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Ukko Granbergin koulussa
nnen kansakoululaitoksen syntyä varattomien perheiden lapsilla ei ollut mahdollisuuksia saada edes
perusopetusta. Ensimmäinen yritys tähän suuntaan
Helsingissä oli neiti Bernströmin vuonna 1817 Katajanokalla aloittama koulu, jossa annettiin opetusta
köyhäinhoidon huostaan otetuille tytöille. Tästä kansanopetuksen edelläkävijästä on kuitenkin säilynyt tietoa vain erityisen niukasti. Helsingin köyhäinhoidon
vuoden 1814 ohjesäännössä edellytettiin, että lasten
on käytävä koulua oppiakseen kristinuskon lisäksi lukemaan äidinkielellä sekä tutustuakseen kirjoitus- ja
laskutaidon yksinkertaisimpiin perusteisiin. Koulua tuli
käydä työnteon ohessa.

sin skola. Denna byggnad är en del av det år 1913 färdigblivna av arkitekt Lars Sonck ritade huset. För Florin var
adressen träffande för hans far hade verkat som direktör
vid Finlands bank. Florin var såsom Wavulin en av Helsingfors första stadsfullmäktigemedlemmar. Tillsamman
med sin hustru var han också en ivrig utövare av fotografikonsten.

kouluaan, kolmikerroksisen kivitalon arkkitehti
arkk
Evert Lagerspetzin piirustusten mukaan. Tämä ra
rakennus on osa
vuonna 1913 valmistunutta, arkkitehti Lar
Lars Sonckin suunnittelemaa kerrostaloa. Florinille osoite oli
o osuva, olihan
johtaja. Florin itse oli
hänen isänsä ollut Suomen Pankin johtaj
Wavulinin tavoin Helsingin ensimmäisiä kaupunginvaltuuka
tettuja. Yhdessä vaimonsa kanssa hän oli
ol myös innokas
valokuvauksen harrastaja.

Carl Johan Granberg (1787-1868) oli merimies,
joka rantautui Katajanokalle 1842. Hän perusti nykyisen Rahapajankadun varrelle alkeiskoulun sekä pojille että tytöille. Hänen oppilaanaan oli mm. Aleksis
Stenvall, joka tuli Aleksis Kivenä tunnetuksi koko
Suomen kansalle. Kiven isoisäkin oli aikoinaan merimiehenä asunut Helsingissä. Aleksis sai itseoppineen
Granbergin tuvassa opetusta yhdessä parinkymmenen
muun oppilaan kanssa. Kuri oli kova, ja Ukko Granberg onkin mainittu yhtenä esikuvana Seitsemän veljeksen lukkarille.

Gubben Granbergs stränga undervisning
tecknad av Rudolf Åkerblom. Bild i verket
Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar
(1881). Helsingfors stadsmuseum.

Granbergille kuuluu siis osakunnia kansalliskirjailijamme sivistämisestä. Myös Victor Pettersson
sai ensiopetuksensa Granbergin koulussa. Rudolf Åkerblomin piirros Granbergin koulusta perustunee paljolti juuri Petterssonin antamiin kuvauksiin.

I Gubben Granbergs skola

F

öre folkskoleväsendets födelse hade medellösa familjers barn inte möjligheter att få ens grundundervisning. Det första försöket i denna riktning i Helsingfors var
den skola som fröken Bernström år 1817 startade på Skatudden. I skolan gavs undervisning åt flickor som omhändertagits av fattigvården. Om denna företrädare till folkskoleundervisningen har endast mycket knapphändiga uppgifter bevarats. I reglementet för Helsingfors fattigvård av
år 1814 förutsattes att barnen skulle gå i skola för att jämte
kristendomen lära sig läsa på modersmålet samt stifta bekantskap med skriv- och läskunskapens enklaste grunder. I
skola skulle man gå vid sidan av arbetet.

Aleksis Kivi. Kuva teoksesta Finland i 19de seklet.

Katedralens granntomt, Myntgatan 1, hade 1877
inköpts för den ortodoxa kyrkans prästgårds räkning. Staden utsatte en viss termin under vilken tomten skulle bebyggas. Ritningarna beställdes av Constantin Kiseleff, men
finansieringen kunde inte arrangeras och församlingen blev
tvungen att sälja tomten åt handelsmannen Grigori Dementjeff för 10 000 mark. Lasse Rautela har i sin bok om
Dementjeffs stenhus 1885-1985 i detalj belyst husets och
det till huset anslutna personernas öden. Dementjeff hade
som byggnadsentreprenör deltagit i byggandet av Sveaborg
och därmed blivit mycket förmögen. Liksom Wavulin var
också han en aktiv medlem av den ortodoxa församlingen
och han verkade bl.a. som Uspenskikatedralens kyrkvärd.
Han erhöll kommerseråds titel 1885, samma år som stenhuset stod färdigt.

1, oli osKatedraalin naapuritontti, Rahapajankatu
Rahapaj
tettu 1877 ortodoksisen seurakunnan pappilaa
pappi varten. Kautontti oli rakennetpunki asetti määräajan, jonka kuluessa ton
Kiseleffiltä, mutta
tava. Piirustukset tilattiin Constantin Ki
myymään
rahoitusta ei saatu kuntoon ja seurakunta joutui
j
tontin kauppias Grigori Dementjeffille 10 000 markalla.
kiwikartano
Lasse Raustela on kirjassaan Dementjeffin
Dementjef
1885-1985 seikkaperäisesti valottanut talon
talo ja siihen liittyvien henkilöiden vaiheita. Dementjeff ooli rakennusurakoitsijana osallistunut Viaporin rakentam
rakentamiseen ja vaurastunut huomattavasti. Wavulinin tavoin hä
hänkin oli aktiivinen ortodoksisen seurakunnan jäsen toimien
toimi mm. Uspenskin katedraalin isännöitsijänä. Kauppaneuvo
Kauppaneuvoksen arvon hän
sai 1885, samana vuonna kun kivitalo valm
valmistui.

Ukko Granbergin ankaraa opetusta Rudolf
Åkerblomin kuvaamana. Kuva teoksesta
Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar
(1881). Helsingin kaupunginmuseo.

Aleksis Kivi. Bilden ur boken Finland i 19de seklet.

Carl Johan Granberg (1787-1868) var en sjöman,
som 1842 ”tog i land” på Skatudden. Han grundade vid
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Dementjeffs hus planerades av den unga arkitekten
J. Brynolf Blomqvist. I början av sin karriär hade han arbetat både i F. A. Sjöströms och i Theodor Höijers arkitektbyråer och nu fick han för första gången självständigt uppvisa sin förmåga på en av stadens mest synliga platser. Hörnhuset i fyra våningar representerar den
för tiden typiska, rikt utformade nyrenässansstilen. Fasaderna i de två högsta våningarna pryds av räfflade dubbelpilastrar. Hörnet som syn mot katedralen är avrundat och i de omgivande väggytorna har man fällt in stora prydnadsvaser. Också byggnadens
trapphus är prytt med rikhaltiga målningar.

Dementjeffin talon suunnittelija oli nuori arkkitehti J. Brynolf Blomqvist. Uransa alkuvaiheissa
alkuvaiheis hän oli työskennellyt sekä F. A. Sjöströmin että Theod
Theodor Höijerin arkkitehtitoimistoissa, ja nyt hän sai ensi ker
kertaa osoittaa taitonsa itsenäisesti yhdellä kaupungin näkyvi
näkyvimmistä paikoista. Nelikerroksinen kulmarakennus edustaa
edus
ajalleenför
tyypillistä,
rikkaasti jäsenneltyä u
uusnuvarande Myntverksgatan en elementärskola
både
renessanssityyliä.
Kahden
ylimmän
kerrok
kerroksen
pojkar och flickor. Bland elever hade han bl.a. Aleksis
uurretut kaksoispilas
kaksoispilasteStenvall, som senare skulle bli känd för julkisivuja
hela folket koristavat
som
Katedraalin
Aleksis Kivi. Också Kivis farfar hade i rit.
tiden
varit sjö- suuntaan näkyvä kulma on
pyöristetty
ja sitä reunustaviin seinäpintoi
seinäpintoihin
man och bosatt i Helsingfors. Aleksis fick
tillsammans
on av
upotettu
Rak
suuria koristemaljakoita. Rakenmed ett tjugotal andra elever undervisning
den självnuksen
pääportaikko
on
sekin
rikkaasti
m
maalärde Granberg. Disciplinen var hård och Gubben
lauksin
koristeltu.
Granberg har också nämnts som en förebild
till klockaren i Sju bröder.

I mars 1885 gjorde Skatuddens nya makthavare
Dementjeff, Florin och Diakonissanstalten tillsammans en
ansökan till staden om att dra stadens vattenledningsnät
till Skatudden och de fick också ett positivt besked av fullmäktige. Det skulle dock dröja länge innan projektet kunde förverkligas. Däremot var Dementjeffs hus en av de första elektrifierade fastigheterna i Helsingfors. Av en ångdriven dynamo fick man elektricitet genast efter att huset
byggts färdigt och därifrån levererades el också till katedralens gatubelysning. Den nya tiden anmälde sin ankomst
till Skatudden.

Satamakatu 2.ssa sijaitseva Enen oli valmistuessaan vuonna 1897 Katajanokan ensimmäinen yhtiömuotoinen kerrostalo. Rikkaasti jäsennelty
rakennus on arkkitehtiprofessori Gustaf Nyströmin käsialaa.

Kuva / bild: Lauri Putkonen

E

Enen vid Hamngatan 2 var då huset blev färdigt 1897 Skatuddens första
våningshus i bolagsform. Den väldisponerade byggnaden bär arkitekturprofessor Gustaf Nyströms handstil.

Filosofian maisteri, arkeologi Björn Cederhvarf kuvasi ahkerasti asuinympäristöään 1900-luvun alkuvuosina. Tässä perheen lapset Satamakadulla, taustanaan
vasemmalla Enen ja oikealla Tallbergin ja Aeoluksen talot. Kuva Museovirasto.
Filosofie magister, arkeologen Björn Cederhvarf fotograferade flitigt sin boendemiljö under 1900-talets första år. Här familjens barn på Hamngatan med till
vänster huset Enen och till höger Tallbergs och Aeolus hus som bakgrund. Bild Museiverket.
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Maaliskuussa 1885 tekivät Katajanokan
Katajanok
DiaGranberg får alltså delvis hedernuudet
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ha gett Dementjeff, Florin ja D
konissalaitos
anomuk
yhdessä kaupungille anomuksen
vår nationalförfattare civilisations grunder.
Också Vicvesijohtoverkoston
ulottamiseksi Katajanok
Katajanokaltor Pettersson fick sin första undervisning
i Granbergs
le ja saivatkin
valtuustolta myönteisen päät
päätökskola. Rudolf Åkerbloms teckning av Granbergs
skola
sen.
Aikaa
kuitenkin
kului
ennen
hankkee
hankkeen toteutumista.
torde i hög grad bygga på just Petterssons skildringar.
Sen sijaan Dementjeffin talo oli Helsingin eensimmäisiä sähköistettyjä kiinteistöjä. Höyrykoneen käyttä
käyttämästä dynamosta saatiin sähköä pian talon valmistuttua jja siitä toimitettiin virtaa myös katedraalin pihavaloihin.
pihavaloihin Uusi aika teki
93
tuloaan Katajanokalle.
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Dementjeffin talon uusrenessanssijulkisivut muodostavat vaikuttavan taustan Uspenskin katedraalille.
Dementjeffska husets fasader i nyrenässans bildar en verkningsfull fond
till Uspenskikatedralen.
Kuva / bild: Lauri Putkonen.
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Osta oma kappaleesi tästä upeasta
Katajanokan kuvauksesta nyt!
Kirjan hinta on 69 €.
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Osta ennent!
kuin loppuva

Tämä Katajanokan Kaiun 50. vuosikertanumero on Katajanokkaseuran lahja
jokaiseen katajanokkalaiseen kotiin ja yritykseen.
Seuran pöllö-tunnuksen on piirtänyt
taiteilija Pekka Vuori vuonna 1979.
Aihe on peräisin Katajanokankatu 5:n
ikkunaornamentista.

Varmista, että saat Katajanokan Kaiun myös ensi vuonna, ja liity oman kaupunginosayhdistyksesi Katajanokkaseuran jäseneksi. Ota yhteyttä Tuula
Palaste-Eerolaan.
Jäsenmaksu 2011: Vuosijäsenet 15 e, yhteisöjäsenet 50 e
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suunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Hankkeessa nuoria
kiinnostavat paikat tulevat saamaan uutta ilmettä ja
pilkettä. Nuoret esittivät jo 11.11.11 Wanhassa Satamassa järjestetyssä Ruuti-tapahtumassa mattolaitureiden käyttöideoita kiinnittämällä karttaan pikkulappusia: uimapaikka, hyppypaikka, chillaus, grillaus, piknik, parkour, kajakkeja, kalastus, häät jne. Ilahduin
myös lappusista: ”mattojen pesemiseen, koska sitä ei
muualla maailmassa ole” ja ”uusi mäntysuopa, jossa
vähemmän saasteita”. Toivon todella, että myös katajanokkalaiset nuoret innostuisivat osallistumaan tähän
hankkeeseen.
”Rantaviivoja – kaupunki veden äärellä” -WDC
2012 ohjelmavuoden kevään näyttelyssä Rakennustaiteen museo esittelee veden tuntumaan rakentuneita
asuinalueita 1700-luvulta nykypäivään. Näyttelyyn
liittyy mm. tapahtumia esiteltävissä kaupunginosissa,
Katajanokan osuuden ideointiin me katajanokkalaiset
voisimme nyt halutessamme lähteä mukaan. Löytyykö
vapaaehtoisia?
WDC 2012 -hankkeessa ”Asukasosallisuus rakennusvirastossa” mm. koulutetaan puistokummeja. He
opastavat oman alueensa puistoissa ja voivat osallistua
myös puistojen hoitoon ja kehittämiseen. Jos olet kiinnostunut ryhtymään puistokummiksi, ota yhteyttä
Katajanokkaseuraan. Välitämme tiedot mahdollisista
puistokummiryhmistä eteenpäin rakennusviraston
vapaaehtoistyön koordinaattorille.
Samoin kuin seuran julkaisutoiminnan esikoisen
pääkirjoituksessa, päätän tämän 50. pääkirjoituksen
kiittämällä uskollisia ilmoittajiamme, joiden tuen turvin lehden ilmestyminen on ollut mahdollista. Seuramme jäsenelle taiteilija Pekka Vuorelle olemme taas
kiitoksen velkaa onnistuneesta kansikuvasta.
Katajanokalla 14.11.2011
Tuula Palaste-Eerola
Kuva: Joona Palaste

HOTELLI
KATAJANOKAN
JOULU

T

ämän kohteliaan pääkirjoituspuhuttelun
lainasin kevään 1959 Katajanokkalehdestä, joka oli 14-vuotiaan ”Katajanokka
Seura r.y:n julkaisutoiminnan esikoinen”.
Pääkirjoitus jatkuu pyynnöllä: ”Kuten muutkin vastasyntyneet on se kovin avuton ja näin ollen vilpittömän myötätuntonne tarpeessa. Pienuutemme tuntien
emme voi luvata tyydyttävämme kaikkia makusuuntia, mutta voimme vakuuttaa, että meitä elähdyttää
palava rakkaus Katajanokkaan, sen menneisyyteen,
nykyisyyteen, tulevaisuuteen.”
Pienuus ei kuitenkaan ole ollut voimattomuutta.
Käsissänne on nyt 50. vuosikerta, lehtemme on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ilmestynyt joka
syksy. Lehden toimituskuntaa on nyt puoli vuosisataa
elähdyttänyt sama palava rakkaus.
Pienuus ei ole vähäisyyttä. Tänä vuonna olemme
havahtuneet, että vaikka mattolaiturimme on pieni ja
halpa rakennelma, sen merkitys meille katajanokkalaisille on todella suuri. Siksi sen tulevaisuus huolestuttaa. Seuran johtokunnassa on puolivakavasti heitetty ilmaan idea katajanokkalaisten yhteisestä ”mattolaituriosuuskunnasta”. Osuuskunta ostaisi laiturin
sopuhintaan sen nykyiseltä omistajalta Helsingin Satamalta.
Ensi vuonna kotikaupunkimme on maailman designpääkaupunki, World Design Capital Helsinki
2012. Mattolaiturit ovat päässeet mukaan jopa kahteen WDC Helsinki 2012 -hankkeeseen, joiksi hyväksyttiin vain 250 hanketta 1400 esityksestä. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston ”Design goes mattolaiturit” -hankkeessa kaupunkifestivaali kiinnittää huomiota mattolaitureiden merkitykseen kaupunkilaisia
yhdistävänä sosiaalisena kokoontumispaikkana ja tärkeänä osana kulttuuriperintöämme. Hankkeessa ideoitu siirreltävä sauna toimisi saapuessaan mattolaiturilta toiselle keskipisteenä kesän 2012 muille tapahtumille. Jos projektille löytyy yhteistyö- ja rahoituskumppanit, saattaa tämä designsauna pistäytyä kiinnittymässä myös meidän laituriimme.
Nuorisoasiainkeskuksen WDC 2012 -hankkeessa
”Tuunaa stadi omaksi ja avoin kaupunkinäyttämö”
nuoret osallistuvat oman ympäristönsä kehittämiseen,
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Katajanokan Kaiku
50 vuotta

Toukokuussa 1959 ilmestyi ensimmäisen kerran Katajanokkaseuran kaupunginosalehti, Katajanokkalehti.Tänä
vuonna lehti juhlii 50. vuosikertaa.

L

ehti ilmestyy kerran vuodessa ja jaetaan ilmaiseksi
kaikkiin katajanokkalaisiin koteihin ja toimistoihin.
Lehti postitetaan Katajanokan ulkopuolella asuville Katajanokkaseuran jäsenille. Kahtena vuonna
1960-luvulla lehti ei ilmestynyt. Katajanokan Kaiku -nimen
lehti sai 1961.
Ensimmäinen päätoimittaja oli vuosina 1959-1961 Å.J.
Åström. Hänen kodissaan Laivastokatu 14 A:ssa luotiin alku
lehdellemme. Åströmin jälkeen vastaavana toimittajana ovat
olleet mm. K.E.E. Lindberg, Heikki Koskelainen, Runar Berttula, Anja Hämäläinen, Arja Pantke, Heikki Lahdenmäki, Heli
Nyberg, Tuula Palaste, Erkki Leimu ja Martin Bunders. Minut
valittiin lehden päätoimittajaksi keväällä 2011.
Kansilehden suunnitteli vuosina 1959–1971 taiteilija Ola Forsell. Vuodesta 1972 lähtien lehden ulkoasusta ja taitosta vastasi pääsääntöisesti taiteilija Pekka Vuori,
joka on suunnitellut lehden kansikuvan vuodesta 2000 lähtien. Viimeisen neljäntoista vuoden ajan
taitosta ja sivunvalmistuksesta on vastannut Eero Nurmikko.
Seuraavassa ote ensimmäisestä Katajanokkalehden pääkirjoituksesta toukokuulta 1959.

Kaiun kansia
kymmenen
vuoden
välein

Sama ajatus on toiveena tänäkin päivänä.
Helsingissä 11.11.2011 Laivastokadun varrella.
Aurora Heickell, Katajanokan Kaiun vastaava toimittaja
4

Katajanokan Kaiku 2011

Katajanokan Kaiku 2011

5

outo noKKa
Teksti ja kuvat:
Martin Bunders

Tulet, vieras, mantereelta
Katajanokalle. Monta ihmeellistä ja kummallista
saat kohdata. Rakkauden
silta johdattaa. Pelastusvene odottaa – tämä rakennus, tämä saari, niemi voi
lähteä liikkeelle.Vielä ei
potkuri pyöri…

Tänne voit kiinnittyä, kiintyäkin.

Jäänmurtajien oma posti; muuta postia
et Nokalta löydä.
Jos outo on
Nokka niin on
sen naapurikin: leijonia,
tiikereitä, karhuja, korppikotkia…

Jääkarhut asuvat täällä.

Kuka presidentti asui
täällä? Vihje:
ikkunassa on
vielä ristikot
tallella.

Bubia vanhemmat huuhkajat.

Puiston näköinen piha ei ole
puisto
vaan piha.

Sisulla uimasille - pääset mereen,
ja takaisinkin, mattolaiturilta.
Tunnet rakentamisen aikakausia. Tämä on helppo: kumpi
näistä on vanhempi?

Ota aurinkoa, se
paistaa vankilan
suunnalta.

Puu sopeutuu kivikaupungin
pihatilaan (pylväskoivu, Betula
pub. Columnaris
Luotsikadun pihalla).
Muistutus ympäröivän meren
vaarallisuudesta.
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KatajanoKan Kaduilla

Asiantuntevaa isännöintiä ja
kiinteistönvälitystä
Unioninkatu 18
00130 Helsinki
020 7756 640 (fax -641)
www.rantamaki.com

Pyydä tarjous tai tule käymään!

- Hieronta
- Fysioterapia
- Lymfaterapia
- Akupuktio
- Kuntosali
Ajanvaraus numerosta (09) 629 284
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Kello on puoli kaksi talviyöllä,
joskus 1970-luvulla. Reipas
kiskojen kirskahdus herättää
kaikki vanhan Skattan sydämen asukkaat. Ah, lunta pöllyttävä harjavaunuhan se siellä.
Käännän kylkeä tyytyväisenä.
Vitonen kulkee huomennakin.

Vanhan Skattan
ikioma vitonen

E

nsimmäisen kerran tuo ääni
kuului elokuun alussa 1910,
kun raitiovaunut alkoivat
kääntyä uudelta Katajanokankadun päätepysäkiltä Luotsikadun
alamäkeen. Viimeisen kerran yöherätys tuli syyskuun lopussa 1980.
Linja 5:n päätepysäkki siirtyi uuden
Katajanokan Merisotilaantorille, ja
viisi vuotta myöhemmin koko vitostakaan ei enää ollut. Munkkiniemen linja 4 vedettiin 1985 Skattalle
asti ja palvelee edelleenkin.
Oli itsestään selvää, että Helsingin modernein kaupunginosa tarvitsi joukkoliikennevälineen. Se
saatiin jo 1903, vain pari vuotta
sähköraitiotien tulon jälkeen. Paitsi
uusia asuinrakennuksia kaupunginosassa oli myös suurvallan laivastotukikohta, satama, vankila,
kaupungin toinen tuomiokirkko ja
rahapaja.
Baedekerin Venäjän-matkaopas
oli 1914 sitä mieltä, että Helsinki
ja varsinkin Katajanokka uudenaikaisine asuintaloineen muistutti
enemmän Amerikkaa kuin Eurooppaa.
Ensimmäinen yksiraiteinen linja
oli pitkä ja mutkitteleva: Sörnäisistä Rööperin kautta Luotsikadun
ja Satamakadun risteykseen.
Mutta jo 1907 Katajanokalta lähtevän linjan päätepisteeksi tuli Hietalahti. Sinne ajettiin mm. PohjoisEsplanadia pitkin. Linjoja ei vielä
numeroitu vaan niillä oli reittikilpi
tunnusväreineen vaunun sivulla.
Skattan linjan tunnusväri oli sininen.

Vuonna 1935 Katajanokalle tuli vain linja 5A, linja 5B jäi Kauppatorille. Raitiovaunu
kiersi Katajanokankadun kautta, bussilla pääsi Vyökadulle asti. (Kartta vuodelta 1935)

Linjanumeronsa ratikat saivat
vasta 1926. Silloin avattiin myös
uusi linja 5 Katajanokka – Töölö.
Töölön päässä ajettiin milloin
Nervanderinkadun – Museokadun

– Runeberginkadun – Arkadiankadun lenkkiä, milloin kierrettiin
Museokadun kautta Kansallismuseon ohi Mannerheimintielle. Lopulta liikennöitiin suoraan Rune-

Vitonen keikahti Olofsborgin seinään Katajanokankadulla maaliskuussa 1975. Syynä
liian kova vauhti kurvissa. Tässä vaunu on jo nostettu kiskoille. (Kuva: Carl Henning)
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pääsiäisenä matkaavina venäläisina
emigrantteina tai Korkeasaaren
lautalle Meritullintorille rynnistävinä koululaislaumoina.
Samaan tunnelmaan pääsee tänään, kun yrittää ahtautua 4T:ssä
Tallinnan risteilylle aikovien se-

Raitiovaunut lakkasivat pysähtymästä Norman pääoven edessä Katajanokankadulla vasta vuonna 1980. Yhdistelmälinjalla
10S/5 pääsi suoraan Ruskeasuolle asti. (Kuva: Arto Hellman)

berginkatua Messuhallille asti.
Töölöntorista tuli vitosen lopullinen päätepysäkki vasta vuodesta
1958. Siellä ovat kääntösilmukan
kiskot vieläkin paikallaan.
Uuden linjan tunnusvärit olivat
keltainen ja valkoinen. Värit näkyivät niin reittikilvissä kuin pimeällä
ns. sarvilyhdyissä; värikäs yritys
kertoa jo kaukaa, minkä linjan
vaunu oli tulossa.

Skattan lippulaiva
Linja 5 ja sen seuraaja 4 ovat aina
merkinneet Katajanokalle enemmän kuin liikennevälinettä. Töölössä kyse oli ja on linjasta muiden
joukossa, merellisessä päässä raitiovaunulinjasta tuli nopeasti yksi
kaupunginosan tunnuksista. Pulskimmankin bemarin on pakko jar-

ruttaa, kun jyhkeä lippulaiva kaartaa kurvista sen eteen.
Silloin kauan sitten, kun oikea
kaupunki rajoittui tullien sisään, ja
kaikki yhteiskuntaluokat käyttivät
raitiovaunua, vaunu oli Katajanokan kohtauspaikka ja olohuone.
Sodanjälkeisinä vuosina oli tietysti
pakko käyttää julkisia. Kaikkien aikojen ennätys Helsingin vasta kun-

nallistetuilla raitioteillä vuonna
1945 oli yli 150 miljoonaa matkustajaa.
Kaikki tunsivat rahastajarouvan
ja rahastajarouva tunsi kaikki. Aamulla ajettiin kouluun ja konttoriin, päivällä torille ja illalla teatteriin. Vastavirtaan tultiin aamulla
satamaan, telakalle ja kasarmille.
Vuodenaikoja mitattiin Uspenskiin

Nykyisen nelosen suora edeltäjä, ruuhkalinja 4S/5 kolkuttelee alas Luotsikatua
ja sitten Satamakadulta vinosti ylös rahapajaa kohti, nykyistä puistokäytävää
pitkin. (Kuva: Arto Hellman)
Ensin tuli raitiolinja, sitten vasta talot.
Vitonen siirtyi Merisotilaantorille lokakuussa 1980. (Kuva: Arto Hellman)

kaan. Tänään on vaikea kuvitella
Kanavakadun laelle pysäkkiä Uspenskiin ja rahapajalle eli ulkoministeriöön pyrkiviä varten.
Vuonna 1939 poistettiin kiskot
presidentinlinnan edestä paraateja
häiritsemästä. Mukava yhteys

Kauppahallista skattalaiselle keittiönovelle katkesi. Ja vuosina 194951 piti koko raitiolinja poistaa, sähköpulan ja heikon kanavasillan takia.
Korvaavaa bussilinjaa 18 Katajanokka-Töölö inhottiin. Suuri oli
eräänkin koulupojan onni, kun auravaunu helmikuussa 1951 raaputti pinttyneet kiskot auki. Taas
päästiin roikkumaan kesäavovaunun sivulle ja hyppäämään liikkuvasta vaunusta, mikä tietysti oli ankarasti kielletty.
Hyvästit vitoselle sanottiin 2.6.
1985, jolloin Helsingin raitiolinjasto asettui suunnilleen nykyiseen
asentoonsa. Katajanokan terminaaliin alkoi ajaa linja 2 vuonna 1992,
kunnes tilalle tuli 4T. Eksoottisempia yhdistelmiä olivat 4S/5 Katajanokka – Munkkiniemi ja 10S/5 Katajanokka – Ruskeasuo.
Kesällä 2011 Kruunuvuorenkadulla oli todella tiheä liikenne, kun
linja 3T:n päätepysäkki oli väliaikaisesti terminaalilla. Samana kesänä myös linja 5 heräsi hetkeksi,
mutta nyt se ei enää tullut Katajanokalle.
Carl Henning

Yksityiskohtaista tietoa, karttoja ja
kuvia Helsingin raitioteistä, niin linjoista
kuin vaunuistakin löytyy Suomen
raitiotieseuran verkkosivuilta
www.raitio.org.
Osa tämän jutun tiedoista perustuu
tälle sivustolle.

Jonoja raitiovaunuihin yritettiin pitää aisoissa 1940-luvulla.
(Piirros: Henrik Tikkanen
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KatuSarja
KatajanoKan
Kaduilla

Katajanokanranta
kotikatu ja valtaväylä

Katajanokanranta on Katajanokan pisin katu. Se alkaa
Katajanokan satamaterminaalin kohdalta ja kiertää Katajanokan kärjen päättyen ulkoasiainministeriölle tultaessa
ennen jäänsärkijälaituria.

K

atajanokalla menneisyys,
lähimenneisyys,
nykyisyys ja näkymä tulevasta
kohtaavat. Kuinka moni täällä tänään asuva tietää, että Katajanokanrannan päätepisteessä oli vielä
kolmekymmentäviisi vuotta sitten
Valmetin korjaustelakka. Telakka
siirrettiin sittemmin Vuosaareen.

Mennyt on läsnä
Maamerkkejä menneestä ovat
muun muassa satamarakennukset
ja siellä täällä vielä näkyvät merkit
rautatiekiskotuksesta. Rautatiekuljetukset olivat satama- ja tullilaitoksen ydintoimintaa, joiden jäljiltä
rakennukset on onneksi säilytetty
ja muunnettu hotelli-, näyttely- ja
konferenssikäyttöön.
Laukkasuonkatu oli aikanaan
rautatieväylä satama- ja varastorakennuksiin. Hietalahdesta Helsin12
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gin Kaivopuistoa kiertäneen radan
ratakuilujen kallioleikkauksia on
edelleen nähtävissä. Ne kertovat
lähimenneisyydestä ja Helsingin
kehityksestä.
Rautatie kulki Katajanokalle
Kauppatorin kautta, josta se ohjattiin satama-altaan yli kääntösillan
avulla Katajanokalle. Tältä höyryvetureiden kaudelta Katajanokalla
on vielä jäljellä höyryvetureiden
vedenottopisteitä. Telakasta on
merkkinä kaunis graniittimuuri
Katajanokanrannan loppupäässä.

Autoparkit ovat vallanneet
rantoja suhteettoman
laajalti
Katajanokanrannan ensimmäinen
uusi asuintalo, Katajanokanranta 1,
oli se missä Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto asui ennen presidentiksi tuloaan. Katajanokan
niin sanotulla vanhalla puolella
on kauan asunut paljon taiteilijoita. Heitä muutti myös uudelle
puolelle, viimeisimpänä kirjailija
Jari Tervo.
Näkymä on monella muuttunut
huonompaan suuntaan siitä mitä
se oli heidän muuttaessaan Kataja-

nokalle. Katajanokanrannan kaakkoispuolen rantaviiva on täyttynyt
laivamatkustajien autoista. Satamalaitos on järjestelmällisesti vallannut yhä enemmän parkkitilaa henkilöautoille, joiden omistajat käyvät
risteilymatkoilla. Tämä on tapahtunut helsinkiläisille ja turisteille
tarkoitettujen puistojen kustannuksella.
Kun katsoo tätä satojen autojen
peltoa, ymmärtää, että yhä useampi katajanokkalainen toivoo,
että matkustajalaivaliikenne ja siihen liittyvä henkilöauto- ja rekkaliikenne siirrettäisiin Vuosaareen
tai muualle. On myös todennäköistä, että lauttojen koot vielä
jonkin verran suurenevat nykyisistä. Tällöin kaksi Katajanokan
mantereeseen yhdistävää kapeaa
siltaa olisivat kapasiteetiltaan pitkän aikaa riittäviä.
Sen sijaan kesäkauden risteilyalukset sopivat tänne, koska niiden
matkustajat eivät tule tänne merten takaa autoineen.
Satamaliikenteen keventämistä
puoltaisi myös se, että lauttojen
saavuttua Katajanokalle, täällä asuvien täytyy yleensä odottaa pari

tuntia voidakseen päästä autollaan
saarelta kohtuuajassa asioimaan.
Pääsy saarelta esimerkiksi Pohjoisrannan kautta ulos kaupungista
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Tämä taas on johtanut siihen, että
ensin taksit ja sitten niiden esimerkin innoittamana yhä useammat
autot ajavat satamasta Katajanokan
keskiosien läpi kiertäen varsinaiset
ulosmenotiet.
Onneksemme puistotilaa on
vielä katajanokkalaisten ja muiden
helsinkiläisten sekä turistien käytettävissä. Se on kuitenkin kutistunut siinä määrin, että yhtään neliömetriä ei saa enää antaa tästä yhteisestä omaisuudestamme pois.
Katajanokkaseura on reagoinut tähän uhkaan useaan eri kertaan.

Vanha on ajatonta
Katajanokanrannan ja Merikasarminkadun poikkikadut yhdistävät kauniisti kokonaisuutta, johon myös Engelin piirtämä Merikasarmi eli ulkoasiainministeriö
naapurina liittyy.
Presidentti Martti Ahtisaari
toimi ulkoasiainministeriön valtiosihteerinä siinä vaiheessa kun Me-

rikasarmi otettiin ministeriön käyttöön. Merikasarmin upeiden rakennusten keskelle jäävä suuri aukio on nimeltään Martti Ahtisaaren aukio.
Katajanokan entinen vankila on
nyt siviilikäytössä täydentäen ja lisäten Katajanokan monimuotoisuutta. Päättäjiämme ja erityisesti
arkkitehtejamme on mitä ilmeisimmin inspiroinut Tukholmassa
Långholmenin kauniilla paikalla
sijainnut vankila, joka muutettiin
1960-luvulla konferenssihotelliksi.
Ruotsalaisia oli puolestaan inspiroinut aikaisemmin Kööpenhaminassa toteutetut projektit historiallisten Itä-Aasian kauppakomppanian satama- ja muiden rakennusten rauhoittaminen ja muuntaminen ministeriöiden ja kulttuuriinstituuttien tiloiksi.

Kiitoksia ja kriittisiä
kommentteja
Onneksi jäänsärkijät saivat jäädä
Katajanokalle. Minun ja monen
muun mielestä ne kuuluvat tänne!
Ne ilmentävät voimaa, jolla merenkulkijat voittavat talven ankarat
olosuhteet. Jäänsärkijälaiturin tuntumaan Katajanokanranta päättyykin jatkuen Laivastopuiston kautta
upeaan Kanavarantaan.
Katajanokanrannan asukkaat
edustavat
monimuotoisuutta.
Täällä asuu ja elää maahanmuuttajia, liikuntarajoitteisia, vammaisia, varakkaita, keskituloisia ja yhteiskunnan tukea tarvitsevia, niin
perheitä kuin yksinäisiä.

Kaikkein kielteisimpänä näkymänä ja ilmiönä on pidettävä sitä,
että jo nyt osa kolme vuosikymmentä sitten rakennetuista taloista
joudutaan korjaamaan ja maksattamaan kodin täältä aikanaan ostaneilla. Nyt näitä rakennusyhtiöitä
ei ole enää olemassa. Tämä on esimerkki huonosta osaamisesta ja
laiminlyönneistä.
Tulee kiittää niitä päättäjiä ja tahoja, joiden kaukonäköisyys ja
kauneudentaju mahdollistivat sen,
että pääosa arvokkaista ja vanhoista rakennuksista on edelleen
osa Katajanokkaa ja Suomea. On
todennäköistä, että oli olemassa
myös vastavoimia, jotka olisivat
tahtoneet yöaikaan salaa räjäyttää
nämä rakennukset uuden tieltä,
kuten esimerkiksi Tampereella saatettiin vielä muutama vuosikymmen sitten tehdä.
Risto Laakkonen
Kirjoittaja on kanslianeuvos ja
eläkkeellä oleva
neuvotteleva virkamies
Kuva: Tuula Palaste
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Katajanokan kaupungin puoleinen pää on ollut monien
arkkitehtuuritaisteluiden näyttämönä. Jo 30-luvulla Satamakadun ja Luotsikadun maisemiin rakennetut jugend-talot
olivat raivostuttaneet vanhanaikaisuudellaan funkkiksen nimeen vannovia modernisteja.

M

odernistit lopulta voittivat, kun Alvar Aalto sai
rakentaa Norrmenin talon tilalle vuonna 1960 rakennetun Enson pääkonttorin. Eiväthän
nämä talot olleet Satamakadulla,
mutta ne näkyivät sinne.
Kun ristin muotoinen lasihotelli
oli suunnitteilla pari vuotta sitten
meren rantaan, osa Satamakatu 5:n
asukkaista vaati suunnitelmien hylkäämistä sillä perusteella, että hotelli varjostaisi Satamakatua ja näköalaa siellä. Pakinoitsija Bisquit
pilkkasi kesällä alueen arkkitehtuurikiistoja lempeästi kutsuen nykyisiä modernisteja Wauhaus-koulukunnaksi.

Niukasti asukkaita,
enemmän konttoreita
Satamakadulle on ominaista, että
sen varrella on aina ollut niukasti
asukkaita ja enemmän konttoreita. Pauligin paahtimo on poistunut. Taloja on oikeastaan kunnolla vain parittomalla puolella.
Alussa on Tulli- ja Pakkahuoneen
pääty 1800-luvun lopulta. Numero
3:ssa on Keskon pääkonttori ja numero 5 on ensimmäinen, jossa on
asuinhuoneistoja. Niiden asukkaita
Wauhaus-koulukunnan suunnitelmat häiritsivät.
Numero 9 on kadun vanhin rakennus. Se on kauppias Nikolai
Wavulinin vuonna 1869 rakennuttama talo, jossa vuodesta 1875 aina
1890-luvulle asti toimi Aurora Karamzinin perustama Diakonissalai14
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Wauhaus-arkkitehtuuria
vastustettiin Satamakadulla
tos. Katu päättyy onnettomasti numeroon 13.
Parillisen puolen talot alkavat
vasta Satamakatu 9:ää vastapäätä.
Satamakatu 2:ssa oleva Enen talo
on vuodelta 1897. Se oli alueen ensimmäinen asunto-osakeyhtiömuotoinen talo. Numero 4 on uusin rakennus koko katupätkällä,
sodan jälkeen rakennettu eikä kovin kiinnostava arkkitehtoninen
luomus. Se sementistä ja tiiliskivistä.

Aikansa julkkikset
Satamakadulla
Satamakadulla on asunut tunnettuja henkilöitä, aikansa julkkiksia.
Nikolai Wavulin oli ortodoksiseurakunnan aktiivi ja kaupunginhallituksen jäsen. Satamakatu 2:n seinässä on edelleen laatta, joka kertoo kenraali Adolf Ehrnroothin
asuneen talossa. Nyt siinä asuu
Nalle Wahlroos, silloin kun hän
ehtii kartanostaan kaupunkiin.
Pian samaan taloon muuttaa Intian suurlähettiläs nykyisen suur-

Enson pääkonttori
(Kuva: Eero Nurmikko)

Pauligin talo
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo)
Tulli- ja Pakkahuone
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo)

lähetystön tilalle. Lähetystö lähtee
Kulosaareen. Suurlähettilään residenssi muuttaa kulman takaa Satamakatu 5:stä.
Sampo-konsernin entinen ykkösmies Jouko Leskinen asuu naapurissa Satamakatu 4:ssä. Kesäaikaan hänet näkee kadulla lyhyen
aikaa matkalla autoonsa, joka jatkaa golf-kentälle.

Kirkon toimistoista sikari- ja
kukkakauppaan
Kadun toisella puolella on uskontokuntaa muutettu ortodoksisen
kirkkovaltuuston aktiivin ajoista.
Luterilaisen valtionkirkon toimistot, Kirkon ulkomaanapu ja monet
kirkon ja hiippakunnan toimistot
ovat vallanneet Satamakadun parittomien numeroiden loppupään.
Satamakadun ja Luotsikadun
nurkasta on asiakaspalvelutoiminta
lähtenyt. Vuosisadan alussa kulmauksessa oli J.E Söderlundin
kauppa. Sen paikalle tuli aikanaan
pankki, joka sekin lähti nykyiselle
vuosituhannelle tultaessa. Sen ti-

lalla on ollut kaakelikauppa ja nyt
Kirkon ulkomaanavun toimisto.
Kenties järisyttävin muutos tapahtuu Satamakatu 5:n katutason
kaupoille syksyllä 2011. Ikiaikaisen
tupakkakauppa Signoran lippua on
viime vuodet pitänyt ylväästi hengissä kukkakauppa. Se alkoi yhdistettynä Kai Linnilän sikarikauppana ja Utrion kukkakauppana. Sikarit lähtivät mutta kukat jäivät.
Syyskuun lopulla kukkakauppias
sai tylyn irtisanomistiedotteen. Liiketilan omistaja, jossain KeskiSuomessa asuva herra, aikoo
myydä liikehuoneiston. Tapaus on
aiheuttanut laajat kyynelvirrat ympäristössä. Tilannetta helpotti hieman tieto, että paikalle tulee Välimeren herkkuja myyvä kauppa.

Kiivasta elämän sykettä
Satamakadun asukastiheydeltään
suurin ja aktiivisin asuintalo lienee juuri Satamakatu 5. Musiikki
soi ainakin kolmessa kerroksessa.
Hallitus pitää säännöllisin välein
pihajuhlia ja asukkaat tervehtivät
toisiaan jopa joviaalisti.
Ylimmässä kerroksessa asui aikanaan pankinjohtajana silloin toiminut maineikas diplomaatti
Jaakko Iloniemi. Pankki möi asunnon toisen diplomaatin perheelle,
nykyään Roomassa suurlähettiläänä toimivalle Petri Tuomi-Nikulalle, jonka perhe asuu siellä edelleen ja pitää suurlähettilään kotipesää lämpimänä. Ulkoministeriössä on töissä myös entinen Hampurin pääkonsuli Pekka Säilä,
jonka puoliso Taru soittaa kannelta

ja on taloyhtiön hallituksen aktiivinen puheenjohtaja.
Tienari-Ikonen pariskunta on
maamme huippututkijoita ja Pentti
Tienari on yksin myös Katajanokan
filharmonikot. Hän on nimittäin
usein soittanut pianolla orkesteriosuudet pianotaiteilija Arto Satukankaan Tienareilla pitämissä kotikonserteissa. Kotikonsertit ovat
palanneet ja ne ovat yhtä hyviä
kuin lähiruoka.
Kaikki kiivas elämän syke ei kuitenkaan tapahdu kadun parittomalla puolella. Satamakadun ja Uspenskin katedraalin välisessä puistossa oleva klassinen 50-luvun
kioski oli useana kesänä vilkas ja
viihtyisä kesäravintola. Nyt kaupungin kovapäiset byrokraatit ovat
ottaneen kioskilta pois anniskeluoikeudet ja ilo on hiipunut merkittävästi.
Kaikkein vauhdikkainta elämä
on kuitenkin Keskon pääkonttorin
kohdalla kadun toisella puolella. Iltaisin kello yhdeksän aikaan siellä
kokoontuvat joka ilta muun muassa Coco, Popo, Aksu, Bobo,
Vänni, Seebu ja Bardi ja moni muu.
Silloin sopii odottaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Kokoontujat eivät ole nuorisojengin jäseniä vaan koirapuiston
koiria. Tappelut ovat siellä harvinaisempia ja äänenkäyttökin on vähemmän purevaa kuin tavallisessa
Katajanokan asunto-osakeyhtiön
yhtiökokouksessa.
Jyrki Koulumies
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SataVuotiSjuhlia

Kiinteistöbisneksestä
rakastetuksi kotitaloksi
Katajanokalle 1895 hyväksytyssä
kaavassa Uspenskin katedraalin itäpuolelle oli merkitty 48
asuintonttia, jotka kaupunki
myi vuosien 1896-1905 aikana.
Kun rakennustyöt oli aloitettava
viiden vuoden kuluessa, täyttyi
Katajanokan ydinalue nopeasti
yhtenäisesti kansallisromanttiseen henkeen rakennetuista
kivitaloista. Niinpä katajanokkalaiset taloyhtiöt ovat viime
aikoina voineet viettää 100-vuotisjuhliaan kukin vuorollaan.

T

änä vuonna vuorossa on
Asunto Oy Luotsikatu 14.
Arkkitehti Kauno S. Kallion ja rakennusmestari Emanuel
Ikäläisen piirtämä nelikerroksinen
rakennus valmistui 1911 Lepän
kortteliin, ja saman vuoden syksyllä ensimmäiset asukkaat saattoivat muuttaa taloon.
Juhlavuoden kunniaksi taloyhtiö
päätti muistella menneitä ja tilata
talon historiikin. Onneksi vielä löytyi asukkaita, joilla oli muistoja talon vaiheista 1950-luvulta lähtien,
sillä taloyhtiön arkistossa – niin
kuin yleistä on – oli suuria aukkoja
pöytäkirjoissa ja muissa asiakirjoissa.
Talon menneisyydestä löytyikin
paljon yllättäviä ja mielenkiintoisia
vaiheita. Vaikka alusta lähtien kyseessä oli asunto-osakeyhtiö, ensimmäiset neljä vuosikymmentä
talolla harrastettiin käytännössä
liiketoimintaa. Omistajat vaihtuivat, mutta talon kaikki osakkeet
saattoivat olla yhden henkilön
omistuksessa.

16
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Talonomistaja päätti käytännössä yksin talon asioista eikä hänen henkilökohtaista omaisuuttaan
ja yhtiön omaisuutta aina ollut
mahdollista edes erottaa toisistaan.
Talossa oli runsaasti vuokralaisia,
huoneistoja oli jaettu kevyin väliseinin usean perheen käyttöön. Talon kunnostamiseen ei juurikaan
panostettu.

Talonomistajat Ikäläinen ja
Ikonen
Ensimmäinen tällainen yksinvaltias
talonomistaja oli rakennusmestari
Emanuel Ikäläinen. Ikäläinen osti
tontin Luotsikatu 14 ensin omiin
nimiinsä 1910 ja myi sen hyvällä
voitolla pari kuukautta myöhemmin asunto-osakeyhtiölle, jonka
osakkeista hän edelleen omisti
enemmistön. Ikäläinen toimi talon rakennustöitten johtajana.
Myöhemmin Ikäläinen hankki
taloyhtiön kaikki osakkeet haltuunsa myydäkseen ne kunnallisneuvos Matti Ikoselle 1914. Matti
Ikonen oli Kangasniemen suurmies, varakas kauppias, joka suunnitteli Luotsikatu 14:n pohjakerrokseen kylpylää. Ikonen luopui
osakkeistaan 1918 ja myi koko osakekannan maanmittausinsinööri
Karl Lorenz Josef Bergmanille.

K. L. J. Bergmanin tiukassa
hallinnassa
K. L. J. Bergman otti talon tiukasti hallintaansa: hän oli yhtiön
puheenjohtaja, isännöitsijä ja rahastonhoitaja. Kauppa- ja teollisuusministeriössä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen

1932 K. L. J. Bergman saattoi johtokunnan puheenjohtajana yksin
kirjoittaa yhtiön nimen. Samassa
yhteydessä muutettiin myös yhtiön
tarkoituspykälää: ”yhtiön tarkoituksena on ostaa asuntokiinteistöjä
ja rakentaa asuntorakennuksia niin
kaupungissa kuin maaseudullakin
sekä vuokrata ne etupäässä omille
osakkailleen ja myös muillekin”.
Bergmanin kiinnostuksen kohde
oli Terijoki, josta hän oli hankkinut
16 kiinteistöä. Bergmanin kuoltua
kävi ilmi, että Terijoella olevan Hotelli-Rivieran ja kahden huvilakiinteistön irtaimisto kuului Luotsikatu 14:lle.
Bergman kuoli 1936. Hän testamenttasi omaisuutensa ensisijaisesti Terijoelle perustettavalle ”Insinööri K. L. J. Bergmanin Kotitalouskoululle”. Sota-aika teki Bergmanin testamentin noudattamisen
mahdottomaksi, ja Luotsikatu 14
siirtyi testamentin toimeenpanijaksi määrätyn toimikunnan päätöksellä maatalousministeriön haltuun.

Kohti ”normaalia”
asunto-osakeyhtiötä
Valtio myi kiinteistön Sotainvalidien Veljesliitolle, jonka aikeena oli
käyttää sen tiloja etenkin aivoinvalidien tutkimuslaitoksen tarpeisiin. Veljesliiton aika ei kuitenkaan
kestänyt paria vuotta kauempaa ja
talo myytiin johtaja Väinö Nikille,
joka alkoi myydä huoneistoja nopeaan tahtiin.
Vasta 1950-luvun puolessa välissä
siirryttiin
”normaaliin”
asunto-osakeyhtiöön: huoneistojen

Pihan viihtyisyyteen on Luotsikadulla
kiinnitetty erityistä huomiota: elämää
1977 istutetun pihapuun alla (Hellevi
ja Ralf Sjöström, Sinikka ja Jaakko
Salo, Salojen perhealbumista) ja pihan vehreyttä kesällä 2011.
(Kuva: Kati Heinämies)

Sota-ajan jäljet ja
suuret remontit

omistuspohja laajeni ja taloa koskevista asioista päätettiin yhdessä
osakkaitten kesken. Tässä vaiheessa oli myös aloitettava peruskorjausten sarja, joka tuli uusille
osakkaille raskaaksi niin rahallisesti kuin käytännön asumisenkin
kannalta.
Vielä 1960-luvulle asti jouduttiin
selvittämään 1950-luvulla syntyneitä epäselvyyksiä: joistakin huoneistoista saattoi olla kahdet osakekirjat ja joidenkin tilojen omistusoikeudesta oli epätietoisuutta.

”Suomen ensimmäiset”
Luotsikatu 14:ssä
Talon asukkaisiin on kuulunut paljon tanssin ja musiikin edustajia
- ja ”Suomen ensimmäisiä”. Näitä
olivat Suomen ensimmäinen mies-

puolinen ammattibalettitanssija
Toivo Niskanen, Suomen ensimmäinen varvastanssija Margit Lilius, joka on julkaissut myös Suomen ensimmäisen ufokirjan, Suomen ensimmäinen lehti- ja rikosvalokuvaaja Harald Rosenberg sekä
Suomen ensimmäisen LP-kultalevyn saanut ja Suomen ensimmäisen livelevyn tehnyt Tapani Kansa.
Muita asukkaita ovat olleet muun
muassa Georg Malmstén, NilsEric Fougstedt, Maiju Kuusoja,
Leif Wager ja Eva Hemming.
Talossa on saanut opetusta niin
tangon taitamisessa, baletissa,
steppauksessa kuin itämaisessa
tanssissakin. Vanhat katajanokkalaiset muistavat talossa toimineet
Wismarin saunan ja puolalaisen ravintola Warszawiankan.

Sota-aika jätti jälkensä myös Katajanokkaan ja Luotsikatu 14:ään.
Helmikuun 27. päivänä 1944 talo
sai osuman, joka tuhosi piharakennuksen yläkerrat ja sytytti tulipalon. Naapuritalon saamat osumat
lisäsivät vaurioita. Täysin tuhoutuneeksi arvioitiin 982 m3, ja korjaustöihin oli ryhdyttävä välittömästi.
Myös 1950- ja 1960-luku oli
suurten remonttien aikaa: keskuslämmitys tuotiin taloon, vesi- ja
viemäriputket, julkisivut ja portaikot kaipasivat kipeästi korjausta.
Kun vastaava remonttikierros käytiin läpi 1990- ja 2000-luvulla, talo
on tänä päivänä paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan satavuotisen historiansa aikana.
Talon asukkaista huokuva ylpeys
kotitalosta on oikeutettua!
Kati Heinämies
Museoneuvos
kati.heinamies@heinamies.fi
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laivastokatu 8-10

S

yyskuun 2. päivänä Laivastokadun ja Katajanokankadun
kulmassa sijaitsevan taloyhtiön asukkaat kokoontuivat kauniille sisäpihalleen juhlimaan talon
100-vuotissyntymäpäivää kuohuviinin merkeissä. Rakennusmestari
Edward Löppönen suunnitteli talon vuonna 1911.
Monet juhlijat olivat pukeutuneet ajan tyyliin ja entisiä aikoja
muisteltiin.
Talon vanhin asukas, 93-vuotias
maanmittaushallituksen ylijohtaja
ja Teknillisen korkeakoulun kunniatohtori Seppo Härmälä muutti
perheineen taloon yli 60 vuotta sitten ja toimi useita vuosia ansiokkaasti yhtiön hallituksessa. Talon
entisiä asukkaita ovat muun muassa runoilija Matti Paavilainen,
kilpapurjehtija ja olympiavoittaja
Esko Rechardt sekä Ilkka Lipsanen
eli Danny.

Näkymä Katajanokankadulta
Kasinolle, oikealla Laivastokatu
8-10 talo. Kuva:
Helsingin kaupunginmuseo

VUODEOSASTO- JA HOIVAPALVELUT –
MYÖS OMAISHOITAJAN LOMAN AJAKSI.
Eiran vuode- ja hoivaosasto tarjoavat monipuolisia palveluita silloin kun tarvitaan sairaalahoitoa, tutkimuksia tai hoivapalveluja. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi omaishoitajan
loma tai leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Hoivapalvelut auttavat vanhuusiässä halutessasi
vuosienkin ajan. Kumpaankaan ei tarvita lääkärin lähetettä ja hoitoon voi hakeutua helposti
itse tai paikan voi varata omaiselle.
Hoito räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan. Tarvittaessa voimme tehdä osastohoitojen
aikana monipuolisia tutkimuksia, sillä lääkäri-, laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä fysioterapia toimivat samassa talossa. Osastoillamme on sairaalatasoinen valvonta ja hoitovalmius.
Lämminhenkinen huolenpito, kodinomainen ympäristö ja kiireetön läsnäolo lisäävät asiakkaidemme viihtyvyyttä.
Älä epäröi olla yhteydessä. Kysy lisää tai tiedustele vapaita paikkoja:
Eiran vuodeosasto puh. (09) 1620 200, vuodeosasto@eiransairaala.fi
ja Eiran hoivaosasto puh. (09) 1620 400, hoiva@eiransairaala.fi.

www.eiransairaala.fi

Juhlaväki vasemmalta oikealle: Elise Linden, Heikki Linden, Juhani Westerholm, Sirpa
Westerholm, Marjatta Havunta, Jukka Hienonen, Leena Hienonen, Eila Kaarresalo-Kasari, Seppo Härmälä (edessä), Kirsi-Maija Aranko, Helena Viiala, Aulikki Mentula, Ilmo
Juhokas, Anneli Juhokas, Peter Wahl. (Kuva: Heikki Kasari)

EIRA, Laivurinkatu 29, 00150 Helsinki

Eila Kaarresalo-Kasari

helsinki - maailman
designpääkaupunki 2012

H

elsinki on vuoden 2012 maailman designpääkaupunki. Päätöksen teki
teollisen muotoilun maailman järjestö Icsid, International Council
of Societies of Industrial Design. Nimitys myönnetään joka toinen
vuosi kaupungille, joka designin avulla luo uutta eloa kaupunkiin ja uudistaa kaupunkimaista ympäristöä.
Maailman designpääkaupungiksi 2012 haki yli 40 kaupunkia ympäri maailman. Helsingin hakemuksessa olivat mukana myös Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti. Edellisen kerran tittelin sai Etelä-Korean Soul ja Helsingin
jälkeen se menee Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin.
Katajanokkalainen ekonomi Kari Korkman on 20 vuoden ajan toiminut
muotoilun tuottajana. Hän on omalta osaltaan ylläpitänyt suomalaisen muotoilun suhdetta kansainväliseen muotoilumaailmaan.
Helsinki Design Weekin johtajana Korkman on vuokrannut Helsingin kaupungilta entisen Tulli- ja Pakkahuoneen varastotilan, ja tilassa järjestetään
vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden tapahtumia. Rakennus sijaitsee Katajanokanlaituri 6:ssa ja sen on suunnitellut arkkitehti Gustav Nyström 1901.
18
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Kari Korkman perusti vuonna 2005
Helsinki Design Weekin, josta on
kasvanut Pohjoismaiden suurin
designalan kaupunkifestivaali.
Hän on lisäksi kuratoinut
designnäyttelyitä mm. Madridissa
ja Milanossa sekä kuluneena
syksynä Pekingissä, Riikassa ja Sao
Paulossa. Hän on asunut perheineen
Katajanokalla vuodesta 2006.

(Kuva: Tuula Palaste)

Miten vuoden 2012 designpääkaupunkihanke näkyy Katajanokalla?
– Suunnitelmat ovat osaltaan
vielä auki, mutta luultavasti näkyvyys tulee painottumaan Tulli- ja
Pakkahuoneen varastotilaan. Joitain huhuja kuuluu myös Kanavaterminaali 5:stä, jonka paikalle
Guggenheimia ollaan sijoittamassa…
Mitä tapahtumia tänne ollaan järjestämässä?
– Jos suunnitelmat toteutuvat,
muuttuu Tulli- ja Pakkahuoneen
varaston ensimmäinen kerros viideksi kesäkuukaudeksi pop-up
kaupaksi. ”Tullikauppa” on uudenlainen konseptimyymälä, joka yhdistää uutta designia vintageen ja
maustaa kokonaisuutta taiteella.
Toiseen kerrokseen remontoidaan

1.000 m2:n tila vaihtuville näyttelyille.
Voivatko katajanokkalaiset osallistua jollain tavalla designpääkaupunkivuoden toteuttamiseen?
– Koko designpääkaupunkivuosi
perustui ns. ”open call”-periaatteelle, jossa kaupunkilaisia kutsuttiin ideoimaan tapahtumia ja näyttelyitä Katajanokkalaisilla kuten
kaikilla muillakin kaupunkilaislla
on mahdollisuus osallistua noin
300 tapahtumaan ja laajentaa käsitystään siitä mitä muotoilu on ja
miten se parantaa meidän kaikkien
arkea.
Entäs Guggenheim?
– Guggenheimia on mahdotonta
objektiivisesti arvioida ennen kuin
tietää millaista toiminta-ajatusta ja

konseptia Helsingin museo toteuttaisi. Mielestäni voimme ottaa nykytiedolla kantaa ainoastaan vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Katajanokan vapaa tontti on kaupungin
ja kaupunkilaisten aitiopaikka, joka
ansaitsee arvoisensa rakennuksen.
Minusta yleisölle avoin museo olisi
tervetullut Katajanokalle. Olen ihmetellyt aina sitä, että yksi kaupungin hienoimmista rannoista –
Katajanokan länsiranta – on aidalla
rajattu ja meiltä suljettu. Pidän laajaa Kirjava satama-arkkitehtuurikilpailua yksittäistä museohanketta
tärkeämpänä.
Aurora Heickell
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Teksti ja kuvat: Aurora Heickell

Kashmiria ja silkkiä arelalizzasta

K

ashmirneulemerkki Arelalizza avasi uuden liikkeensä entisen
rohdoskaupan tiloihin Kruunuvuorenkatu 1:ssä lokakuussa
2011.
Arelalizzan ovat perustaneet tekstiilitaiteilija Maija Arela ja vaatesuunnittelija Kristiina Salminen-Lizza, joiden toinen liike on Tampereen Tammelassa. Katajanokan myymälästä vastaa Maija Arelan
tytär, vaatesuunnittelija Anni Arela.
Arelalizza yhdistää selkeää pohjoismaista suunnittelua ylellisiin
luonnonmateriaaleihin kuten kashmiriin ja silkkiin. Myynnissä on
mekkoja, puseroita, kaulaliinoja, pipoja, rannekkeita, aamutakkeja ja
unisukkia sekä torkkupeittoja. Miehille on oma pieni mallistonsa. Keväällä 2012 myyntiin on tulossa myös silkkipellavatuotteita.
www.arelalizza.fi

unelmaworks siivoaa ja silittää tarvittaessa paidatkin

Luotsikatu 4 B - puh. 655 200

Säännöllinen säästäminen kannattaa aina
Säästämisen voit aloittaa esimerkiksi
siirtämällä kuukausittain pienen
summan tilille tai sijoitusrahastoon.
Säästäminen ei siis vaadi suurta
alkupääomaa, vaan vuosien saatossa

Fysioterapia • Hieronta
Voice massage • Osteopatia
Vyöhyketerapia (MVT)
Lääketieteellinen akupunktio
Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.fi
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pienistäkin säästöistä voi kertyä tuntuvat
varat.
Aloita kuukausisäästäminen jo
tänään. Soita ja varaa aika 0200 3000
(pvm/mpm) ma–pe 8–20.

Teemme sen mahdolliseksi

Aleksanterinkatu 30
Helsinki-Senaatintori
nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

J

ohanna Mykkäsen firma, Unelmaworks Oy, lähti käyntiin marraskuussa 2004, jolloin joukko katajanokkalaisia kotiäitejä kaipasi
siivousapua.
Aluksi firmassa oli kaksi työntekijää, nyt työntekijöinä on 12 kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista. Mykkäsen sihteeri, Kaisu Savolainen,
aloitti yhtiön palveluksessa tänä vuonna.
Palvelutarjontaan kuluu kotisiivousta, muutto- ja remonttisiivousta,
ikkunanpesua ja tarvittaessa asiakkaan paidatkin silitetään. Asiakkaan
puolesta hoituvat myös apteekkikäynnit, ruokaostosten teko ja ruoanlaitto.
Työntekijöissä on ammattikokkeja ja ammattiompelijoita. Työntekijät ovat suomalaisia, virolaisia ja nepalilaisia.
www.unelmaworks.com
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norberto venezuelalainen pyöräkorjaaja

emil, tredje generationen på Skatudden

O

i träffar Emil hemma på
Gördelgatan i det persikogula jugendhuset. Emil är
född och har bott här hela sitt liv.
Vad är det Emil gillar på Skatudden?
– Parkerna så klart. Här ligger
den gamla fängelseparken precis
utanför. Vi brukar ha picnic där
under sommaren.
– I en lekpark finns en gunga
som passar mig precis. Den gillar
jag. Vi brukar också gå på bron
med låsen. Jag har petat på låsen
men de går inte att öppna.
– Mamma och jag brukar ta en
Skatudden Runt promenad varje
dag. Från vårt favoritställe kan
man se rakt över till Sveaborg. En
dag tog vi turistbåten från Salutorget och tittade på Skatudden från
havet.

n outoa löytää espanjaa ja
suomea puhuva pyöränkorjaaja Vyökadulla. Nuori
mies Norberto Diaz tuli veljensä luo
Suomeen neljä vuotta sitten ja kuten
voi arvata, hän rakastui ja jäi rakastettunsa kotimaahan. Vaikka suhde
rakastettuun ei kestänyt, suhde Suomeen jäi pysyväksi. Heti on tietenkin kysyttävä: miksi?
– Tämä maa on niin erilainen,
Norberto kertoo. Pidän tästä kylmyydestä. En tietenkään pidä liian
purevasta pakkasesta, mutta kotikaupunkini Caracas Venezuelassa
sijaitsee laaksossa. Sen kuumuus
oli minulle sietämätöntä. Suomen
ilmasto sopii minulle paremmin.

Norberto Diaz pajassaan.
(Kuva: Rea Anner)

Lapsuus ja nuoruus
Caracasissa
– Kävin koulua Caracasissa. Kouluni oli yksityinen, mutta toki Venezuelassa on myös tavallisia valtion kouluja. Kaikilla on koulupuvut.
Koulupuvut eivät ole ainoa asia,
mikä erottaa venezuelalaisen koulunkäynnin suomalaisesta.
– Koulunkäynti Caracasissa on todella vaarallista. Sukulaistyttöni on
13-vuotias. Ei voisi kuvitella, että
hän saisi lähteä kouluun ja jonnekin
ulos ilman aikuisen seuraa. Täällä
katselen pieniä lapsia, jotka turvallisesti liikkuvat kadulla aivan yksin,
ainakin kouluiästä ylöspäin. Ja menevät bussilla ja ratikalla omin päin.
Ihmeellistä minulle, koska en saanut
elää niin kotimaassani.
Koulut alkavat Norberton kotimaassa aina kello seitsemältä aamulla. Päivät tosin päättyvät kello
yhdeltätoista, mutta tämä vaikuttaa
koko perheen elämään.
22
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Innokas pyöräkorjaaja Ilmari Ekonen työssään Kauppiaankadulla
toukokuussa 2011.
(Kuva Aurora Heickell)

Pyörien keskellä
– Nyt olen asettunut Katajanokalle pyörieni keskelle. Lainaan
pyöriä ja kesä oli vilkasta aikaa.
Hankin myös pullonjäädyttimen,
että hikisille pyöräilijöille olisi tarjolla kylmää juomaa. Jouduin kyllä
juomaan ne kaikki itse, niitä ei kovin montaa ostettu.
– Myyn myös pyöriä, kypäriä,
renkaita ja muita pyörään liittyviä
tarvikkeita. Minulta kysytään Jopoja, ja on minulla niitäkin, Jopotyyppisiä pyöriä.

Korjaamo huoneen takana
40 euroa – sillä saa perushuollon.
Siihen sisältyy ainakin puhdistus,
jarrujen ja polkimien tarkistus,

renkaiden paineet ja ketjujen rasvaaminen. Jos esimerkiksi sisärengas on puhki, niin sen vaihtaminen
ja korjaaminen maksaa 10 euroa.
– Lisähintaa kertyy riippuen tarvikkeista. Ylensä uskon, että hintani ovat hyvin kohtuulliset, Norbert sanoo.
– Toistaiseksi liike on auki. Ilmoitan ikkunassa, jos pidän lomaa.
Uskon, että joulukuu ja tammikuu
eivät ole kovin vilkkaita pyöräilijöille. Pidän liikkeen suljettuna
kaksi viikkoa tai ehkä kuukauden
verran. Mutta sen jälkeen olen valmiina kunnostamaan pyöriä kevättä varten.
Rea Anner

Matias Roune, Emil och Kristiina
Lindell-Roune (Bild: Rea Anner)

– Ibland åker vi till Vasa där min
mormor och morfar bor. De har
ett fritidsställe ute i skärgården så
långt som man kommer med bil.
Du förstår att jag tycker om att bo

vid vatten. – Farmor och farfar
har också ”lande” vid havet. Men
det ligger lite längre bort i Sverige
på östkusten, ett ställe som heter
Mellbystrand.
– Om jag skall önska mig någonting så är det ett barnvänligare
Skatudden. Här bor så många
barn, jag vet, för jag ser dem alla
dagar. Säg åt bilisterna att inte köra
så fort, isynnerhet inte på de mindre gatorna. Barnen hinner inte se
bilarna. Och hundbajset fastnar i
barnvagnshjulen. Ta bort det ni
som har hund innan det hamnar
på min matta. Jag kryper nämligen
där.
Rea Anner

nuori oopperatähti jutta holmberg

O

opperalaulajatar, sopraano
Jutta Holmberg muutti
Katajanokalle neljä vuotta

sitten.
Holmberg on valmistunut Musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 2006 ja jatkanut opiskelua
Cynthia Makriksen ja Sirkku
Wahlroos-Kaitilan johdolla. Hän
on osallistunut myös Larissa Gergievan ja Fiorenza Cossotton mestarikursseille.
Jutta Holmberg saavutti finaalipaikan Timo Mustakallio -laulukilpailussa 2002 ja sai kaksi vuotta
myöhemmin
erikoispalkinnon
Lappeenrannan valtakunnallisessa
laulukilpailussa. Suomen Wagnerseura myönsi hänelle Bayreuth-stipendin vuonna 2006.

Oopperaesiintymisiä on ollut
Suomen lisäksi Virossa, Portugalissa, Hong Kongissa ja Itävallassa.
Keskeisempiä rooleja ovat olleet
Tsaikovskin Jevgeni Oneginin Tatjana, Mozartin Don Giovannin
Donna Elvira ja Verdin Trubaduurin Leonora.
23.4.2012 Jutta Holmberg esiintyy Katajanokan Rotary-klubin järjestämässä Itämeren puolesta konsertissa Temppeliaukion kirkossa
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin solistina.
www.juttaholmberg.com
Aurora Heickell

Donna Elvira - Jutta Holmberg
(Kuva: Kari Hakli)
Katajanokan Kaiku 2011
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Katajanokan oma maailmanparantaja
osmo Soininvaara
Tiedemies, valtiotieteen lisensiaatti, konkari kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu,
ex-ministeri ja -puoluejohtaja
Osmo ”Ode” Soininvaara, 60,
asuu perheineen Luotsikadulla
As.Oy Bellonassa. Pitkän ja ansiokkaan julkisen uran myötä
hänestä on kouliintunut arvostettu vaikuttaja ja poliittinen
päättäjä, jonka kannanottoja
kuunnellaan herkällä korvalla.
Yksi hänen tärkeistä kiinnostuksen kohteistaan on ollut
hyvän kaupunkikuvan vaaliminen. Seuraavassa Soininvaaran
mielipiteitä urbaanista elämänmenosta Katajanokalla.
Milloin itsestäsi ja perheestäsi tuli
katajanokkalaisia?
– Muutin Katajanokalle vuonna
1981 kun itsellenikin hämmästykseksi onnistuin ostamaan HITASasunnon. Luulin, että kaikki olivat
jo menneet tai niiden ostamiseen
tarvitaan suhteita, joita tilastotieteen assistentilla ei ollut. Vaimoni
muutti luokseni vuonna 1988 ja
perhettä siunaantui pitkin 1990-lukua
Mihin perustuu viihtymisenne Katajanokalla?
– Sijainti on tärkein, mutta on
Katajanokka myös miellyttävä
paikka sijainnista riippumattakin.
Uusi puoli sopii paremmin lapsiperheille – on pihaa, missä juosta
ja leikkiä. Vanhan puolen arkkitehtuuria ei turhaan tulla ulkomailta
asti ihailemaan. Sataman liikenne
tietysti häiritsee, mutta muuten
tällainen pussinperä on hyvin suo24
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kaupoille. Antaisivat omasta pääkonttoristaan kaupalleen tilaa rutkasti lisää. Stockan Herkku ja muut
keskustan kaupat tietysti ovat kova
kilpailija paikalliselle kaupalle.

jassa liikenteen haitoilta. Töölössä
liikenteestä kärsitään paljon enemmän. Nelonen on mahtava! Jos ratikan tilalla olisi rämisevä bussi,
paikka olisi paljon ankeampi.
Kuinka hyvin nykyinen Katajanokka vastaa ihannekuvaasi hyvästä kaupunginosasta?
– Se on hyvä. Kun alue on rakennettu tiiviisti, se toimii. Ainoa
ongelma on ison ruokakaupan
puute. Jos vanhan puolen kadut
olisivat pihakatuja eivätkä pysäköintialueita, kaupunki olisi vielä
parempi.
Mitä puutteita näet Katajanokan
palveluvarustuksessa?
– Kun Wanha Satama vei Purserilta liiketilat, menetimme hyvän
kaupan. K-Marketin kauppias tekee hyvää työtä, mutta hän tarvitsisi kolme kertaa enemmän neliöitä. Kesko marmattaa aina, ettei
sille ole kaavoitettu riittävästi tilaa

Pitäisikö saarellemme rakentaa
julkisia pysäköintiluolia yksityisautoille?
– Olisi ihanaa, jos pysäköinti
olisi maan alla ja vanhan puolen
kadut pihakatuja, joille siis saa ajaa
hitaasti, mutta ei pysäköidä. Kysymys on vain siitä, kuka pysäköintiluolan maksaisi. Autopaikka sellaisessa maksaa helposti yli 20 000
euroa. Asukaspysäköintipaikan
hintaa pitäisi korottaa roimasti,
jotta autoja ei makuutettaisi turhaan. Joka talvi Luotsikadulla on
autoja, joita ei lumen tulon jälkeen
ole liikutettu kertaakaan.
Miten mielekkäänä pidät kotiseututyötä nykyaikana?
– Asukkaiden aktivointi kaikenlaiseen yhteiseen toimintaan on arvokasta. Se pitää mielen ja kehon
terveenä. Katajanokalla toki keskustan aktiviteetit kilpailevat paikallisen toiminnan kanssa.
Tarvitaanko Helsingissä kaupunginosademokratiaa?
– Kyllä, ja jos kuntaliitoksia alkaa
pukata, lähidemokratian tarve korostuu. Lähidemokratialla on merkityksensä erityisesti kaavoituksessa.
Erkki Leimu
Kuva: Tuula Palaste

www.portofhelsinki.fi
Ihanat kashmirneuleet
Itselle ja lahjaksi!

Tervetuloa!

Kruunuvuorenkatu 1
Ti-pe 11.00-18.00
La 11.00-15.00
010 239 8688
www.arelalizza.fi

torilla taVataan

Teksti ja kuvat Aurora Heickell

Katajanokkalaiset Kauppatorilla
Kauppatorilla käy kuhina aamuvarhaisesta lähtien. Torivahti arpoo kello 7.15 myyntipaikat, joskus
paikkoja ei riitä kaikille. Suomenlinnan lauttaa lähellä olevaa myyntialuetta kutsutaan alariviksi
ja sen yläpuolella on miljoonarivi hyvän myynnin takia. Mammarivi eli metripaikat ovat Helsingin
kaupungin tarjoamia kahden metrin pöytälevyjä, jotka alkavat Keisarinnan kiven kupeesta ja
muikkurivi kulkee pyörätien vieressä alueella, jossa on ruokatelttoja.

Kukkatorin Kahvila
Kahvilayrittäjä Kaisu Leinosen kahvilateltta, Kukkatorin Kahvila, on
Havis Amandan luona, ja oma koti vuodesta 1959 lähtien Kauppiaankatu
13:ssa. Hän työskenteli ensin Eila Lehtosen torikahvilassa ennen kuin perusti oman yrityksensä.
Tänä syksynä Kaisu Leinonen möi kahvilansa Timo Kuusistolle, joka on
työskennellyt siinä kolme vuotta. Kaisu kiittää haikein mielin kaikkia asiakkaitaan hyvästä yhteistyöstä.

Vihanneskauppias teija leino
Teija Leinon ensikosketus Kauppatorille oli 14-vuotiaana, jolloin hän tuli
myymään vihanneksia Anja Jäsbergin telttaan. Kaksikymmentäviisi kesää on
vierähtänyt Kauppatorilla. Jäsbergin tytär, Leila Pirttilahti, jatkoi yritystä ennen kuin myi sen Teija Leinolle ja Karoliina Hälvälle. Useana vuonna entinen
katajanokkalainen, Pirjo Kaskimies, on ollut myyntiapuna.
Vihannekset tulevat 20:lta eri viljelijältä pääosin tukkutorin kautta. Osa viljelijöistä tuo vihannekset itse torille. Vihannekset on kasvatettu Helsingin,
Vantaan, Sipoon, Kirkkonummen, Forssan, Salon ja Perniön alueilla. Munakoiso ja fenkoli tulevat ulkomailta.
Kun vihanneskauppias palaa torille talven jälkeen, on se selvä merkki kevään
alkamisesta.

Perunakauppias ja muusikko
Ile Havukainen tuli aikoinaan kahdeksi päiväksi tuuraamaan Kauppatorille
työnantajaansa maanviljelijä Sireniä Vuosaaren torilta 1978. Sirenin palveluksessa kului pari vuotta ennen kuin tuli perustettua oma yritys 1981.
Elli-vaimo on ollut oikea käsi ja tuki ja turva alusta alkaen. Vaimo on ollut
apuna kesäkautena ja talvilauantaisin. Poika Jari vastasi iltatorin myynnistä.
Myyntiin pyritään ottamaan vain kotimaisia vihanneksia, mutta talvikautena
tilli, selleri, purjo ja valkosipulit ovat ulkomaalaisia. Porkkanat, kesä- ja talviperunat, nauriit, sipulit ja lantut tulevat ympäri Suomen Satakunnasta Lappiin.
Perunakauppias Havukainen on toiselta ammatiltaan muusikko. 13-vuotiaana hän hyppäsi bändikärryihin ja on säveltänyt, sanoittanut ja levyttänyt runsaasti. Mikäpä sopisi perunakauppiaan yhtyeen nimeksi paremmin kuin Rosamunda. Radiotoimittaja Jaakko Salonoja keksi nimen ja idea
vaihdettiin perunasäkkiin.
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lahjatavarakauppias elina hiltunen
Lahjatavarakauppias Elina Hiltunen on ollut Kauppatorilla 1990-luvun alusta
alkaen. Vuosina 1995–2005 hänellä oli myymälä myös Kiseleffin talossa.
Elina Hiltunen on entinen katajanokkalainen, jonka kuusi lasta ovat olleet
vuorotellen kesäapulaisena äitinsä yrityksessä. Koti ja verstastila olivat Linnankadulla.
Elina Hiltusella on myynnissä lahjatavaroita ja matkamuistoja, muunmuassa
itsetehtyjä villapeittoja, pyyhkeitä, magneetteja ja pehmoelämiä.

tainion kalasta
helsingin parasta kalaa
Kalakauppias Jari Tainio aloitti myyntityöt Kauppatorilla 8-vuotiaana myymällä matoja serkkunsa kanssa. Myyntikokemusta kertyi myös isän urheiluliikkeessä ennen siirtymistä kalakauppiaaksi Kauppatorille 1992.
Tuohon aikaan Kauppatorilla oli kymmenen kalakauppiasta, ja tänä päivänä
jäljellä on Tainion lisäksi Tuomaan kala. Viime vuonna eläkkeelle jäi legendaarinen kalakauppias Seppo Vihma.
Kahtena vuonna peräkkäin Helsingin terveystarkastajan pistokokeessa Jari
Tainion kala on saanut parhaat pisteet Helsingissä myytävistä kaloista.
Kotimaiset suomukalat kuten kuha, ahven ja siika tulevat kalastajilta Tammi- Jari Tainio, Mikael Hallbäck ja
saaren ja Pellingin vesiltä, ja tarjolla on myös muun muassa Puruveden ja Päi- Ismo Rokala
jänteen muikkua sekä muikunmätiä.
Tainion suvulla on ollut pitkä historia torin seudun kaupankäynnistä. Jari Tainion äidinäidin, Eine Koskitien, sisarella Sirkka Järvisellä oli paperikauppa Etelä-Esplanadilla, paikalla jossa nyt on R-kioski. Kaupassa oli
myymässä myös kolmas sisar Jenny Voutilainen.

tekstiilitaiteilija auli lehto
Tekstiilitaiteilija Auli Lehdolla on lyhyt matka nykyiseen työpaikkaansa Kauppatorille kotoaan Katajanokalta. Auli Lehto on opiskellut keramiikkaa Arabian keraamikko Paul Envaldsin oppilaana Toimelan vapaaopistossa ja maalauslinjalla Vapaassa
taidekoulussa Carolus Enckellin ja Tor Arnen oppilaana. Turun kieli-instituutin opinnot saksankielenkääntäjäksi ovat olleet eduksi myyntityössä Kauppatorilla, jossa on
saanut käyttää myös muuta kielitaitoa.
Vantaan Käsi- ja taideteollisuusoppilaslaitoksen kudontalinjan jälkeen Auli Lehto
perusti oman toiminimen, Taikasukkulan. Alkuunsa kesällä myytiin mitä talvella oli
tehty. Sitten iski toritauti ja piti päästä myymään torille pysyvästi.
Ensin myyntituotteet olivat itse kudottuja huiveja, villapuseroita, pöytäliinoja, mattoja ja seinävaatteita. Myöhemmin myynti on keskittynyt erikokoisiin ja erivärisiin
villahuiveihin ja viittoihin. Parinkymmenen vuoden ajan Auli Lehto on käyttänyt Pirkanmaan Kotityön Oy:n villalankoja.
Kesäisin asiakkaista noin 80% on ulkomaalaisia, lähinnä risteilijöiden tuomia turisteja Ruotsista, KeskiEuroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Japanista.
Auli Lehdolla on oma koju Tuomaan markkinoilla, jotka järjestetään tänä talvena Senaatintorilla 7.22.12.2011.
Katajanokan Kaiku 2011
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Kinokan
kulisseissa

Elokuvakerhon pyörittäminen vaatii monia taitoja. Siksi on hyvä, että
kerholaisten joukossa ovat muun muassa Marja K., jolla paperit pysyvät
järjestyksessä, Hilkka, joka keittää hyvää kahvia, ja Eero, jonka
suunnittelemista lipuista on tullut keräilyharvinaisuuksia. Koko
porukkaa yhdistää intohimoinen suhtautuminen elokuviin.

P

oseidonin nurkkapöydästä kuuluu kiihkeä puheensorina. On
keväinen maanantai-ilta, ja ravintolan ulkopuolella suomalaiset
suunnittelevat jo tohinalla kesälomiaan.
Sisällä Katajanokan Kinokan porukka suuntaa katseensa syksyyn. Pöydän päässä Erkki, yksi elokuvakerhon perustajista, kohottaa viinilasin ja julistaa
syyskauden elokuvaohjelmiston suunnittelukokouksen alkaneeksi.
Erkki kaivaa muistiinpanot laukustaan, Marja K., Hilkka, Kaarina, Kirsti ja
Marja H. tekevät samoin. Kaikki luettelevat vuorollaan elokuvia, jotka haluai-sivat mukaan syksyn ohjelmistoon. Paperit lentelevät ja ehdotuslista täyttyy.
– Kosto, Erkki heittää. Se teki minuun suuren vaikutuksen.
– Joulunäytökseen ehkä Jumalista ja ihmisistä. Se voisi sopia joulun teemaan, Kirsti ehdottaa.
Illan päätteeksi edessä on neljän elokuvan lista, jonka koko porukka hyväksyy:
Hyvä sydän, Kosto, Katso, katso kultaseni sekä Jumalista ja ihmisistä.. Yhteistä
elokuville on se, että ne jättävät ihmiseen jäljen - jokin katsojassa on muuttunut,
kun hän astuu elokuvasalista ulos.
Marja K. lupaa hoitaa elokuvien tilaamisen jakelijoilta. Kokous päättyy ja nurkkapöytä tyhjenee.

Syksyn ensimmäinen näytös lähestyy
Syystuuli vihmoo vasten Itäväylällä kiitävän leppäkerttu-Citikan punaista kylkeä.
Kesälomat ovat vaihtuneet työntäyteiseen arkeen, ja kinokkalaiset ovat
liikkeellä. Syksyn ensimmäinen näytös lähestyy.
Marja K. ja Erkki ovat matkalla Eeron luo hakemaan mainosmateriaaleja.
Eero on jälleen kerran suunnitellut pääsyliput ja mainosjulisteet
esitettävälle elokuvalle. Tällä kertaa pääsylipussa komeilevat mies
ja ankka, ja Marja K. ja Erkki myhäilevät tyytyväisinä tyylikkään
lopputuloksen nähdessään.
Huhu kertoo, että muutama katsoja varta vasten keräilee Ee-ron pääsylippuja.
Kun leppäkerttu-Citikka kaartaa Eeron pihasta, autossa mietitään vielä kuumeisesti, minkälaista elokuvaan liittyvää musiikkia ennen näytöksen alkua soitetaan. Vivaldin Syksyä,, joka sopisi läsnä
olevaan vuodenaikaan, vai islantilaista nykymusiikkia, jota elokuvan ohjaaja itsekin
säveltää?
30
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Samaan aikaan keskustassa Hilkka ja Kirsti kiertävät posket
punaisina ruokakauppoja. Hilkka hoitaa raskaimman urakan, käy
ostamassa puna- ja valkoviiniä ja pakkaa ne autonsa takakonttiin.
Kirsti metsästää vaikeasti saatavia, sopivan kokoisia viinimukeja,
johon mahtuu tilkka viiniä. Kirsti ostaa myös muut tarjottavat:
mitä keksejä sitä tällä kertaa hankkisi?
Kotonaan Marja H. tuijottaa valkoisena hohtavaa läppärin näyttöä ja miettii, mitä kertoisi elokuvasta ennen sen alkua katsojille,
jotta he saisivat elokuvasta enemmän irti.
Läppärin kansi sulkeutuu vasta puoliltaöin. Silloin on kasassa
pieni alustus, jossa kerrotaan muun muassa se, että ohjaaja rakastaa pieniä tiloja ja unelmoi tekevänsä vielä joskus elokuvan,
joka voitaisiin kuvata alusta loppuun lentokoneen vessassa.
Muutaman kilometrin päässä Kinokan lippu maksaa vain 4 euroa. Sinikka H. ja
Marja K. (Kuva: T.Palaste)
omassa kodissaan Kaisa painaa
Lähetä-nappia ja tieto ensi sunnuntain elokuvasta lähtee sähköpostina elokuvakerhon sähköpostilistalle.

Sunnuntain h-hetki
Vihdoin kaikki on valmista. On kirkas syksyinen sunnuntai. Kinokan Keskuskomitea on valmiina yhteisvastuullisesti hoitamaan iltapäivän järjestelyt
yleisön vastaanotosta loppusiivoukseen.
Kello lyö puoli kolme. Hilkka viimeistelee tarjoilupöydän kattausta – keksejä,
konvehteja, tällä kertaa uutuutena karpalomehua – ja kahvi muhii jo valmiina
termoskannussa.
Kirsti T.
Kirsti laskee tarkasti alkukassan, Vivaldi soi hiljaa taustalla. Sinikka ja Jussi
istuvat jo innokkaina lipunmyyntipöydän takana.
Yleisö saapuu, yksi iltapäivälenkiltään, toinen perhelounaalta. Vielä ehtii nauttia kupposet kahvia. Erkki
astuu elokuvasalin lavalle ja lausuu vanhalla rutiinilla tervetuliaissanat, joita seuraa Marja H.:n alustus.
Valot himmenevät. Elokuva alkaa.
Pimeän salissa järjestäjätkin nauttivat. Sitten onkin aika aloittaa seuraavan näytöksen valmistelut.
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Marja Hautala

Kinokka
on esittänyt
kotikulmillaan jo
kolmekymmentä
upeaa elokuvaa!
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taPahtui KatajanoKalla

S

uomen elokuvasäätiön tiloissa, Kino K-13:ssa, toimiva katajanokkalaisten ikioma, vanhan hyvän ajan elokuvakerho Kinokka
on saavuttanut suuren ja vankkumattoman suosion laatuelokuvia harrastavien keskuudessa.
Kerhon toiminnasta
ja ohjelmatarjonnasta
vastaa pieni työryhmä, Kinokan Keskuskomitea, jonka jäseninä ovat tällä hetkellä Katajanokkaseuran hallituksen edustajina Sinikka Harpf,
Marja
Karppanen,
Erkki Leimu sekä
Kirsti Tolvanen ja
muina jäseninä Hilkka
Aalto, Marja Hautala sekä Eero Nurmikko.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Riitta Haapiainen Kino K13:sta ja Jyrki Pakarinen Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry:stä sekä
Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy ja Poseidon-ravintola.
Kinokka on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille helsinkiläisille, tosin enemmistö katsojista asuu Katajanokalla. Katsojaluvut ovat vakiintuneet huomattavan korkeiksi: 150-paikkaisen elokuvateatterin
täyttöaste on vaihdellut 80–90 prosentin välillä.
Huolella valittuja laatufilmejä esitetään iltapäivisin kerran kuukaudessa, yleensä kunkin kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Kuluvan
näytäntövuoden aikana kevätkaudella on kolme elokuvaa ja syyskaudella neljä.
Laajan ja monipuolisen elokuvatietämyksen ja -kerhokokemuksensa
turvin Keskuskomitean laatiman ohjelmiston on täytettävä tiukat kriteerit. Koska Kinokalla ei ole oikeutta näyttää Suomen elokuva-arkiston hallinnoimia filmejä, perehdytään niihin kaupallisiin laatufilmeihin, joihin on vielä olemassa esitysoikeudet.
Filmien kesto ja laatu asettavat omat rajoituksensa. Kerhon toimintakonseptista johtuen vältämme yli 120 minuutin pituisia filmejä ja
pitäydymme 35 mm keloissa kuvan hyvää laatua arvostaen, emmekä
turvaudu dvd-formaattiin.
Ohjelmistoon pyrimme löytämään vaihtoehtoja kaupalliselle valtavirralle ensisijaisesti palkituista eurooppalaisista elokuvista.
Viime keväänä Keskuskomitea toteutti pienimuotoisen mielipidekyselyn kinokkalaisten keskuudessa. Palaute oli mairittelevan myönteistä, jopa ylistävää.
On perusteltua puhua Kinokka-ilmiöstä, joka on tuonut uutta ilmettä kotiseutukulttuuriin Katajanokalla.
Erkki Leimu
Kuva: Tuula Palaste
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30 kertaa
2/25/2007
3/25/2007
9/23/2007
10/21/2007
11/18/2007

Kesken jäänyt elämä
Maanantain auringossa
Frida
Herra Ibrahim
Broken Flowers

1/27/2008
2/24/2008
3/30/2008
9/28/2008
10/26/2008
11/23/2008

Billy Elliot
Viisi vuodenaikaa
Meri
Tyttö ja helmikorvakoru
2046
Päivä ilman sotaa

1/25/2009
2/22/2009
3/29/2009
9/27/2009
10/25/2009
11/22/2009
12/13/2009

Meri sisälläni
Valhe
Vaarallisia suhteita
Eräs rakkaustarina
Kuoropojat
Taivaan reunalla
Sideways

1/31/2010
3/7/2010
4/18/2010
9/26/2010
10/24/2010
11/21/2010

Kanelia ja lihapullia
Elämä kierrättää
Viikset
Happy-Go-Lucky
Odotuslista
Station agent

1/23/2011
2/27/2011
3/27/2011
9/25/2011
10/30/2011
11/21/2011

Paradise now
Häiden jälkeen
Katseeseen kätketty
Hyvä sydän
Kosto
Katso katso kultaseni

Kevään 2012 esityspäivät:
Su 22.01.
Su 26.02.
Su 25.03.

linnanpuistossa tuoksui,
maistui ja soi

K

esäkuun alussa 7.6. Linnanpuistossa oli hauska
happening, jossa pisti heti silmään iso teltta.
Telttaan sai jäädä juttelemaan ja haaveilemaan
leirielämästä. Sen jälkeen ihana räiskäleitten tuoksu ja
kesämakkaran grillisavu hyväilivät nenää.
Tilaisuuden järjesti Katajanokan Rotaryklubi yhdessä
Katajanokkaseuran kanssa. Tarkoituksena oli tuoda Linnanpuistoa lähelle katajanokkalaisia ja tehdä tämä erittäin käyttökelpoinen alue tunnetuksi kaikille katajanokkalaisille.
Toimintaansa esittelivät partiolippukunta Katajanokan Karhunkaatajat, Katajanokan Martat ja Katajanokan
Rotaryklubi. Lisäksi Kruunuhaan ja Katajanokan Kiinteistömaailma jakoi ilmapalloja ja järjesti valokuviin perustuvan leikkimielisen kilpailun ”Tunnetko asuinkulmasi?”, jossa arvottiin palkintoja osallistujien kesken.
Laura Hakamon pitopalvelu grillasi makkarat.
Pienessä puistossa sellotaiteilijat ja Katajanokan Rotaryklubin jäsenet Seeli Toivio ja Helena Paavola soittivat selloduettoja. Oli epätodellisen ihanaa kuunnella musikkia kesäillassa, tätä olisi halunnut jakaa kaikille
Katajanokan asukkaille.
Teksti ja kuva: Rea Anner

Kauneushoitolani on erikoistunut vaativiin ja monipuolisiin kasvo- ja
vartalohoitoihin. Osaaminen perustuu yli 25 vuoden työkokemukseen ja
jatkuvaan kouluttautumiseen.
- ihonpuhdistukset
- kasvohoidot
- vartalohoidot
- meikkauspalvelu
- kestovärjäykset
- ripsien pidennykset
- ihokarvojenpoistot
- jalkahoidot
- miehille: ihonpuhdistukset ja
kasvohoidot

Suo itsellesi hetki rentoutumiseen, hyvään oloon ja nautintoon!
Luotsikatu 2, 00160 Helsinki
Ajanvaraukset puh. (09) 625 885
www.kauneushoitola.eu
info@kauneushoitola.eu
Katajanokan Kaiku 2011
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Tulokset:

Elsa

Venny

Ruusu

Julia

Mimosa

Elsi

Tytöt s. 2007−2008
Ruusu Koskela
Elsa Heikkilä
Mimosa Salmi

23.99
25.00
30.21

Pojat s. 2007−2008
Ivar Saukkola
Abdikafi Said
Aron Higgins

24.40
24.83
30.9

Tytöt s. 2005−2006
Julia Heikkilä
Venny Auvinen
Elsi Lemminkäinen

17.42
18.53
18.83

Pojat s. 2005−2006
Salah Abboud
Mikko Kopare
Onni Koskela

15.46
17.12
17.28

Tytöt s. 2003−2004
Nathalie Karlberg
Siivi Saukkola
Patricia Lindenberg

1.00.70
1.01,73
1.02.34

Pojat s.2003−2004
Arthur Sumelius
Peik Manner
Jaakko Tapio

53.41
58.23
58.89

Tytöt s.2001−2002
Senja Salo
Taru Viitasaari
Alva Hakala

51.47
53.30
53.98

Abdikafi

Ivar

Aron

Mikko

Salah

Onni

Kristian

Ilmari

Kaarlo

2007-2008 syntyneeet pojat lähtöviivalla

Katajanokan
ympärijuoksu Skatudden runt!

Katajanokan perinteinen ympärijuoksu juostiin jo 64. kerran. Sadekin sopivasti lakkasi. Eri
sarjoihin jakautuneita juoksijoita oli yhteensä
115. Jokaisen sarjan kolme parasta palkittiin
mitalein. Kaikki osallistujat saivat kunniakirjan
muistoksi kunniakkaasta osallistumisesta.
Naisten ja miesten sarjojen voittajille luovutettiin vuodeksi seuran kiertopokaali.

Taru

Henriikka

Senja

Juliska

2007-2008 syntyneeet tytöt vauhdissa

Aura

Kuvat: Martin Bunders
Marja
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Salla

Jane

Artturi

Juhani

Santeri

Alva

Inka

Pojat s. 2001−2002
Ilmari Pohjanvirta
Kristian Laine
Kaarlo Leino

1.50.92
1.50,92
2.00,65

Tytöt s.1999−2000
Juliska Pohjanvirta
Henriikka Koiranen
Inka Pohjala

1.55.54
2.02.60
2.07,64

Tytöt s. 1997−1998
Aura Rissanen

2.41,53

Pojat s. 1997−1998
Abdi Muhamud

2.52,96

Naisten sarja
Salla Rajala
Marja Kankainen
Jane Pokkinen

12.59.00
14.19.00
15.50.00

Miesten sarja
Juhani Rajala
Artturi Virkkunen
Santeri Feodorow

11.43.00
12.11.00
12.57.00

Abdi
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Kunnon syksyn uutuudet kahvakuula ja lentopallo
Rautapallot heiluvat ja lihakset koko kropassa
saavat mukavaa kyytiä Katajanokan Kunnon
uudella ulkoilmatunnilla.

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset
AB-SISUSTUSVALAISIN
Linnankatu 1, Katajanokka
Wanhan Sataman vieressä
Ma-pe 11-18, la 10-15

Puh 636 634

Katajanokan
pizzapalvelu
Merikasarminkatu 7
www. katajanokanpizzapalvelu.fi
ma-pe 10-22 • la-su 11-22

Pizzat
Intialaiset
Falafelit
Pihvit
Salaatit
soita ja tilaa 09 175384

kiinteistöhuoltomaatta.fi

Lounastarjous ark. klo 10-15
Tutustumistarjous
noutoannoksista

-10% etu

Vain tällä kupongilla

Kahvakuulatunti kertamaksuperiaatteella pidetään joka torstai klo 17.45
-18.45 liikuntahallin takana Possutalon edessä olevalla kentällä. Oma
kahvakuula on hyvä hankkia, jos aikoo ryhtyä vakituisemmaksi harrastajaksi, mutta kokeilemaan voi tulla
ilman omaa kuulaakin. Tunnin hinta
Kunnon jäsenille on 5€ ja muille 7€.
Palaute osallistujilta on ollut kerrassaan innostunutta ja erityisen
ihanaa on olla ulkona, pieni sade tai
pakkanenkaan ei haittaa. Vetäjämme
ovat todella ammattitaitoisia ja neuvovat huolellisesti oikean tekniikan, joten mukaan voi
tulla huoletta ilman aikaisempaa kokemusta.
Toinen syksyn uutuus on lentopallo perjantaisin klo
15–17. Ryhmä on vasta aloittelemassa ja pelaajia etsitään
parhaillaan, joten tervetuloa lämpimästi mukaan. Tämä
”lentis” on sekä miehille että naisille sopiva eikä taso ole
liian vaikea.

Kaikki liikuntatuntimme pyörivät
täydellä teholla ja hyvällä meiningillä.
Vaikka syksyn alussa tunnit ovat
täynnä, vapaita paikkoja kannattaa
aina kysyä. Katso nettisivuiltamme
www.katajanokankunto.fi tai
kysy sähköpostilla kunto@katajanokankunto.fi
Tunneille on
matala
kynnys
tulla mukaan ja
vetäjät ovat innostavia, mikä onkin Kuvissa kunnonjumppa&zumba&kahvameille todella tär- kuulavetäjämme Lia Strandberg
keää. Erityisen kivaa on myös se, että pukuhuoneissa käy kova porina ja
saa samalla vaihdettua viimeisimmät kuulumiset.
Liikuntahallista on tullut monille yhteisöllisen Katajanokan tärkeä kohtaamispaikka. Usein toivomme, että kotimatkan varrella olisi vielä joku kiva kahvila, jossa voisimme jatkaa juttua, mistähän löytyisi sellaiselle vetäjä?
Anu Pylkkänen
Kuvat: Erja Saraste

talviuintikausi on täällä taas!
Vanhaan tapaan heitettiin
onnea ja hyvää uintikautta tuovat jääkuutiot Kanavarannan
kahdeksanasteiseen veteen
1.11.2011.

T

alviuimarit pääsevät taas pakoon kaamoksen ankeutta
saunan löylyihin ja avannon
virkistävään veteen. Lajin vanhat
taitajat tietävät harrastuksen voimaa antavat ja virkistävät vaikutukset. Tärkeäksi monelle on ehtinyt muodostua myös Kanavarannan
porukan tapaaminen – lauteilla on
mukavaa vaihtaa kuulumisia vanhojen ja uusien lajitovereiden kanssa
Talviuintiseura Katajanokan Jäänsärkijät ry aloitti 11. toimintakau-

tensa. Väkeä riveissä on yli 350 pääosin Nokan ja Krunikan asukkaita tai lähistöllä työssä käyviä.
Olosuhteet tukikohdalla ovat mainiot; uimassa voi käydä aamuvarhaisesta iltamyöhään ja sauna on
lämpimänä joka päivä. Urbaani
maisema on Helsingin kauneimpia.
Viime vuonna laiturilta pulahdettiin hyiseen veteen komeat 8 653
kertaa, toiminnan alusta suorituksia
on kertynyt aivan mahtavasti 66
932. Seuran tilastointi on viritetty
maailmanluokassa huipputasolle,
mikä on tuottanut erilaisia jäsentenvälisiä kamppailulajeja.
Seuran vaiherikkaaseen historiaan on mahtunut mitä moninaisimpia sattumuksia. Tämän kauden al-

kajaisiksi Jäänsärkijöiden reissuvihkoon kirjattiin
tapaus, jossa miehemme
veivät
lenkkeilijän merivedestä pelastaman pojan saunan
lauteille lämmittelemään.
Tarina sai näin onnellisen lopun!
P. Vainio
jäänsärkijä, avantoneuvos
Lisätietoja seurasta www.katajanokanjaansarkijat.fi
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KATAJANOKAN HUOLTO OY
Helsingin kaupungin 1978 perustama kiinteistönhoitoyhtiö.

Kiinteistönhoito, isännöinti ja huoneistojen välitystoiminta
Katajanokan - Kruununhaan alueella.
Lomitukset, sijaisuudet ja päivystykset lyhyellä varoitusajalla.
Kiinteistönhoitoa parhaimmillaan!
Kysykää hoitosopimustarjoustamme
MERIKASARMINKATU 4
00160 HELSINKI
p. 6962 480 fax 6962 4848
e-mail kh@katajanokanhuolto.fi
www.katajanokanhuolto.fi

Katajanokkalaisten

Katajanokomat
an joulukortit

Kaiku

Katajanokkaseuralla on myynnissä
meitä varten suunniteltuja
Katajanokka-aiheisia postikortteja.
Ne on piirtänyt oma taiteilijamme
Pekka Vuori.. Korteissa on nyt neljä aihetta, Kaiun
kansikuvista neljän vuoden ajalta. Kortit ovat
ilman vuosilukuja, joten ne ovat käyttökelpoisia
tulevinakin vuosina.

Kortin koko on taitettu 4-sivuinen A 6, sisäpuolella
teksti

Hyvää Joulua,God Jul
Hinta kuorineen 2 €

2010
kaiku -10_kansiarkk

i.indd 1

15.11.2010

9.26

Kortteja voi ostaa
Sinikka Harpfilta, Vyökatu 9 A 3
puh 040 500 3843 tai
Kirsti Tolvaselta,, Luotsikatu 18 D 32,
puh 050 563 6091.

SaPan kuulumisia kaudelta 2011
Vuosi sitten kirjoitin Katajanokan Kaikuun otsikolla ”SAPAlla kaikkien aikojen kausi”.
Seuran 40-vuotista taivalta oli
juhlittu läpi vuoden kentällä ja
sen ulkopuolella.

K

audeksi 2011 oli kuitenkin juhlahumusta palattava
arkeen ja käärittävä hihat
orastavan kehityksen jatkamiseksi.
Kausi alkoi ikävissä merkeissä, sillä
talven aikana kävi ilmi, ettemme
saa 1998 syntyneiden joukkuetta
jalkeille pienen pelaajamäärän takia. Ensimmäistä kertaa vuosikausiin kävi niin, ettei SAPAlla ollut
joukkuetta kaikissa mahdollisissa
ikäluokissa. Jäljelle jääneiden ”ysikasien” joukko yhdistyi vuotta vanhempien kanssa yhdeksi yhteiseksi
joukkueeksi.
SAPA haluaa olla helposti lähestyttävä jalkapalloseura kaikille keskustan seudun ihmisille ikään tai
sukupuoleen katsomatta. Joukkuetoiminnan lisäksi seurassa toimii
esi-SAPA, johon kuuluvat jalkapallokoulut ja liikuntaleikkikoulut.
Vuonna 2011 jalkapallokouluja
järjestettiin Anselmi Henrikssonin
ja Mia Söderholmin johdolla kesäkuussa Kaisaniemessä ja elokuussa
Brahen kentällä. Mian ja pätevien
ohjaajien johdolla seurassa toimivat talvikauden aikana liikuntaleikkikoulut Kruununhaassa ja Katajanokalla.
Kaikkiaan esi-SAPAssa liikkuu
vuosittain yli sata lasta. Suunnitelmissa on kehittää ja laajentaa esiSAPAn toimintaa entisestään. Kuluvana vuonna aloitettiin myös
kouluyhteistyö – syksyllä 2011 al-

koivat ensimmäiset SAPAn liikuntakerhot Katajanokan ja Kallion
ala-asteilla.
Joukkuetoiminnassa kausi oli
melko tavanomainen. Pelaajamäärä
seurassa on hieman kasvanut.
Kilpailullinen menestys kaudella
2011 oli odotetusti kohtuullista.
Miesten puolella SAPAn edustusjoukkue sijoittui Palloliiton Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteisessä III-divisioonassa lohkossaan
kuudenneksi eli keskikastiin.
SAPA/2:n kausi Nelosessa oli odotetun vaikea, olihan kyseessä joukkueen ensimmäinen kausi Nelosessa. Joukkue onnistui kuitenkin
tavoitteessaan ja säilytti sarjapaikkansa myös ensi kaudelle.
SAPA/3 jatkoi nousukiitoaan ja
saavutti toisena perättäisenä
vuonna nousun sarjaporrasta
ylemmäs. SAPA/3 palloilee kaudella 2012 Vitosessa. Kolmosjoukkue palkittiin kauden päätteeksi
myös Palloliiton Helsingin piirin
Kutosen hopeamitaleilla.
Junioripuolella tavoitteeksi asetettiin kauden alussa pelaajien kehittymisen lisäksi seurakulttuurin
kehittäminen ja seuraidentiteetin
vahvistaminen. Suurempia kilpailullisia tavoitteita ei tälle vuodelle
asetettu millekään joukkueelle.
Mainittakoon silti, että jutun alussa
mainittu 97/98 -yhdistelmäjoukkue
saavutti Helsingin piirin futsal-sarjassa ansiokkaasti pronssia.
Seuraidentiteetin kohdalla työsarkaa riittää: kuinka pitää kiinni
ja entisestään vahvistaa sapalaista
identiteettiä alati muuttuvassa ympäristössä? Viime vuosina suomalaisessa jalkapallossa on eletty myl-

lerryksen aikaa ja monista hyvistäkin käytännöistä on luovuttu.
Muuttuva ympäristö on pakottanut
myös SAPAn ajattelemaan.
Ajatustyön tuloksena voin ilolla
todeta, että SAPA haluaa jatkossakin tehdä pitkäjänteistä liikuntakasvatustyötä, jossa kohdataan ihminen ihmisenä asiakkaan sijaan.
Vain uskomalla itseemme ja omaan
linjaamme voimme saada parhaan
tuloksen – niin kentällä kuin sen
ulkopuolellakin.
Aku Jokinen

Tervehdi ystäviä ja liiketuttavia

omalla joulukortilla!
Katajanokan Kaiku 2011
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Partiointia neljännesvuosisadan
kokemuksella
Alkuvuodesta 1986 Katajanokalla ei vielä ollut omaa
partiolippukuntaa. Kaikessa
hiljaisuudessa joukko lähialueen lippukuntien johtajia oli
kuitenkin suunnitellut ja organisoinut uuden lippukunnan
perustamista, ja 26. toukokuuta rysähti; Skatta sai omat partiolaisensa.

dikasta. Vuosien varrella mukaan
on mahtunut paljon kaikenlaista,
upeista hetkistä jännittäviin kommelluksiin, ja muutama hiljaiselon
vuosikin.
On perinteiksi muodostuneita
tapahtumia, ja niitäkin joista on
jonkin ajan jälkeen luovuttu. On
telttaretkiä, iltanuotioita kuutamon
loisteessa, suunnistusta ja eksymistä vesisateessa, trangia-ruokaa,
märkiä vaatteita, eli kaikkea mikä
mielletään
partiotoiminnaksi.
Mutta lippukunnalla on lisäksi
luonne, ja paljon asennetta.

3
1

V

uotta myöhemmin mullistui erään katajanokkalaisen
kerrostalon elämä, kun sen
kellarista löytyi tila lippukunnan
Kololle eli Karhunpesälle. Putkiremontin evakkovuotta lukuun ottamatta Kolo on ollut Karhunkaatajien käytössä koko tämän ajan.
25 vuotta rysähdyksen jälkeen
toimintamme on aktiivista ja vauh-

2

4
3

5
Tästä
vuodesta
eteenpäin
otamme ehkä henkisen askeleen
kohti aikuisuutta. Onneksi tämä ei
varmastikaan tarkoita jokapäiväisyyttä tai totuttautumista kaavaan,
sillä tämän hetken onni ovat nuoret johtajamme. Heidän avullaan
vauhdikkuus säilyy kuvioissa varmasti vielä pitkään, heille siis suurkiitos.
On monella tapaa hauskaa olla
vain pari vuotta Karhunkaatajia
vanhempi. Välillä huomaan peilaavani 25-vuotiasta lippukuntaa itseeni samanikäisenä, ja toisinpäin.
Partion suola ovat ne hetket jolloin
voi heittäytyä mukaan tapahtumiin
jotka ovat vailla järjen häivää. Ulvoa kuutamolle jos siltä tuntuu, etsiä pakkasessa pulkasta pudonnutta ruokakassia tai kulkea kaupungilla partiokisassa pukeutuneena Uspenskin katedraaliksi.
Mielestäni tärkeimpiä asioita
mitä voin aikuisen partiolaisena
näyttää nuoremmille on, että kaiken ei tarvitse olla niin vakavaa.
Tässä muutama vähemmän tunnettu tiedonmurunen Karhunkaa1. Kaisa Kyrö, Sointu Närhi, Iina Aalto,
Tanja Lebedeff, Elina Hakonen,
Helga Rissanen ja Tuuli Tolsa syysretkellä
2. Sonja Widlund kesäleirillä
3. Sofia Silvo kesäleirillä ensiapuharjoituksessa
4. Retkiruokaa

tajista, ja pari irrallista kokemusta jotka olen itse
oppinut 22 partiovuoteni
aikana:
- Syysretken nimeksi
tulee aina jokin leipämerkki.
- Lippukunnan johtajien keskuudessa elää legenda Tappajaoravasta,
joka pyrkii kaikin keinoin
ajamaan kapuloita rattaisiimme, siinä yleensä kuitenkaan onnistumatta.
Mutta kaikki kommellukset voi huoletta pistää
Tappajaoravien tai sen kätyrien piikkiin.
- Puolijoukkueen kamiinaa on esipoltettava
ennen sen varsinaista
käyttöä.
- Pakottavan tarpeen
edessä (kadonneet kamiinan jalat, joiden puuttuminen paljastui puolijoukkueen ollessa jo pystyssä) lapset voi pakkasyönä laittaa kahden
peruslämmitetyn wc:n
lattialle nukkumaan.
- Ensiapuharjoituksista
on hauskaa tehdä näyttäviä (kts. kuva).
Lopuksi vielä vakiokysymykseen ”montako karhua Katajanokalla on?”
vakiovastaukseni ”kaikki
ovat poistuneet kuvioista
meidän Karhunkaatajien
toimesta”. Ei ehkä ihan
totta, mutta ei niin vakavaakaan.
Teksti ja kuvat:
Stella Thompson

Martat hidastavat hyvinvointiin

Katajanokan Martat – iloinen ryhmä reippaita naisia ja muutama
mies – kokoontuvat joka toinen torstai parillisina viikkoina
Katajanokan seurakuntakodilla klo 18.

M

eneillään on Marttojen teemakampanja ”Hidastamalla hyvinvointiin
2011–2013”, joka tarjoaa arjen vinkkejä ja neuvoja hidastamiseen.
Pidetään huolta itsestämme, että jaksamme huolehtia muistakin.
Näittehän hienon isoäidin tilkkutäkin Tuomiokirkon portailla? Mahtava marttaponnistus!
Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää
kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Katajanokan Martat toimii omana yhdistyksenään ja suunnittelee
ohjelmansa jäsenten toiveiden mukaan.
Sinäkin voit siis vaikuttaa siihen! Ja minä,
jolle marttailu tuottaa iloisia hetkiä ja onnistumisen iloa, vaikka en ole gourmet-kokki
tai käsityöihme.
Mukava on tutustua uusiin ihmisiin yh- Kokkikurssilla oppia saamassa helmiteisten asioiden äärellä ja samalla saada kuussa 2011. Kuvassa vasemmalta
oikealle: Aino Juhola, Timo Ahonen
myös hyödyllistä tietoa. Ja ne miehet: ovat
ja kotitalousneuvoja Hilkka Huttunen
tulleet yhteiselle kokkikurssille, kulttuuri- Uudenmaan Martoista. (Kuva: Eeva
rientoihin heidät on myös saatu ja ovat mei- Hietanen)
dän naisten kanssa osallistuneet Marttojen
golfkisaan Annilassa Martanpäivänä. Katajanokkalaisten lippua on pidetty korkealla jo useamman kerran!

Martat-lehti
Jäsenyyden iloihin kuuluu myös Martat-lehti. Lehden aiheita ovat ruoka, kotipuutarha, kodinhoito ja järkevä taloudenpito. Lehdessä on hyviä reseptejä,
siivousvinkkejä, käsityöohjeita ja neuvoja, kuinka saada rahat riittämään. Lehti
kertoo, mitä marttayhdistyksissä tapahtuu, mitä martat tekevät ja millaisia tämän päivän martat ovat.
Lehden voi tilata vaikka ei olisikaan jäsen.
Marttojen kotisivulta http://www.martat.fi/ löytyy sähköinen ”liity jäseneksi”
-lomake. Voimme myös lähettää jäsenlomakkeen tai sen voi saada marttaillassa.
Kevään marttaillat alkavat torstaina 26.1.2012.
Katajanokan seurakuntakoti, Kauppiaankatu 8-10 B.
Eeva Hietanen

Lisätietoja antavat:
- puheenjohtaja Mirja Montonen, gsm 050 3453 793
- varapuheenjohtaja Kaarina Alajoki, gsm 050 5428160
- sihteeri Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, gsm 050 350 1865
Tervetuloa mukaan – marttojen parissa viihdyt!

5. Sini Sipponen, Sofia Silvo, Elina Hakonen ja Julia Tapio kesäleirillä
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KatajanoKKa KirjoiSSa ja KanSiSSa

Muurin takaa

kymmenet tuhannet pahantekijät ehtivät
odottaa siellä tuomiotaan. Vielä 2000-luvun alkuvuosina, vaikka se oli suhteellisen
hiljaista aikaa, uusia asiakkaita oli vuosittain nelisen tuhatta.

Katajanokan keskus, Nokaksi sanottu vankila, oli suljettu asukkailta yli 250 vuotta.
Nyt se on hotelli, ja sinne pääsee kuka
tahansa, mutta se ei ole entisensä.
Jouni Tervo ja Harri Nykänen ovat hyvällä asialla kirjassaan Nokka (Johnny
Kniga 2010) kertoessaan taitavan rikosreportterin täsmätavalla vankilan tuntemattomiksi jääneistä oloista ja elämästä
muurin takana.

Katajanokka-kirjat, faktat
Putkonen, Lauri: Katajanokka
Skatudden
Ruotsinkielinen käännös: Håkan
Mattlin
Play-Off Oy 2010

Leijonan osan kirjassa saavat iltalehdistä tutut julkkisvangit. Näiden pahoista
teoista lehtensä tunnollisesti lukeneet eivät saa juurikaan uutta tietoa. Mutta vankeusaikana on tapahtunut yhtä sun toista,
mistä kerrotaan vasta tässä kirjassa.

”sanoinkuvaamattomasta hajusta” niin elä
elävästi,
että
sen
voi
itsekin
tuntea
nenäsItse vankilan osalta minua kosketti erikoisesti haju, josta kaikki taisivat kärsiä. sään.
Nokka oli tutkintovankila, josta vangit
Haju tuli sellien paljuista, jotka Nokalla korvasivat saniteetttitilat. Moni kirjan vanki passitettiin tuomionsa jälkeen muihin rankertoo sellien seiniin pysyvästi piintyneestä gaistuslaitoksiin. Vuosikymmenten aikana

hella Wuolijoki
nokalla

Wuolijoki kirjoittaa koskettavasti ja ymmärtävästi monesta kanssasisarestaan,
sellaisistakin, joiden viattomuuteen uskoessaan hän oli myöhemmin sai huomata
täysin erehtyneensä.
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Wuolijoki, Hella: Enkä ollut vanki tuokiokuvia vankilasta
Kustannusosakeyhtiö Tammi 1944
Manninen, Ohto: Kerttu Nuorteva.
Neuvostokaunotar vakoilujohtajana
Edita Publishing Oy 2006

No, hänet oli tuomittu elinkautiseen
vankeuteen jatketusta maanpetoksesta.
Raskauttavaa oli yhteistoiminta neuvostovakoilija Kerttu Nuortevan kanssa, Nokan
vankeja tämäkin.

Yksi Nokan kuuluisimmista vangeista oli
kahtena viimeisenä sotavuonna istunut
Hella Wuolijoki, joka on nytkin ajankohtainen monen kaupunginteatterin näyttämöllä. Hän kirjoitti heti vapautumisensa
jälkeen vuonna 1944 vankeusajastaan
muistelmakirjan, jolla on omituinen ja tosiasioita vastaamaton nimi Enkä ollut
vanki (Tammi 1944). Kirjan kuudes painos ilmestyi tänä vuonna taskukirjana.

Mutta sitä hän ei paljasta, miksi itse oli
joutunut kiven sisään.

Nykänen, Harri - Tervo, Jouni: Nokka.
Kiven sisällä
Johnny Kniga 2010

Tammi/Markko Taina

näyttävä
kaupunginosakirja
Katajanokka on saanut kotiseutuylpeydestä kertovan teoksen Katajanokka Skatudden (Play-Off Oy 2010). Komeassa kuvakirjassa
käydään läpi Katajanokan rakentamisen vaiheet 1700-luvulta tähän
päivään.
Katajanokka on tunnettu rakennuksistaan ja Suomen historian merkkitapahtumista. Kauppa ja satama, sotaväki ja
kirkko ovat olleet alusta asti läsnä.
Makasiinit, kasarmit, upseerikasino,
kirkkorakennukset, vankila ja muut kaupunkikuvan perustekijät on kuvattu rakentamisvaiheineen ja merkkihenkilöineen historiantutkijan kertojanotteella.
Katajanokalla on asuttu, käyty koulua,
Aleksis Kivi muiden muassa, hiihdetty ja laskettu mäkeä. Asuttu
on rantamökeissä, jugendin ja funktionalismin rakennuksissa, vankilassa ja nyt enenevässä määrin hotelleissa. Maailma on tullut
kylään.
Kaupunginosamme sijaitsee kaupungin ja valtakunnan hallintokeskuksen kyljessä ja kahden sataman, Pohjois- ja Eteläsataman välissä. Pääkaupungiksi kohonneen Helsingin kehitys tarkoittikin useita Katajanokkaan ja satama-alueisiin kohdistettuja kaavasuunnitelmia, joista usea jäi kuitenkin toteutumatta. Yhteys suureen maailmaan on aina ollut kaupunginosan keskeinen tehtävä,
ensimmäistä lentosatamaa myöten.
Muistoksi toteutuneista hankkeista meille on onneksi jäänyt lukuisia helmiä, kuten Tulli- ja pakkahuone, Kasino ja monet muut.
Tavaramakasiinit, ja mitä niistä sitten eri vaiheiden kautta on tullut, ovat saaneet ansaitsemansa luvut kirjassa.

LUNESIS
Salon & Beauty Clinic
Luotsikatu 5, Helsinki

Kerttu Nuortevan toimista ja henkilöyhteyksistä Suomessa saa tarkan kuvauksen
muurin vieressä vapaana miehenä koko
elämänsä asuneen professori Ohto Mannisen erittäin jännittävästä tutkimuksesta
Neuvostokaunotar vakoilujohtajana
(Edita 2006).

Teollisuutta ja ravintolaelämää sivutaan lyhyesti. Kirja painottuu
luonnollisesti valtiollisiin tapahtumiin ja rakennustaiteen siihen kerrostumaan, josta Katajanokka on parhaiten tunnettu. Myöhempi
kehitys on viitteenä, 1970-luvulta rakentunut Kärki esitellään lyhyesti.
Tulevaisuuteen ei kurkisteta, viisasta kyllä. Sataman tulevaisuus
ja parhaillaan koko Eteläsataman alueella käytävän kansainvälisen
ideakilpailun mahdolliset seuraamukset eivät ole tiedossa.

Urheiluhierojat Sami ja Janne

Risto Jaakkola

Kirjan kertomus kulkee sujuvasti ja runsas kuvitus on korkeatasoista jälkeä. Kirjan erityinen anti on isokokoisissa kuvissa, joista
moni on lukijalle varmasti ennennäkemätön.

Kosmetologipalvelut

Kerrottavaa riittää, siihen tapahtumarikas kaupunginosa antaa
eväät. Tositarinoita, kadonneita kaupunkinäkymiä ja paperille jääneitä suunnitelmia voisi olisi enemmänkin. Niistä sitten seuraava
kirja?
Kirjan syntysanat lausuu katajanokkalainen Lauri Väänänen.
Teoksen on laatinut rakennuskulttuuriin perehtynyt tutkija Lauri
Putkonen.

Parturi-kampaajat Hanne ja Satu
Meikkaus/maskeeraus Hanne
Huippu kynsiteknikko Aurora

Varaa oma aikasi
www.lunesis.fi

Kysy lisää 044-2849232
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Helsinki Clinic

Katajanokkaseuran johtokunta vuonna 2011

uusi plastiikkakirurginen
y ksityissaira al a K at aj anok all a
on nyt avattu!

esim.:

IHOMUUTOSTEN POISTOT 250e.
YL€ LUOMILEIKKAUKSET alk 890e.

Merikasarminkatu 7.
puh: 09-4289 1880
www.helsinkiclinic.fi

Ylhäällä vasemmalta: Risto Jaakkola, Kimmo Hyvärinen, Jussi Nilsson, Aurora Heickell, Kirsti Tolvanen, Irmeli WalldenPaulig, Erkki Leimu
Keskellä: Helena Alkula, Kaisa Väisänen, Tuula Palaste-Eerola
Alhaalla: Martin Bunders, Rea Anner, Susanna Widlund, Sinikka Harpf
Kuvasta puuttuvat: Marja Karppanen ja Markku Lounatvuori

MÖKIT JA LOMAPALVELUT NETISSÄ

Kangaskauppa ja
sisustusompelimo
Luotsikatu 4
Puh. 040 5288624

SISUSTUSArKKITEHdIT

Mikko Juntura

+358 500 504 240

Jukka Mäki

+358 400 55 65 65

Katajanokankatu 4, 00160 Helsinki

Johtokunta 2011
Tuula Palaste-Eerola, puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.fi, p. 050 585 1332
Aurora Heickell, varapuheenjohtaja aurora.heickell@icon.fi
Helena Alkula, sihteeri, helena.alkula@gmail.com, p. 040 747 4826
Kimmo Hyvärinen, ympäristöasiat, kimmo.hyvarinen@kolumbus.fi, p. 73112527
Erkki Leimu, Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, p. 045 1341439, erkki.leimu@welho.com
Rea Anner, rea.anner@gmail.com, p. 050 556 9783
Martin Bunders, martin.bunders@netsonic.fi, p. 041 442 3221
Sinikka Harpf, p. 040 500 3843
Risto Jaakkola, r.jaakkola@kolumbus.fi p. 050 353 1078
Marja Karppanen, studiokarppanen@welho.com, p. 040 527 2068
Markku Lounatvuori, markku.lounatvuori@sapa.fi
Jussi Nilsson, nilssonit@kolumbus.fi
Kirsti Tolvanen, kirsti.tolvanen@welho.com
Irmeli Wallden-Paulig, irmeli.wp@gmail.com
Kaisa Väisänen, kaisa.vaisanen@gmail.com
www.skatta.fi
Susanna Widlund, susanna@widlund.fi
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ajan KuVa
Katajanokkaseuran johtokunta Helsingin
sataman vieraana
Helsingin Satama kutsui Katajanokkaseuran johtokunnan vieraakseen 4.10.2011 Silakkamarkkinoidenkin kunniaksi. Paikalla olivat
Helsingin Sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta. Katajanokkaseuran johtokunnasta oli
paikalla kymmenen henkilön delegaatio.
Mattolaiturien tilanne

KatajanoKKaSeura toiMii
Nykyisin Eteläsatamasta operoiva St. Peter Line siirtyy Länsisatamaan. Satama arvioi, että jos löytyy uusia varustamoita tai muita
toimijoita, satamassa on periaatteessa tilaa. Eteläsatamassa saatiin
rikki 10 miljoonan matkustajan raja vuonna 2011.
Satamavierailulla käytiin myös keskustelua rekkaliikenteen läpiajosta ydinkeskuksen läpi. Voisiko läpiajon lopettaa?
Helsingin Sataman mukaan kaikilla laivayhtiöillä on rekkaliikennetarpeita (pois lukien Linda Line), joten rekkaliikennettä ja läpiajoa
ydinkeskustassa on niin kauan kuin isot matkustajalautat ovat Eteläsatamassa. Tässä yhteydessä todettiin myös, että Sörnäisten Satama/Sompasaari -yhteyttä olisi ollut hyvä kehittää – nyt se on
myöhäistä.
Katajanokkaseura toi esille sen, että Viking XPRS -rekkaliikennettä eksyy ajoittain Katajanokan kärkeen. Helsingin Sataman mukaan liikenne- ja ohjausmerkkejä sekä niiden näkyvyyttä on pyritty
kehittämään yhdessä Helsingin muiden avainvirastojen kanssa.
Sataman ympäristöasioita
Kaarina Vuorivirta totesi, että laivat tuottavat itse sähkönsä ja Vikinglaivat siirtyvät vuonna 2012 maasähköön. Jos laiva seisoo yli 2
tuntia satamassa, niin säännösten mukaan niiden on käytettävä
puhtaampaa polttoainetta.

Aluksi keskusteltiin Katajanokkaakin koskevasta mattolaiturien
siirtämisestä Helsingin Satamalta Ympäristökeskukselle. Ympäristökeskuksen ehdotuksesta mattolaiturit on tarkoitus siirtää meren
äärestä maalle.
Keskustelussa kävi ilmi, että maalle rakentamisen kustannukset
ovat melkoiset. Rakentaminen vaatii huomattavasti resursseja ja
rahaa alkaen tarvittavasta kaavamuutoksesta ja päätyen pesupaikan tarvitsemaan infrastruktuuriin: vesijohto- ja jätevesiverkostoon,
pesu- ja kuivaustelineisiin jne. Käytännössä mattolaitureiden maalle
siirtyminen kestää useita vuosia.
Sataman ylläpitämien mattolaiturien vuosikustannukset ovat olleet noin 30.000€/vuosi. Ideana keskustelussa syntyi ostaa Katajanokalla oleva mattolaituri katajanokkalaisten omistamaksi! Mattolaituri sinällään ei ole kielletty.
Etelä-Satamassa tapahtuu
Eteläsataman kansainvälinen ideakilpailu herätti laajaa kiinnostusta,
ehdotuksia tuli 205 kappaletta. Kilpailu on tarkoitus ratkaista World
Design Capital -vuoden aikana vuonna 2012. Ehdotukset tulevat
nähtäväksi internetiin. Odotamme jännityksellä, onhan Katajanokan
Eteläsataman puoli kilpailualueessa mukana.
Helsingin Satama olettaa ja pitää kiinni siitä, että Eteläsatama
henkilösatamana jää ehdotusten toteuttamisissa paikoilleen. Henkilöliikenne kun on Helsingin Sataman kannalta elintärkeä toiminto.
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Uusi, tiukempi direktiivi on tulossa vuonna 2015 ja direktiivin
mukana myös kustannustukea Helsingin Satamalle. Uusille, rakennettaville, laivoille on tulossa katalysaattorivaatimukset. Tällä hetkellä Tallink Silja -laivojen apumoottoreissa on katalysaattorit. Lisäksi
uusimmalla Viking XPRS:llä on katalysaattorit kaikissa moottoreissaan.
Todettiin myös, että sataman valoja on saatu paremmin suunnattua ja turhat häikäisyt ovat pääsääntöisesti loppuneet; energiaja rahasäästöäkin Helsingin Sataman mukaan syntyy. Helsingin Sataman ympäristölupa pitää uusia vuoden 2012 aikana. Katajanokkaseura lupaa tässäkin asiassa sparrata Helsingin Satamaa.
Kauppahalli on menossa remonttiin vuonna 2013. Tässä yhteydessä on tutkittu myös makasiiniterminaalin käyttöä varatilana. Lisäksi Helsingin Satamalla on purkulupa Katajanokan puolella olevan
Kanavaterminaalin purkamiseen.
Helsingin Satama yhtiöitetään 2013 loppuun mennessä. Sataman
edustajien mukaan yhtiöittäminen terävöittää toimintaa. Yhdessä
todettiin, että Satamalla ei ole museota, joka kuitenkin pitäisi olla.
Sataman olemassaolon ymmärrettävyys ja merkitys saattaisi kasvaa
myös tällä tavoin.
Helsinki täyttää pääkaupunkina 200 vuotta vuonna 2012: tässä
yhteydessä on suunnitteilla jotain Satamahistorian helmiä esille tuotavaksi. Satamatalon katolla oleva inforuutu uusitaan. Infotaulu on
tällä hetkellä rikki.
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Jäänmurtajat jäävät

KatajanoKKaSeura toiMii
Luola valmistuu ajallaan vuoden 2011 loppuun
mennessä

1975
Lounas
Päivällinen

Ti - Pe
Ti - La
Su

11 - 14
17 - 23
13 - 20

Katajanokkalaisille 15% alennus!

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös
yksityistilaisuuksiin.
***
Marras- joulukuussa
Viktor Markelov, Elena Kor
***
Tammikuussa
Pauliina Aarnio
***
Blini-viikot 10.01.-26.02.2011
***
www.wellamo.fi
puh/fax. 663 139 • Vyökatu 9 pääty • 00160 Helsinki

- pumput

Oy MARNEX Ab
Luotsikatu 14
puh. 7001 9800

00160 Helsinki
www.marnex.fi

Luotsikatu 16 • puh./fax 270 91432 • Arkisin 9.00 - 18.00

Jalkojen perushoidot, kemialliset kynnenpoistot ja
kynnenoikaisut. Luennot ja konsultoinnit
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen Oy
Merikasarminkatu 9 A, 00160 HELSINKI
ajanvaraus: 09-76 90 23, 0400-412 097

Arctia Icebreaking Oy:n murtajat jäävät Nokalle vuosikymmenen
lopulle saakka. Kotka tuli kisassa kakkoseksi. Sataman solmimaan
sopimukseen kuuluu kolmen vuoden lisäajan optio ja mahdollisuus
rakentaa lisää toimistotilaa laiturialueelle. Arctia Icebreaking suunnittelee jäänmurtajien ympärille tapahtumia ja vierailuja aluksilla.

Laajasalon siltakilpailu
Liisankadulta Kalasataman alueen (Sompasaari) ja Korkeasaaren
kautta Laajasaloon ulottuvan siltasarjan suunnittelukilpailu on käynnissä. Kun siltaehdotukset on jätetty sisään, ne tulevat nähtäville ja
kommentoitavaksi näyttelytila Laiturille ja internet-sivuille. Yleisön
antamasta palautteesta tehdään kooste, joka annetaan tuomariston
käyttöön.
Kruunusiltojen liikenneyhteydestä tehdään ympäristövaikutusarvio
jatkosuunnitteluun valitun siltaehdotuksen pohjalta.
Aiheeseen voi tutustua osoitteessa:
http://www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta/liikenne/siltayhteytta-suunnitellaan

Hätäkeskus-konseptissa tilan käyttö olisi ollut ympärivuorokautista, mutta nyt tiloja tullaan käyttämään ”likimain virastoaikaan”.
Olettaa voi, että luola liittyy Helsingin jo ennestään laajaan maanalaiseen kallioluolaverkostoon: mahdollisesti puolustus- ja valmiushallintoon?
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Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa
19.12.2011 klo 19.00
Tilaisuudessa esiintyvät:

Raili Malmberg, raamatunluku
Ritva Auvinen, laulu
Tuomas Poutanen, harmonikka
Matti Poutiainen, puhe
Adventtiajan musiikkia

Tietoa löytyy myös: www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta tai
www.ely-keskus.fi

Ohjelma ovelta 5 €. Tuotto nuorisotyön ja
sotiemme veteraanien hyväksi.

• kaupunkisuunnitteluvirastossa: Kansakoulukatu 3

Katajanokan Kaiku 2011

Hätäkeskushankkeena syksyllä 2007 aloitetun Katajanokan maanalaisen (salaisen) tilan lujitus- ja sisustustyöt päättyvät pääosin kuluvan vuoden 2011 loppuun mennessä. Aluejohtaja Petri Turku Senaatti-kiinteistöistä kertoo, että maanalainen tila on valmis käyttöönotettavaksi noin vuodenvaihteen jälkeen. Hätäkeskuksen vetäydyttyä hankkeesta kesällä 2008 luola jää kokonaisuudessaan valtionhallinnon toiminnoille.

Kilpailusivu: www.kruunusillat.fi

• näyttely- ja infokeskus Laiturilla: Kamppi, Narinkka 2
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• Kemiallinen pikapesula
• Valkopesu
• Matto/verhopesu
• Ompelu- ja korjauspalvelu
• Noudamme ja tuomme
• Nopea ja ammattitaitoinen palvelu

Vesperin järjestää
Katajanokan Lions -klubi yhdessä
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Katajanokan Kaiku 2011
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KatajanoKKaSeura toiMii

Venäläisten klassikoiden valiot.

Maanalaiset pysäköintihankkeet odottavat
Kalliotiloihin louhittavaksi suunniteltu YIT:n pysäköintiluolahanke ja
Pocostoren sylinteriparkki odottavat aikaa parempaa. YIT:n varausaikaa suunnittelua varten on jälleen jatkettu vuodella.

Lauantaisin 13–17 Zakuska-buffet.

Merimieshotelli väistyy, tontin asemakaava
etenee valtuustoon

Rahapajankatu 3, Helsinki | varaukset (09) 179 560
Avoinna 11–24, la 13–24, su ja ma suljettu
www.restaurantbellevue.com

Katajanokkaseuran aloite Uspenskin portaista
Seura teki aloitteen Kanavakadulta Uspenskin katedraalille johtavien portaitten talvikunnossapidosta. Katedraali
on myös talviaikaan hyvin
suosittu matkailukohde. Erityisesti ulkomaisten matkailijoiden on vaikea hahmottaa Katajanokanpuiston ja Pormestarinrinteen kautta kulkevaa
kiertoreittiä.
Yleisten töiden lautakunta
lausui, että reitti olisi talvisin
tapaturma-altis, vaikkakin se
hoidettaisiin laatuvaatimusten mukaisesti. Reitin talvihoito olisi käsityönä huomattavan kallista. Kirkkoon pääsyä varten on olemassa
vaihtoehtoinen ja riskitön kulkuyhteys, joka ei merkittävästi aiheuta
matkan pitenemistä. Talvisin reitti Katajanokanpuiston ja Pormestarinrinteen kautta on koneellisesti hoidettava ja jalankululle huomattavasti turvallisempi.

Kotipalvelua
- siivoukset
- ikkunanpesut
- muut kotipalvelut
050-3229388
www.unelmaworks.com
Luotsikatu 16
00160 Helsinki

Asemakaavan muutoksessa Linnankatu 3:n asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue (AKs) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontilla sijaitseva rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 6-8-kerroksinen asuinkerrostalo.

Katanokkaseura ry:n vuosikokous

välimerellisiä herkkuja • satamakatu 5

Katajanokkaseura kannattaa sitä, että Katajanokalle saadaan lisää
asuntoja. Asemakaavan viitesuunnitelman rakennus on Katajanokan
kaupunkikuvaan sopiva, rakennuksen julkisivun viileä värimaailma
mietityttää. Autopaikkojen sijoittaminen pihakannen alle ja pihan
kunnostaminen ulko-oleskelualueeksi ja varustaminen istutuksin on
hyvä ratkaisu.

Kannanotto löytyy osoitteessa: www.skatta.fi

vaatturiateljee NEULA
Ompelupalvelu naisille ja miehille
korjausompelua
mittatilausompelua
pukeutumisneuvonta

Linnankatu 3 asemakaava,
seuran kannanotto (lyhennetty)

Lisäksi Katajanokkaseura muistutti, että asemakaavamuutoksen
tavoitteena tulee olla kaupunkiympäristön monipuolisuuden säilyttäminen siten, että rakennuksen kaduntasokerrokseen tulee suunnitelmaan sisällytettynä liike-, toimisto- tai työtilaa.

Katajanokan Kaiku 2011

Signora Delizia

Opastusta talvikäyttöön soveltuvalle kulkuväylälle selkeytetään.
Rakennusvirasto asennuttaa Kanavakadulle talvihoidetun reitin opasteet ja sulkee portaikon talvikaudeksi liukastumisonnettomuuksien
estämiseksi.

Luotsikatu 3
00160 Helsinki
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Katanokkaseura ry:n vuosikokous pidettiin 28.2.2011 Meritullin seurakuntatalossa. Kokoukseen osallistui 37 katajanokkalaista.
Kokouksen jälkeen arkkitehti Mika Savela esitteli diplomityössään kehittelemiään mielenkiintoisia ideoita Katajokan elävöittämiseksi.

Katajanokankatu 4F
Alena 040-7159757
ma-pe 11-18
Katja 040-0485075
ke. ja pe. 12-17
muina aikoina sopimuksen mukaan
soittaa ja sovimme sopiva aika!

www.vaatturineula.fi

Täällä kupongilla 20% alennus mittatilauksesta
tai
10% alennus korjauspalvelusta.
Katajanokan Kaiku 2011
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Palveluhakemisto

Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy

Neptunus Apteekki

Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto & Co

Parturi-kampaamo Topics

KATAJANOKKA – SKATUDDEN
Kalliolanrinne 4 A 10
puh. 010 6669 180, fax. 09 8764 747
www.arkopj.fi

LIIKKEITÄ

AB-Sisustusvalaisin

Linnankatu 1
puh. 636 634
www.valaisin.net/absisustusvalaisin.htm

Kauppiaankatu 2
puh. 664 207, fax. 6872 5830
neptunusapteekki.fi

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 177 044, fax. 654 521
www.pohjanpelto.com

Kruunuvuorenkatu 15 A
puh. 656 613

-kirjaa on vielä muutama jäljellä seuraavissa
myyntipaikoissa
Puuterihuone

Ajanpesu

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Annikki Karvinen

Sisustusarkkitehdit
Mikko Juntura & Jukka Mäki

Raili Hulkkonen
Kauppiaankatu 7
puh. 0400 512 327

Luotsikatu 5
puh. 050 5865 426
www.arknieminen.fi

Lauri Putkonen

Luotsikatu 16
puh. 2709 1432
www.ajanpesu.com

Salon & Beaty Clinic Lunesis
Luotsikatu 5
puh. 044 2849 232
www.lunesis.fi

Pohjoisesplanadi 23
AKATEEMINEN
KIRJAKAUPPA,
puh. 010 2293 317, fax. 010 2293
319
Katajanokankatu 4
www.annikkikarvinen.fi
puh. 0500 504 240, 0400 556 565
Pohjois-Esplanadi 39 MEdIA-ALAN PALVELUJA
Arelalizza

puh. 044 2915 331
www.bicycleanhelsinki.com

KIINTEISTÖNHOITOA JA -VÄLITYSTÄ

Skatudden

Enterno Media Oy

5
RAVINTOLA WELLAMO, Luotsikatu
puh. 040 7732 484
Bicyclean Helsinki
Vyökatu 4 D
Vyökatu
9, Katajanokka enterno.fi

PANKKIPALVELUJA

Nordea

Katajanokka

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 010 2398 688
www.arelalizza.fi

Aleksanterinkatu 30
puh. 0200 3000
www.nordea.fi

MUITA PALVELUJA

Doppelmayr Finn Oy

Katajanokankatu 7
puh. 6844 300, 624 120

Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy ISA

Cimos Oy

Unioninkatu 18
puh. 020 7756 640, fax. 020 7756 641
www.rantamaki.com

Kruunuvuorenkatu 3
puh. 170 281, fax. 170 581
www.cimos.fi

Huom!
Hyvä lahjavinkki!

Lomaovi
Katajanokka
www.lomaovi.fi

Play-Off Oy Skatudden

Haraldin Kenkä

Katajanokan Huolto

Hati Ompelimo Korjauspalvelut

Kiinteistöhuolto Määttä Oy

Johan & Nyström

Kotikadun Kiinteistöpalvelu Oy

Katajanokan Kasino

LIIKENNE- JA MATKUSTUSPALVELUJA

Katajanokan Pizzapalvelu

Merikasarminkatu 4
puh. 6962 480, fax. 6962 4848
www.katajanokanhuolto.fi

Luotsikatu 11
puh. 044 2990 025
Luotsikatu 14
puh. 045 8632 144

Helsingin Liikevaatetus Oy

Kruunuvuorenkatu 7
puh. 660 437, 040 5898 081, fax. 660 437
www.liikevaatetus.fi

Koristerappausliike Rintala Ky

Sampsantie 50
puh. 0400 770 687
www.koristerappausrintala.websites.fi

puh. 0400 512 071

Satamakatu 2
puh. 0400 952 917
www.kiinteistohuoltomaatta.fi

Kanavaranta 7C
puh. 0207 416 670, fax. 0207 416 671
www.johanochnystrom.fi

Tehtaankatu 36 B
puh. 0400 449 369
www.kotikadunkiinteistopalvelu.fi

Laivastokatu 1
puh. 6128 6300
www.katajanokankasino.fi
Merikasarminkatu 7
puh. 175 384
www.katajanokanpizzapalvelu.fi

Olympiaranta 3
puh. 3101 621, fax. 3103 3802
www.portofhelsinki.fi

Oy Marnex Ab

puh. 123 51
Varaukset joka päivä 7.30-21
puh. 0600 415 77
www.vikingline.fi

Nomart
E Oy

nnen kansakoululaitoksen syntyä varattomien perheiden lapsilla ei ollut mahdollisuuksia saada edes
perusopetusta. Ensimmäinen yritys tähän suuntaan
Helsingissä oli neiti Bernströmin vuonna 1817 Katajanokalla aloittama koulu, jossa annettiin opetusta
köyhäinhoidon huostaan otetuille tytöille. Tästä kansanopetuksen edelläkävijästä on kuitenkin säilynyt tietoa vain erityisen niukasti. Helsingin köyhäinhoidon
vuoden 1814 ohjesäännössä edellytettiin, että lasten
on käytävä koulua oppiakseen kristinuskon lisäksi lukemaan äidinkielellä sekä tutustuakseen kirjoitus- ja
laskutaidon yksinkertaisimpiin perusteisiin. Koulua tuli
käydä työnteon ohessa.

Punkalive Oy

Carl Johan Granberg (1787-1868) oli merimies,
joka rantautui Katajanokalle 1842. Hän perusti nykyisen Rahapajankadun varrelle alkeiskoulun sekä pojille että tytöille. Hänen oppilaanaan oli mm. Aleksis
Stenvall, joka tuli Aleksis Kivenä tunnetuksi koko
Suomen kansalle. Kiven isoisäkin oli aikoinaan merimiehenä asunut Helsingissä. Aleksis sai itseoppineen
Granbergin tuvassa opetusta yhdessä parinkymmenen
muun oppilaan kanssa. Kuri oli kova, ja Ukko Granberg onkin mainittu yhtenä esikuvana Seitsemän veljeksen lukkarille.

KAUNEUS- JA TErVEYSPALVELUJA

Helsinki Clinic - esteettisen kirurgian
yksityissairaala
Merikasarminkatu 7
puh. 4289 1880
www.helsinkiclinic.fi

Kruunuvuorenkatu 9
puh. 050 362 7160
www.punkalive.fi

Gubben Granbergs stränga undervisning
tecknad av Rudolf Åkerblom. Bild i verket
Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar
(1881). Helsingfors stadsmuseum.

Signora Delizia

Granbergille kuuluu siis osakunnia kansalliskirjailijamme sivistämisestä. Myös Victor Pettersson
sai ensiopetuksensa Granbergin koulussa. Rudolf Åkerblomin piirros Granbergin koulusta perustunee paljolti juuri Petterssonin antamiin kuvauksiin.

Sisustusompelija Nurmiainen
Luotsikatu 4
puh. 040 5288 624
Aleksis Kivi. Kuva teoksesta Finland i 19de seklet.

Unelmaworks Oy
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Dementjeffs hus planerades av den unga arkitekten
J. Brynolf Blomqvist. I början av sin karriär hade han arbetat både i F. A. Sjöströms och i Theodor Höijers arkitektbyråer och nu fick han för första gången självständigt uppvisa sin förmåga på en av stadens mest synliga platser. Hörnhuset i fyra våningar representerar den
för tiden typiska, rikt utformade nyrenässansstilen. Fasaderna i de två högsta våningarna pryds av räfflade dubbelpilastrar. Hörnet som syn mot katedralen är avrundat och i de omgivande väggytorna har man fällt in stora prydnadsvaser. Också byggnadens
trapphus är prytt med rikhaltiga målningar.

Dementjeffin talon suunnittelija oli nuori arkkitehti J. Brynolf Blomqvist. Uransa alkuvaiheissa
alkuvaiheis hän oli työskennellyt sekä F. A. Sjöströmin että Theod
Theodor Höijerin arkkitehtitoimistoissa, ja nyt hän sai ensi kertaa
ker
osoittaa taitonsa itsenäisesti yhdellä kaupungin näkyvi
näkyvimmistä paikoista. Nelikerroksinen kulmarakennus edustaa
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suuria koristemaljakoita. Rakenmed ett tjugotal andra elever undervisning
den självpääportaikko on sekin rikkaasti m
maalärde Granberg. Disciplinen var hårdnuksen
och Gubben
lauksin
koristeltu.
Granberg har också nämnts som en förebild
till klocka-

Merikasarminkatu 9 A
puh. 769 023, 0400 412 097

öre folkskoleväsendets födelse hade medellösa familjers barn inte möjligheter att få ens grundundervisning. Det första försöket i denna riktning i Helsingfors var
den skola som fröken Bernström år 1817 startade på Skatudden. I skolan gavs undervisning åt flickor som omhändertagits av fattigvården. Om denna företrädare till folkskoleundervisningen har endast mycket knapphändiga uppgifter bevarats. I reglementet för Helsingfors fattigvård av
år 1814 förutsattes att barnen skulle gå i skola för att jämte
kristendomen lära sig läsa på modersmålet samt stifta bekantskap med skriv- och läskunskapens enklaste grunder. I
skola skulle man gå vid sidan av arbetet.

Kampaamo-Parturi Merituuli

Aleksis Kivi. Bilden ur boken Finland i 19de seklet.

Luotsikatu 16 A
puh. 050 3229 388
www.unelmaworks.com

Linnankatu 4
puh. 040 9611 060

Carl Johan Granberg (1787-1868) var en sjöman,
som 1842 ”tog i land” på Skatudden. Han grundade vid
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Vaatturiateljee Neula
Katajanokankatu 4F
puh. 0400 485 075
www.vaatturineula.fi

ren i Sju bröder.

Maaliskuussa 1885 tekivät Katajanokan
Katajanok

D
Granberg får alltså delvis hedernuudet
av attvaikuttajat
ha gett Dementjeff, Florin ja Diakonissalaitos
anomuk
yhdessä kaupungille anomuksen
vår nationalförfattare civilisations grunder.
Också Vicvesijohtoverkoston
ulottamiseksi Katajanok
Katajanokaltor Pettersson fick sin första undervisning
i Granbergs
le ja saivatkin
valtuustolta myönteisen päät
päätökskola. Rudolf Åkerbloms teckning av Granbergs
skola
sen.skildringar.
Aikaa kuitenkin kului ennen hankkee
hankkeen toteutumista.
torde i hög grad bygga på just Petterssons
Sen sijaan Dementjeffin talo oli Helsingin eensimmäisiä sähköistettyjä kiinteistöjä. Höyrykoneen käyttämästä
käyttä
dynamosta saatiin sähköä pian talon valmistuttua jja siitä toimitettiin virtaa myös katedraalin pihavaloihin.
pihavaloihin Uusi aika teki
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tuloaan Katajanokalle.

Katajanokankatu 4 A 16
puh. 661 001
www.katajanokanfysiatriasema.com
Dementjeffin talon uusrenessanssijulkisivut muodostavat vaikuttavan taustan Uspenskin katedraalille.

Kirjan
Luotsikatu 3 hinta on 69 €.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin
puh. 6229 040

Luotsikatu 12 A
puh. 6221 996, 040 7304 209
www.everestyeti.fi

Ravintola Jailbird

Katajanokan Fysikaalinen Hoitolaitos
Merisotilaankatu 3
puh. 629 284
www.skatankunto.fi

Luotsikatu 2
puh. 625 885, fax. 7545 160
www.kauneushoitola.eu

Satamakatu 2.ssa sijaitseva Enen oli valmistuessaan vuonna 1897 Katajanokan ensimmäinen yhtiömuotoinen kerrostalo. Rikkaasti jäsennelty
rakennus on arkkitehtiprofessori Gustaf Nyströmin käsialaa.
Enen vid Hamngatan 2 var då huset blev färdigt 1897 Skatuddens första
våningshus i bolagsform. Den väldisponerade byggnaden bär arkitekturprofessor Gustaf Nyströms handstil.

Best Western Premier Hotel Katajanokka
Merikasarminkatu 1a
puh. 686 450
www.bwkatajanokka.fi
Filosofian maisteri, arkeologi Björn Cederhvarf kuvasi ahkerasti asuinympäristöään 1900-luvun alkuvuosina. Tässä perheen lapset Satamakadulla, taustanaan
vasemmalla Enen ja oikealla Tallbergin ja Aeoluksen talot. Kuva Museovirasto.

Filosofie magister, arkeologen Björn Cederhvarf fotograferade flitigt sin boendemiljö under 1900-talets första år. Här familjens barn på Hamngatan med till
vänster huset Enen och till höger Tallbergs och Aeolus hus som bakgrund. Bild Museiverket.

Ravintola Nokka

Kanavaranta 7F
puh. 6128 5600
www.ravintolanokka.fi

Ravintola Sipuli

Dementjeffska husets fasader i nyrenässans bildar en verkningsfull fond
till Uspenskikatedralen.
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I mars 1885 gjorde Skatuddens nya makthavare
Dementjeff, Florin och Diakonissanstalten tillsammans en
ansökan till staden om att dra stadens vattenledningsnät
till Skatudden och de fick också ett positivt besked av fullmäktige. Det skulle dock dröja länge innan projektet kunde förverkligas. Däremot var Dementjeffs hus en av de första elektrifierade fastigheterna i Helsingfors. Av en ångdriven dynamo fick man elektricitet genast efter att huset
byggts färdigt och därifrån levererades el också till katedralens gatubelysning. Den nya tiden anmälde sin ankomst
till Skatudden.

Ravintola Everest

Katajanokan Fysiatriasema

Osta oma kappaleesiKatajanokan
tästäFysioterapia
upeasta
Luotsikatu 4 B
Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy
puh. 655 200
Vyökatu 6
Katajanokan
kuvauksesta
nyt!
puh. 6962 500, fax. 6962 5050
Kauneushoitola Marita Koskinen
SUUNNITTELUA

www.voutilainen.fi

Rahapajankatu 3
puh. 179 560, fax. 636 985
www.restaurantbellevue.com

Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen

I Gubben Granbergs skola

Satamakatu 5

Katedralens granntomt, Myntgatan 1, hade 1877
inköpts för den ortodoxa kyrkans prästgårds räkning. Staden utsatte en viss termin under vilken tomten skulle bebyggas. Ritningarna beställdes av Constantin Kiseleff, men
finansieringen kunde inte arrangeras och församlingen blev
tvungen att sälja tomten åt handelsmannen Grigori Dementjeff för 10 000 mark. Lasse Rautela har i sin bok om
Dementjeffs stenhus 1885-1985 i detalj belyst husets och
det till huset anslutna personernas öden. Dementjeff hade
som byggnadsentreprenör deltagit i byggandet av Sveaborg
och därmed blivit mycket förmögen. Liksom Wavulin var
också han en aktiv medlem av den ortodoxa församlingen
och han verkade bl.a. som Uspenskikatedralens kyrkvärd.
Han erhöll kommerseråds titel 1885, samma år som stenhuset stod färdigt.

1, oli osKatedraalin naapuritontti, Rahapajankatu
Rahapaj
tettu 1877 ortodoksisen seurakunnan pappilaa
pappi varten. Kautontti oli rakennetpunki asetti määräajan, jonka kuluessa ton
Kiseleffiltä, mutta
tava. Piirustukset tilattiin Constantin Ki
myymään
rahoitusta ei saatu kuntoon ja seurakunta joutui
j
tontin kauppias Grigori Dementjeffille 10 000 markalla.
kiwikartano
Lasse Raustela on kirjassaan Dementjeffin
Dementjef
1885-1985 seikkaperäisesti valottanut talon
talo ja siihen liittyvien henkilöiden vaiheita. Dementjeff oli
o rakennusurakoitsijana osallistunut Viaporin rakentam
rakentamiseen ja vaurastunut huomattavasti. Wavulinin tavoin hä
hänkin oli aktiivinen ortodoksisen seurakunnan jäsen toimien
toimi mm. Uspenskin katedraalin isännöitsijänä. Kauppaneuvo
Kauppaneuvoksen arvon hän
sai 1885, samana vuonna kun kivitalo valm
valmistui.

Ukko Granbergin ankaraa opetusta Rudolf
Åkerblomin kuvaamana. Kuva teoksesta
Bilder ur Skatuddslifvet i forna dagar
(1881). Helsingin kaupunginmuseo.

Tervetuloa inspiroitumaan!

Ravintola Bellevue
sin skola. Denna byggnad är en del av det år 1913 färdigblivna av arkitekt Lars Sonck ritade huset. För Florin var
adressen träffande för hans far hade verkat som direktör
vid Finlands bank. Florin var såsom Wavulin en av Helsingfors första stadsfullmäktigemedlemmar. Tillsamman
med sin hustru var han också en ivrig utövare av fotografikonsten.

kouluaan, kolmikerroksisen kivitalon arkkitehti
arkk
Evert Lagerspetzin piirustusten mukaan. Tämä ra
rakennus on osa
vuonna 1913 valmistunutta, arkkitehti Lar
Lars Sonckin suunnittelemaa kerrostaloa. Florinille osoite oli
o osuva, olihan
johtaja. Florin itse oli
hänen isänsä ollut Suomen Pankin johtaj
Wavulinin tavoin Helsingin ensimmäisiä kaupunginvaltuuka
tettuja. Yhdessä vaimonsa kanssa hän oli
ol myös innokas
valokuvauksen harrastaja.

Merikasarminkatu 6
puh. 661 477, fax. 663 728
www.nomart.fi

Uusi Punkalive Solutions Store
palvelee osoitteessa
Eteläesplanadi 20, Helsinki.

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 010 7664 190, fax. 010 7664 199
www.oluthuone.fi

Viking Line, Katajanokan terminaali

Luotsikatu 14
puh.
7001
9800, fax.
7001 9802
Ukko
Granbergin
koulussa
www.marnex.fi

Punkalive valmistaa vapaamuotoisia
kalusteita ja elementtejä patentoidulla
teknologialla. Tuotantomme on sekä
taloudellisesti että ekologisesti kestävän
kehityksen mukaista.

Pivnice Pošeidon

Kuva / bild: Lauri Putkonen

Luotsikatu 4A
puh. 040 5266 256

Punkaliven luonnonmukaiset, kauniit
ja omintakeiset tuotteet täydentävät
mitä erilaisimpia sisustustyylejä ja
-ympäristöjä sekä vievät käyttäjänsä
lähelle pohjoismaista luontomaisemaa.

rAVINTOLAT

Satama
Upeassa teoksessa Helsingin
on 140
sivua ja Yli 300 valokuvaa!

Luotsitar Oy

LÄHEMPÄNÄ LUONTOA

Kuva / bild: Lauri Putkonen.

Kanavaranta 7
puh. 6128 5500
www.ravintolasipuli.fi
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Ravintola Wellamo
Vyökatu 9, pääty
puh. 663 139
www.wellamo.fi

Osta ennent!
kuin loppuva
Simon kahvio

Satamakatu 5
puh. 6924 876

www.punkalive.fi

Emme tunne tulevaisuutta,
mutta matkaamme sinne rohkeasti
Teemme sen merta kunnioittaen ja kanssamatkustajista huolehtien. Haluamme työskennellä kirkkaamman veden,
raikkaamman ilman ja tyytyväisempien ihmisten puolesta. Me teemme kaikkemme, että voimme seilata
pohjoisella Itämerellä vielä pitkään.

