastuuosuuden. Valtio ei pystynyt täysimääräisiä avustuksia yhtiöllemme myöntämään (vaje 20 milj. mk),
ja näin yhtiössä katsottiin vaarantuvan sen perusperiaatteen toteutumisen, ettei vuokra nouse rintamamiestalossa yli tavallisen Aravatalon vuokratason. Tässä menneen ajan ”rakennemuutoksessa” kuoli
myös osakkaiden alkuperäinen ”luvattu unelma”, että he olisivat oikeutettuja 50 % edullisempiin osakkeisiin. Toukokuusta 1952 lukien
vuokravastike oli 185 mk/m2/kk ja lämpimästä vedestä 128
mk/hlö/kk ja alle 10-vuotiailta lapsilta puolet siitä. Vuoden 1952 tilintarkastuskertomuksessa mainitaan vuokrasaatavat: 95 000 mk.
Vuoden 1953 talousarviosta näkyi, että taloyhtiön osakkeita oli kiinnitysvelkakirjoina Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä, Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kalevassa, Säästöpankki Torkkelissa, Vakuutusyhtiö
Imatra-Karjalassa sekä Kansallis-Osake-Pankissa.
Uuden asuinrakennuksen käyttöönottolupa anottiin maistraatilta ja
se hyväksyttiin kolmessa aallossa rakennuskatselmusmiesten lopputarkastusten perusteella. Ensin käyttöön sai ottaa C- ja D-portaiden
asunnot sekä taloustilat 22.1.1952; parin viikon kuluttua A- ja Bportaiden asunnot kellareineen sekä autotallit ja lopuksi 7.4.1952
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pohjakerroksen ja myymälän. Näin oli valmistunut tontille 87 asuinhuoneiston (226 huoneen), 231 m2 autotallien, 216 m2 varastotilojen, 168 m2:n sauna/painisali/jäätelövarastotilan sekä 36 m2:n myymälätilan tilakokonaisuus. Maistraatin päätöksessä mainitaan, että
rakennuksessa on yhteensä 6,5 m2 yli vahvistetun rakennusrajan
ulottuvia ulokkeita, jotka rakennusjärjestyksen 49§ 1 momentin nojalla on hyväksytty.

Kyllikki Torkkel ja Tellervo Immonen
noin vuonna 1955: Tässä ulkoportaat
sellaisena kuin Kyllikki haluaa ne takaisin!

Olavi Laine kertoi, että miehet pystyttivät talkoilla takapihalle
mattojen tamppaustelineen ja surivat kun ei ollut rahaa ostaa
siihen vinssiä. Itse muistan, että yleensä perheiden isät hoitivat
mattojen tamppauksen joka viikko. Yleistä oli, että mattotelineelle jonotettiin.
Myöhemmin vuonna 1970, kun yhtiömme selvitti istutettavaksi
merkityn tontin osan käyttöä autopaikoitukseen, rakennusvalvontaviraston asiakirjoissa todettiin, että ”Kiinteistöä koskevat loppukatselmukset ovat kaikki olleet osittaisia, eikä pihamaata koskaan ole
käsitelty, muutoin kuin autopaikoituksen näkökulmasta”. Kun sisäasiainministeriö oli 27.11.1954 vahvistanut tontille asemakaavan,
siinä oli määritetty istutettavaksi merkityt tontin osat. Vuoden 1951
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rakennuslupaan merkityt pihajärjestelyt noudattivat vuonna 1951
vahvistettua asemakaavaa lukuun ottamatta sitä, että tontin kadunpuoleiseen reunaan ja itäsivuun ei ole tehty asemakaavan edellyttämiä viherkaistoja.

Talon ensimmäiset asukkaat
Kotitalomme, ”Iisakin kirkon”, valmistuttua vuoden 1952 alussa
asukkaat muuttivat taloon parin kuukauden sisällä. Yhtiömme talonasukasluettelon osa I:n mukaan ensimmäiset asukkaat muuttivat
27.1.1952 asuntoihin D 86 ja D 78. Asunto D 69 on alusta alkaen ja
edelleen ollut taloyhtiön omistuksessa ja talonmiehen käytössä.
Keskuslämmitys, uudet valoisat huoneet, tuuletusparvekkeet sekä
kaikilla sisävessat, kiiltävät hanat ja kylpyammeet olivat sen ajan
moderneja hienouksia. Haastattelemani asukkaat muistelivat taloon
muuttoa ”kuin paratiisiin olisimme tulleet”. Muistan miten me lapset
ylpeilimme talon summerijärjestelmällä, jota ei ollut kellään muulla
tällä seudulla!

Kuvassa Peter Grönholm (D 72) ja Henry Weckman (B 34).Kuvan luovutti Doris Weckman. ”Raija paija pakana, istui oven takana. Mitä siellä
tekemässä, kissanpoikia pesemässä.”
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Osakeluettelon ja talon talonasukasluettelokirjan osa I:n perusteella
olen luonut kuvaa, keitä olivat talomme ensimmäiset asukkaat. Arapussa on eniten huoneistoja (27 kpl) ja B-, C- ja D-rapuissa kussakin 20. Talon A- ja D-rapuissa sijaitsevat talon yksiöt.
Talonasukasluettelon mukaan vuoden 1952 lopussa talonkirjoilla oli
207 aikuista ja 127 alaikäistä (alle 21 v.), joista alle 16-vuotiaita oli
108. Asukkaita alivuokralaiset mukaan lukien oli yhteensä 334 henkeä. Hallituspöytäkirjojen mukaan vuodelle 1953 oli annettu asumislupa 61:lle alivuokralaiselle. Määrää voinee pitää alkuvuosille
tavallisena alivuokralaismääränä talossamme. Ruotsinkielisen väestön määrä Pitkänsillan pohjoispuolisessa Helsingissä ja talossamme
oli tuohon aikaan noin 9 %. Vuonna 2000 se oli alueellamme 3,4%,
mikä vastasi muutosta myös yhtiössämme. (Hki alueittain 2000) .
Nyt leskenä elävä Doris Weckman (B 34) lukeutuu talon ruotsinkielisiin alkuperäisasukkaisiin. Heidän perheensä muutti
laajasalolaisen omakotitalon puulämmitteisestä vinttiasunnosta nykyiseen asuntoonsa. Henry-poika oli silloin alle 2-vuotias.
Aviomies rakensi heti osasta olohuonetta alkovin. Weckmanit
tutustuivat D-rapussa asuviin ruotsinkielisiin Grönholmeihin,
joita DW tapaa edelleen, nyt Kirkkonummella. Koska talossa
kaiken kaikkiaan asui paljon lapsia, pihalta kuului usein:”Äitiii, tule parvekkeelle”.
Osakkeenomistajat olivat valtaosaltaan ammattityöntekijöitä ja
alempia toimihenkilöitä: työmies, varastonhoitaja, työkaluviilaaja,
tuntikirjuri, kirjaltaja, ompelija, vaatturi, verhoilija, emäntä, liikeapulainen, autonkuljettaja, junamies, sähköasentaja, asfalttimies,
rappari, autonasentaja, sorvaaja, vartija, puu-, levy- tai peltiseppä,
metallijyrsijä ja viilaaja. Jokunen yrittäjä ja ylempi toimihenkilökin
oli joukossa: maalausurakoitsija, rakennusmestari, taidemaalari, insinööri, kamreeri, työnjohtaja, ekonomi, filmipäällikkö ja oopperalaulaja. Joidenkin ammattinimikkeeksi oli merkitty esim. sotainvalidi, kapteeni evp., sotaleski. Valtaosa talon asukkaista oli suomenkie38

lisiä. Enintään kolme perhettä/rappu oli kotikieleltään ruotsinkielisiä. Näin muistan myös pihan lasten leikkitilanteista.
Taloon muuttaneista aikuisista vanhin oli 61-vuotias, nuorimmat aikuiset 27-vuotias henkilö ja 18-vuotias rouva. Muut aikuiset ovat
syntyneet vuosina 1903-1919, eli olivat tuolloin 33-49-vuotiaita,
pääasiassa perheellisiä henkilöitä. Talonkirjan mukaan alaikäisiä
lapsia ei ollut kuudessatoista taloudessa. Myöhempinä vuosina talon
ensimmäisille asukkaille syntyi tässä talossa vain kymmenen lasta.
Uusia lapsiperheitä kyllä muutti taloon myöhemmin.
Rouva Peussan (C 48) kanssa jutellessani hahmottui kuva, että
heidän perheessään selkeästi vain aviomies hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana hoiti talon asioita ansiotyönsä ohella.
Ansiotyössä käyvän perheenäidin kaikki liikenevä aika meni
kotitöissä. Perheen Jukka- poika oli taloon muuttaessa alle
vuoden ikäinen, Tytti-sisko kuuden vanha. Vanhempien roolit
ja työnjaot olivat siihen aikaan yleensäkin selkeät.
Vuonna 1952 täysi-ikäisyyden raja oli 21 vuotta. Yhteensä talomme
alkuperäisasukkaissa oli 127 alaikäistä lasta, joista alle kuusitoistavuotiaita 108. Sekä A-, B- että C- rappuihin muutti kuhunkin 35 alaikäistä. Alle seitsenvuotiaita asui talossamme vuoden 1952 lopussa
yhteensä 52. Koululaisia eli 7-15-vuotiaita oli 55 ja kuusitoista vuotta täyttäneitä opiskelijoita tai työssäkäyviä 20.
Nils Wikström (B 30) muistaa, miten kuuli sotainvalidien kesäkodilla, että tätä taloa aletaan rakentaa. Töölöläinen vaimo ei
halunnut minnekään ”maalle” rintamiestaloon, joten toista
lasta odottaessaan he olivat ikionnellisia päästyään Alppiharjuun perheasuntoon, pois appivanhempien alivuokralaishuoneesta. NW siirsi polkupyörällä silloisen koti-irtaimiston uuteen kotiin! NW:n veli oli lämmittäjänä Sörnäisten satamarataa kulkevissa junissa. Ajaessaan talomme ohi hän aina tervehti veljeään junan vihellyksellä!
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Asuminen ja eläminen 1950-luvulla
• Suomen väkiluku ylitti 4 miljoonaa vuonna 1951. Helsingissä oli
asukkaita 358 000. Helsingin kaupungin 400-vuosijuhlat pidettiin vuonna 1950 Olympiastadionilla, missä myös kesäolympialaiset vuonna 1952.
• Maalla asui 68 % suomalaisista. Perinteistä perhettä arvostettiin.
Talonmiehet, opettajat ja poliisit tiesivät valtansa. Naisten ja
miesten työt eroteltiin selvästi niin ansiotyössä kuin kotonakin.
• Kirkkopyhinä ei saanut tanssia eikä käydä elokuvissa. Ravintoloissa oli portsarit. Viinaa sai vain ruuan kanssa, ja anniskelun
sai aloittaa vasta klo 12. Baaritiskit ja Coca-Cola tulivat Suomeen vasta olympialaisia varten.
• Kahvin säännöstely lopetettiin elintarvikkeista viimeisenä maaliskuussa1954. Kahvipussien pahviset autokuvat olivat lasten
suuri keräilykohde.
• Kolme viikkoa kestänyt yleislakko sekä maataloustuotteiden luovutuslakko alkuvuodesta 1956 aiheuttivat suurmielenosoituksia
ja bensiinimellakoita.
• Kansa- ja oppikouluja käytiin aamu- ja iltavuoroissa. Vain joka
kymmenes ikäluokasta pääsi pyrkimisen jälkeen oppikouluun.
• Tiestön kehityttyä ja elintason noustessa vuosikymmenen jälkipuoliskolla kaupunkilainen työväki halusi itselleen kesämökin ja
pienen maapalan: kesämökkikulttuuri syntyi 1950- ja 1960-luvuilla.
• Televisiolähetykset alkoivat vuonna 1956. Samana vuonna pidettiin Suomen ensimmäinen rock-konsertti Turun konserttisalissa.
Supertähti Paul Anka hullaannutti Linnanmäellä lättähattunuorukaisia ja villamyssymissejä kesällä 1959.
• Vuosikymmenen lopulla erityisesti kaupungeissa ja suomenruotsalaisten piirissä nuoriso alkoi hitaasti muodostaa oman yhteiskunnallisen väestöryhmänsä omine tarpeineen ja tapoineen, hakien vaikutteita erityisesti Amerikasta ja Iso-Britanniasta.
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• Vuonna 1955 Kulttuuritalo rakennettiin Alppilaan talkoovoimin
työväen muistomerkiksi ja toimipaikoiksi mm. Jyryn nuoriso- ja
urheilutoiminnalle. Alvar Aallon kerrotaan piirtäneen talon ensimmäisen luonnoksen Klubi-askin kanteen, ajan tavan mukaisesti.
• Vuonna 1957 Alppiharju saa oman seurakunnan ja kirkon (Alppilan kirkko). Alppiharjussa oli henkikirjoitettuna noin 23 000
asukasta.
1950-luku: Yhtiön hallitus, isännöinti ja talonmies
Rakentamisvaiheen ajan hallituksen puheenjohtajana toimi Veikko
Almi. Hän ei koskaan muuttanut taloomme asumaan, koska sai uuden työpaikan Helsingin ulkopuolelta. Asunto-osake siirtyi hänen
veljelleen, myöhemmin Suomen oopperan johtajana tunnetulle oopperalaulaja Alfons Almille. Hänen hallituskautensa jäi yhteen jaksoon perheen muutettua pois yhtiöstämme vuonna 1954.
Haastatellessani Doris Lainetta (C 49) hän kertoi, ettei hän
viidenkymmenen vuoden jälkeenkään voi olla katsomatta Crappua tai taloamme kun kulkee ohi! DL nauroi ja muisteli,
miten Alfons-puoliso piti usein teatteriväen kokouksia pienessä
keittiössä ja hän nuorena rouvana tarjoili pullan loputtua näkkileipää ja juustoa Edvin Laineelle, Jalmari Rinteelle ja muille
sen ajan tunnetuille teatterilaisille. Ennen pois muuttoa kodin
olohuoneen linoleummatto ehti jo kulua primadonnan omissa
balettiharjoituksissa.
Talomme rakennusvaiheessa isännöintiä hoitaneen rakennusmestari
Karl Klingin (A 12) muuton vuoksi yhtiökokous valitsi isännöitsijäksi hänen jälkeensä talon osakas Veikko Jussarin (C 51), joka hoiti
tehtävää vuosina 1952-1957. Jussarin jälkeen tähän vastuutehtävään
valittiin Antti Peussa (C 48) vuodesta 1958 alkaen, talon alkuperäinen asukas hänkin. Asukasisännöitsijät toimivat myös hallituksen
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puheenjohtajina. Hallituksen kokoukset pidettiin aina puheenjohtajan kotona. Hallituksen avuksi 1950-luvun alussa, jolloin hoidettavia
asioita oli paljon, nimettiin ”toimikuntia tai lähetystöjä yhden asian
huolehtimista varten”.
Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä toimivat enemmän
kuin kaksi kautta 50-luvulla: Elli Ansa (sihteerinä), Lauri Kilpeläinen, Pekka Korpiranta, Eino Krakau, Kaarlo Lahkela, Oiva Metsäranta, Arvi O. Rantala, Torsten Rautalin sekä Paavo Tähtinen. Talossamme on ollut alusta alkaen oma talonmies. Tehtävään onnistuttiin palkkaamaan maaliskuussa 1953 perheellinen puuseppä Ilmari
Heino, joka nopeasti hyvillä työ- ja ihmissuhdetaidoillaan voitti
puolelleen kaikki asukkaat.
1950-luku: Asumisoikeutetut sekä muut talon asukkaat
Helsingin valtava asuntopula mahdollisti sen, että talon asukkaat
saivat helposti maksukykyisiä vuokralaisia. Saamillaan vuokratuloilla he kykenivät hoitamaan mm. asuntolainojaan. Vuokralaisen
pito-oikeudesta päätti hallitus, joka antoi vain määräaikaisia lupia.
Vaatimus oli, että omistaja sai vuokrata alle puolet huoneiston
asuinpinta-alasta. Muun tilan tuli olla asumisoikeuden omaavien
omassa käytössä. Lupapäätöksistä näkyy, että tavallisimmin alivuokralaisia oli yksi tai kaksi henkilöä/asunto. Maatalousministeriön
asutusasiaintoimisto valvoi ja vaati taloyhtiöltä vuosittain selvityksiä, miksi joissain asunnoissa ei asunut asunnonomistaja itse. Vuoden 1954 selvityksen mukaan kolme asui työn vuoksi toisessa kunnassa, kahden osalta oli osakkeen siirto lapselle vireillä ja kahden
osalta hallitus oli hyväksynyt määräaikaisen poissaolon muin perustein.
1950-luku: Yhtiön talous
Ensimmäiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.1952 osallistuu
70 omistajaa 86 osakeasunnosta. Päämiehistä 12/70 on naisia. Ensimmäisen asumisvuoden hallituksen tärkein tehtävä oli saada sovit42

tua konkurssiin menneen rakennuttajan ja hänen aliurakoitsijoidensa
kanssa rakennustöiden loppuun vieminen ja havaittujen rakennusvirheiden korjaaminen. Konkurssipesä oli varaton, ja Vakuutusyhtiö
Pohjolasta yhtiöllämme oli oikeus 1 milj. markan vakuutuskorvaukseen. Kevääseen 1953 mennessä hallituksen suunnitelmien mukainen pihanteko oli saatu talkootyönä tehtyä, hankittua uusi pumppu
A-rapun kellariin, pesutuvan ja kuivaushuoneen kunnostaminen ja
kalustaminen valmiiksi, portaiden maalaustyö oltiin aloitettu sekä
kallis (1 mmk) talon edustan kadun perustuksen ja päällystyksen
korjaus tehtyä. Vuokralainen, Uudenmaan jäätelötehdas Oy, osallistui talon itäpäädyn täytön ja asfaltoinnin kustantamiseen.
Hallituksen tärkeä tehtävä oli toimia aktiivisesti tulojen hankkijana.
Kaikki liikenevät talon tilat vuokrattiin ulos: kellarin urheiluvarastot, autotallit, mankelihuone sekä päädyn myymälätila. Tärkeimmäksi tulolähteeksi määritettiin Uudenmaan jäätelötehdas Oy:n (tj
Kyösti Kääpä) kanssa syksyllä 1953 tehty vuokrasopimus. Myös pesutuvan käyttö ulkopuolisille sallittiin tulojen saamiseksi. Vuokratappioita oli yli 100 000 mk:n arvosta ko. vuonna. Kassatilannetta
pidettiin kireänä hallituskauden vaihtuessa maaliskuussa vuonna
1953. Uusille hallituksille jäi tehtäväksi lainojen vakauttaminen, ja
jälkitarkastustöiden loppuun saattaminen. Lisäksi talo piti saattaa
suunniteltuun kuntoon: Tekemättä oli vielä portaiden maalaus, kellaritilojen järjestely lasten harrastus- ja kokoustilojen tarpeisiin, alakerran sovittujen lisäpatterien hankinnat, tuhkan kuljetuksen järjestäminen, mankelihuoneen kunnostus sekä pihan aitaaminen. Taloudellisin perustein myös koksilämmityksestä siirryttiin öljylämmitykseen (1955-1956) sekä alettiin polttaa kotitalousjätteitä roskanpolttouunissa vuonna 1960. Kyseisen polttouunin suuluukku on edelleenkin koristeena pesutuvan eteisessä. Hallitus piti tärkeänä, että
maksimaalisesti hyödynnetään verotuksessa määräaikainen velkojen
ja maksettujen korkojen vähennysoikeus.
Vuosikokous korotti jo maaliskuussa vuonna 1952 yhtiövuokran
185 markkaan/jyvityspiste. Kuukauden ylimääräinen vuokra joudut43

tiin perimään vuosina 1958 ja 1959. Vasta vuoden 1958 lopussa ensi
kertaa hallituksen kokousmuistiossa ”todettiin yhtiön aseman hiljaisesti vahvistuvan”. Vuosikymmenen lopulle tullessa lämminvesimaksun määräytymisperuste oli, että alle kymmenvuotias lapsi maksoi puolet aikuisen vesimaksusta, ja alivuokralaisilta sekä niiltä, jotka asuvat toisten omistamassa osakkeessa, perittiin 100 % korotettu
aikuisen vesimaksu. Perheeseen kuuluvaksi katsottiin osakas, puoliso ja lapset sekä osakkaan ja hänen puolisonsa vanhemmat. Alkuvuosina lämmintä vettä saatiin vain enintään neljänä päivänä viikossa, ja polttoainepulan aikana isännöitsijällä oli valtuudet keskeyttää
kokonaankin lämpimän veden jakelu.
Elintarvikepulasta ja niukkuudesta oli jäänyt suomalaisiin suuri rasvan ja makean nälkä. 1950-luku oli Helsingissä jäätelöbaarien kultaaikaa. Meidän kotitalomme onneksi, ja lopuksi ”onnettomuudeksi”,
tartuttiin yhtiön taloustilanteen helpottamiseksi kasvavaan ja kannattavaan jäätelöbisnekseen. Maksukykyisen ja varman vuokralaisen
kanssa yhtiömme suunnitteli vuokralaisen toiminnan tueksi lastaus-,
autoliikenne- ja lisävarastotarpeiden ratkaisuja. Vastavuoroisesti
vuokralainen otti huoltoonsa A-rapun ongelmallisen pohjavesipumpun. Jäätelötehtaan kylmälaitteita varten rakennettu korvausilmarakennelma seisoo edelleen pihanurmikollamme villiviinin alle jääneenä . Taloyhtiömme oli tyytyväinen saadessaan isot vuokratulot
sekä mahdollisuuden kolmen kesäkuukauden aikana jakaa asukkaille kuutena päivänä viikossa lämmintä vettä. Kylpyveden lisäksi me
lapset olimme ihastuksissamme, kun kesäsunnuntaisin meille aina
annettiin ilmaiset jäätelöt suoraan tehtaalta!
Jäätelötehdas ei tuonut iloa vain taloyhtiölle vaan myös talon
isoille pojille. Risto Kantanen, Kaj Rautalin sekä Kari ja Mauri Tähtinen kertoivat kaveeranneensa tehtaan nuorten autokuskien kanssa. Pientä kantopalvelua vastaan he pääsivät autoajeluille. Vieläkin pojat muistavat, miten upeaa oli, kun Tarvajärven Aamukahvilla -radiolähetys tehtiin talomme päädyssä.
Tarvajärvi sai Karin, Maurin ja Riken laulamaan ”Pieni An44

kanpoikanen” ja Lahtelan Taiston urheilutoimittajan tapaan
spiikkaamaan tilannekuvauksen. Vaikkei puheroolia olisi silloin itse saanutkaan, tapahtuma oli silti kesän ja lapsuuden kohokohtia!
Koska auringonpaiste luo myös varjoja, jäätelötehtaalla oli kääntöpuolensa. Tehtaan koneet aiheuttivat äänihäiriötä A- ja B-portaan
alakerran asukkaille siinä määrin, että terveydenhoitolautakunnan
häiriömittausten perusteella Korkein hallinto-oikeus 6.3.1958 päätti,
että tehtaan toimintaoikeus ko. tiloissa kiellettiin 30 fonin rajan ylityksen perusteella. Äänihäiriön nykyrajat ovat ympäristökeskuksen
mukaan päivällä 35 ja yöllä 30 dB. Jäätelötehdasasiassa ei sovitteluratkaisuihin onnistuttu pääsemään hallituksen ja tehtaan edustajien
aktiivisista yrityksistä huolimatta. Asiasta kehittyi ”kolmen osakkaan periaateasia”.
1950-luku: Tontti, kunnostustyöt ja talkoot
Osana pihan kunnostustöitä haettiin aluksi terveyslautakunnalta
määräys, ettei Vaasankatu 7 tontilta saanut laskea jätevesiä pihallemme.
Asuintalomme viereisen tontin ”Monttu” oli syntynyt, kun sitä rajaavien katujen taso oli nostettu aidatulla kivipengerryksellä kaksi
tai kolme metriä notkelman pohjaa korkeammalle. Monttu oli seudun lasten ja nuorten leikki- ja urheilupaikka vuodenajasta ja vesimäärästä riippuen. ”Miljoonamonttu” siitä tuli myöhemmin, kun sen
tasaus ja muuttaminen puistoksi ” tuli maksamaan miljoonia ja/tai
edellytti miljoonia täytemaakuutioita”.

45

Montussa talon päädyssä näkymä oli ajoittain kuvan kaltainen:

Reino Loppinen/Lehtikuva

Hallituksen pöytäkirjojen mukaan talon tapana oli kutsua asukkaita
talkoisiin tai pyytää joltakin talon asukkaalta tarjousta esimerkiksi
rappusiivouksesta tai rappujen maalauksesta. Ennen portaiden mosaiikkilakkakäsittelyä rappujen puhdistaminen ruukista ja muusta
liasta annettiin ”maalaustoimikunnan tehtäväksi”. Talonmies teki
korvausta vastaan myös paljon puusepän töitä. Talossa asui paljon
käsityöammattien edustajia, enimmäkseen miehiä, joilla oli taitoa ja
tahtoa hoitaa yhteistä omaisuutta. Muistan kyllä, että naisetkin olivat
tervetulleita pihatalkoihin mukaan.
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Kuvassa Henry Weckman (B 34) ja
Ari Laine (B 35), kuvan luovutti Doris Weckman.
”Auto ajoi kilparataa, mittari näytti
viittäsataa, yksi pyörä putosi pois.”

Vasemmalla kuvassa Kari, Mauri ja
Tapani Tähtinen (A 24) sekä talon
muita lapsia 1950-luvun loppupuolella. Talonmies huolehti pihan luistelukentän kunnossapidosta. ”Jokohama
kumahuta jotakuta kalloon. Narisuta
hetekata”. Kuva: Kyllikki Torkkel

Kun Harjukadun ja Aleksis Kivenkadun kulmaan tyhjälle tontille
alettiin rakentaa asuintaloa, aktivoiduttiin yhtiössämme rajaamaan
aidalla Aleksis Kivenkatu 10 a -tontti suhteessa taloomme. Jo kesällä 1954 oli kaupungille tehty aloite, että puistonpenkit tulee poistaa
tarpeettomina talon edustalla olevan Aleksis Kivenkadun lehmuskujalta, jotteivät irtolaiset ja juopottelijat oleskelisi niillä.
Talomme tärisi, kun kahden veturin vetämä iltajuna veti raskasta lastia satamasta poispäin. Joskus toinen veturi veti ja toinen työnsi junaa. Lasten lähes jokailtainen rituaali oli mennä
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laskemaan junavaunujen tai akseleiden määrää. Välillä junakiskoilla litistettiin onnenlantteja ja uhkarohkeimmat hyppäsivät liikkuvaan junaan yrittäen irrottaa jotain lastista. Risto
Kantanen (C 62), Kaj Rautalin (C 59) sekä Kari ja Mauri Tähtinen (A 24) muistelivat, miten radan varressa oli tilaa pelata
neljää maalia. Tai radan varteen kootuilla lautapinoilla hypeltiin vaarallisesti ja oltiin piilosilla. Jos pojilla ei ollut lähitalon
poikien kanssa tappeluja, he kävivät lääketieteellisen laitoksen
eläimiä ”piristämässä”. Kotikulmien lisäksi Brahiksella luisteltiin, Stadikalla uitiin ja Kulttiksella kokeiltiin punttien nostoa ja painia. Pingistä pelattiin välillä kotitalon kerhohuoneessa tai lähistön yleisissä nuorisotiloissa. Kodeissa ei ollut tapana kokoontua, mitä nyt joskus sököä pelattiin. Monasti jengissä
oli mukana entisten asuinkulmien poikia, koulu- tai harrastuskavereita. Jos talon pienemmät lapset kiusasivat perheitä soittamalla turhaan summeria, niin isommat pojat osasivat jättää
hissin kerrosten väliin aikuisten kiusaksi. Kännykkää ei tarvittu, kun Risto ja Kaj pitivät patteriputkia käyttäen omaa keskinäistä viestiyhteyttä.
Hallitus käsitteli D-rapun pihanpuoleisen rinteen kaunistamista kivillä tai puilla sekä pihan kaunistamista ruusuilla ja lehtipuilla. Pihan istutuksista tänä päivänä kukoistavat monet erilaiset lehtipuut,
myös 1950-luvun puistojen kokeilupuu, punapyökki. Ko. puulla on
ritsan muotoinen tyviosa pihakeinujen luona.
Ajan oloon talomme päädyssä oleva montun pohja tasattiin. Sen jälkeen montun halki pystyi kulkemaan kuten nykyisinkin. Moni ”hyväjalkainen” jatkoi kuitenkin vanhaan tapaan oikopolkua pitkin Pengerkadulle talo nro 32:n päädyn kautta.
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Montussa, taloamme lähinnä olevan poppelin rungon erikoinen rakenne
syntyi, kun puu kasvatti ”huulet” nyt jo puretun aidan reunukselle. Kuva:
Kyllikki Torkkel

Hallitus päätti järjestää vuonna 1954 myös A- ja D-rapun kellareihin
lapsille askartelutilat ja parantaa lämpöpattereilla niiden ilmaa. Arapun pumppuhuoneen bänditilan akustiikkaa pojat parantelivat itsemaalatuilla munakennoilla ja styroksilevyillä. Ajan hengen mukaisesti talonmiehelle ostettiin puhelin keväällä 1954, ja TV:n tuloon
haluttiin varautua yhteisantennilla. Ennen keskusantennin tuloa
vuonna 1959 vain alle kymmenen taloutta oli hankkinut television.
1950-luku: Lapset, järjestyksenpito ja TV:n tulo taloon
Yhtiössämme on ollut alusta alkaen yhtiökokouksen vahvistamat
järjestyssäännöt. Kolmetkin säännöt löytyvät 1950-luvulta.
Asukasvalitus (kirje) ”Herrasväelle. Olemme saaneet jo pitkään aikaa kärsiä siitä, että puolesta yöstä avaatte radionne
aamuisin. Eikö teille tule lehteä? Mistä saatte lukea uutiset?
Vai eikö teidän kellonne toimi, kun on otettava työhönlähtömerkin? Teillä on lapsiperheitä naapureina, niin ylhäällä, sivulla sekä alhaalla. Ajatelkaa heitä ja antakaa heidän rauhas49

sa nukkua aamuisin. Ja kaikkein tärkeimmän olette unohtaneet
säännöistä: nro 7. Kielletty soitto 9-22. Huomioikaa tämä.”
Hallitus antoi kirjallisia ohjeita pesutuvan ja pihan kuivausalueen
käytöstä, kellarin askartelutilojen käytöstä ym. Jo vuonna 1954 löytyy hallituksen pöytäkirjasta merkintä, jolla kielletään autojen parkkeeraus pihalla klo 9-21. Perusteluna oli, että piha on kunnostettu
lasten leikkikentäksi.
Jukka Peussa (C 48) ja Henry
Weckman (B 34) Kuvan luovutti Doris Weckman ”Ulle dulle dof, kinkkelaade kof, koffelaade kinkkelaade, ulle dulle
dof.”

Edessä vasemmalla: Reijo
Svanbäck, Pentti Sikstus, Risto
Kantanen (C 62), Joe Rautalin
(C 59), Taisto Lahkela (C 58),
Matti Sikstus sekä ylinnä Kai
Rautalin. Kuva: Risto Kantanen
(C 59)

”Esko Hytönen/Marjapensas -ote: ”Mitä olivat Taivallahden, Munkkiniemen, Käpylän, Eläintarhan koulut. Pieniä maalaiskouluja, kun
me olimme Aleksis Kiven koulun iltavuoron oppilaita pohjoismaiden suurimmassa kansakoulussa... Meitä hallitsi vain Elvis.”
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Hallitus 3/1953 kirje Asukkaiden huomioon: ”Portaiden maalaustyö on kohta toteutunut unelma. Tahdothan sinäkin osaltasi
auttaa, että maalaustyön jälki säilyisi koskemattomana. Siis:
neuvo lapsiasi välttämään seiniin koskemista, äläkä salli heidän oleilla portaikossa. Kiellä heitä kokeilemasta, onko maali
kuivunut, äläkä tee sitä itsekään, sillä ei se kuitenkaan ole kuivanut, vaan kokeilusta jää pysyvä jälki. Muistathan, että kysymyksessä on yhteinen omaisuutemme. A-rapussa on jo nähtävänä varoittava esimerkki”.
Asuminen ja eläminen 1960-luvulla
• Maassa rakennemuutoksen aika: Maa- ja metsätalous koneellistui
eikä työllistänyt enää entisessä määrin. Teollisuus ja palveluelinkeinot laajenivat keskuksissa ja vetivät asukkaita taajamiin.
Asuinpaikkaa vaihtoi 850 000 suomalaista vuosina 1960-1975.
• Lauantait muuttuivat vuosikymmenen lopulla vapaapäiviksi, ja
työviikosta tuli 40-tuntinen.
• Vuoden 1960 yleiskaavan tavoitteena oli teollisuuden siirtäminen
pois kantakaupungista. Oli uuden asuntopulan aika. Siirryttiin rakentamaan lähiöitä elementtitekniikalla.
• Täysi-ikäisyysraja vuosina 1898-1969 oli 21 vuotta. Keskiolut
tuli ruokakauppoihin vuonna 1969 ja viinakortit poistuivat vuonna 1970.
• Aatteet radikalisoituvat kaikilla mantereilla ja Suomessakin erityisesti opiskelijapiireissä. Suurten ikäluokkien ”hullu vuosi” oli
vuonna 1968: Niukan ja kuluttamiskielteisen lapsuuden jälkeen
suuret ikäluokat pääsivät nauttimaan ”vapautta, rauhaa, rakkautta
ja poninhäntä pojillekin -aikaa”.
• Autojen tuontisäännöstely rajoitti länsituontia vuoteen 1962 asti.
Ko. vuonna taksit saivat tunnuksekseen keltaisen kattokuvun.
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• Suuri lähiörakentaminen toi asumisväljyyttä mahdollistaen kotitilojen eriyttämisen. Olohuone sohvineen yleistyi vasta 1960-luvun lopulla.
• Elettiin muovin ja Marimekon voittokulun aikaa. TV:n tulo koteihin huonekaluna ja ajanvietetapana mullisti muotiakin enemmän koteja ja elämää. Suomessa näkyi kaksi TV-kanavaa, jolloin
koko Suomi puhui samoista ohjelmista ja asioista. Flipperi-pelit
baareissa ja kahviloissa ajanvietteenä.
• Politisoitunut kansallinen margariinisota loi 1960-luvun alussa
mm. hokeman: ”Ennen pantiin mirrit multaan, nyt ne pannaan
Suvikultaan.”
• Uusi yhteysrata Pasilasta satamaan Kumpulan ja Kyläsaaren
kautta valmistui vuonna 1964, jolloin tavarajuna lakkasi kulkemasta talomme editse Junatiellä.

Aleksis Kivenkadun tontti nro 2 ”Miljoonamonttu” täytettiin vuonna 1961.
Puistoon rakennettiin Sibelius-monumentin tapainen hirsinen pitkä kiipeilyteline. Se ristittiin Jorin, Sörkan Sibeliuksen, mukaan ”Malmstenin monumentiksi”. Kuva: Paul Ukkonen, vuosi 1970
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Tomi Virtanen ja Stiina Torkkel (B 29). Kuva: K. Torkkel

Tiina Huokunan väitöskirja (2006) toteaa, ettei arki ole mullistunut
visuaalisesti koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen niin paljon kuin
1960-luvun hehkuvassa keltaisuudessa, punaisuudessa ja vaaleanvihreydessä. Nuoret vapautuivat vanhasta ja loivat uutta lastulevyä,
muovilokerikkoa ja kirkkain kankain päällystettyä vaahtomuovikalustetta kuin myös astioita. Vuosien vaihteessa 1960-1961 oli Suomessa 100 000 kodissa televisio. Töllötin maksoi teollisuustyöläisen
kolmen kuukauden palkan ja Kanarianmatka henkilöauton verran.
Vuonna 1960 yksilapsisia perheitä oli 37,4%. Vastaavasti kolmen
tai neljän lapsen perheitä oli 16,2% (nyt 2000-luvulla enää 4,8%).
Suurperheiden tilalla tulivat kahden lapsen perheet, joita oli 1960luvulla noin 30 % perheistä (nyt noin 38 %). Helsinki alueittain
2000 -julkaisu kertoo Alppiharjussa asuneen 6 155 yhden hengen
ruokakuntaa ja 555 lapsiperhettä. Asteittain vuosina 1966-1970 Suomi siirtyi viisipäiväiseen työviikkoon. Viisituntinen työlauantai oli
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ollut käytössä jo vuodesta 1957. Koululaiset siirtyivät viisipäiväiseen kouluviikkoon vasta vuonna 1971.
Jo 1960-luvulla suuret ikäluokat kypsyivät työikään. Eniten lapsia
syntyi vuonna 1947, lähes 110 000 lasta. Elinkelvottoman pientilan
maitotilistä ei riittänyt jaettavaa nuorille työikäisille, eikä työtä maaseudulla ollut tarjolla kotitilan ulkopuolella. Teollisuus- ja opiskelupaikkakunnille ja erityisesti Etelä-Suomeen muuton rinnalle alkoi
suomalaisten suuri muutto Ruotsiin (jopa yli 20 000 henkeä vuodessa) ja Australiaan. Muuttoliike jatkui vielä 1970-luvulla, jolloin
maasta- ja maaltamuuttaneita oli lähtenyt Ruotsiin jo 300 000 henkeä.
Helsingin sanomat kirjoitti 24.7.2005: ”Tuhannet maanhankintalain
turvin rakennetut tilat kuihtuivat ja lopettivat toimintansa 1960-luvulla. Sodanaikaisissa laskelmissa ei ollut osattu ottaa huomioon
tuotannon tehostumista ja ylituotannon mahdollisuutta. Osa tiloista
oli sijoitettu elinkelvottomille maille tai ne olivat liian pieniä. Kun
metsätöistä saadut sivuansiot loppuivat, tilanpito kävi taloudellisesti
mahdottomaksi. Erkki Laitisen toimittamassa kirjassa Rintamalta
raivioille (1995) on arvioitu, että koko asutusoperaatio maksoi valtiolle selvästi vähemmän kuin 1990-luvun pankkikriisin hoito”.
1960-luku: Yhtiön hallitus, isännöinti ja talonmies
Tätä vuosikymmentä voidaan pitää jatkuvuuden vuosikymmenenä
yhtiön johtamisen (hallitus), isännöinnin ja talonmiestoiminnan kannalta. Lähes samat miehet huolehtivat yhteisistä asioistamme melkein koko vuosikymmenen ajan. Antti Peussa (C 48) oli ottanut
isännöitsijätehtävän jo vuonna 1958 ja hoiti niitä vastuullisesti huhtikuuhun 1969 asti. Hallituksen puheenjohtajana Peussa oli vuosina
1958-1962 ja jäsen/sihteerinä 1963-1968. Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän tehtävät jaettiin suuren työmäärän vuoksi vuodesta 1963 alkaen kahdelle eri hallituksen jäsenelle, koska kaikki
toimivat hallitustehtävissä ansiotyönsä ohella. Eino Krakau (B 39)
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vastasi hallituksen puheenjohtajuudesta vuosina 1962-1963 ja hänen
jälkeensä Viljo Arminen (C 67) vuosina 1964-1968. Oiva Metsärannalle (B 45) puheenjohtajuus siirtyi vuonna 1969 pitkäksi aikaa.
Kaksi tai enemmän kuin kaksi kautta hallituksen jäseninä olivat
Lauri Helinen, Lauri Kilpeläinen, Pekka Korpiranta, Eino Oksanen,
Aleks Pallassola, Usko Selin, Paavo Tähtinen ja Ossian Weckman.
Jo 1950-luvulla hallituksen jäseninä olivat olleet Kilpeläinen, Korpiranta ja Tähtinen. Talonmies Ilmari Heino irtisanoutui vuonna 1969.
Perusteina lienee ollut sekä perheen lisätilan tarve että talonmiehen
palkkauksen pieneneminen uuden alemman työpisteytyksen vuoksi.
1960-luku: Asumisoikeutetut sekä muut talon asukkaat
Asukkaiden parantuneesta taloudellisesta tilanteesta kertonee alivuokralaisten määrän puolittuminen kymmenessä vuodessa. Vuonna
1962 hallitus antoi määräaikaisen luvan kolmen asunnon edelleen
vuokraamiseen sekä 22 osakkeenomistajalle luvan pitää yhteensä 34
vuokralaista, joiden joukossa olivat myös miniä, vävy ja kotiapulainen. Oheisessa taulukossa talon asukkaiden määrän muutokset kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä.
vuosi

h:löitä
yhteensä

1952
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

334
239?
239
284
270
267
260
252
245
241
232

heistä
naisia

miehiä

16 v. tai alle
106

146
143
140
138
137
133
133
128

138
127
127
122
115
112
108
104

?
41
?
?
29
25
23
?
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Verrattuna Alppiharjun asumisväljyyden kasvuun ja väestömäärän
vähenemiseen ajalla 1950(52)-1960 talossamme sekä aikuiset että
alle 16-vuotiaat lapset vähenevät noin kolme kertaa nopeammalla
vauhdilla.
1960-luku: Yhtiön talous
Taloyhtiömme ja sen osakkaat hyötyivät, kun lainojen ja korkojen
veronvähennysoikeutta jatkettiin vuosille 1959-1960. Lainanlyhennysrahastoon kerättiin kyllä osakkailta edelleen varoja. Lainoja
kyettiin lyhentämään melko runsaasti. Vuoden 1962 kertomuksessa
hallitus sanookin, että ”maksuvalmius on ollut hyvä eikä ole tarvinnut elää kädestä suuhun niin kuin alkuvaikeuksissa kamppailtaessa.
Myöskään ei verottomien vuosien päätyttyä ole jouduttu korottamaan vuokravastiketta niin kuin eräissä taloissa on tapahtunut. Päinvastoin on varmaa, että viimeistään vuonna 1964 päästään toteuttamaan maksujen alennusta, jota osakkaat ovat kauan toivoneet. Tämä
edellytyksenä, ettei kustannustasossa tapahdu huomattavaa nousua”.
Yhtiömme parantunutta taloudellista tilannetta todentaa myös se, että lukuun ottamatta vuotta 1966 vuosina 1962-1969 asukkailta ei peritty yhtiövastiketta lainkaan, tai vain osin marras-joulukuulta. Koko
vuosikymmenen ajan maksettiin Suomen Hypoteekkiyhdistykselle
valtion lainan lyhennyksiä ja korkoa. Lainat saatiin maksettua kokonaan Vakuutusyhtiö Kalevalle vuonna 1962, Kansallis-Osake-Pankille vuonna 1963 ja Säästöpankki Torkkelille vuonna 1964.
Vuoden 1963 katsauksessaan talon hallitus totesi, että ”Hallitus on
saavuttanut päämäärän, jonka mukaan osakasmaksujen alennus voidaan toteuttaa 1.1.1964 lukien (vastike 230 mk/m2/kk vuonna 1961
ja vuodesta 1964 alkaen 130 mk/m2/kk). Yleisen kustannustason
jatkuvasti kohotessa ei kuitenkaan koskaan tulla pääsemään niin alhaiseen vuokratasoon kuin joskus on ajateltu päästävän. Toisaalta on
muistettava, että myös yleinen ansiotaso on kohonnut, joten suhde
lienee kuitenkin silloisten toiveiden mukainen. Alennukset ovat kui56

tenkin merkittävät yhtiön historiassa, sillä tätä tapahtumaa osakkaat
ovat odottaneet jo lähes kaksitoista vuotta”.
Uusia uhkakuviakin hallitus joutui kohtaamaan etsiessään uutta
vuokralaista Uudenmaan jäätelötehtaan vuokrasuhteen päätyttyä.
Tarjokkaita ei ollut. Ei ollut yrittäjää, joka olisi vuokrannut entisen
tasoisin vuokrin sekä myymälätilan että työtilan. Huonekaluliike
Laakkosesta saatiin hyvä vuokralainen vuosiksi 1960-1967, mutta
sen jälkeen työtila oli kolmekin kuukautta vailla vuokralaista.
1960-luku: Korjaustyöt talossamme
Vuosikymmen alkoi suurtulvavahinkojen korjaamisella kellarissa ja
viemäristössämme. Pohjavesikaivoja ja -pumppuja jouduttiin uusimaan A- ja C-rapujen kellareissa. Kaivojen reunojakin korotettiin
50-60 cm.

Kuva Doris Weckmanilta: Monttu-puistikko 25.7.1960
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Kuva Kyllikki Torkkel

Kuvassa vielä nykyäänkin näkyvillä olevat tulvan jäljet A- ja
B-rappujen kellarissa. Jorma Lahtinen (A 16) kertoi, miten hän
Matti- veljensä kanssa ui kellarikäytävän vedessä tehtävänään
pelastaa perheen kellarikomerosta makuupussit ja vanha sotareppu. Hilloista piti luopua! Vasta noin puolella Kallion ja
Sörnäisten asukkaista oli jääkaappi vuonna 1965.

Vuosina 1962-1964 tehtiin myös pihan ja pihaanajotien kunnostustöitä: maata kohotettiin viereisen tontin tasolle ja päällysteitä uusittiin. Myös kadun puolen ajotietä jouduttiin maan laskeutumisen
vuoksi usein korjaamaan.
Vuonna 1964 pitkän harkinnan jälkeen porraskäytävien alakerroksen tasanteet ja portaat päällystettiin (nykyisillä) vinyyliasbestisilla
Flexa-laatoilla. Entistä mukaillen vuonna 1966 teetätettiin rakennuksen täydellinen ulkomaalaus rappauskorjauksineen, ikkuna- ja parvekepeltien ja ikkunan puuosien maalauksineen ja lakkauksineen.
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1960-luku: Pihan autopaikat
Elintason paranemisen myötä asukkaat hankkivat käyttöönsä autoja.

Kuva: Paul Ukkonen, 1970

Jo vuodelta 1964 löytyy hallituksen kokousmuistioista merkintä, että noin 150 m2 alalta asfaltoidaan pihamaan leikkikentän itäpäätyä
autojen pysäköintiä varten. Lokakuussa 1964 pihalla pidettiin kokous, jossa sovittiin kahden metallisen mopotelineen ja autopaikkojen sijoitus. Lopputulemana pihamaalle tuli kahdeksan uutta autojen
parkkeerauspaikkaa, jotka merkittiin asfalttiin. Autojen säilytys kiellettiin merkittyjen viidentoista autopaikan ulkopuolella, mainiten että ”leikkikenttäalueella saa autoja säilyttää yön ajan, kuten siitä
aiemmin on päätetty”. Keväällä 1969 hallitus päätti, että 1.7.1969
alkaen maksullisia parkkipaikkoja lisätään pihan perälle korkeata kiviseinää vasten kahdeksan kappaletta ja vinoparkkeerauksella neljä
kappaletta pihan pensasaitaa vasten.
1960-luku: Järjestys, turvallisuus ja viihtyisyys
Yhtiökokouksessa keväällä vuonna 1961 keskusteltiin järjestyksestä
ja viihtymisestä. Samalla ”kehotettiin vanhempia valistamaan lapsia
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rapuissa ja kellareissa käyttäytymisestä”. Myös aikuisille annettiin
kokouksessa kehotuksia mm. ” pitkien mattojen pääasiallisesta piiskauksesta alatelineellä, parvekekasvien kastelusta, parvekkeen siivouksesta sekä liian myöhään kylvyssä käynnistä”. Vuonna 1964
kunnostettiin D-rapun urheiluvälinetila nuorten kokoontumistilaksi.
Sinne hankittiin pöytätennis. Vuonna 1968 päätettiin A-rapun
pumppuhuoneesta erottaa soittoharjoituspaikka nuorille.
Lahtisen Jorma (A 16) piti Matti-veljensä ja ”kitaristi” Risto
Kilpeläisen (C 64) kanssa A-rapun ”boksia” nuorisoyhtyeensä
harjoittelupaikkana. Matti tunsi muusikkoidoli Jussi Raittisen
ja näin ollen JR vieraili joskus boksissakin. Matti oli välillä
Jussin roudarina ja jopa rumpalina. Matin pojasta on tullut
isäänsä muusikkona tunnetumpi Collarbone-rumpali. Kai Lind
hymyilee edelleen julisteessa varaston nro 4 seinällä!
Myös tontin puuttuviin aitoihin kiinnitettiin uudelleen huomiota.
Vuonna 1962 talon itäpäädyn ajoväylää haluttiin tehdä toimivammaksi. Yhtiö anoi kaupungilta 56 m2 lisämaata ko. tarkoitukseen.
Hakemukseen tuli kielteisen päätös. Jo vuonna 1961 kaupunki täytti
ns. miljoonamontun ja perusti puiston talomme viereen. Samalla
puiston ja talomme välinen aita sovittiin rakennettavaksi yhteiskustannuksin. Yhtiömme halusi nyt myös aidan Pengerkatu 32 eli nykyisen Kinaporinkatu 4: n rajalle. Tilapäinen piikkilanka-aitamme
pyydettiin purkamaan ”ihmisille ja eläimille vaarallisena”. Vuonna
1964 yhtiömme hyväksyi Vaasankatu 7:n tekemän aita-ehdotuksen
(nykyinen).
Vuonna 1960 lähes 45 %:lla asukkaista oli televisioliitäntä keskusantenniin. Vuonna 1963 TV-liittymien määrä, 50, ylittää lasten määrän, 41. Tästä eteenpäin sama kehitys vain kiihtyy.
Talon toimintakertomuksessa vuodelta 1963 selostetaan, miten Cportaan hissi tuhoutui helmikuisessa hissipalossa. Tällöin osa porraskäytävästäkin vaurioitui ja ennen kaikkea koko porras savuuntui
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ja nokeentui täydellisesti. Myös eräät huoneistot, joiden ovet jäivät
auki syystä tai toisesta, savuuntuivat kokonaan. Ihmisille ei onneksi
sattunut mitään vakavampaa. Vahingosta saatiin vakuutusyhtiöltä
täydet korvaukset. Tulipalon alkusyytä ei lopullisesti voitu todeta,
mutta ”sähkölaitteissa ei kuitenkaan todettu olevan mitään vikaa”.
Eila Häkkinen o.s. Oksanen (C 59) muistaa, miten koulusta tullessa vesi litisi häntä vastaan kotiportaikosta katuovelle saakka. Ensin palomiehet kielsivät häntä menemästä kotiin, sitten
kuitenkin päästivät savuiseen asuntoon. Vuodesta 1961 lähtien
Oksasen suku on asunut, nyt jo kolmannessa polvessa, tätä
asuntoa.

Asuminen ja eläminen 1970-luvulla
• Kaupungistumisen vauhti oli nopea. Savotta-Suomi menetti Rannikko-Suomelle eniten väkeä vuosina 1965-1975. Vuosi 1974 oli
Suomessa muuttoaallon huippuvuosi: muuttajia oli 176 000.
• Naisten työssäkäynti lisääntyi erityisesti kauppa- ja palvelualoilla. ATK muutti suorittavaakin työtä. Helsingin metroa alettiin rakentaa vuonna 1970.
• Kun vuonna 1970 työikäisistä 37 % oli suorittanut tutkinnon,
vuonna 2005 sama luku oli 68,5 %. Kaikissa ikäryhmissä 1970luvulla miehet olivat naisia koulutetumpia. 2000-luvun alussa
enää vanhemmissa ikäryhmissä miehet ovat naisia koulutetumpia.
• Globaali energiakriisi, ympäristökysymykset ja ydinvoima-asiat
olivat esillä. Tämä vuosikymmen oli vasemmistolaisen, yhteiskunnallisesti kantaa ottavan kulttuurin aikaa.
• Suomi siirtyi asteittain peruskoulujärjestelmään vuosina 19721977, Helsinki viimeisenä.
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• Harmaat elementtitalot lähiöissä olivat haluttuja asuinkohteita
väljine huonetiloineen. Teininuoriso asui Helsingin lähiöissä.
Kaupunginosien nimiin vannovat nuorisojengit nousivat HS:n otsikoihin 1970-luvun lopulla. Ruisrock järjestettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1970.
• Lotto tuli Suomeen 1971. Maito pakattiin pusseihin vv 19671972. Ensimmäiset pizzeriat ja Korkeavuorenkadun Kasvisravintola avataan. Elintason nousu näkyi ruoanlaitossa. Miehet innostuivat grillauksesta. Seuramatkalla Välimerellä käy 300 000 suomalaista.
• Avioerot, avoparit ja yksinhuoltajuus lisääntyivät. Täysi-ikäisyyden raja laskettiin 20 vuodesta 18 ikävuoteen vuonna 1972.
• 1970-luvun alussa syntyi ehdotus oikaista Hämeentien mutka Kinaporin korttelin läpi, jotta ajotie olisi liikenteelle suorempi.
Alueen asukkaiden vastustuksen vuoksi ehdotus ei koskaan toteutunut.
1970-luku: Yhtiön hallitus, isännöinti ja talonmies
Taloyhtiön hallitukseen kiinnittyi 1960-luvun tapaan ryhmä miehiä,
jotka suunnitelmallisesti vastasivat talouden suunnitellusta ja korjaustöistä koko 1970-luvun ajan Oiva Metsärannan (B 45) toimiessa
puheenjohtajana (1969-1980). Hallituksen jäsenenä Metsäranta oli
vuosina 1957-1969.
Enemmän kuin kahtena vuotena hallituksen jäsenenä tällä vuosikymmenellä toimivat osakkaat Lauri Kilpeläinen, Eino Krakau, Eino Oksanen , Arto Taipale , Usko Selin , Aleks Pallassola, Eino Millasnoore, Sven Mattsson, Väinö Heinilä ja Tauno Wahlsten. Krakau
ja Kilpeläinen olivat toimineet jo 1960-luvulla hallitusjäseninä. Ilolla on pantava merkille, että sitten vuosien 1952-1954 (Elli Ansa)
hallitukseen tuli naisjäsen, Rauha Makkonen (A 15) vuosiksi 19761981.
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Niinsanottu asukasisännöintiaika päättyi ja vastedes isännöitsijätyö
ostettiin alan ammattilaisilta. Hallituksen jäsen Väinö Heinilä (B 37)
toimi viimeisenä asukasisännöitsijänä toukokuusta 1969 maaliskuuhun 1973. Tmi Ensio Mäkelä oli yhtiömme isännöitsijä ja hallituksen sihteeri huhtikuusta 1973 alkaen aina 1980-luvun puolelle asti.
1970-luvulle oli ominaista talonmiesten vaihtuvuus: Vuosien 19701976 aikana talonmiestehtävässä oli vuosittain kaksi eri henkilöä,
paitsi vuonna 1972, jolloin heitä oli kolme. Vuonna 1977 saatiin
palkattua Anna-Liisa Heiskari, joka täyspäiväisenä talonmiehenä
hoiti aviomiehensä kanssa tehtäviä, ml. porrassiivouksen, seuraavat
10 vuotta. Käytössä olleiden talonmiesten ammattiosaaminen oli ilmeisesti sen verran rajallisempaa, että 1960-lukua useammin korjaustöitä teetätettiin myös muilla kuin talonmiehellä. Myös hallituksen jäsenet tekivät edelleen olosuhteiden vaatiessa välillä talonmiehentöitä ja pieniä korjauspalveluja.
1970-luku: Asumisoikeutetut/osakkaat sekä muut asukkaat
vuosi
1952
1962
1969
1970
1971
1972
1978

yhteensä
334
284
232
218
208
198
155

naisia

miehiä

146
128
128
120
110

138
104
90
88
88

alle 16-vuotiaita
106
58
23
?
?
?
4

Vuoden 1971 asiakirjossa näkyy, että hallitus antoi vielä 11/86 taloudelle oikeuden yhteensä viidentoista alivuokralaisen pitoon. Vuosikymmenen loppuun mennessä vuokralaisten pidon voi käytännössä katsoa loppuneen. TV-liittymä lienee 1970-luvun aikana tullut
kaikkiin asuntoihin, koska jo vuonna 1972 se oli yhdeksällä taloudella kymmenestä.
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Keväällä 1972 asutushallituksen lainoitusosasto ehdotti (kiertokirje
Nro 5/4300-72/osakkaiden lainaosuuksien takaisinmaksu) taloyhtiölle, että mahdollistettaisiin niille evakoille, jotka kokonaan tai
osittain toisen korvauslain nojalla saamilla korvauksilla ovat kokonaan tai osittain maksaneet asunto-osakelainansa, oikeus maksaa lainaosuuslaskelman mukainen vastuuosansa pois taloyhtiön pitkäaikaisesta Hypoteekkiyhdistyksen lainasta (vuonna 1972 jäljellä 333
337 mk). Ehdotus hyväksyttiin ja yhtiöjärjestys muutettiin. Lainaosuuslaskelma annettiin 31.12.1973.
1970-luku: Yhtiön talous
Edellisellä vuosikymmenellä alkanut yhtiömme varmentunut talouspohja kehittyi myönteisesti myös 1970-luvulla. Vuosina 1971-1973
talous kyllä notkahti, kun yleiset menoerät, niin lakisääteiset kuin
hintojen ja palkkojen korotuksetkin, nousivat tuntuvasti. Elinkustannusindeksiä nostettiin vuonna 1971 kaksikymmentä pistettä. Polttoöljyn hinta nousi vuonna 1971 35 %. Vielä vuoden 1970 lopulla
asukkaat olivat olleet vapautetut puolentoista kuukauden vuokran
maksusta. Taloustilanteen muututtua aikavälillä 1.5.1971-1.4.1977
jouduttiin korottamaan vuokraa 1,70 markasta 3 markkaan/m2/kk ja
vesimaksua 4 markasta 10 markkaan/hlö/kk. Tämän seurauksena jo
vuoden 1974 yhtiökokoukselle voitiin ilmoittaa, että yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.
1970-luku: Korjaustyöt talossamme
Koko vuosikymmenen ajan yhtiössämme huolehdittiin normaaleista
huoltoon liittyvistä korjauksista, uusimisista ja huolloista. Sellaisena
ehkä ajan hengen mukaisesti pidettiin myös kadunpuolen ulkoportaiden vaakatason liuskekivien poistamista ”talvikunnossapidolle
hankalana”. Osa asukkaista näki muutoksen kyllä suurena munauksena, kun pilattiin 1950-luvun henkeen rakennetun talomme ”käyntikortti”.
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Isoja muutoksia olivat kaukolämpösopimuksen teko kaupungin sähkölaitoksen kanssa (vuoden 1973 lopulla liittymismaksu ja asennustyöt yhteensä 55 580 mk); jätehuollossa asteittainen hidas valmistautuminen polttouunin käytöstä luopumiseen kaupungin määräysten muuttuessa; pattereiden ja säätöventtiilien kunnostus; kaikkien
rappujen maalaus (1977) sekä kadunpuolen ikkunoiden ja autotalliovien maalaustyöt. Asfalttikorjaukset ja pohjavesipumppauksen tehostaminen olivat esillä hallituksessa tämän tästä. Koko vuosikymmenen kiistakysymys, joka osin jakoi talon asukkaat kahteen leiriin,
oli autojen pihapysäköinnin suunnittelu ja toteutus.
1970-luku: Autopaikat ja pihajärjestelyn muuttaminen
Samalla kun elintaso nousi, osakkaiden henkilöautokanta lisääntyi
jatkuvasti. Jo vuosina 1965 ja 1969 pihalle oli merkitty pysäköintiruutuja autoilijoiden yhteiskäyttöön. Nämä ja talon kolmetoista autotallipaikkaa eivät riittäneet. Autotalleista osa oli vuokrattu ulkopuolisille tai toimi muuna kuin auton säilytyspaikkana. Autoilijat
1970-luvulla kulkivat ahkerasti kesämökeillä, ja autoa oli varaa ja
halua käyttää ainakin näillä matkoilla.
Hallitus perusteli 1.7.1969 päättämäänsä 29:n autopaikan suunnitelmaa (1100/1600 m2:stä pois leikki- ja vihertilasta) toisaalta eräiden
asukkaiden ilmaisemana tarpeena, toisaalta keinona saada lisätuloja
yhtiölle. Ryhmä asukkaita puolestaan halusi autoilijoille polkupyöräsuojien tapaan osakkaita tasa-arvoisesti kohtelevaa, yhteiskäytössä
olevaa, maksutonta ja rajoitetumpaa pihamaan käyttöoikeutta. He
näkivät, että pihan tonttimaa oli ostettu kaikkien osakeasuntojen
viihtyisyyden lisäarvoksi, ei esitetyssä määrin yksityisen omaisuuden varastoinnille pientä korvausta vastaan.
Asukasaloitteesta ko. periaateasiaan pyydettiin viranomaisten kanta.
Helsingin Maistraatti pyysi vuoden 1970 alussa kiinteistöltä selvitystä vuosien aikana tapahtuneesta” pihamaan käytöstä, missä ilmenee, että ei ole noudatettu 1954 aikaisia asemakaavamääräyksiä kes65

topäällysteisen pihan osien ja autopaikkojen ja istutusten osalta”.
Hallitus otti heti avustajakseen arkkitehdin, myöhemmin myös
asianajajan. Näissä alkuselvityksissä todettiin, että rakennussuunnitelma poikkeaa selvästi 27.11.1954 vahvistetusta asemakaavasta sen
suhteen, ettei pihamaan järjestelyt ja istutukset koskaan ole olleet
tarkalleen rakennusluvan mukaisesti toteutettuja.

Arkkitehti SAFA Risto Skogström: ehdotus 29 autopaikan pihajärjestelyksi

Valvontainsinööri määräsi ensin 1.8.1971 mennessä omistajan saattamaan pihamaan järjestelyt voimassa olevan asemakaavan mukaiseksi. Maistraatti kuuli ”kummankin leirin edustajia” ja päätöksellään antoi tilapäinen luvan 29 auton pihapysäköintiin joko kaupungin yleiseen asemakaavamuutokseen asti, tai enintään 1.2.1976
saakka (sai myöhemmin jatkoajan vuoteen 1977 asti). Pihan muutostyöt toteutettiin talkootyönä.
66

Yhtiökokoukselta marraskuussa 1976 hallitus sai valtuudet hoitaa
pihapysäköintiasiaa. Syksyllä 1978 yhdessä avustavan arkkitehdin
kanssa valmistui anomus kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksesta, jolla anottiin lupaa 29 autopaikan säilyttämiseen pihassamme.

Lappi-Seppälä & Martas: Ehdotus pihasuunnitelmaksi 1949

Asia pyöri kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa (päätös
29.4.1980) ja lopulta kunnallisena valitusasiana yhtiömme toimesta
Uudenmaan lääninoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kaupunki perusteli päätöksessään, ettei asemakaavaa ole syytä
muuttaa, koska lapsille ja asukkaille jätetty viheralue oli riittämätön
eikä vastikään (1978) kunnostettu Monttu/Kinaporin puisto ollut tämän taloyhtiön korvaava piha-alue. Lisäperusteluna oli, että ”asemakaava on pysyvä järjestely eikä sen perusteena voida käyttää nykyistä asukasrakennetta”. Kaupunki katsoi, että talossa asuville invalideille tai muille eniten tarvitseville voitiin sisäisin järjestelyin varata
talon autotallipaikka. Perusteluissa oli myös viittaus Helsingin kaupunginvaltuuston 24.1.1973 hyväksymään toivomusponteen, että
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ryhdyttäisiin sellaisiin korttelipihojen toteuttamisiin, joissa otetaan
huomioon lasten sekä aikuisten tarve saada vapaa-ajan käyttöön oikea ympäristö ilman häiritseviä autopaikkoja.
1970-luku: Järjestys, turvallisuus ja viihtyisyys
Vasta 1970-luvun alkaessa jätehuoltoa lähdettiin kehittämään: Talon
takapihalla oli hajoamistilassa oleva puinen laatikko, jonka lapiotyönä jätefirma tyhjensi, kun talonmies kutsui heidät paikalle. Työn
epähygieenisyyden vuoksi vuonna 1970 haluttiin siirtyä jätefirman
omistamiin laatikkoihin, ja ne tultiin pyynnöstä tyhjentämään. Silti
roskanpolttoa polttouunissa jatkettiin edelleen. Talonmiesten vaihtuessa roskanpoltto piti välillä keskeyttää, koska tuhkia ei oltu poistettu uunista. Kesän lopussa vuonna 1976 hallitus päätti, että talon
pesutupaa saivat jatkossa käyttää vain oman talon asukkaat.
Autopaikkoja järjesteltäessä myös pihavalaistusta ja pensasaitaa haluttiin lisätä. Oman mausteensa talossa käytävään pihan pysäköintikiistelyyn toi yhtiömme Helsingin Puutarhaseuran Asumispuutarhajaostolta saama kunniakirja (1976) pihasta ja pihan istutusten hoidosta.

Kuva: Paul Ukkonen
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Keväällä yhtiökokous oli pyytänyt hallitusta selvittämään, voitaisiinko taloomme rakentaa sauna. Elokuun 1976 kokouksessa hallitus
yksimielisesti totesi, että kireä rahatilanne ei mahdollista ko. hanketta. Kesästä 1977 alkaen pihaportaan ovet päätettiin pitää aina suljettuna. Asukasaloite urheiluvälinetilojen rakentamisesta katutasolle ei
johtanut toimiin. Kaapelitelevisiotarjoukseen ei vielä nähty myöskään tarvetta. Raput maalattiin yksi kerrallaan vuonna 1977. Yhteisten asioiden tärkeydestä kertonee sekin, että vuosittain pidettyihin
yhtiökokouksiin osallistui 1970-luvulla noin puolet talouksista. Yhtiökokouksessa keväällä 1977 juotiin talon 25-vuotistäytekakkukahvit.
Harmillista on, että vuosikertomuksessa ei enää 1970-luvulla ilmoiteta lasten ja nuorten määrää taloyhtiössä. Yksittäistietona oli fakta,
että vuonna 1978 talossa asui vain neljä pihan leikkipaikkaa tarvitsevaa lasta. Vuoden 1970 hallituksen pöytäkirjassa nousi vielä esille
talon tyttöjen tarve saada oma tila talon kellariin. Se taisi jäädä unelmaksi, koska vuosien 1972-1973 pöytäkirjoissa puhutaan D-rapun
kerhohuoneen järjestyshäiriöistä ja hallituksen halusta tyhjentää, jopa vuokrata, sekä ko. tila että B-portaan soittajien kerhotila. Riippulukolla päätettiin sulkea yön ajaksi urheiluvälinevarastot ”siellä vietetyn häiritsevän elämän vuoksi”.

Asuminen ja eläminen 1980-luvulla
• Suomessa 1980-luku oli vaurastumisen ja yksilöllistymisen aikaa. Puolet koululaisista jatkoi lukiossa. Työn merkitystä ja uraa
korostettiin, yksilöllisyyttä arvostettiin. Työttömyys laski alimmilleen vuosikymmenen loppuun mennessä.
• Valtio lakkasi tukemasta korkotukivähennysoikeudella omistusasumista vuosikymmenen puolivälissä. Suurituloiset perheet alkoivat muuttaa pois Helsingistä (Tietokeskus/Lankinen).
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• Metroliikenne alkoi 1.8.1982 välillä Kamppi-Itäkeskus. Vuonna
1983 käyttöön otettiin Sörnäisten, Kulosaaren ja Siilitien metroasemat.
• Asuntojen hintabuumi 1980-luvun lopulla: Jos vuoden 1970 hintatasoa merkitään indeksillä 100, niin vuoden 1989 indeksi oli
200 (vastaava nousu taas vuoteen 2006). Kerrostalolähiöistä siirryttiin luhti- ja rivitaloihin. Keskusta-asumisen imu alkoi, ja Kallio asuinpaikkana ”juppiutui”.
• Kantakaupungin talojen kivijalkakaupat lakkasivat kannattamasta. Ruokailussa alettiin painottaa raasteita, salaatteja ja vähäsuolaisuutta. Ajateltiin, että ihmisen täytyy pitää kunnostaan huolta
ja näyttää hyvältä.
• 1980-luku oli yksiotehanojen, mikroaaltouunien, mehulinkojen,
kahvinkeitinten, sitruspuristimien ja suksiboksien kulta-aikaa.
Baarikeittiöt, kuntosalit ja solariumit tulivat katukuvaan.
• MTV:n Kymmenen uutiset alkoivat syyskuussa 1981. Forumin
kauppakeskuksessa avattiin Helsingin ensimmäinen McDonald's
1986.
• Harjun nuorisotalo (entinen ruumishuone, myöhemmin varastoja verstastila) avattiin vuonna 1987 peruskorjauksen jälkeen kaupungin musiikkipainotteisena nuorisotalona. Kallion Kulttuuriverkosto ry yhdessä Harjun nuorisotalon kanssa organisoi vuodesta 1994 alkaen Kallio Kukkii ja myöhemmin myös Kallio kipinöi -tapahtumia keväin ja syksyisin. Ensimmäinen Taiteiden yö
-tapahtuma oli Helsingissä vuonna 1989.
1960-luvulta lähtien vanhoja Kallion, Sörnäisten ja Vallilan teollisuusalueita on muutettu asuinkäyttöön: Merihaka, Näkinpuisto, Lintulahti, Hermanni sekä vuodeksi 2010 valmistuva Kone Oy:n alue.
Kallio ja Alppiharju ovat vähitellen muuttuneet työväen lapsirikkaasta alueesta keskiluokkaiseksi, pääosin yksinasuvien sekä nuorten aikuisten suosimaksi citykaupungiksi.
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Juha Koskisen Kallion historia -kirjan mukaan kuusikymmenluvun
lopulta alkaen Kallion ja Sörnäisten status on kohonnut hitaasti. Verotilastojen mukaan Kallio oli vuonna 1981 pienituloisten asuinaluetta. Osittain tämä johtui väestön ikärakenteesta: eläkeläisiä oli
paljon ja myös nuoria 20-30-vuotiaita. 1980-luvun puolivälissä Kallio on noussut jo kaupungin verotilastoissa lähelle kaupungin keskiarvoa. Koulutustaso, vaurastuminen ja yhden ihmisen ruokakunnat
jatkoivat myöhemminkin kasvuaan. Alppiharjun väestökuva kulkee
viipeellä Kallion kuvaa hitaammin ansiotason, koulutuksen, työllisyyden ja tilaväljyyden kehityksessä.
1980-luku: Yhtiön hallitus, isännöinti ja talonmies
Talon hallitusta 1980-luvulla kuvasi toistuva vetovastuun vaihtuminen. Vuodet 1981, 1982, 1986 ja 1987 olivat viestikapulan vaihtovuosia. Osakas Olavi Laine (B 35) hoiti puheenjohtajuutta vuosina
1983-1985 ja Eino Millasnoore (A 12) 1988-1992. Millasnoore oli
ollut hallituksen jäsen jo vuosina 1972-1982.
Enemmän kuin kaksi kautta hallituksen jäseninä toimivat Erkki Askolin, Heikki Leinonen, Antti Korpinen (1987-1990), Sven Mattson,
Martin Backman, Tapio Sihvo, Vilho Ollinheimo, Arto Tuorila,
Tauno Wahlsten, Rauha Makkonen, Tuovi Kilpeläinen, Maria Arlin
ja Voitto Tammi (1988-1990). Jo 1970-luvulla hallituksessa olivat
olleet Kilpeläinen, Makkonen, Mattson ja Wahlsten.
Isännöitsijä Ensio Mäkelältä tehtävä siirrettiin Kiinteistö- ja huoltotoimi Oy:n Orvo Mäkelälle ja Jukka Koivistolle keväällä 1985.
Heiltä hallitus päätti siirtää voimassa olevan sopimuksen sisaryhtymälle Helsingin KH-isännöinti Oy:lle 1989. Taloyhtiömme vastuunalaiseksi isännöitsijäksi nimettiin isännöitsijä Jouni Paasovaara, joka
hoitaa tehtävää edelleen. Näin isännöintimme 1980-luvun loppuun
mennessä siirtyi ammattinsa osaavaan ja hyvin resursoituun toimistoon, jonka hoidossa on muitakin saman ikäpolven taloyhtiöitä.
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Anna-Liisa Heiskari toimi talonmiehenä vuosina 1977-1987. Hänen
työkautensa aikana työmarkkinat muuttuivat, ja käytössä olleet talonmiehet jäivät palvelussuhteiltaan aiempaa lyhytaikaisemmiksi.
Asukkailla oli kuitenkin halu pitää kiinni henkilöstä, joka huolehtii
talostamme ja asumisemme turvallisuudesta.
1980-luku: Osakkaat, asukkaat ja yhtiöjärjestysmuutos
Vuoden viimeisenä päivänä talossa oli kirjoilla asukkaita seuraavasti:
vuosi

asukkaita

1952
1980-84
1985
1986
1987
1988-89

334
ei tietoa
136
131
127
ei tietoa

Alppiharjussa ja kotitalossamme asumisväljyys kasvoi ja asukasmäärä pienentyi lähes kolmanneksella 80-luvun aikana. Kotitalostamme ei kaikkina vuosina asunut enää yhtään lasta. Enimmilläänkin lapsia on vain muutama, ja hekin lyhyen aikaa.
Vuosikymmenen viimeisessä yhtiökokouksessa vuonna 1989 sovittiin, että yhtiöjärjestystä muutetaan, koska ”kaikki osakkeenomistajat ovat maksaneet kokonaisuudessaan pois osuutensa yhtiötä rasittaneesta valtion asunto-osakelainasta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat
vapautuneet valtion varoilla tapahtunutta asunto-osakelainoitusta
koskevien säännösten ja niiden nojalla annettujen hallinnollisten
määräysten ja ohjeiden johdosta yhtiöjärjestykseen otetuista 18 ja 19
pykälissä mainituista osakkeiden omistukseen ja huoneistojen hallintaan kohdistuvista rajoituksista sekä muista sanotuista perusteista
johtuvista rajoittavista määräyksistä”. Yhtiökokouksen keskustelus-
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sa tuotiin esille suositus, että edelleenkin osakkeenomistajan tulisi
asua ostamassaan huoneistossa.
1980-luku: Yhtiön talous
Vuosikatsauksissa koko vuosikymmenen ajan yhtiön taloustilannetta
pidettiin kohtuullisena tai hyvänä. Se ei poistanut sitä, etteikö vuonna 1984 tarvittu 30 000 mk:n vekselivelkaa parveketöihin ja vuonna
1987 100 000 mk:n lainaa kattoremonttimenoihin. Koko vuosikymmenen ajan hoitokustannusten ja vesimaksujen lisäksi asukkaat
maksoivat myös ns. peruskorjausrahastomaksua tulevia remonttitarpeita varten.
Vaikka taloyhtiö lohduttautui sillä, että vähintään kohtuudella oli
pysytty talousarvion puitteissa, osakkaiden tunnot olivat ehkä kriittisemmät. Vuosikymmenen alussa asukas maksoi hoitovastiketta 3
mk/jyvitysindeksi/kk, rahastomaksua 0,85 mk/jyvitysindeksi/kk ja
vesimaksua 10 mk/hlö/kk. Jokaisessa yhtiökokouksessa maksuja korotettiin vuosina 1980-1984. Sen jälkeen maksut vakiintuivat vuosiksi 1984-1989 tasoon hoitomaksu + rahastomaksu 8,20 mk/indeksi/kk ja vesimaksu 35 mk/hlö/kk. Yhtiössä kannettiin myös ylimääräisiä lisävastikkeita vuonna 1982: kesäkuussa 3 mk/neliö/kk ja heinäkuussa 2,75 mk/neliö/kk. Vastaava lisävastike oli myös elokuussa
1983 parvekeremontin menoihin. Vuosikymmenen lopussa, keväällä
1989, tuli asukkaille hoitovastikemenoissa 1,50 mk/neliö/kk helpotus.
Menojen katteeksi hallitus etsi myös tuloja. Kellaritiloja vuokrattiin
aktiivisesti, nyt myös entinen öljy- ja hiilivarastohuone. Joidenkin
osakkaiden käytössä olleista maksuttomista varastotiloista tehtiin
maksullisia, ja isojen myymälä- ja työtilojen sekä autotallien vuokria korotettiin. Varasto- ja työtilojen vuokralaisia etsittiin lehti-ilmoittelulla. Jo vuosikymmenen alussa hallitus linjasi myös hallituksen jäsenille, talonmiehelle ja hänen puolisolleen maksettujen palkkiomaksujen määrää.
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1980-luku: Korjaustyöt talossamme
Tämän vuosikymmenen tapaa suunnitella ja toteuttaa vuosittaisia
huolto- ja korjaustöitä kuvannee seuraava ote hallituksen pöytäkirjasta 5.5.1980:
”Hallitus kokoontui taloyhtiömme pihalla ja näytti asfaltoitavat kohteet urakoitsijalle urakkatarjouksen antamista varten. Porrashuoneiden osittaisten maalausten määrittely ja teettäminen päätettiin siirtää
tuonnemmaksi, kunnes asfalttitöiden kustannukset on saatu selvitetyksi. A-portaan rikkoontuneen vintin ikkunan sovittiin Eino Millasnooren korjaavan. Sven Mattsson valittiin pihan autopaikkojen valvojaksi. Lasten hiekkalaatikosta päätettiin poistaa vanha hiekka talkoovoimin ja hankkia 15 säkkiä uutta hiekkaa. Isännöitsijä sai luvan
hoitaa hiekan hankintaan liittyvät käytännön järjestelyt. Sovittiin, että Eino Oksanen hankkii uudet pyykkinarut pihalle. Pesutuvan hilseilevän maalin harjaus annettiin talonmiehen tehtäväksi. Samoin
annettiin talonmiehen tehtäväksi pihanpuoleisten portaiden ovien
yläpuolella olevien ikkunoiden pesu. Päätettiin yksimielisesti tilata
lämpimään käyttöveteen yölämmön alentaja 500 markalla. Hallituksen puheenjohtaja Oiva Metsäranta saa tehtäväksi hoitaa tilauksen ja
asennukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Eino Millasnoore saa
tehtäväksi rakentaa pesutupaan rallin painekyllästetystä puusta.”
Vuosikymmen alkoi piha-asfaltoinnilla, pohjavesipumppujen uusinnalla ja vakuutusyhtiön korvaamalla suurella katuviemäriuusinnalla.
Sitten kolmelle vuodelle jakaantui parvekkeiden korjaustyöt ja maalaus.
Jälkikäteen arvioituna suuri kulttuurityö oli 1950-luvun funkkista
edustavassa talossamme vuoden 1987 tiilikaton uusinta, vaikka peltikattoon siirtymisestäkin oli ollut keskustelua. Vintin kattoikkunat
tosin poistettiin tässä remontissa.
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1980-luku: Autopaikat ja pihajärjestelyn muuttaminen
Korkeimman hallinto-oikeuden kielteinen päätös pihapysäköintiasiassa 23.8.1982, joka säilytti asiassa annetun lääninoikeuden kielteisen päätöksen, ei sammuttanut talomme autoilijoiden tahtotilaa,
vaan hallitus pyysi palkattua lakimiestä vielä valmistelemaan sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosastolle 29 autopaikan asemakaavamuutoshakemuksen 14.2.1983, koska ”Autojen sijoittaminen pihaan ei millään lailla häiritse pihan olemusta ja autot sopeutuvat istutusten lomaan erinomaisesti. Talon asukkaat voivat autopaikoista huolimatta rauhassa oleskella heille varatuilla penkeillä nauttien kesäaikana sellaisesta vihreydestä, jota pääkaupunkiseudulla
harvat kerrostalotontit voivat tarjota”.
Vuonna 1976 hallitus oli saanut yhtiökokoukselta valtuudet hoitaa
pihapysäköintiasiaa ja syksyllä 1978 hallitus pani asian vireille kaupungin hallinnossa. Yhtiömme kävi arkkitehti- ja juristiavustajien
kanssa lukuisia neuvotteluja kaupungin ja valtion eri viranomaisten
kanssa.
Tässä pitkässä työprosessissa taloyhtiötämme ohjattiin tekemään
kaupungin rakennuslautakunnalle hakemus kahdestatoista autopaikasta pihalle. Kesän lopulla 1984 ympäristöministeriöltä saatiin
myöntävä poikkeuslupa asemakaavaan kahdentoista autopaikan rakentamiselle tontillemme taloyhtiön muutetun ehdotuksen mukaisesti.
Anotusta 29 autopaikasta saatiin 12 pysyvää autopaikkaa asemakaavan poikkeusluvalla. Tilanne on tämän jälkeen muuttunut, koska
kaksi pihan autopaikoista otettiin jätesuoja- ja polkupyöräsuojarakennusten käyttöön niiden valmistuessa vuonna 2001.
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Ympäristöministeriön päätös: 12 autopaikkaa pihalle

1980-luku: Järjestys, turvallisuus ja viihtyisyys
Tällä vuosikymmenellä pidettiin vielä talonkirjaa, joka auttoi mm.
vesimaksujen laskutuksessa. Vuoden 1984 aikoihin vuosikokousväkeä ei vielä kiinnostanut liittyminen Helsinki Televisio Oy:n kaapeliverkkoon. Pihaa kunnostettiin talkoilla multaa lisäämällä sekä istuttamalla taimia. Autopaikat numeroitiin.
Asukas Eino Millasnoorea pyydettiin rakentamaan uusi roskasuoja
jäteastioille. Astioiden määrää lisättiin yhdellä, kun polttouunin käytöstä luovuttiin keväällä 1987. Porrashuoneissa teetätettiin peruspesu vuonna 1988. Ruotsinkielisen osakkaan pyynnöstä vuonna 1989
hankittiin keskusantenni, jolla näki Ruotsin TV-ohjelmat.
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Multatalkoot 1982, vasemmalta: Aune Mansikka, rva Henrickson?, Amalia Lankinen, rva Sauvolainen?, Sirkka Immonen, Eino Millasnoore, Eino
Oksanen, Ossian Weckman, Emil Kumpulainen, Yrjö Tuorila, Salli
Öström, aviopari Rautio? Kuva: Paul Ukkonen

Asuminen ja eläminen 1990-2002
• Pankkikriisi vuosina 1991-1994. Suomi syöksyi syvään talouslamaan. Työttömyys korkeimmillaan Suomessa vuonna 1993, jolloin työttömiä oli melkein puoli miljoonaa.
• Syksyllä 1991 Leningrad muutti nimensä Pietariksi, ja Neuvostoliitto loppui virallisesti vuoden 1991 päättyessä. Suomesta EUjäsenvaltio vuodesta 1995. Syyskuun 11. pvänä 2001 terrori-iskut New Yorkin Word Trade Centeriin. Vuonna 2002 luovuttiin
markasta ja otettiin käyttöön yhteisvaltuutta euro.
• 2000-luvun alun muuttoliike yllätti: Vuonna 2002 ylitettiin vuoden 1974 muuttohuippu; ko. vuoden sisällä 290 000 henkilöä.
• Vuonna 2000 Helsingissä noin 555 000 asukasta. Asuminen oli
kallista. 1990-luvun kaupungista pois muuttajat ovat 10 % pienituloisempia kuin asukkaat keskimäärin (Tietokeskus/Lankinen).
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• Vanhemmuuden sanottiin olevan hukassa Suomessa. Nuoret voivat monella tavoin psykososiaalisesti huonosti.
• Retromuotina 1960- ja 1970-lukujen Anttilan muotikatalogi oli
kova sana: Tuon ajan kankaat ja kodin tavarat tulivat uustuotantoon.
• 1990-luku toi pastat, riisit, nuudelit, pizzat ja broilerin, jotka selättivät perunan ja kastikkeen.
• Viidenkymmenen vuoden takaiset yleiskahvilat muuttuivat eri
asiakassegmenteille suunnatuiksi tiloiksi. Mukit syrjäyttivät kahvikupit; vanhat kahviastiastot vietiin kirpputorille.
• Alppiharjussa oli vuonna 1990 asukkaita n. 12 300 ja vuonna
2000 vain 3 % vähemmän.
• Helsinkiläisissä perheissä pääsääntöisesti vain yksi lapsi, jos sitäkään.
• Talossamme on asuttu 50 vuoden ajan vuoden 2002 alussa.
1990-luku: Yhtiön hallitus, isännöinti ja talonmies
Aiempaan tapaan vuosien 1990-2002 hallituksen puheenjohtajuuteen ei enää syntynyt kymmenen vuoden mittaisia vastuukausia.
Uutta oli hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja, Kyllikki
Torkkel (B 29), vuosina 1992 ja 1995. Arto Nikkarinen (D 87) oli
puheenjohtajana vuosina 1990-1991, Risto Kantanen (C 62) vuosina
1993-1994, (jäsenenä 1995) 1996-1997 sekä Raimo Karvinen (D
72) kauden 2000-2001. Eero Lankinen (C 54) toimi puheenjohtaja
keväästä 1998-1999 sekä keväästä 2001 alkaen ja edelleen.
Raimo Karvinen ja Eero Lankinen olivat talomme historian ensimmäisiä hallituksen puheenjohtajia, jotka olivat yhtiömme osakkaita,
mutteivat asukkaita. Tulevat vuoden näyttävät, tarvitaanko jatkossa
myös hallituksen jäseniksi talon ulkopuolisia asiantuntijahenkilöitä.
Asumisen keston ja elämisen muutokset näyttävät nykyisin mahdollistavan vain lyhytaikaisemman sitoutumisen yhteisten asioiden hoi78

toon. Kyllä pitkän linjan vastuunkantajiakin oli: Raimo Karvinen oli
eri vastuutehtävissä vuosina 1999-2007, Vilho Ollinheimo vuosina
1987-1991, 1994-1995 ja 1997-1998, Matti Rauko vuosina 19911996 sekä Kyllikki Torkkel vuosina 1992, 1995-1996, 1999-2002 ja
edelleen. Eero Lankinen on toiminut eri tehtävissä 1998 alkaen ja
edelleen.
Edellä mainittujen lisäksi kaksi kautta tai pidempään hallituksen jäseninä tällä tarkastelujaksolla ovat toimineet Maija Hartikainen, Teijo Hintikka, Olavi Jauhiainen, Hannu Kotila, Ilpo Kuivanen, Anni
Lehtonen, Juhani Nousiainen, Veikko Saaristo, Eino Millasnoore sekä Viveca Still vuosina 2001-2008 yhtiökokoukseen saakka.
Helsingin KH-isännöinti Oy ja isännöitsijä Jouni Paasovaara tulivat
palvelukseemme syksyllä vuonna 1989. Yhteispeliin ja heiltä saatuun asiantuntija-apuun on taloyhtiössä oltu tyytyväisiä.
Kiitos kuuluu myös entiselle hallituksen jäsenelle Matti Raukolle,
jonka avulla saimme Arto Heinon osa-aikaiseksi talonmieheksemme
marraskuussa1992. Arto Heinon palvelusuhde jatkuu edelleen.
1990-luvun lopulla talonmiespalvelujen ostaminen tuli arvonlisäverolliseksi taloyhtiöille 120 000 mk/v ylittyessä. Yhtiömme eli tässä
asiassa muutamia ”temppuilun vuosia”. Onneksi talonmiehen ja
isännöitsijän pinnat kestivät nuo vuodet. Sen jälkeen yhteiskunta viisastui ja nosti vuositulon määrän, josta arvonlisävero menee talonmiespalveluissa. Kun kaapeli-tv:n käyttö tuli talossamme mahdolliseksi, tämä liitäntä järjestettiin myös talonmiehelle.
1990-luku: Osakkaat ja asukkaat
Vuosikymmenet 1980 ja 1990 ovat olleet talossamme monien suruliputusten, kiitollisten ajatusten ja muistelujen aikaa.
Käytössä ei ole eriteltyä tietoa, missä määrin talossa asui osakasasukkaita ja missä määrin heidän vuokralaisiaan. Kyseisellä tarkastelujaksolla yhtiössämme on ollut noin 10% asunnoista per vuosi
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muun kuin yksityisen henkilön omistuksessa. Taloyhtiön oikeus ja
velvollisuus pitää asukasluetteloa muuttui 1990-luvun lopussa. Yhtiöiden on luotettava siihen tietoon, moniko henkilö itse on ilmoittanut väestörekisteriviranomaisille asuvansa ao. yhtiössä. Taloyhtiön
toimintakertomukseen otetaan vuoden viimeisen päivän asumistieto.
vuosi
1952
1990
1991
1992-1994
1995
1996-1999
2000
2001-2002

asukkaita
334
136
126
111
116
109-112
102
106-107

Vuodesta 1952 vuoteen 2002 alle 16-vuotiaiden asukkaiden määrä
laski 108:sta nollaan. Vuonna 1962 talossa asui alle 60 lasta, vuonna
1967 25 ja vuonna 1978 enää neljä.
Kun talossamme on asuttu puoli vuosisataa, asukasmäärä on
31.12.2002 sama kuin alle 16-vuotiaana taloon muuttaneiden määrä
vuonna 1952! Tällä vuosikymmenellä on Alppiharjun väkimäärä vähentynyt edelleen 3 %, mutta lastenmäärä lähes kolmanneksella.
Vuonna 2000 Alppiharjun lasten kokonaismäärä on 444.

1990-luku: Yhtiömme talous
Vaikka koko yhteiskunta eli pankkikriisin ja suuren laman vuosikymmentä heti 1991 alkaen, eivät nämä myrskyt näkyneet taloyhtiömme taloudessa.
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Vihdoin vuonna 1997 sanottiin Suomen talouden kääntyneen nousuun.
vuosi
1991
1997
2002

vuokra +
peruskorj. vastike
7.80 mk/v-i/kk
12.40 mk/ ”
2.35 €/ ”

oma pääoma
1272 tmk
1433 tmk
340 t€

tasevelat
75 tmk
49 tmk
139 t€

1990-luvun taloudenpidossa yhtiö korotti myös ulkopuolisille vuokrattujen tilojen vuokria. Se, missä yleinen talouslama näkyi, oli
vuokrarästeissä sekä takausmaksujen toistuvien maksusuunnitelmien teossa isojen liike- ja työtilojen vuokralaisten osalta. Taloutta
vakautettiin hakemalla ja saamalla vuonna 1994 ensimmäinen peruskorjauslaina, jolla haluttiin teetättää kuntokartoitus talossa. Seuraavat peruskorjauslainat haettiin PTS-suunnitelmassa konkretisoitujen ja aikataulutettujen korjaustöiden toteuttamiseksi. Yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 1998 palattiin vanhaan käytäntöön periä vesimaksu henkilöluvun mukaan huolimatta siitä, että yhtiö voi
seurata asukasmäärää vain yleisen väestörekisterin avulla.
1990-luku: Korjaustyöt talossamme
Talomme oli tullut siihen ikään, että hallitustyöskentelyssä oli tärkeää painottaa korjaussuunnittelua, mm. julkisivurappauksen paikkausta, hissiremonttia, ikkunoiden maalausta ja patteriventtiilien uusimista. Vasta 2000 luvun alkupuolella aktivoituva putkiremontti
hyötyi siitä, että heti 1990-luvun alussa kellaritiloissa teetätettiin asbestin poisto.
Jo edellisvuosikymmenellä alkaneet ja edelleen lisääntyneet ohikulkijoiden tekemät häiriöt ja ilkivalta osaltaan aiheuttivat muutostyöt
talomme lukkosarjoituksessa ja ovipuhelimissa. Tehdyt kuntoarviot
nostivat kiireellisiksi korjaustöiksi ikkunoiden ja parvekeovien uusimisen sekä huoneistoparvekkeiden kunnostuksen. Uuden jätease81

man ja pyöräsuojan rakentaminen lisäsivät takapihan toimivuutta ja
viihtyisyyttä. Sähkösaneeraus vuonna 2002 mahdollisti ATK-laajakaista-aikaan siirtymisen. Saunan valmistuminen vuonna 2002 olisi
oman muistelmiensa arvoinen prosessi. Saunan ensi ehdotushan sisältyi jo talon alkuperäisiin piirustuksiin (kansikuva)! Sen rakentamiseen saatiin osakkaiden suostumus vasta kun ymmärrettiin, että
tulevan putkiremontin aikana tarvitaan korvaavia saniteettitiloja.
1990-luku: Järjestys, turvallisuus ja viihtyisyys
Ajan hengen mukaisesti tapamme toimia oli muuttunut. Tieto ei
enää levinnyt rapussa ja pihalla keskustellen, vaan asioista oli tiedotettava kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Samalla tiedon laatu parani,
kun se ei muuntautunut ”puskaradiota” käyttäen. Näin 1990-luvulla
annettiin päivitetyt järjestyssäännöt kolmesti asukkaille. Sovitaan
myös, että häiriöilmoitukset tehdään isännöitsijälle vast'edes kirjallisena. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja suunnitelluista saneeraustöistä annettiin myös asukastiedotteita. Ovipuhelimen käyttöönotto
osaltaan lisäsi asukkaiden turvallisuutta, mutta myös vastuun siitä,
keitä haluamme päästää rappuun.
Yleistä viihtyvyyttä ja turvallisuutta lisättiin järjestämällä vaihtolava
vuosittain asukkaiden käyttöön, jotta vinteistä ja kellareista tuotaisiin tarpeettomat tavarat pois. Alkuperäisestä ”arkkumankelista”
luovuttiin vuonna 1995, mutta alkuperäinen koivuinen liinavaatteiden käsittelypöytä on mankelitilassa edelleen tallella. Samoin tallella ovat 1950-luvulla huippuarvokkaina pidetyt, isot, teräksiset, pyörillä varustetut pyykkien liotusaltaat. Vuonna 1996 hankitut puiset
pihakeinu ja pöytäryhmä ovat olleet oiva lisä pihamme viihtyisyyteen. Talon takapihalta kaatui iso tuomi vuonna 1994. Silloin kaikkien puiden kunto tarkastutettiin. Vähän myöhemmin iso vanha koivu kaadettiin piharinteen alta ja tilalle istutettiin kukkiva pensasaita.
Takapihalle harvaan riviin istutettiin myös sypressejä toivossa, että
ne lähtisivät kasvamaan huonosta maapohjasta huolimatta.
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Vasemmalta: Tauno Lahkela, Martti Tauru, Risto Kantanen, Reijo Svanbäck ja Kai Rautalin. Talon poikaryhmän keskinäinen ystävyys on kantanut yli puolen vuosisadan ajan! Kuva: Risto Kantanen

Ilkka Väisäsen (C 54) muistikuvia: ”Kuljin talon editse ja halusin palata pihaan aktivoidakseni lapsuusmuistojani. Varhaislapsuuteni koti oli täällä vuosina 1960-1965. Piha näytti pienemmältä ja vehreämmältä kuin kuvat, jotka muistiini olivat
tallentuneet. Sulkiessani silmäni tunsin lapsuuteni lämpimän
kesäpäivän ja avoimista ikkunoista kuuluvan radion äänen.
Jäin usein pihalle leikkimään sillä aikaa, kun äiti kävi kaupassa. En lähtenyt omille teilleni, vaan leikin kiltisti koko ajan
hiekkalaatikolla. Jos kävimme yhdessä kaupoissa, niin mieleeni
on jäänyt lähikorttelien ”vinot kadut”. Olin myös jonkin aikaa
hoidossa Ebeneser-tarhassa Helsinginkadulla. Sain joltakin aikuiselta, todennäköisesti talonmieheltä, mäkiauton. Olin siitä
ylpeä, ja se säilyikin ehjänä pitkälle toiselle kymmenelleni
saakka. Mistä syystä minä tuon auton sain, se on minulle edelleen mysteeri, mutta olen siitä yhä kiitollinen sen antajalle,
jonka nimeä ja kasvoja en kuitenkaan enää muista. Myöhem83

min 1980-luvun puolivälin jälkeen vierailin ystävieni, laulajana tunnetun Hanna (ja Heikki) Ekolan kodissa (B 38) ja ajattelin, että kävisinkö samalla soittamassa entisen kotini ovikelloa.
Kuka siellä avaisi oven? Mitä hänelle sanoisin? -Saanko vilkaista asuntoanne, asuin täällä lapsena?”

Talonmiesjärjestelmä
Kerrostaloja on Helsingissä miltei 15 000. Oma talomme on harvinaisuus Helsingissä sikäli, että kiinteistön koko elinkaaren ajan vuodesta 1952 alkaen meillä on ollut talonmies. 1990-luvun alussa taloyhtiöiden talonmiesten määrä oli vielä kaksinkertainen nykyiseen
verrattuna.
Ensimmäiset kiinteistöhuoltoyritykset aloittivat jo 1960-luvulla. Automaation ja kaukolämmön tulon vuoksi taloyhtiöt eivät enää tarvinneet jatkuvaa talonmiehen läsnäoloa talossa. Ostettujen palvelujen
arvonlisäveron tultua 1994 elettiin muutoinkin taloudellisen niukkuuden aikoja. Taloyhtiöt etsivät tuloja ja säästöjä ja tässä kohdin
Helsingissä hyvin yleisesti yhtiöt myivät talonmiehen asunnot osakkeiksi ja siirtyivät huoltoyritysten palvelujen ostajiksi.
Asiasta keskusteltiin myös meidän talomme yhtiökokouksessa. Talossa asui 1990-luvun alussa vielä useita alkuperäisiä talon asukkaita. Talon juoksevat kunnossapitotehtävät oli perinteisesti hoidettu
”hartiapankkityylillä”. Taloyhtiömme toimintaympäristö oli muuttunut ympäröivän yhteiskunnan muututtua. Talon ulkopuolelta tuleva
häiriö ja ilkivalta olivat lisääntyneet. Oman talonmiehen työpanosta
arvostettiin ja enemmistö asukkaista halusi arjen toimivuuden, työn
laadun, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi säilyttää yhtiössämme
osa-aikaisen talonmiehen. Tultaessa 2000-luvulle talonmiespalvelusta on tullut luksusta, joka nostaa myös kiinteistömme arvoa!
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Arto Heino selventää, ettei hän ole mitään sukua talomme ensimmäiselle talonmiehelle Ilmari Heinolle. Arto Heino kertoo
pitävänsä mukavasta työsuhdeasunnostaan ja osapäivätyön
tuomasta vapaudesta saadessaan itse suunnitella, koska ja miten työnsä hoitaa. Hän kertoo nauttivansa yksin työskentelystä.
Isännöitsijältä hän kokee saavansa aina apua sekä ehdotuksia
vastaan tulleisiin pulmatilanteisiin. Arto Heino kertoo tulleensa taloon talonmiehen työtä osaamattomana. Koska hänellä ei
ollut mitään ”pois opittavaa”, häntä ei häirinnyt kun ”talon
papat” tulivat hänelle sanomaan, miten jokin työ oli talossa
ennen tehty. Nopeutunut asukkaiden vaihtuminen yhtiössä on
jättänyt tunteen, ettei hänellä enää ole niin vahvaa otetta talon
tapahtumiin kuin ennen. Esimerkiksi hän ei enää tunne, kenen
polkupyörät seisovat pihatelineissä. Arto Heino kertoo saavansa positiivista palautetta vanhoilta asukkailta ja taloon tulevilta remontti - ja huoltomiehiltä, jotka saavat häneen helposti
yhteyden. Ovet saadaan auki, ja hän tietää, missä mikin talon
hermorata kulkee ja solmukohta sijaitsee. Kun ulkopuolisen
työmiehen aika ei kulu odotellessa ja paikkoja tutkiessa, ostetusta palvelusta myös syntyy pienempi lasku talolle.
Talon hallituksen entinen jäsen Matti Rauko osallistui Arto Heinon
haastatteluun tuoden oman asiantuntijuutensa asian käsittelyyn.
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Ajatuksia menneestä ja tulevasta
Asuinympäristömme on puolen vuosisadan aikana muuttunut teollisesta ympäristöstä nykypäivän cityksi. Autot ja liikenne ovat moninkertaistuneet. Lapsiperheet ovat muuttaneet Alppiharjusta ja talostamme väljempiin asuntoihin Helsingissä ja sen ulkopuolella. Nyt
talossamme asuu pääasiassa keskiluokkaisia, lapsettomia perheitä ja
sinkkutalouksia.
Kotitalomme on nykyisin kahden puiston äärellä, metroaseman lähellä ja edelleenkin monipuolisten palvelujen keskellä. Asumme
Nordean ja Osuuspankkikeskuksen sekä Lääkäriliiton toimistokolossien, Suomen Akatemian ja Ebeneser-säätiön varhaiskasvatuksen
tutkimusyksikön piirittämänä. Kotialueellamme kulkevat arkisin tuhannet ja tuhannet miehet ja naiset, joiden tehtaiden kellokortit ovat
muuttuneet kulkuluviksi ja käyntikorteiksi. Heidän joukkoonsa mahtuvat kulkemaan myös ne helsinkiläiset, jotka menevät Kinaporin
kortteliin kaupungin Vanhusten palvelukeskukseen tai Kaupunkilähetyksen HelsinkiMissioon, taikka kotikorttelissamme sijaitseviin
kriminaalihuollon ja päihdehuollon palvelupisteisiin. Alueen liikenteen ja pysäköityjen autojen kanssa jalankulkijoiden on yritettävä
pärjätä. Elämme Suomen ja Helsingin urbaaneimmalla alueella!
Tämän talohistoriikin avulla haluan osaltani auttaa asukkaita hahmottamaan menneisyyttä ja tuomaan aktiivisesti esille omat tulevaisuuskuvansa talostamme ja sen elämästä. Suuren putkiremontin jälkeen meillä tulee olemaan vielä uusi peruskorjauskausi. Kun tiedämme, mistä tulimme, meidän on ehkä helpompi nähdä, miten tie
ja elämä jatkuvat tässä Harjun funkkistalossa seuraavat puoli vuosisataa. Itse toivon meidän kaikkien olevan kiinnostuneita ympäristöstämme, talostamme ja tontistamme, unohtamatta asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia.
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