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ITÄMEREN ILOISIN LAIVASTO KASVAA!
Viking XPRS aloittaa Helsingin ja Tallinnan välisen ympärivuotisen
liikenteen maaliskuussa 2008. Uusi laiva vie sinut sujuvasti Helsingin
keskustasta Tallinnan keskustaan.
Hyppää kyytiin ja nauti matkastasi shoppaillen, herkutellen ja tanssien.
Ystävällinen palvelu sisältyy hintaan!

Varaukset: www.vikingline.ﬁ tai puh. 0600-41577 (1,64/vastattu puhelu + pvm/mpm).
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Tämä Katajanokan Kaiun 46. 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
maksamalla jäsenmaksu tilille: Nordea 101830-76242
Jäsenmaksut 2007: Vuosijäsenet 15 e, yhteisöjäsenet 50 e
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PUHEENJOHTAJALTA

atajanokkaseuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen.
Asukkaiden etujärjestönä pyrimme
vaikuttamaan kaupunginosamme
suunnitteluun ja rakentamiseen.

K

kaupungin suuntaan jo ensi tammikuun 15. päivänä, jolloin ylipormestari
Jussi Pajunen tulee pitämään asukasillan Katajanokan koululle mukanaan
koko kaarti johtavia virkamiehiä. Tammikuun lopulla pääsemme samassa
paikassa kuulemaan, miten hätäkeskuksen rakentaminen edistyy.

Viime vuosina täällä on ollutkin vilskettä. Mastokadun kortteli on kohonnut satama-alueen naapuriksi: upean
uljaaltahan se näyttää nyt, kun pihakin on viimeistelty. Toivottavasti uudet asukkaat ovat onnellisesti kotiutuneet tuuliselle saarellemme.

Perinteet ja yhteisöllisyyden tunne
edistävät viihtyvyyttä. Ensi vuonna 60
vuotta täyttävää Katajanokan ympäristöjuoksua pidetään yhä tärkeänä tapahtumana. Vuosi sitten alkaneet Kinokka-sunnuntai-iltapäivät Kino K13:ssa ovat koonneet meitä yhteen laatuelokuvien merkeissä. Toivon myös
tästä vapaaehtoisesta innostuksesta
syntyneen toiminnan kestävän ja muodostuvan osaksi perinteitämme. Ilokseni olen myös huomannut, että kotisivumme www.skatta.ﬁ on löydetty ja
varsinkin keskustelupalstaa pidetään
tarpeellisena kanavana epäkohtien esilletuomiseksi.

Vuosi sitten menetetyn Merikadettikoulun paikalle rakentuu myös iso
asuinkerrostalo. Aika parantanee haavat ja joka tapauksessa aiomme toivottaa taloon muuttavat uudet asukkaat
tervetulleeksi. Myös satama-alueella
rakennetaan: terminaalia laajennetaan
ja uusi autotarkastusrakennus korvaa
vanhan. Valtakunnallisen hätäkeskuksen salaisten huoltoreittien kaivaminen
halki saaremme järisyttää peruskalliotamme vielä pitkälle ensi vuoteen. Siedämme senkin, onhan kyseessä meidänkin kannaltamme tärkeä hanke.

röivien yleisten puistoalueiden suunnittelua. Toivomme asukkaiden voivan
kokea puistoalueet jatkossa omikseen
eikä vain osaksi hotellin edustuspihaa.
Linnanpuiston suunnittelu etenee, joskin Linnanpuiston ja Katajanokan alaasteen välisen aidan kaatamista joudumme vielä hetken odottamaan. Harras toiveemme olisi, että voisimme vaikuttaa myös puistossa tyhjillään olevan
rakennuksen käyttötarkoitukseen. Olisiko aivan utopiatoive, että siitä tarjoutuisi tiloja myös meille asukkaille?

Kaupunginosamme ydinosaa toistasataa vuotta tiukasti sulkenut vankilanmuuri on avautunut; muuriaukkojen ansiosta näkymät ovat yllättävästi
avartuneet. Vankilarakennus on muuttunut korkeatasoiseksi, silti helposti lähestyttäväksi hotelliksi. Seuran johtokunta seuraa tiiviisti hotellia ympä-

Kaupungin on kehityttävä, jotta se
pysyisi elävänä. Kehittämisessä tulee
kuitenkin ottaa asukkaiden mielipiteitä
huomioon. Seura järjestää ajankohtaisista ympäristöämme koskevista asioista kokouksia ja yleisötilaisuuksia.
Meille kaikille tarjoutuu hyvä tilaisuus
esittää toiveitamme ja tuntojamme

Seura toimii yhteiseksi hyväksi vapaaehtoisvoimin. Sen toivoisi yhä useamman asukkaan tuntevan omakseen.
Mitä suurempi joukko meitä on, sitä
vaikutusvaltaisempana ja voimakkaampana pystymme saavuttamaan yhdessä
sovittavat tavoitteet. Katajanokkaseuran seuraava vuosikokous on helmikuun lopulla. Tervetuloa mukaan.
Katajanokalla 18.11.2007
Tuula Palaste-Eerola

Unto Järvinen - Katajanokan luonnon tuntija on poissa
Katajanokkaseuran johtokunnan jäsen, lehti- ja luontokuvaajana elämäntyönsä tehnyt Unto Järvinen
menehtyi äkillisesti sairauskohtaukseen syyskuun 5.päivän vastaisena yönä 65 -vuotiaana. Edellisenä
iltana hän oli osallistunut rauhalliseen ja hyväntahtoiseen tyyliinsä toimitsijana ja ajanottajana perinteiseen Katajanokan ympärijuoksuun; yllättäen hänen kohdallaan aika loppui siihen iltaan.
Katajanokkaseuran johtokuntaan hänet valittiin vuonna 2004. Hän oli mukana innolla kaikissa seuran
järjestämissä kotiseutuprojekteissa, esim. vuonna 2005 vankilassa pidetyn seuran 60-vuotisjuhliin
liittyvän valokuvanäyttelyn kokoamisessa hänen työpanoksensa oli merkittävä. Ympäristötoimikunnan
jäsenenä Unto Järvinen paneutui Katajanokan ympäristön tilaan sekä luonnon ilmiöihin, etenkin lintujen elämän tarkkailuun.
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Art nouveau

Katajanokka - art nouveau -alueemme
Katajanokan vanha asuinalue on ainutlaatuinen ja hyvin
säilynyt esimerkki 1900-luvun alun art nouveau tai
jugend -arkkitehtuurista sekä Suomen että Euroopan
mittakaavassa.Vaikka alue on tänään arvotettu korkealle,
aina ei näin ole ollut.

K

atajanokka oli tyypillistä köyhän väestönosan
esikaupunkialuetta 1800-luvun alkupuolella.
Niemen länsiosan rakentuminen tapahtui
spontaanisti. Asukkaat olivat lähinnä kalastajia ja merimiehiä, joiden talot olivat vaatimattomia
puurakennuksia. Alueen itäosaan sijoitettiin venäläinen kasarmialue. C. L. Engelin suunnittelema Merikasarmi valmistui 1820-luvulla ja vankila 1830-luvulla.
Samoihin aikoihin
Helsingin päättäjien
katseet kääntyivät Katajanokan suuntaan ja
puurakennukset saivat
purkutuomion. Tavoitteena oli kivirakenteinen edustava kaupunginosa. Pakkolunastuksen täytäntöönpano kesti kuitenkin
aina 1870-luvun loppuun asti. Uspenskin
katedraali ja rahapaja
rakennettiin 1860-luvulla. 1870-luvulla kirkon läheisyyteen nousi
muutama kivirakenteinen asuintalo. Itäosa kasarmija vankila-alueineen kehittyi kaupungista erillään.
Helsinki kasvoi voimakkaasti 1870-luvulta lähtien.
Teollisuuden ja kaupan kasvua vauhditti vastikään
saatu elinkeinovapaus. Talouskasvun myötä myös kaupungin väestön määrä kohosi huimaa vauhtia. Vuonna
1870 asukasluku oli 30 000 ja vuonna 1900 se ylitti
kansainvälisen luokituksen mukaisen suurkaupungin,
100 000 asukkaan rajan. Kaupunki laajeni, kasvoi korkeutta ja muuttui kaupunkirakenteeltaan. Hallinnossa
talouselämän vaatimukset nousivat kehittämisessä tärkeimmälle sijalle. Tavoite oli suursataman rakentaminen kaupunkiin.

Suursatama ja Katajanokan asemakaavoitus
1800-luvun lopulta lähtien Katajanokan kaavoitus liit4

tyi laajempaan, kaupungin satamaolojen kehittämiseen tähdänneeseen ohjelmaan. Talouskasvu, merenkulun kehitys höyrylaivaliikenteen seurauksena sekä
rautatieliikenne asettivat satamille aivan uusia vaatimuksia. Helsingin Eteläsataman laajentamista ja nykyaikaistamista pidettiin kaupungin elinkeinoelämän
kannalta välttämättömänä. Katajanokka sopi parhaiten laajentumissuunnaksi. Laiturialue voitiin siellä
maantäyttöjen avulla ulottaa niin pitkälle, että veden
syvyys riitti valtamerialuksillekin. Lisäksi alue sijaitsi
lähellä kaupungin keskustaa, ja rautatieyhteyden rakentaminen sinne oli mahdollista. Aiemmin aluetta
oli haluttu kehittää edustavaksi kivirakenteiseksi kaupunginosaksi. Nyt sataman käytännölliset tarpeet olivat ensisijaiset ja
määräsivät suunnitelman sisällön.
Insinööri Theodor Tallqvist laati
alueelle asemakaavan 1882. Siinä Katajanokan etelä- ja
pohjoisranta oli varattu satamalle.
Merta oli täytetty
runsaasti laitureita
varten ja alueelle oli
johdettu rautatiekiskot. Tiivis asuinalue oli sijoitettu satama-alueiden väliin. Kaavassa oli sivuutettu täysin esteettiset näkökohdat. Tehokkuus,
käytännöllisyys ja talouselämän tarpeet ohjasivat
suunnittelua. Tätä asemakaavaa ei kuitenkaan toteutettu sellaisenaan.
Kaupungininsinööri Herman Norrmén laati Tallqvistin suunnitelman pohjalta lopullisen asemakaavan, joka vahvistettiin 1895. Se oli yksi myöhäisimpiä
esimerkkejä vuosisadan jälkipuolen jäykästä insinöörikaavoituksesta, jossa käytännöllisyys ja taloudelliset
arvot olivat ensisijaisia. Asemakaava ei ottanut huomioon alueen kallioisia vaihtelevia maaston muotoja,
vaan kadut oli linjattu suoriksi. Kaupunkirakenne perustui suoriin katuihin ja suuriin umpikortteleihin.
Puistoille tai aukioille ei asemakaavassa ollut paikkaa.
Kaupunkisuunnittelusta taideluomana ei ollut kysymys.
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Luotsikatu Katajanokalla 1905. Oikealla näkyy As Oy Norma (suunn. Arkkitehtitoimisto von Essen, Kallio & Ikäläinen 1904) ja
siitä vasemmalla As Oy Eol (suunn. Gesellius, Lindgren, Saarinen 1903). Foto Nils Wasastjerna 1905, HKM KA.

Samoihin aikoihin kaupunkisuunnittelussa ihanteeksi tulivat Camillo Sitten (1843-1903) teoksessaan
”Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen” (1889) esittämät ajatukset maalauksellisesta
kaupunkikuvasta. Kaavoituksen mallia haettiin keskiaikaisesta kaupunkirakenteesta, sen torni- ja päätyaiheista ja ristikkorakenteista sekä vaihtelevista katunäkymistä. Puistoilla ja aukioilla oli merkittävä
osuus sitteläisessä kaupunkisuunnittelussa, mutta
myös vapaasti maaston muotoja mukailevalla katuverkolla.
Vain kolme vuotta Katajanokan kaavan vahvistamisen jälkeen virisi kiihkeä keskustelu kaupunkisuunnittelun tavoitteista ja arkkitehtien roolista asemakaavoituksessa. Sen aloitti Camillo Sitten ajatuksiin perehtynyt nuori arkkitehti Lars Sonck, joka 1898 julkaistussa artikkelissaan ”Modern vandalism” tuomitsi
insinöörien kaavamaisesti suunnittelemat kaupunkimiljööt. Katajanokkaa hän piti malliesimerkkinä jäykällä kaavoituksella pilatusta kaupunginosasta. Aikalaisarkkitehdit pitivät Katajanokan uutta asuinaluetta
kaupunkisuunnittelun näkökulmasta huonona formaalisena esimerkkinä, jossa ei oltu otettu huomioon
asukkaiden vapaa-ajanviettopaikkoja eikä luontoa.
Myös arkkitehtuurin runsas muotokieli oli arvostelun kohteena vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kritiikki Katajanokan rakennusten muotokieltä
kohtaan johtui arkkitehtuurin uusista virtauksista, rationalismista ja klassismin paluusta. Rikkaasta ja ”kurittomasta romantiikasta” siirryttiin kohti suurempaa
klassisuutta ja kuria.

Katajanokan asuinalue
Katajanokan asuinalue koostui kuudesta suuresta ja
kahdesta pienemmästä korttelista niemen korkeim-

malla kallioisella paikalla. Kaupunki aloitti tonttien
myynnin rakentajille jo 1896 ja myi vuosina 1896-1905
yhteensä 44 tonttia, joista noin puolet vaihtoi uudelleen omistajaa vuosien 1901-1910 kuluessa. Erityisesti Katajanokan asuintontit olivat tonttikeinottelun
kohteina.
Rakennustoiminta oli käynnistynyt jo ennen vuosisadan vaihdetta, jolloin rakennettiin kolme asuinrakennusta. Muut asuinkerrostalot valmistuivat vuoteen 1913 mennessä. Rakennuttajina olivat useimmiten asunto-osakeyhtiöt, mikä tuli mahdolliseksi vuoden 1896 asunto-osakeyhtiölain säätämisen jälkeen.
Asukkaat kuuluivat pääosin keskiluokkaan tai säätyläistöön, jolla oli palveluskuntaa. Rakennuksissa saattoi asua alivuokralaisina, kellarikerroksissa tai muuten pienissä asunnoissa myös työväestöä. Heidän
asuinolonsa olivat aivan toisenlaiset kuin asuntojen
omistajien.
Katajanokka saneerattiin kokonaisuudessaan köyhän väestönosan asuinalueesta virkamieskunnan ja
porvariston reviiriksi. Tämä tapahtui ensimmäisen
kerran Helsingin historiassa. Entisestä slummista tuli
arvostettu paremman väen asuinalue. Länsiosaan
muodostui kaksi toisistaan poikkeavaa miljöötä –
asuinkerrostalojen tiivis ryhmä ja satama, joka makasiineineen ja laitureineen kattoi koko eteläisen vyöhykkeen.
Katajanokan laiturille rakennettiin linnamainen
Tulli- ja pakkahuone professori, arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnitelmien mukaan. Rakennus valmistui
1901. Arkkitehti Selim A. Lindqvist suunnitteli 140
metriä pitkän rautabetonirunkoisen Warranttimakasiinin, arkkitehti Lars Sonck suunnitteli julkisivut.
Monumentaalinen tullivarasto rakennettiin kolmessa
vaiheessa, joista ensimmäinen valmistui 1913.
Katajanokan Kaiku 
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Art nouveau
Asuinalueella toisiinsa kiinni sijoitetut kadunvarren rakennukset muodostivat umpikorttelit, joiden
sisäosiin rakennettiin pihasiipiä ja talousrakennuksia.
Talojen pihat erotettiin muurein toisistaan. Kortte-

leiden sisäosista muodostui ahtaita ja asuinalueesta
kokonaisuutena hyvin tiivis.
Suomalaisen art nouveaun alkuna on pidetty Katajanokalle vuosina 1896-97 suunniteltua kauppias Julius Tallbergin asuintaloa (Satamakatu 7). Rakennuksen suunnittelivat arkkitehtiopiskelijat Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He olivat
voittaneet sekä ensimmäisen että toisen palkinnon
suunnittelusta järjestetyssä kilpailussa. Asuintalon julkisivut oli jäsennelty päätyaihein ja erkkerein. Pohjakerros verhottiin graniitilla, muutoin talossa oli vaalea rappaus. Rakennusta leimasi linnamainen goottilaisuus henkien keskiaikaa.
Tallbergin talossa oli jo niitä piirteitä, jotka olivat
ominaisia myös Katajanokan myöhemmissä rakennuksissa. Näitä piirteitä olivat: korostettu kulmaosa
ja goottilaismuotoisten päätykolmioiden rikkoma
räystäslinja, erkkerit, ikkunoiden ryhmittely huonetiloja vastaavasti ja ikkunoiden erikokoisuus ja erimuotoisuus sekä seinäpintojen vaalea rappaus ja graniitilla verhottu sokkeli. Ritva Wäreen mukaan arkkitehtuurin lähtökohdat olivat kansainvälisiä - wieniläinen sesessionismi, jota Suomessa nimitettiin Wagner-koulun arkkitehtuuriksi.

Pihasiipiä ja –rakennuksia Katajanokan korttelin 139 sisältä.
Foto Volker von Bonin 1974, HKM KA.

Tallbergin asuintalo ja As Oy Aeolus, jonka suunnitteli arkkitehti
Selim A. Lindqvist 1903. Foto
Nils Wasastjerna 1905. HKM KA.
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Katajanokalle nousi 1900-luvun alkuvuosina visuaalisesti yhtenäinen kaupunginosa. Asunto-osakeyhtiöiden omistamat kerrostalot ilmensivät arkkitehtuurin ajanmukaisia tavoitteita: maalauksellisen vaihtelevaa katukuvaa, jossa rakennuksilla, niiden vesikatoilla ja julkisivujen plastisella muotoilulla oli tärkeä
merkitys. Rakennuksissa oli viittauksia historialliseen
linna-arkkitehtuuriin. Julkisivujen yksinkertaisuutta
ja vaaleutta pidettiin modernina. Kansainvälisestä art
nouveausta omaksuttujen koristeaiheiden lisäksi osa
oli Suomen luontoon kuuluvia, kuten karhut, joutsenet ja pöllöt.
Arkkitehtuurissa ihanteena oli myös kokonaistaideteos ”Gesamtkunstverk”,
johon kuuluivat niin rakennusten ulkoasu, sisätilat kuin sisustuskin. Asuntojen suunnittelun ihan- Maalauksellinen keskiaikaisvaikutteinen kaupunkinäkymä.
teena oli kodikkuus ja viih- Foto Juho Nurmi 2007, HKM KA.
tyisyys edustamisen sijasta.
”Huoneiston” tilalle tuli asuinkerrostalosta on arkkitehtikolmikko Gesellius,
”koti”. Asuntojen valoisuus Lindgren ja Saarisen vuonna 1901 suunnittelema
pyrittiin maksimoimaan Olofsborg. Sen seinät ovat vaaleankeltaiset ja sileäksi
vähentämällä asuinkerros- rapatut, sokkeli ja sisäänkäyntien holvaukset on vertalojen runkosyvyyttä ja hottu luonnonkivin. Epäsäännöllisyys on julkisivua
suurentamalla ikkunoita. hallitseva piirre. Huomiota herättävä yksityiskohta on
Julkisivujen suunnittelu paksu, pyöreää linnantornia muistuttava torni. Kalähti pohjakaavoista, sisältä dun puolen ulko-ovet on koristeltu aikakaudelle omiulospäin.
naisin lintu- ja kasviaihein. Asuinalue on säilyttänyt
Alueen länsiosan asuin- hyvin alkuperäisen asunsa ja luonteensa. Sinne on
rakennusten suunnittelijoita oli kaikkiaan reilut
kaksikymmentä, niin arkkitehteja kuin rakennusmestareita. Tuotteliain toimisto oli arkkitehtien Werner von Essen ja Kauno S.
Kallion ja rakennusmestari
Katajanokan art nouveau
Emmanuel Ikäläisen yhtei–arkkitehtuurin yksityiskoh- nen toimisto. He suunnittia. Foto Juho Nurmi 2007, telivat Katajanokalle kahHKM KA.
deksan asuinrakennusta.
Nimekkäimpiä suunnittelijoista olivat arkkitehtikolmikko Gesellius, Lindgren, Saarinen - (Olofsborg
1903 ja Eol 1902 ) ja Arkkitehtitoimisto Usko Nyström, Petrelius ja Penttilä (Asunto-osakeyhtiö Kataja
1902).
Hyvä esimerkki art nouveau rakennuksesta ja sen As Oy Olofsborg Luotsikatu 7, suunn. Gesellius, Lindgren,
näyttävimmästä tyypistä kulmatontille rakennetusta Saarinen 1902. Foto Juho Nurmi 2007, HKM KA.
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Art nouveau
rakennettu vain muutamia yksittäisiä rakennuksia
1900-luvun alun rakennusvaiheen jälkeen.
1970-luvulle asti aluetta kehitettiin lähinnä tavaraliikenteen ehdoilla, mikä johti sekä liikenneongelmiin
että asuinrakennusten muuttumiseen toimistotaloiksi.
Satamatoimintojen muutos tavaraliikenteestä matkustajaliikenteeseen muutti myös asuinalueen takaisin
asuinkäyttöön.
Katajanokan art nouveau asuinalue on määritelty
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Lisäksi vanhan asuinalueen lähes kaikki kadunvarsirakennukset suojeltiin asemakaavalla vuonna 1984. Asemakaavaan sisältyy myös
määräys porrashuoneiden suojelusta. Piharakennukset ja osa pihasiivistä jäivät vaille suojelumerkintää.
Syynä oli se, että tuolloin haluttiin säilyttää mahdollisuus nykyistä avarampien piha-alueiden luomiseen.
Tämän päivän näkökulmasta arvokkaita eivät ole ai- Luotsikatu 4:n porrashuone (1902) alkuperäisine kiinteine
noastaan katufasadit ja kaupunkikuva, vaan myös pi- sisustuksineen. Foto Kari Hakli 1972, HKM KA.
hasiivet ja piharakennukset. Tiiviisti rakennetut korttelit ovat suojelun arvoisia ja historiallisesti arvok- viin ratkaisuihin. Esimerkkinä on Asunto-osakeyhtiö
kaita kokonaisuuksia. Kortteleiden sisäosat kertovat Norma, jonka hissistä syntyi rakennussuojelukiista,
Katajanokan ja Helsingin rakentamisen historiasta ja koska rakennuslautakunta oli antanut ns. jälkiasenyhdessä kadunvarsirakennusten kanssa välittävät to- nushissin rakentamiselle luvan kaupunkisuunnittelutuudellisemman kuvan kaupungin kehityksestä.
viraston ja kaupunginmuseon kielteisistä lausunnoista
Helsingin kaupunginmuseo, sen kulttuuriympäris- huolimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöktöyksikkö toimii Helsingissä rakennussuojeluviran- sen (2007) mukaan kaavan suojelumääräyksestä poikomaisena, joka ottaa kantaa sekä kaavoitukseen että keamisen salliminen kuuluu ympäristökeskuksen toikulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säi- mivaltaan ei rakennuslautakunnan.
lyttämis- ja korjauskysymyksiin.
Hissien lisäksi alueella on ollut kohteita, joissa alTämän päivän rakennussuojelun ongelmat Kataja- kuperäiset puuikkunat halutaan vaihtaa uusiksi puunokalla keskittyvät pääosin vanhojen asuinrakennus- alumiini-ikkunoiksi, joille ei ainakaan viime vuosina
ten uudistamiseen ja ullakkorakentamiseen. Alkuaan ole myönnetty rakennuslupaa.
hissittömiin porrashuoneisiin halutaan lisätä uudet
Katajanokka on arvostettu asuinalue ja sen kulthissit. Vallitsevin tapa Helsingissä on, että uudelle his- tuurihistorialliset arvot ovat laajasti tunnustettu. Kuisille leikataan tila porrassyöksyjen väliin. Kaupunki tenkin tänä päivänä art nouveau –arkkitehtuuri ymja valtio myös tukevat rahallisesti asuntoyhtiöitä, jotka märretään paljolti vain rikkaana kaupunkikuvana ei
rakentavat vanhaan hissittömään kerrostaloon uuden kokonaisuutena, jossa kaikki osat ovat arvokkaita, sihissin. Kokonaistaideteoksiksi suunniteltuihin porras- sätilat, rakenteet, yksityiskohdat ja materiaalit. Kauhuoneisiin uuden hissin sijoittaminen eittämättä tu- punginmuseon tavoitteena on säilyttää tämä art nouhoaa porrashuoneen tilallisen kokonaisuuden, sen va- veau asuinalue mahdollisimman autenttisena myös
laistusolosuhteet ja alkuperäisiä rakennusosia lopul- seuraaville sukupolville.
Anne Mäkinen FT
lisesti. Vaikka porrashuoneet ovat kaavassa suojeltuja
kulttuuriympäristöyksikön
sisätiloja, siitä huolimatta hissejä
päällikkö
halutaan rakentaa. Rahallisten avus- Artikkeli on muokattu esitelmästä ”KatajaHelsingin kaupunginmuseo
tusten ehtona pidetään lähes poik- nokka – an Art Nouveau District. Questions
keuksetta 100 % esteettömyyttä, Conserning Urban Quality and Protection”,
jonka pidin Réseau Art Nouveau Networkin semikä johtaa rakennussuojelun ja minaarissa Italian Comossa toukokuussa 2007.
säilyttämisen kannalta huonoihin ja Helsingin kaupunginmuseo on jäsenenä tässä
alkuperäistä arkkitehtuuria tuhoa- kansainvälisessä art nouveau –verkostossa.
8
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Tunnelmia
Katajanokalla
Suomen
itsenäisyyden
sarastaessa 1917
Ensimmäinen maailmansota oli runnellut Eurooppaa
jo kolme vuotta. Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa Helsingissä elettiin sotatilalakien puristuksessa saksalaisten maihinnousua peläten ja odottaen.
Katukuvaa leimasi Venäjän armeijan ja laivaston näkyvä
ja raskas läsnäolo. Katajanokan uusien kerrostalojen
valot oli suljettu pimennysverhojen taakse. Lokakuun
vallankumous Pietarissa käynnisti Suomessa vapautumisprosessin. Seurauksena annettiin itsenäisyysjulistus
90 vuotta sitten.

K

atajanokalla elettiin joulukuussa 1917 jo neljättä sotatalvea. Poikkeustilamääräysten
vuoksi talojen ikkunat oli iltaisin peitettävä
pimennysverhoin. Kun Katajanokalta katsoi merelle vaikkapa etelään Kruunuvuorenselälle, näkyi kymmenittäin venäläisiä sotalaivoja mustaa kivihiilisavua tupruttaen ja tykkitornit valmiina ampumaan maihinousua yrittävää vihollista vastaan. Kaduilla parveili tuhansittain vallankumoushuuman villitsemiä sotilaita, lähinnä matruuseja. Syksyn mittaan
Katajanokalla oli nähty useita upseerimurhia. Ratsastavat kasakkapatrullit yrittivät epätoivoisesti ylläpitää
järjestystä kaduilla. Tavallisten ihmisten arki oli täynnä
kasvavaa pelkoa ja ahdistusta.
Miinakenttien suojassa Helsinki sai olla loitolla taistelukentistä, samalla kertaa elettiin sodassa ja sen ulkopuolella. Arkielämään kuuluneet sotavuodet olivat
lyöneet leimansa: elettiin säännöstelytalouden niukkuutta, pulaa oli melkein kaikesta. Musta pörssi rehotti, ja suurkeinottelijat elelivät leveästi. Talveen varautumista synkisti paheneva halko- ja ruokapula. Viranomaisten oli ryhdyttävä “organisoimaan nälkää”,
kuten sanonta silloin kuului. Mielenosoituksia, lakkoja, jopa yleislakkokin oli ehditty kokea. Katujen kolmikieliset kyltit - ensin venäjäksi, sitten ruotsiksi ja
lopulta suomeksi - ja Viaporin sipulitorni muistuttivat katajanokkalaisille, kuka käytti isäntävaltaa kaupungissa.
Poliittisesti kaaosmaisissa ja jännittyneen odotta10

vissa tunnelmissa kaupungilla valmisteltiin pikkujoulua. Venäläinen sotaväki järjesteli jo läksiäisjuhliaan.
Suomalaisten omat järjestyskaartit - valkoisten suojeluskunta ja punaisten kaarti - tehostivat valmiuksiaan aseelliseen valtataisteluun. Joulukuun ensimmäisinä päivinä kaupunkia riepotteli hurja talvimyrsky.
Mielialoja kiristi vielä kovaa talvea enteilevä pakkanen: 4.12. mittari osoitti jo miinus kymmentä astetta.
Lokakuun vaaleilla valittu eduskunta joutui ns. Heimolan taloon kokoontuessaan tekemään pakon edessä
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monia kohtalokkaita poliittisia ratkaisuja. Joulukuun 4.
päivän täysistunnossa senaatin, maan hallituksen johtaja P.E Svinhufvud luki vaatimattomaan muotoon laaditun itsenäisyysjulistuksen, jonka eduskunnan ei-sosialistinen enemmistö hyväksyi kaksi päivää myöhemmin
6.12. Pakkassää oli jo vaihtunut suojaksi. Eduskunnan
ulkopuolella ratkaisu käynnisti sisällissodan lähtölaskennan. Satamassa kulkijat olivat panneet merkille ajan
muutoksen: viimeinenkin Pyhän Andreaksen lippu, Venäjän sotalaivaston lippu katosi sotalaivojen perästä, ja
tilalle vedettiin punainen vallankumouslippu. Muutoin

normaali adventtiaika oli alkanut perinteitä kunnioittaen. Itsenäisyyspäivän viettoa palkallisena vapaapäivänä
opeteltiin viettämään sitten vasta vuosia myöhemmin.

Erkki Leimu

Lähteitä:
Helsingin kaupungin historia
Keijo Kylävaara, Vuosi seitsemäntoista
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto
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Satama-alueella tehdään myös uusia liikennejärjestelyjä.

Helsingin satama on itämeren vilkkain matkustajasatama. Se kautta
matkanneiden määrä oli viime
vuonna runsas 8,5 miljoonaa matkustajaa, josta Katajanokan terminaalien kautta kulki 2,6 miljoonaa
matkustajaa.

Arkkitehti Gunnar Taucherin
suunnittelema Katajanokan terminaalirakennus on alun perin valmistunut vuonna 1937 tullimakasiiniksi. Rakennus muutettiin
vuonna 1976 matkustaja-terminaaliksi GTS Finnjetin aloittaessa liikenteen Helsingin ja Travemünden
välillä. Matkustajasiltoja jatkettiin
ja sisätiloja muutettiin vuonna
1980, kun Viking Linen MS Mariella aloitti liikenteen Tukholmaan.
Sittemmin matkustajasiltoja, maihinnoususiltoja ja laituria on muutettu useaan otteeseen.
GTS Finnjet lopetti liikennöinnin vuonna 2004. Nykyisin terminaalista liikennöi Viking Line päivittäin Tukholmaan ja Tallinnaan.
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Terminaaliin lisää hallitilaa
Uusi, nopea alus
liikenteeseen
Viking Line on tilannut Tallinnan
liikenteeseen ison ja nopean matkustaja-autolautan.
Se aloittaa liikennöinnin alkuvuodesta 2008. Uudessa XPRSaluksessa on 2500 matkustajapaikkaa ja autokansilla 1000 metriä
rahtikaistaa sekä 250 henkilöautopaikkaa.
Uusi matkustaja-autolautta liikennöi kaksi kertaa päivässä Tallinnaan ja viipyy Helsingin satamassa vain 1,5 tuntia.

Muutoksia
terminaalirakennuksessa ja
maihinnoususilloissa
Nykyiset terminaali-rakennuksen
hallitilat ovat lisääntyneelle matkustajamäärälle riittämättömät, joten niitä laajennetaan. Ylempi mat-

kustajasilta ja sinne johtava portaikko sekä vuonna 1999 rakennetun laajennusosan katto ja seinät
puretaan. Säilytettävän matkustajasillan ja terminaalirakennuksen
väliin rakennetaan uusi, terminaalirakennuksen korkuinen, teräsrunkoinen, lasiseinäinen ja -katteinen
halli, jonka sisällä uudet matkustajasillat ovat. Halli toimii matkustajien odotustilana sekä kulkureittinä
matkustajasilloille.
Uudet siltarakenteet ovat erillään
suojellusta rakennuksesta, joten
sen alkuperäinen julkisivu saadaan
kokonaan esiin hallin sisällä ja sitä
korostetaan valaistuksella. Tiilijulkisivu, joka on alttiina ankarille
merituulille ja sateelle, saa näin
myös sääsuojan.

Uusia liikennejärjestelyjä
Muutoksien yhteydessä satama-
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alueella tehdään myös uusia liikennejärjestelyjä.
Tukholman ja Tallinnan laivoihin menevä rekkaliikenne ohjataan
B- portin kautta.
Tukholmasta tulevat rekat ohjataan B- portin kautta katuverkkoon
kuten nykyisin.
Sen sijaan Tallinnasta tulevat rekat ohjataan Katajanokanlaituria
pitkin A- portin autta Satamakadulle ja sieltä edelleen Kanavakadulle.
Sekä Tukholman että Tallinnan
henkilö-, paketti- ja linja-autojen
laivaan menoliikenne ohjataan Cportin kautta. Tukholmasta tulevat
henkilö-, paketti- ja linja-autot ohjataan Katajanokanlaituria pitkin
A- portin kautta katuverkkoon kuten nykyisin.
Tallinnasta tulevat henkilö-, paketti- ja linja-autot ohjataan Cportin kautta Kanavakadulle.
Lisäksi terminaalin länsipuolella
olevaa ajoväylää levennetään rek-

kaliikenteen sujuvoittamiseksi.
Terminaalin edustan saatto-,
taksi- ja joukkoliikenteen järjestelyt säilyvät nykyisellään.
Nykyinen autotarkastusrakennus
on uusien liikennejärjestelyjen kannalta väärässä paikassa. Uusi autotarkastusrakennus rakennetaan n.
65 metriä koilliseen nykyisestä rakennuksesta. Rakennuksessa on
tarkastushalli, asiakaspalvelutilat
sekä saniteettitilat matkustajille ja
henkilökunnalle.

Hankkeen
ympäristövaikutukset
Eteläsataman ja Katajanokan satamatoiminnalle on myönnetty ympäristölupa 22.12.2006, joka ei ole
vielä lainvoimainen, koska siitä on
tehty yksi valitus. Valitus koski sitä,
että lupaehdosta puuttui Helsingin
Sataman veloittaminen osallistumaan merialueen vesistötarkkailuun Eteläsatamassa. Muiden satamanosien kohdalla kyseinen lupa-

ehto on ympäristöluvissa. Tämän
takia luvan käsittely on siirtynyt
Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei
ole vielä käsitellyt asiaa.
Viking Linen uusi alus on suunniteltu ja rakennettu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Sen
melutaso on matala eikä ylitä ympäristöluvissa yleisesti määrättyjä
melutason enimmäisarvoja. Alus
käyttää vähärikkistä polttoainetta
ja kaikki sen moottorit on varustettu katalysaattoreilla, joten pakokaasupäästötkin ovat pienemmät
kuin nykyisillä aluksilla.
Aluksen kaikki jätevedet johdetaan viemäriin ja jätevedet esikäsitellään laivassa hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Aluksella syntyneet
jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti maihin edelleen käsiteltäväksi.
Myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamia haittoja pienennetään uusilla
ajoreittijärjestelyillä.
Eeva Poukka

Havainnekuva terminaalirakennuksen
laajennuksesta.
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K NOKKA

Meidän oma Kinokka
Skattalaisten ikioma leffakerho, Katajanokkaseuran virittämä Kinokka,
on tullut kunniakkaaseen yhden
vuoden ikään. Kinokka-idean kehittely - tai pitäisikö sanoa uudelleen
lämmittely, sillä Kinokka-niminen
lasten leffakerho oli toiminut Katajanokalla 90-luvulla - alkoi Suomen
elokuva-arkiston erikoistutkijan,
Lauri Tykkyläisen herätteestä. Nyt
hahmoteltiin elokuvakerhoa saaren
aikuisväestön vapaa-ajan viettoon ja
hengenravinnoksi.

elokuvakerhon vetäjänä. Ja mikää oli
ideoidessa, kun SES Auditorio Oy,
O
Kino K 13:n toimitusjohtaja Riitta
i
itta
Haapiainen tarjosi Katajanokkak
kaseuran talouden mittapuulla arvirvirvi
oituna hyvää vuokrasopimusta.
sta.
Elokuvatarjonnan yhteistyökumpmppani puolestaan löytyi Lauri Tykykkyläinen avulla: Varsinais-Suomen
men
elokuvakeskuksen elokuvakerhohopalvelun mittavasta luettelosta Kinokan kymmenjäsenisen toimimikunnan harteille jäi enää valinnan
nan
vaikeus.

Tuumasta...

...toimeen

Lauri Tykkyläinen - katajanokkalaisia muutoin hänkin - esitti 29.
lokakuuta 2005 Suomen Elokuvasäätiön Kino K 13 auditoriossa
leikkaamansa koosteen elokuva-arkiston Katajanokka-aiheisista dokumenttielokuvista. Yleisönä oli
Katajanokkaseuran 60-vuotispäivien juhlaväki. Kooste esitettiin sen
jälkeen katajanokkalaiselle suurelle
yleisölle kahtena päivänä saman
vuoden marraskuussa. Kino K 13
sali oli kummallakin kerralla lähestulkoon täynnä.
Tämäpä ei jää tähän, päättivät
silloin seuran hallituksen kulttuurija juhlatoimikunnan primusmoottorit Marja Karppanen ja Erkki
Leimu, molemmat elokuvanystäviä
ja ennen kaikkea perinteisen elokuvateatterimiljöön ystäviä, Erkki
Leimu kaiken lisäksi vanha konkari

Vaikka Tykkyläisen elokuva-kooste olikin saanut monet ka-tajanokkalaiset haaveilemaan
n
oman korttelin leﬀateatterista korttelikapakkahan oli jo - elookuvakerhontapaisen toiminnan
nan
menestyksekäs pyörittäminen ei
sillä vielä ollut kirkossa kuulutettu.
Asia piti testata. Se tehtiin Jouluoratoriolla!
Ensimmäinen ”uuden” Kinokan
elokuva, ruotsalaisen Kjell-Åke
Anderssonin ohjaama ”Jouluoratorio”, esitettiin 11. marraskuuta
2006, lähes päivälleen vuoden
päästä siitä kun idean siemen oli
kylvetty. Esitys oli menestys: täysi
sali ja yleisö, joka malttamattomana odotti jatkoa. Kinokan toimikunta kasvoi siltä istumalta merkittävällä joukolla uusia jäseniä.
Oma leﬀakerho näytti tulleen jää-
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däkseen. Eihän siinä
muu auttanut kuin kääriä hihat ja
urakoida hankkeen ”elokuva- ja talouspoliittinen” ohjelma tuleville
kausille.
Kinokan ohjelmapolitiikka on
hyvinkin toimikuntansa näköinen
ja toimikunta puolestaan paitsi
mielenkiintoinen läpileikkaus katajanokkalaisesta mielenlaadusta
myös usean jäsenensä ansiosta elokuvan harrastajapiirien valiokuntaa. Erkki Leimun lisäksi esimerkiksi emeritusrehtori Marja-Leena
Haimolalla on monen vuoden kokemus elokuvakerhon pyörittämisestä ja WSOY:n kustannustoimit-
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taja Kirsti Kujasella suorastaan kadehdittava, kaiken kattava elokuvantuntemus. Toimikunnan yhteisenä tavoitteena on viihdyttää ja
antaa virikkeitä. Kahvi- ym. virkistystarjoilu ennen ja jälkeen esitysten on omiaan luomaan ”kotoisen
sosiaalista” tunnelmaa. Toiminnan
talouden tasapainoa ylläpidetään
lipputuloilla (4 €/näytös) ja asialle
vihkiytyneiden yritysten ja yhteisöjen tuella. Elokuvakerhotoimikunnassa vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi mm. Hilkka Aalto,
Marja Hautala, Hilkka Hyvärinen,
Merja Lensu ja allekirjoittanut. Julisteiden, lippujen jne. hienosta
graaﬁsesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Eero Nurmikko.
Koko vuoden 2007 toimintaa on
merkittävästi tukenut Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy.

Toiminta vakiintuu 2007

Frida

Vuoden 2007 kevätkausi avattiin
helmikuussa ruotsalaissyntyisen
amerikkalaisohjaaja Lasse Hallströmin elokuvalla ”Kesken jäänyt
elämä”. Kevätkauden toinen - Kinokan olemassaolon kolmas - ja
viimeinen elokuva ennen kesää oli
maaliskuussa esitetty espanjalaisen
Fernando León de Aranoan ”MaaF
nantain auringossa”. Kevätkauden
n
yyleisömenestys vahvisti, että Katajanokan elokuvakerholle oli tija
laus.
Kuluvan vuoden syyskausi
avattiin elämäkertaelokuvalla,
joka, kuten tiedämme, on herättäjo
nyt voimakkaita mielipiteitä puon
lesta ja vastaan missä se on esitetle
tykin... On syyskuun viimeistä
ty
edellinen sunnuntai, kun - yhä julmetummin valoa pakenevilla
pohjoisilla ulottuvuuksillamme ei
enää oikein mikään tunnu oikein
miltään
- Fridan ja Diegon liekehm
tivä
meksikolaisfresko iskee tat
juntaamme. Katsomo myötäelää
jja nielee kyyneleitä. Ihme on tapahtunut, siitäkin huolimatta,
p

että amerikkalaisen Julie Taymorin
”Frida” kuuluu monen video- tai
DVD-kokoelmiin ja on puhki katseltu. Totisesti! perinteisessä elokuvateatterissa on... enemmän.
Sunnuntaina 21. lokakuuta oli vuorossa ranskalaisen François Dupeyronin ohjaama Eric-Emmanuel
Schmittin romaaniin pohjautuva
”Herra Ibrahim ja Koraanin kukkaset”. Elokuva, jonka mielellään
katsoi uudestaan suurelta kankaalta. Kuluvan kauden viimeisenä
elokuvana sunnuntaina 18. marraskuuta oli amerikkalaisohjaaja Jim
Jarmuschin Cannesissa palkittu
”Broken Flowers” (2005).

Kinokan visiot 2008
Kevätkauden valmistelut on aloitettu, elokuvaesitysten päivämäärät sovittu ja Kino K 13 auditorio
varattu. Elokuvavalinnoista Kinokka tiedottaa viimeistään vuodenvaihteen jälkeen, mutta kalenteriin kannattaa jo nyt varata seuraavat sunnutait klo 15.00 eteenpäin: 27. tammikuuta, 24. helmikuuta, 30. maaliskuuta ja 20. huhtikuuta 2008.
Paras tae oman elokuvakerhomme, Kinokan, säilymiselle on
suuri ja mahtava kävijämäärä. Harmillista kyllä Skattan yli neljästätuhannesta asukkaasta vain sataviisikymmentä mahtuu Kino K 13 auditorioon! Lohdutukseksi sanottakoon, että mahtuu kuitenkin huomattavasti enemmän kuin Poseidoniin.
Lisää Kinokasta: www.skatta.ﬁ
Tarja Djateu
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KATAJANOKAN SINNIKKÄITÄ PIENYRITTÄJIÄ

Tietokoneet asiantuntijaliikkeestä
Vanhan puolen umpikortteleiden
kivijalkatiloissa on aikoinaan toiminut monenkirjavia pieniä erikoismyymälöitä asukkaita asiantuntevasti palvellen. Nykyisin näistä ovat
jäljellä useimmiten vain kultaiset
muistot. Erikoismyymälöitä löytyy
toki edelleen.Yksi tällaisista asiantuntijaliikkeistä on IT- alalla toimiva
CIMOS Oy.

- kenttä on muuttunut viime vuosina?
Alkuun asiakkaamme olivat lähinnä yksityisiä kuluttajia, mutta
nykyisin valtaosa on suuria yrityksiä; viemme käytettyjä IT- alan laitteita ulkomaille suurissa erissä jälleenmyyjille. Tämän ohella meillä
on edelleen kuluttajamyyntiä yksittäisille asiakkaille maanantaisin

- Toimitusjohtaja Erkki Nissinen,
yrityksenne - CIMOS Oy- lienee
vanhin tällä hetkellä toimiva palvelualan pienyritys Katajanokalla.
Näin todennäköisesti on, ainakin
samalla nimellä ja omistajalla toiminut vuodesta 1992 lähtien.
- Mistä yrityksenne nimi CIMOS
on peräisin? Mitä se oikeastaan
tarkoittaa?
Se tulee itse asiassa tietokoneen
osasta. Jokaisessa tietokoneessa on
ns. CMOS- piiri, joka pitää muistissaan mm. päivämäärät ja muut
tärkeät kiintolevytiedot.
- Miten yrityksenne toimiala ja

ja tiistaisin. Heille me myymme
laitteita samalla ns. nettohinnoitteluperiaatteella.
- Kun yksityinen kuluttaja ostaa
teiltä käytetyn tietokoneen tai jotain muuta IT- alan tavaraa, miten
hän voi olla varma siitä, että hän
saa kunnollista ja laadukasta tavaraa?
Ennen kuin esim. käytetty tietokokone tulee myyntiin, se tutkitaan
tarkoin ja koneen kiintolevy tyhjennetään erikoisohjelmalla perusteellisesti. Jos siinä yhteydessä, kun
koneeseen asennetaan jälleen alkuperäiset ohjelmistot, käyttöjärjes-
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telmät ym., tulee ilmi sellaista, joka
vaikuttaa laitteen toimintaan, viat
tietysti korjataan. Testatulle laitteelle annamme vielä puolen vuoden takuun. Kun meillä on paljon
samoja laitteita, on meillä myös
tarvittavia varaosia. Lisäksi meiltä
löytyy vuosien mittaan kertynyttä
monipuolista tietoa ja kokemusta
siitä, miten usein hankalasti huollettavat kannettavat tietokoneet
korjataan.
- Millainen liikepaikka Katajanokka on pienyritykselle?
Liikepaikkana tämä ei ole hyvä,
jos haetaan ohikulkijoita, jotka tulevat liikkeeseen sisään. Tosin me
emme ole olleet koskaan heistä
riippuvaisia. Ne ihmiset, jotka ottavat meihin yhteyttä, tietävät mitä
ovat meiltä hakemassa.
- Miten CIMOS on varustautunut kohtaamaan nykypäivän globaalit markkinat?
Meidän pitää olla tässä osaamisessa hyviä ja tehdä pitkäjänteistä
työtä. Siten, että meidän asiakkaamme sekä myynti- että ostopuolella tietävät meidän olevan
olemassa vielä seuraavien 15 vuoden kuluttua. Minkä tahansa yrityksen tulee verkostoitua, etenkin
saman alan yritysten kanssa, sillä
yhdessä olemme vahvoilla. Koko
ajan on oltava valppaana reagoimaan markkinatilanteen muutoksiin. Kun meiltä menee paljon tavaraa ulkomaille tai romutettavaksi, asia on hoidettava ns. vihreällä mallilla siten, että romutettavat tietokoneet menevät todella
raaka- aineiksi teollisuudelle eivätkä jätekuormaksi kaatopaikalle.
Erkki Leimu
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Haraldin
kenkä
Olemme saaneet Katajanokalle uuden suutarin Nora Haraldin. Hän
on jalkineiden valmistaja ja valjasseppä. Noran isän lapsuudenkoti
oli Katajanokalla Laivastokadulla.
Nora Harald on itse viettänyt ensimmäiset lapsuusvuotensa Kruununhaassa josta perhe muutti Espooseen. Harald-nimi on peräisin
1700-luvulta Norjasta.
Nora Haraldin isoisän isällä oli
turkkuriliike osoitteessa Fabianinkatu 31 vuosina 1903-1929. Oy
Turkkuri A.N. Lahtinen teki presidentin rouva Svinhufvudille muhvin, josta on muistona kaunis kiitoskirje.

Nora Harald on valmistunut jalkineiden valmistajaksi Tampereen
Hervannan ammattioppilaitoksesta
ja valjassepäksi Ypäjän hevosopistosta. Parhaillaan hän suorittaa
mestaritutkintoa Pohjois-Satakunnan aikuiskoulutusyksikössä aiheenaan Käsityömäinen kengänvalmistus.

Nora Harald perusti Haraldin
kengän 1998. Liikkeen ensimmäinen osoite oli Liisankatu 9.
Lokakuusta 2007 lähtien se on
Katajanokankatu 4. Välillä Nora
Harald teki ortopedisiä mittatilauskenkiä Soleus Oy:ssä.
Haraldin kengässä valmistetaan
ja korjataan kenkiä, laukkuja, kukkaroita, vöitä ja muita nahkatuotteita. Lisäksi on mahdollista teetättää Abloy-avaimia ja lähitulevaisuudessa terotuttaa veitsiä ja saksia. Erikoisuutena on hevosvarusteiden korjaus lukuunottamatta satulan toppausta.
Haluan lämpimästi toivottaa uuden suutarin tervetulleeksi Katajanokalle ja samalla sydämellisesti
kiittää 26 vuotta katajanokkalaisia
palvellutta suutaria Simo Hakalaa.
Aurora Heickell

Signora ja
Simon kahvio
Kauniissa Selim A .Lindqvistin piirtämässä ja vuonna
1903 valmistuneessa Aiolos talossa Satamakatu 5:ssä
toimii Suomen vanhin tupakkakauppa Signora. Huhtikuussa 2006 lähtien tupakkakaupasta on vastannut
kirjailija Kai Linnilä ja samoissa tiloissa toimivasta
kukkakaupasta Arja Utrio. Signoran ja Utrion kukkakaupan myyntivalikoimaan kuuluvat kukat, tupakat sikarit, piiput, vesipiiput, humidorit ja erilaiset
sikaritarvikkeet. Mukavana lisänä kuin muistona vuosisadan alun kahvipaahtimon ajoilta liikkeessä myydään myös kahvipapuja, joista paikanpäällä odottaessa saa jauhettua kahvia.
Satamakadun ja Luotsikadun kulmasta löytyy Simon kahvio, jota Kaija Liuha on emännöinyt vuodesta 2004. Kahvia voi nauttia Timo Liuhan käsinmaalatuista posliinikupeista leivonnaisen , täytetyn
patongin tai reissumiessämpylän kanssa. Istumapaik-

koja viisi kappaletta on sisällä ja pari ulkosalla kadun
puolella. Kahvion tulevaisuus on vaakalaudalla, koska
nykyisen lainsäädännön mukaan kahvilan yhteydessä
pitää olla käymälä. Toivotaan että asia järjestyy parhainpäin ja saamme edelleen nauttia viehättävän jugendtalon kivijalan kahvion herkuista.

Aurora Heickell
Kuvat: Tuula Palaste
Katajanokan Kaiku 
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Samalla kadulla 76 vuotta
kinasteluja. Me pojat tunsimme Katajanokan talojen
kellarit kuin omat taskumme. Liikkui nimittäin huhuja, että kellareissa olisi Sisällissodan aikaisia vainajia, mutta emme löytäneet ainuttakaan luurankoa.

Satamien ja sotilaiden kaupunginosa

Endel Kingo on asunut Kauppiaankadulla jo 76 vuotta.
Kalevi Korhonen kävi haastattelemassa häntä.

Kaivopuistosta Katajanokalle
Ensimmäiset vuodet asuin perheeni kanssa Kaivopuistossa pienessä puutalossa Itäisellä Puistotiellä. KarlGustav Mannerheim asui lähettyvillä ja hän käveli
usein talomme ohi. Perheessämme häntä kutsuttiin
Gustuksi. Kertoman mukaan olin poikasena seisonut
talomme portilla ja kun näin Mannerheimin tulevan
huusin, että Kuttav tulee.
Vuonna 1931 ollessani 7-vuotias muutimme Katajanokalle Kauppiaankatu 9:ään. Pikku pojasta talot
näyttivät täällä korkeilta ja mahtavilta. Uudessa asunnossa oli kylpyhuone, jossa kiinnosti eritoten kuparinen vesispoileri, jota piti itse lämmittää. Asunnot
jouduttiin myös lämmittämään itse. Vasta 1930- luvun lopulla tuli keskuslämmitys. Uutta oli myös asunnoissa oleva palvelijahuone. Usealla perheellä oli oma
palvelija, jotka olivat pukeutuneet kauniisiin palvelijauniformuihin.

Kaasuvalojen aikaan
Silloin Kauppiaankadulla oli kaasuvalot.
Autokanta oli mitätön. Kadulla oli yleensä vain
kaksi autoa, joista toisen omisti talomme isännöitsijä
tuomari Sakari Sohlberg (Nash- merkkinen auto) ja
toisen insinööri Maura (avo- Fiat).
Lapsia oli paljon ja leikimme usein kadulla. Kauppiaankadun ja Luotsikadun poikien välillä oli usein
18

Katajanokan satama oli erittäin vilkas, niinpä se kiinnosti meitä kovasti. Odotettiin, että laivaa tyhjennettäessä nosturista tipahtaisi banaaniterttuja maahan.
Silloin hyökkäsimme ja veimme banaanit kotiin. Satama-alueelle tuli kuorma-autoja, joista eräässä oli
apupoikana suuri nyrkkeilijätähti Gunnar Bärlund.
Siellä työskenteli myös Suomen pisin mies Myllyrinne.
Kävimme usein katsomassa heitä.
Katajanokan kärjessä oleva lentoasema oli myös
kiinnostava paikka.
Tykistökenraali Nenonen asui Katajanokalla, ja hän
käveli usein Kauppiaankadulla. Me pojat tiesimme,
että siinä menee suuri sotaherra.
Taksiasema oli Kauppiaankadulla Kontion edessä.
Kauppoja oli 30- luvulla Kauppiaankadulla useita.
Ei tarvinnut mennä edemmäs ostamaan ruokatarvikkeita. Äiti lähetti minut ostamaan maitoa lähikaupasta maitokannuun. Voita lohkaistiin isosta möntistä
puukapustalla. Sinebrykoﬃn hevoskäryt toivat kotikaljaa kauppoihin.

Kävin saksalaista koulua Unioninkadulla.
Katajanokalla toimi urheiluseura Katajanokan Haukat.
30- luvun lopulla seurasimme usein Katajanokan
kärjessä ilmatorjuntaharjoituksia. Suuret valonheittäjät valaisivat taivasta. Lentokoneet tulivat Santahaminasta päin, ja jännitimme miten ilmatorjunta toimii.
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Katajanokalla toimi myös asevarikko1, jossa koeammuttiin konekivääreitä. Valitettavasti hylsyt eivät
lentäneet meille saakka.
30-luvulla meidän talon kellariasunnossa paljastui
salainen kommunistien kirja- ja lentolehtisvarasto.
Valpo ratsasi sen.

Sotavuodet
Vuonna -39 osallistuin talon vintillä pidettäviin väestönsuojeluharjoituksiin.
Syksyllä -39 sodan alettua jouduimme pakenemaan
väestösuojiin, joita oli mm. Kauppiaankatu 11 kellarissa sekä Keskon kellarissa. Kerran kaupungille lähtiessäni näin kolme venäläistä pommikonetta. Hetken kuluttua kuului räjähdys, jolloin tuhoutui keskustassa teknillisen korkeakoulun rakennus. Siinä kuoli
eräs koulukaverini.
Talvisodan kestäessä jouduimme evakkoon Haukilahteen. Siellä liityin suojeluskunnan poikaosastoon,
ja vartion kiväärin kanssa puhelinkeskusta.
Keväällä -40 toimin Viron suurlähetystössä tsupparina.
Vuonna -41 räjähti miinaproomu Katajanokan kär-

jessä, jolloin särkyi kaikki ikkunat jopa Kauppiaankadulla.
Vuonna -42 tultuani ylioppilaaksi liityin vapaaehtoisena sotaan ja palvelin Rukajärvellä mm. partioradistina.
Vuonna -44 minut lähetettiin upseerikouluun.
Meistä piti tulla pikavänrikkejä, koska reservin upseerien kaatumisprosentti rintamalla oli suuri. Tämän
jälkeen minut lähetettiin Lapin sotaan.

Rauhan sävelet
Sodan jälkeen soitin ylioppilaskunnan soittajissa viulua 10 vuotta. Soitin myös Metrotyttöjen levytyksissä
studioyhtyeessä.
Eläkkeellä ollessani olen rakentanut viuluja ja selloja
Mielestäni vanha Jugend Katajanokka on tänä päivänä entisellään.
(Kingo viettää eläkepäiviä vaimonsa kanssa Kauppiaankatu 9:ssä)
Teksti ja kuvat: Kalevi Korhonen
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Parkkitilaa riittää...
Autoilijat valittavat jatkuvasti, ettei
Vanhalla Katajanokalla ole riittävästi
pysäköintipaikkoja. Kun tänne tulee
kello 22 jälkeen, autopaikkaa on
lähes mahdoton löytää.
Suurin syy parkkipaikkojen niukkuuteen on autoilijoissa itsessään.
Parkkipaikkoja olisi noin viidennes
lisää, jos autoilijat pysäköisivät autonsa tiiviimmin.
Ei se ole edes ylivoimaisen vaikeaa, sillä naapurinrouvakin on oppinut pysäköimään yhdelle paikalle
vuosikymmenten ja monien huomautusten jälkeen.
Esimerkiksi Luotsikadulla on
noin 20 paikkaa enemmän, jos seuraavaan autoon jätetään puoli metriä väliä ja perään tuleva jättää taas
puoli metriä. Puoli metriä molemmin puolin autoa riittää hyvin
poispääsyyn ja paikalle peruuttamiseen.

Kuusi paikkaa, viisi autoa
Porraskäytäväni viereisellä katuosuudella Vyökadulla on hyvää tilaa kuudelle autolle, mutta yleensä
siinä on vain viisi autoa, kun aina
joku on pysäköinyt 3,5 metriä suojatien jälkeen ja jättänyt 3,5 metriä
väliä seuraavaan autoon.
Miksi ihmeessä auto pitää pysäköidä 4 metrin päähän porttikäytävästä? Ajamalle metrin pitemmälle, perään mahtuisi toinen
auto?

Vaatiiko egosi
kaksi paikkaa?
Suurin osa pysäköi autonsa tiiviisti
niin että muutkin mahtuvat, mutta
paljon on niitä, jotka eivät piittaa
20

muiden pysäköintitarpeista, vaan
vievät itsekkäästi kaksi paikkaa.
Esimerkiksi:
ICZ-210: Onko egosi autoasi isompi,
kun tarvitset kahden paikan parkkitilan Luotsikatu 16:ssa?
TAY-419: Jos olisit ajanut autosi metrin pitemmälle suojatien jälkeen Linnankadulla, ENF-800:n ei olisi tarvinnut jättää autoaan osaksi suojatien
päälle, sakkopaikalle.
LMT-1: Jos olisit ajanut autosi kaksi
metriä pidemmälle Katajanokankadulla, perääsi suojatien jälkeen olisi
voinut pysäköidä joku muukin.
YFV-210: Pidit lähes viikon autoasi
Vyökatu 9:n edessä 3,5 metrin päässä
porttikäytävästä ja veit siis kaksi paikkaa. Joku oli pannut ilkeän lapun kyläilevän ystäväni tuulilasiin, kun hänen
autonsa peitti puoli metriä porttikäytävästä. Sinä olit suurempi syyllinen,
kun neljän metrin autosi vaati 10 metrin pysäköintitilan.
BBE-551: Katajanokalla olisi viidennes enemmän pysäköintipaikkoja, jos
Luotsikadulla ei olisi sinun kaltaisiasi
kahden paikan pysäköijiä.
TJY-466: Autosi vei lähes viikon kahden paikan tilan kotioveni edessä Vyökadulla. Älä sitten ruikuta, ettei Katajanokalla ole tarpeeksi pysäköintitilaa.
KVY-252: Katajanokalla on riittävästi parkkipaikkoja, kun sinullekin riittää niitä Satamakadulla kaksi.
SAI-643: Kuinkahan paljon saasteita
levittävät paikkaa turhaan etsivät autot, kun sinunkin autosi on Katajanokankadulla vienyt kaksi paikkaa.

Viiden euron sakko
liikametristä
Esimerkkejä huonosta pysäköinnistä Katajanokalla löytyy vaikka
kuinka paljon. Kolmen metrin
tyhjä tila auton molemmin puolin.

Kolme metriä tyhjää suojatien jälkeen. Kolme metriä tyhjää ennen
porttikäytävää ja kolme metriä sen
jälkeen. Eikö koulussa enää opeteta kuinka pitkä on metri?
Katajanokan huonot pysäköijät
tekevät kiusaa lähinnä itselleen.
Katajanokkalainen pysäköintikulttuuri haittaa eniten juuri meitä itseämme. Tiiviimpi pysäköinti ei
edes maksa mitään.
Kun Suomessa on tapana ohjata
autoilijoita sakoilla, miksei voisi
ajatella, että jokaisesta ylimääräisestä parkkimetristä joutuu Katajanokalla maksamaan viiden euron
sakon ravintola Poseidonin pikkujoulurahastoon.
Aarno Laitinen
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Kaupunkilaiselle sopii yhteiskäyttöauto

Auto on varattava vähän etukäteen. Se odottaa minua apteekkia
vastapäätä Kauppiaankadulla. Auto
avataan kännykällä ja suljetaan
sillä. En ole ilman autoa jäänyt,
mutta kesäviikonloppuisin kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Pakettiautoa on myös hankala saada
muuttojen takia lauantaisin.
Auton käyttö on vaivatonta,
koska minun ei tarvitse kuin ajaa
ja joskus harvoin tankata. Ei renkaidenvaihtoa, auton pesemistä
eikä huollattamista.
CityCarClubilla on noin 70 merkittyä pysäköintipaikkaa ympäri
Helsinkiä. Jos Kauppiaankadun
paikka on toisen clubilaisen käytössä, seuraava löytyy Senaatintorilta. Auton voi jättää eri paikkaan,
kuin mistä sen otti.
Yksi autopaikoista on lentokentällä. Matka kentälle maksaa noin
15 euroa eli alle puolet taksimatkasta.
Lasku tulee kerran kuussa ajettujen kilometrien, autotyypin ja
käytetyn ajan perusteella. Lyhin varausaika on kaksi tuntia. Yhteis-

E.Nurmikko

Katajanokkalaisena tarvitsen autoa
aika harvoin, mutta joskus kuitenkin. Olen ratkaissut asian liittymällä
CityCarClubiin. Saan auton silloin,
kun haluan ja sellaisen kuin tarvitsen. Autoja on ketterästä neljän
hengen Skodasta isoon farmariin ja
valtavaan pakettiautoon.

CityCarClub on vuokrannut Skattan keskeiseltä paikalta autojensa parkkipaikan pysähtymisenkin muilta kieltävällä liikennemerkillä. Kuvassa olevan auton omistajaa
se ei näytä häiritsevän - eikä usein juuri muitakaan, sillä hyvällä parkkipaikkalla
näkee äärimmäisen harvoin CityCarClubin teipein varustettua autoa. EN

käyttöauto tulee omaa halvemmaksi, jos vuodessa kilometrejä
kertyy alle 10 000. Paljon käyttävä
saa aika ison alennuksen. Alle
10 000 kilometrirajan alle jää
melko varmasti, sillä vaikka yhteiskäyttöauto ei siis ole omaa kalliimpi, sitä käyttää paljon vähemmän. Miksi?
Junamatka edestakaisin Tampereelle maksaa muistaakseni 52 euroa. CityCarClubin autolla matkan
hinnaksi tulee noin 110 euroa. Saman verran se maksaa myös omalla
autolla, mutta jos auton on ensin
ostanut, moni laskee vain bensan
hintaa. Sitä solahtaa Tampereen

keikalla parikymmentä litraa, eli
alle kolmen kympin verran. Auton
kerran ostettuaan sitä käyttää paljon enemmän kuin yhteiskäyttöautoa, jossa kiinteät kulut jaetaan
käytön suhteessa.
Katajanokkalaisten kannalta olisi
hyvä, jos vähän useampi vaihtaisi
oman autonsa yhteiskäyttöpeliin.
Olen huomannut, että pysäköintipaikoista alkaa olla pulaa. Pula vain
pahenee, kun autoverouudistuksen
jälkeen aletaan hommata kakkosautoja.
Lisää infoa: http://www.citycarclub.ﬁ/
Osmo Soininvaara

E.Nurmikko

Näppärä tapa varmistaa oma autopaikka:
lasketaan tukkiankkuri halutulle paikalle
ja tuodaan kulkuneuvo siihen myöhemmin. Kokoontaitettavana ankkuri on vielä
helppo säilöä auton tavaratilaan :-)
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Sirkka aloitti julkisen
Katajanokkalainen tekstiilitaiteilija
Sirkka Vuori innostui lukiolaisena
muutamaksi vuodeksi evergreenien
ja vähän myös rockin laulamisesta. Sirkan osallistumisesta rockilla
iskelmälaulu- kilpailuun on nyt viisikymmentä vuotta.Tutkijan mukaan
se olikin maamme ensimmäinen
julkinen rock-esiintyminen.

K

ymmenen vuotta sitten maaliskuussa katajanokkalaisen Sirkka
Vuoren puhelin soi.
Soittaja, Kari Ojanen kysyi oliko
puhelimessa Sirkka Nupponen, joka
50-luvulla lauloi rockia. Kuultuaan
myöntävän vastauksen soittaja sanoi: ”bingo”.
Sirkan sukunimi oli vaihtunut
eikä jäljitys ollut onnistunut heti.
Ojanen oli tutkinut lisensiaattityötään varten rockin tuloa Suomeen
1955 - 64. Siinä yhteydessä selvisi,
että lehtitietojen mukaan Sirkka oli
ensimmäinen täällä julkisesti rockia
esittänyt laulaja.
Tämä oli Sirkallekin yllättävä
tieto. Kyseessä oli iskelmälaulukilpailu tammikuussa 1957, johon
Sirkka koulutyttönä otti osaa. Hän
tuli naisten sarjassa toiseksi Laila
Kinnusen jälkeen.
Kapellimestari Mikko von Deringer säesti kilpailun karsinnoissa.
Sirkka riemastui kapellimestarin toteamuksesta, että jokainen päivä,
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jota hän ei käyttäisi laulamiseen
olisi hukkaan heitetty.
Lapsuutensa Kulosaaressa asunut
Sirkka aloitti julkisen laulamisen jo
10-vuotiaana vanhassa Messuhallissa. Oli Marttojen 50-vuotisjuhla.
Pieni pyykkilauta kädessään Sirkka
lauloi 4000 hengelle pyykkärilaulun.
Myöhemmin Sirkka kuunteli radiosta ulkomaisia radioasemia ja alkoi harjoitella amerikkalaisia evergreenejä, jazz- ja rock- kappaleita.
Musiikki-Fazerilta löytyi levyjä ja
nuotteja.
Turun konserttisalissa maaliskuussa 1957 oli toinen iskelmä- laulukilpailu. Sirkka oli yksi lähes sadasta kilpailijasta. Sirkka sai yleisön suosikin palkinnon, kristallimaljakon. Se säilyi ehjänä kotiovelle
asti, jossa se putosi ja meni pirstaleiksi.
Helsingin Työväentalossa
19.3.1957 oli Suomen ensimmäiset
rock-kilpailut. Loppukilpailuun
pääsi yhdeksän laulajaa. Kaksi tyttöä, toinen heistä Sirkka. Yli tuhat
katsojaa, toimittajia, valo- ja elokuvaajia. Sirkka sijoittui kärkipäähän
mutta voittoa ei tullut. Viikkosanomat julkaisi Sirkasta sivun kokoisen
Kaj Bremerin kuvan, alla teksti:
Sirkka Nupposella on punainen
tukka, matala altto ja kivihelmet
Kuortaneen rannalta.
Kilpailun jälkeen kilpailijat kier-

sivät esiintymässä Etelä-Suomen
asutuskeskuksissa.
Koko toukokuun 1957 Sirkka
lauloi Linnanmäen Vihreällä oksalla. Hän lauloi rock-kappaleen
Sixteen tons ja Reino Helismaan
Suezista etelään. Laulaminen sujui
hyvin, mutta koululle ei jäänyt aikaa. Tuli koulun vaihto.
Kesällä kapellimestari Aarno
Walli pyysi Sirkkaa esiintymään
TES- televisiossa. Siellähän tv-toiminta Suomessa alkoi. Mustavalkoinen, suora lähetys tietysti, mutta
mustaa asua ei saanut käyttää. Teija
Sopanen kuulutti. Televisiota vain
ei monella silloin ollut.
Painin kaksinkertainen olympiavoittaja Väinö Kokkinen omisti mm.
ravintola Mikadon Mannerheimintiellä. Sirkka pyydettiin ravintolaan
orkesterin laulusolistiksi. Sirkka
lauloi siellä koko lukion ajan kesästä
57 kesään 59 vuoroilloin Erkki
Junkkarisen ja Sirkka Suojoen
kanssa. Kuukauden lopussa Kokkinen latoi palkkarahat käteen. Ennakonpidätyksistä tai kuiteista ei koskaan ollut puhetta.
Vuoden 57 syksyllä Sirkka muutti
kauniista mutta vetoisesta jugendhuvilasta linnamaiseen Olofsborgiin
Kauppiaankadun ja Katajanokankadun kulmaan. Ei tarvinnut enää
palella talvisin.
Vuonna 1960 Sirkka alkoi opiskella Helsingin Konservatoriossa.
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NELJÄNNESATAVUOTIAS TALO

As Oy Seitsemästoistarannan
”Varttisata”
Sirkka Nupponen ja The Giants Linnanmäen Vihreällä oksalla toukokuussa 1957.

1961 hän oli oopperaluokalla Yrjö
Kostermaan oppilaana. Kesällä
luokka esitti Työväenopiston juhlasalissa toisen näytöksen Giovanni
Pergolesin oopperasta Il maestro di
musica.
Graaﬁkko Pekka Vuoren innostamana Sirkka Vuori pyrki ja pääsi
1963 Taideteollisen tekstiiliosastolle.
Hän lauloi joskus ateneumilaisten
juhlissa ravintola Kaisaniemessä.
Tekstiiliosastolta hän sai elämänsä
ensimmäisen hyvän todistuksen. Ensimmäisenä työnään hän suunnitteli
Suomen vankiloille uudet sisustustekstiilit. Määrärahojen niukkuuden
takia niitä ei koskaan kuitenkaan toteutettu. Myöhemmin sitten syntyivät taidetekstiilit ja näyttelyt.
Vuosina 1973-74 Sirkka lauloi Ylioppilasteatterissa lastenlauluja ja sodanvastaisia lauluja. Vasemmistolaisuus oli siellä vallalla. Isänsä ammatiksi hän katsoi parhaaksi ilmoittaa
puuseppä vaikka oikeammin sen olisi
pitänyt olla huonekalutehtailija.
Myöhemmin Sirkka lauloi vuosia
Temppeliaukion kirkon kuorossa,
myös sairaaloissa, vanhainkodeissa ja
vankilassa. Viimeisin laulu- ryhmä
Temppeliaukion kirkossa oli Taivaanvuohet.
Rock-kilpailusta on 50 vuotta, kuten myös Katajanokalle muutosta.
Vieläkin lapsenlapset haluavat kuulla
Sirkan laulavan Meksikon pikajunan
ja vanhan klassikon Rock around the
clock.

Katajanokan kärjen talot
alkavat tulla aikuisikään.
Skattan kärjessä sijaitseva Asunto Oy Seitsemästoista ranta - Sjuttonde stranden Bostads
Ab valmistui vuonna
1982. Seitsemänkymmentä asuntoa käsittävän rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto
Björkstam-Heino-Kostiainen alueen asemakaavan mukaisesti sisäänvedettyine ullakkokerroksineen.
Tuuheaksi kasvaneelle
pihalla skoolattiin talon
ja asukkaiden tulevaisuudelle ja muisteltiin muuttoa taloon; sehän oli aivan kuin eilen, mutta onhan siitä jo 25 vuotta.Uuteen taloon muuttaneen
perheen vieraaksi tuli Afrikassa asuvia tuttavia,
joita hämmästytti kuuluva leijonan karjunta - matka Korkeasaareen on vain muutama sata
metriä. Näkyvä naapuri on myös rahtilaivaliikenne, joka hiljenee ensi
vuonna Vuosaaren sataman valmistuessa. Uusia naapureita kangastelee jo horisontissa Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman kaupunginosien rakentuessa.
Teksti ja kuvat: Martin Bunders

Erkki Leimu
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Träbåtar, mjuka soffor och högt till tak–

Intervju med
Nina Wendelin

Jag gillar Skatudden, säger Nina
Wendelin, 31 år. Jag är hortonom
och nyligen utexaminerad ekonom
från Hanken, rekryterings- och
kontorsassistent på Adiente Ab.
Utöver jobbet har jag mitt eget
trädgårdsplaneringsföretag.
Har bott på Skatudden sedan år
2000. Hade ﬂera önskemål då det
gällde typ av bostad och läge. Hav
och grönområden var något som
gärna får finnas nära hemmet.
Tycker gamla hus som har högt till
tak, ﬁna stora fönster och kakelugnar är väldigt charmiga. Det var
i första hand trappuppgången i huset jag bor i som jag föll för. Hade
aldrig sett en så vacker trappuppgång tidigare.
24

Skatudden är ett avskild område
men samtidigt centralt. Det är roligt att ha stan så nära med restauranger, butiker, teatrar och muséer.
Om man vill ha mer lugn och ro
kan man t.ex gå med strandlinjen
längst ut som är härlig att promenera längs med och se ut över havet, likaså kanalkajen med de
gamla stora träbåtarna.
Med tanke på att man bor så
centralt som som man gör tycker
jag det ﬁnns ganska bra med grönområden och nu skall det ju
komma en park till, vilket jag väntar med spänning på.
Fartygen har aldrig stört mig. Då
bilarna kör ut kan det vara lite rusning men personligen har det inte
stört mig eftersom jag oftast rör
mig till fots eller med spårvagn.
Transportförbindelserna kan
man verkligen inte klaga på. Det
är nuförtiden ganska sällan jag använder spårvagnen eftersom jag
kan promenera till jobbet men då
det händer tycker jag 4: an går ofta
och regelbundet.
För unga ﬁnns det en ungdomsgård och Skatuddssällskpet ordnar
en hel del program både för gamla
och unga. Jag var ett år med i Skatuddssällskapets styrelse som vidgade min syn och jag blev medveten om vilka eldsjälar här ﬁnns
som verkligen brinner för att bevara det gamla och anpassa det
nya. Under det år jag var med ordnade vi en fotoutställning i det
gamla fängelset. Vi samlade in

gamla foton av Skatuddsbor och
det var intressant att se hur mycket
Skatudden faktiskt ändrats under
de år som gått. Det är intressant
att veta så mycket som möjligt om
den plats som man bor på.
Här ﬁnns också Skattan kondis
som erbjuder olika idrottsmöjligheter och nu har jag hittat en yogastudio i min egen trappa.
Man får nog service på svenska
på de ﬂesta ställen bara man själv
tar initiativ till det.
Servicen allmänt taget på Skatudden är väldigt bra och personlig. Skomakaren tog själv initativ
till att måla mina skoknäppen i
samma färg som skorna. Månne
den sevicen hade funnits på annat
håll, det hade nog blivit vanliga
guldknäppen.
En stor förändring är ju att det
gamla fängelset blivit hotell. Jag
tycker att båtföreningens terass varit jättetrevlig med härligt stora
och mjuka soﬀor med ﬁn utsikt.
Också ”kioskbaren” i parken är
mysig under sommarmånaderna.
Sortimentet där är intressant och
man kan beställa mat direkt från
Bellevue. Utbudet av restauranger
här på Skatudden är bra. Man kan
äta nepalesiskt, grekiskt, ryskt, italienskt och tjeckiskt. Min favorit
är nog Wellamos irländska får.
Denise Bremer
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Tänä syksynä tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä,
kun ensimmäinen muumisarjakuva ilmestyi.
Kansanedustaja ja kirjailija Atos Wirtanen tuli 1947 Ny Tid -lehden päätoimittajaksi ja pyysi saman tien ystäväänsä Tove Janssonia piirtämään lehteen sarjakuvaa.
Tove Jansson päätti tehdä muumisarjakuvan ja käytti sen pohjana edellisenä
isenä
vuonna ilmestynyttä kirjaansa Kometjaketjakten (Muumipeikko ja pyrstötähti).
Lopputulos oli viikottainen sarja Mumintrollet och jordens undergång, joka
oka
ilmestyi 26 perjantaina 3.10.1947
7 –
2.4.1948. Mielenkiintoinen yksityisyiskohta on, että esim. Tiuhti ja Viuhti
hti
(Tove Janssonin ja Vivica Bandlerin alter egot) tavataan ensi kerran juuri
uri
tässä sarjakuvassa.
Tuo muumisarjakuva on nyt jululkaistu uusintana nimellä ”Jorden går
år
under! eli ”Maailmanloppu tulee”
e”
(julkaisija: Tigertext Ab). Rea Annerr
sai luettavakseen tämän viehättävän
n
kirjan uunituoreen suomenkielisen version.

Kära Tove Jansson. Har just läst din ( får jag dua dig?) följetong “Mumintrollet och jordens undergång” när den nu kommit ut i ﬁnsk översättning. Nej, nej texten är orörd men
det ﬁnns en ﬁnsk översättning under varje ruta. Kan inte nog uttycka min beundran över
den fantastiska serien. Teckningarna är så smarta, stora svarta vågor, svart dramatisk
himmel och just där det ﬁnns en liten vit ﬂäck har du placerat ett träd som ryckts bort
med rot och allt, genialiskt. På styltor över oceanens botten, kärlek och hjältedåd. Hon
kammar sitt pannludd och räddas. Men nu skall jag komma till saken varför jag skriver
till dig. Vi skatuddsbor vill nämligen tacka dig för att du bott här. Hah, och vems förtjänst
är det. Si det spelar ingen roll för vi räknar dig som vår egen. Du har skänkt vår stadsdel
ett skimmer. Det ligger lite janssonskt pulver över oss här på något sätt. Och vi tar åt oss,
nickar åt varandra och säger ja det var ju här hon bodde, den där bildhuggarens dotter,
hon är ju vääärldsberömd, och så drar vi djupt in andan och väntar på eﬀekten. Men
kanske det som framförallt slår mig är det aktuella ämnet. Ågan om vår jord och dess
välmående. Hur ser det inte ut i dag. Kometen har fått andra namn. Du visste för länge
sen vad du talade om. Leve du Tove, du tidlösa sanndrömmare!
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Kylässä
Dementjeﬃn
kiwikartanossa
Katajanokkaseuran johtokunta kävi tutustumassa lokakuussa Virtasten pariskunnan huolella entisöimään
asuntoon Viipurin kaupunginarkkitehti Brynolf
Blomkvistin piirustusten mukaan vuonna 1885 rakennetussa Dementjeffin talossa (Rahapajankatu
(Mynttikatu)1 - Pormestarinrinne 2) Katajan korttelissa.
1800-luvun loppupuolen asemakaavaväittelyssä Katajanokkaa vedettiin kahteen suuntaan. Keisarivallan
edustajat halusivat pystyttää alueelle uuden kivisen
asuinkaupunginosan, kun taas porvaristo ja tehtailijat ajoivat kauppa- ja satamatoiminnan laajentamista. Kauppias, rakennusurakoitsija ja kiinteistökeinottelija Grigori Dementjeﬃn liiketoiminta sijoittui muualle ja niin hän ensimmäisenä lähti rakennuttamaan loistokasta kivitaloa aivan Uspenskin katedraalin taakse.
Arkkitehti J.B. Blomkvistin tehtäväksi tuli suunnitella talo, joka herättäisi huomiota, mutta ei julke-

asti häiritsisi temppelin harrasta tilaa. Tuloksena syntyi sopusuhtainen ympäristöönsä hyvin istuva renessanssipalatsi piilotorneineen, paraatiportteineen ja
yltäkylläisine koristeineen.
Vuokralle taloon asettui pääasiassa hyvin toimeentulevia perheitä ja yksilöitä, joiden joukossa vilahtivat lyhyen aikaa mm. Albert Edelfelt ja Eugen Schauman. ”Dementjeﬃn kiwikartano” toimi tienraivaajana jugend-Katajanokalle ja uudenlaiselle kaupunkikerrostalorakentamiselle ylipäätään. (lähde: Harri
Kilpi, artikkeleita ulkoasianhallinnon historiasta
http://formin.ﬁnland.ﬁ)

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

26

MERIKASARMINKATU 4
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Vuosi Nokalla

Haluan kuolla
Katajanokalle,
mutten vielä
Muutimme runsas vuosi sitten
viidenteen yhteiseen kotiimme ja
ilmoitin perheelle heti, kun tavarat
oli purettu, että karavaani pysähtyy
tähän.
Me emme ole lintuja. Me emme
muuta joka syksy.
Pyysin vaimoa katsomaan paikkoja sillä silmällä, että täältä lähdetään jalat edellä.
Katajanokan nimestä jo näkee,
ettei tämä alun perin ollut saari,
vaan nokka, niemi, mantereen
uloin kärki.
Venäläiset kaivoivat 1800-luvulla
kanavan, joka erotti Katajanokan
omaksi tekosaarekseen. Täällä voi
viettää antoisaa elämää käymättä
mantereella vuosikymmeniin, ja
muutamat vanhemmat skattalaiset
väittävät, että ennen niin tehtiinkin.
Katajanokka on Helsingin venäläisin kaupunginosa eikä pelkästään Uspenskin katedraalin vuoksi.
Saari on täynnä tsaarin imperialistisen armeijan vanhoja rakennuksia, jotka palvelevat nykyisin hieman rauhallisemmassa käytössä.
Kiehtoo tutkia ja opiskella suomalaista asuinaluetta, joka on ollut
olemassa ennen 1970-lukua.
Merikasarmi oli ennen sitä mitä
se väittikin eli kasarmi, mutta nyt
se on ulkoministeriö, jossa pidetään päätöikseen ties monettako
vuotta Nato-optiota auki. Nyt on
keskitytty pohtimaan sitä, onko ovi
raollaan vähän vai onko se apposen auki. Vai onko ovi kiinni ja jos
se on kiinni, onko se lukossa ja jos

se on lukossa, onko kellään
avainta.
Vai etsitäänkö tässä mahdollisesti ovenkahvaa sileästä seinästä?
Mutta mitä sitten tarkoittaa tämä
kuuluisa Nato-optio? Lyhyt määritelmä kulkee näin: jos Suomen ja
Venäjän välille syttyy sota, me
emme joudu taistelemaan yksin,
vaan meidän avuksemme rientää
Nato-optio.
Siellä seistään pimeässä ja kylmässä metsässä ja tankin lähestyessä karjahdetaan: Nato-optio!
Kyllä ne pelästyy.

Vankilaan oli
vaikea päästä
Merikasarmin naapurissa käyvät
koulua skattalaiset lapset. Koulun
ruokalan seinässä näkee rappauksen alla sotilaitten kappelin rakenteet. Luokat olivat ennen tsaarin
armeijan hevostalleja.
Ennen ei vankilaan päässyt millään, mutta nyt se on vaivatonta.
Vankila oli punatiilimuurin rajaama iso ei-alue keskellä Katajanokkaa, kunnes siihen avattiin hotelli. Vankilaan pääsemisen vaikeudet selvittivät aikoinaan Katajanokan vankilan kuuluisimmat äskeishistorian vangit, presidentti Risto
Ryti ja kirjailija Hella Wuolijoki.
Rytin maine on viime vuosina
jatkuvasti noussut ja entisestä sotasyyllisestä on uudesti syntynyt
kansakunnan marttyyri. Wuolijoen
kunnia on tasaisesti himmennyt.
Stalinin kaukotoimintailmavoimat pommittivat Helsinkiä kuudes

helmikuuta 1944. Sitä seurasi vielä
kaksi muuta pommitusyötä samassa kuussa. Ensimmäiset pommit Katajanokalla osuivat vankilaan, jossa kärsi maanpetostuomiotaan kirjailija Wuolijoki. Kovasti
ironista olisi ollut, jos innokkaana
Stalin-fanina tunnettu Wuolijoki
olisi kuollut Isä Aurinkoisen lähettämään pommiin.
Yhtä onnekkaita kuin Wuolijoki
eivät olleet Kruunuvuorenkatu
11-13:n asukkaat. Linnamaiseen
taloon osui valtava viisisatakiloinen
pommi, joka räjähti väestösuojan
päällä. Lisäksi taloon osui lukuisia pienempiä pommeja. Tuho oli
kauhea. Uhrien tarkkaa lukumäärä
ei tiedetä, mutta yli kaksikymmentä kuoli.
Suomenlinnan puolella Katajanokkaa ruotsinlaivat lipuvat korttelinkokoisina vanhan lentovenesataman läheltä. Taivaalle ei lennä
juuri nyt pommikoneita, mutta
historia on koko ajan läsnä.
Katajanokka on ollut ankara
paikka.
Tsaarin armeijan aikana ja jälkeen täällä vaikuttivat vankila ja telakka. Tuossa takapihallamme tapasivat kokoontua vuosikymmeniä
sitten varhain aamulla puliukot ja
lainarahansa hummanneet opiskelijat.
He kärttivät päiväksi ahtaustöitä.
Kun päivän rehki, sai illalla palkan
käteen.
Paikkaa kutsuttiin näitten pätkätyöläisten vuoksi Orjatoriksi. Olisihan se mojova nimi romaanille.
Jari Tervo
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KATAJANOKAN KOULU
Katajanokan koulun kuudesluokkalaisten kirjoituksia leirikouluretkestä, joka
tehtiin Vuosaaren Uutelanniemeen ja Meriharjuun.

Meriharjun retki neljän leirikoululaisen
kirjaamana

T

ulin kouluun klo 9.20. Kaikki olivat jo paikalla ja tavaroita pakattiin autoihin.
Tätä oltiin odotettu jo pitkään. Innokkaina, ja ei niin innokkaina kaikki oli valmiina lähtöön. Menimme raitiovaunulla
Senaatintorille asti, ja siellä jäimme pois. Kävelimme
Kaisaniemen metroasemalle ja menimme metrolla Vuosaareen.
Vuosaaressa emme jääneet odottamaan bussia, joten
meitä odotti pitkä kävelymatka.
Matkalla katsoimme hevosia, lehmiä sekä Niina Äkkijyrkän maatilaa ja suuria peltilehmiä.
Lopulta saavuimme leiritalolle, se oli suuri kolmikerroksinen vanha kesähuvila. Menimme sisään. Ensimmäisessä kerroksessa oli eteinen ja wc, toisessa kerroksessa oli huoneet, olohuone ja keittiö. Kolmannessa oli
huoneita joita emme käyttäneet. Olimme hetken huoneissamme ja sitten oli ruokailu. Söimme herkullista
sosekeittoa, jonka oli tehnyt kaksi oppilaiden vanhempaa. Ruoan jälkeen lepäsimme hetken, ja sitten joku
opiskelija vei meidät metsäretkelle, joka kesti noin kaksi
tuntia.
Metsäretkellä tutkimme maaperän laatuja, erilaisia
kasveja ja lopuksi saavuimme eväidensyöntipaikkaan.
Tulimme takaisin talolle. Pidimme hauskaa ja söimme
pizzaa.
Illalla menimme saunaan ja uimaan. Poikien ja tyttöjen vuorot olivat erikseen. Myöhemmin menimme
huoneisiimme. Meidän olisi pitänyt mennä nukkumaan,
mutta siitä huolimatta valvoimme kello kahteen.
Aamulla söimme aamupalan ja pojat lähtivät jalkapallo-turnaukseen. Tapasimme viidennen luokan ja liikunnanopettajan Kontulan metroasemalla. Kävelimme
kentälle. Turnaus meni huonosti, mutta hauskaa oli.
Pitkän puuduttavan turnauksen jälkeen menimme
ensin metrolla, ja sitten raitiovaunulla koululle, ja sieltä
lähdimme koteihimme. Leirikoulu oli päättynyt.
Tuomas Honkala
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E

räänä päivänä meidän luokkamme teki retken Meriharjuun. Meriharju sijaitsee Helsingin Vuosaaressa.
Opettajamme oli puhunut siitä paljon.
Olimme odottaneet sitä innolla. Me menimme sinne metrolla ja kävellen. Matkalla näimme
Miina Äkkijyrkän peltilehmiä ja ne olivat isoja.
Kun saavuimme perille, menimme huoneisiimme ja
asetumme taloksi. Tulisimmehan me olemaan siellä lähes kaksi päivää leirikoulua. Söimme siellä ensimmäiseksi itse tekemämme pizzoja. Tämän jälkeen aloitimme metsäretken. Saimme myös mukaan oppaan.
Kun vielä näimme talon, josta olimme lähteneet,
aloimme tutkia sammalia, joita metsässä oli. Löysimme
mm. kerros-, seinä- ja kynsisammalta. Sitten me löysimme kaatuneen puun. Oppaamme kertoi että se oli
kuusi, koska kun mänty kaatuu sen juuret jäävät maahan. Sillä sen juuren kasvat hyvin alas jopa pohjaveteen asti. Sen jälkeen keksimme oppaan kanssa alkaa
kerätä sieniä matkan varrelta. Löysimme paljon eri lajisia sieniä mm. rouskun ja aika paljon samanlaisia
myrkkysieniä. Tämän jälkeen me palasimme metsäretkeltä. Sitten minä, Ben, Taban ja Jon aloimme tehdä
näytelmää yhdestä TV-ohjelmasta, jossa on Joppe niminen mies, joka murisee totuuden kun, hän valehtelee. Ennen kun me esitimme sen illalla, me menimme
saunaan ja minä myös uin. Vesi oli todella kylmää!!! Ja
se Joppe-esitys meni ihan hyvin.
Sitten me söimme jotain pientä ja menimme yö-pu-
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vulle. Seuraavana päivänä me heräsimme aikaisin sillä,
me aiomme mennä koulujen väliseen jalkapalloturnaukseen. Mutta ne pelit eivät menneet ihan hyvin…
Me saimme neljästä pelistä yhden tasapelin.
Sitten me lähdimme koteihimme metrolla. Joten
sellainen oli se meidän metsäretkemme.
Tuomas Lebedeff

L

ähdimme keskiviikkona 26.9 Meriharjuun.
Lähdimme koululta noin puoli kymmenen.
Laitoimme kassimme autoon, koska emme
olisi varmaankaan jaksanut kantaa niitä läpi
Helsingin. Lähdimme koulusta raitiovaunupysäkille. Sää vaikutti hyvältä. Raitiovaunulla menimme Kaisaniemeen ja sieltä menimme metrolla
Vuosaareen. Jäimme pois metrosta ja kävelimme Meriharjua päin. Kävimme matkalla katsomassa hevosia
ja Miina Äkkijyrkän lehmiä. Kun me olimme tutkineet ne, niin jatkoimme matkaa. Pääsimme perille ja
näimme puiden läpi keltaisen talon.
Juoksimme sisään ja otimme kenkämme nopeasti
pois ja lähdimme ryntäämään yläkertaan. Talo oli
hieno, monia huoneita iso ruokasali ja iso keittiö. Menimme huoneisiimme ja purimme tavarat. Ruokaa
alettiin tehdä, meillä alkoi niin sanottu esittelykierros. Meille esiteltiin taloa, ja sitten lähdimme ulos.
Siellä menimme saunalle, grillille ja järvelle.
Kun palasimme talolle, ruokamme alkoi olla valmis. Istuimme ruokapöytään ja söimme. Ruokanamme oli kesäkeittoa. Meillä oli vapaata aikaa puoli
kahteen asti, jolloin metsäretkemme alkoi.
Vapaalla ajalla menimme ulos. Lähdimme ylös ja
luokkamme kokoontui ruokasaliin. Luimme hetken
monistetta puista. Metsäretki oppaamme tuli ja lähdimme kohti metsää. Metsässä tutkimme kasveja.
Kun olimme metsän kiertäneet lähdimme talolle päin.
Ulkona alkoi sade. Saimme vapaata aikaa.
Luokka alkoi tehdä pizzoja. Odotimme kunnes vuoromme tuli. Aloimme laittaa mausteita pizzan päälle.
Se näytti hyvältä, kunhan se vielä paistetaan. Pizzojen paistamisessa kuitenkin kesti kauan, mutta saimme
siihen asti vapaata aikaa.
Kun ne tulivat valmiiksi saimme syödä. Pizzat olivat makoisia. Syötyämme menimme yläkertaan ekologiseen jalanjälkeen, eli meille kerrottiin kierrätyksestä.
Sen jälkeen pojat lähtivät uimaan. Kun he tulivat
tytöt lähtivät uimaan. Siellä oli pimeää ja kylmä. Vesi

oli jäätävää, kuitenkin pääsimme saunaan. Palattuamme saunalta luokkaamme oli totuutta ja tehtävää.
Sen jälkeen menimme ylös katsomaan poikien esitystä. Sen loputtua menimme alas pelaamaan pokeria. Sitten piti jo mennä huoneisiin. Juttelimme ja pyörimme sängyissämme, valvoimme myöhään.
Aamulla heräsimme ja aloimme pelata korttia. Kuulimme poikien tulevan huoneistaan. Pelasimme pari
peliä ja menimme syömään.
Aamupalaksi oli puuroa, leipää ja mehua. Pojat lähtivät ja aloimme tehdä kakkua. Ensimmäiseen kerrokseen tuli hilloa toiseen kerrokseen tuli sulatettua
suklaata ja karkkia, päälle kermavaahtoa keksejä ja
karkkia. Se näytti hyvältä. Aloimme siivota ja kotvan
kuluttua söimme kakkua. Pakkasimme ja oli aika lähteä. Kävelimme bussille ja sillä menimme metrolle.
Metrolta lähdimme raitiovaunulla Katajanokalle.

L

Nelli Rantala

ähdimme Meriharjuun metrolla 8:30.
Matka kesti noin 20 minuuttia. Metrossa
puhuin minun kavereitteni kanssa.
Kun oltiin perillä Meriharjussa niin asetuimme taloksi ja melkein heti alettiin
syödä aurinkokeittoa (vihannessoppaa). Se
oli hyvää. Ruoan jälkeen menimme lepäämään takaisin meidän huoneeseen.
Ryhmässäni oli 5 henkeä Minä, Roope, Jon , Krasimir ja Tuomas.L. Meillä oli evästä kaikilla.
Kello tuli lähelle kolmea niin koko luokka lähti metsäretkelle talon viereiseen metsään. Sieltä löytyi paljon sieniä ja kaatuneita puita.
Sen jälkeen jokainen ryhmä sai tehdä 1-2 pizzaa.
Ne olivat hyviä! Koko luokka kokoontui piiriin ja
leikki ”totuutta ja tehtävää”. Illalla vielä söimme makkaraa ja joimme mehua.
Seuraavana päivänä oli jalkapalloturnaus. Meidän
piti herätä kahdeksalta aamulla. Sitten lähdimme Tuomas Lebedeﬁn Äiti (Anja) vei meidät asemalle. Siellä
odotti viides luokka ja valmistava luokka meitä. Sitten lähdimme kentälle. Pelasimme yhden tasapelin ja
3 häviötä.
En itse pelannut vaan olin huoltaja. Sitten kun
kaikki pelit loppuivat niin lähdimme Katajanokalle
koululle ja sieltä sitten kaikki lähtivät omiin koteihinsa.
Sakari Laulaja
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KATAJANOKAN KOULU

P

iip, piip, piip… Mikä se on? Ajattelin
herätessäni siihen meluun. Se oli herätyskello. Olo alkoi heti olla virkeämpi,
kun muistin mikä päivä tänään oli, nimittäin retki päivä Meriharjuun. Siitä
se retki sitten alkoi, ajattelin.
Muutaman vartin kuluttua, kun kantamukset oli
pakattu, lähdin kävelemään kohti Kaisaniemen metroasemaa kaikkine kantamuksineen. Sää näytti iloiselta. Aurinko paistoi, eikä pilviä näkynyt mailla halmeilla. Se oli täydellinen päivä Meriharjun retkelle.
Metrossa kuuntelimme musiikkia ja keskustelimme
tulevasta retkestä.
Matkalla kävimme myös katsomassa Miina Äkkijyrkän lehmiä, joista opettajamme Marja oli puhunut
koko ajan. Otimme myös paljon kuvia luonnosta ja
eläimistä.
Pian jonkun suusta kuului ”Perillä” ja se oli totta.
Me todella olimme perillä. Talo oli hieno. Se oli vähän kuin pieni kartano. Sisältä talo oli sitäkin hienompi. Se oli unelma. Parempaa paikkaa en osannut
edes kuvitella. Keittiö oli iso ja ruokasalista oli maisema merelle päin. Asettauduimme taloksi. Seuraavaksi Marja esitteli meille vähän paikkoja, jonka jälkeen meille oli tehty taivaallista ruokaa. Ruokana oli
kesäistä kasviskeittoa. Ruokailun jälkeen meillä oli n.
tunnin mittainen ruoka lepo, jonka aikana purimme
tavaroitamme ja pistelimme vähän jälkiruokaa poskeen.
”Puoli kahdelta tavataan sisällä” Opettaja sanoi ja
lähdimme ulos pelaamaan jalkapalloa.
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Kello tikitti ja aika kului nopeasti. Pallo pelien jälkeen lähdimme tutkimaan metsää ja sen luomuksia.
Metsässä tutkimme puita, kasvualustaa, metsän ja
puiden elinympäristöä. Keräsimme myös sammalia
ja muita metsän kasveja. Kävimme myös meren rannikolla. Söimme eväitä ja kuvasimme kauniita maisemia.
Seuraavat neljä tuntia olin harjoituksissa.
Palasin puoli kahdeksalta, jolloin sain pizzaa syödäkseni. Se oli herkullista, suussa sulavaa ja maukasta.
Sen jälkeen oli jälleen vapaata aikaa. Peuhasimme
huoneissamme ja valmistimme sauna tavarat valmiiksi. Kun pojat olivat olleet uimassa, tytöt pääsivät
mereen. Kaikki jotka tulivat mukaan, kävivät vähintään kastautumassa vedessä. Sauna tuntui lämpimältä
uimisen jälkeen.
Kun tulimme takaisin, muut olivat jo aloittaneet
pelaamaan tehtävää ja totuutta. Mutta en viitsi kommentoida sitä sen tarkempaan.
Aika meni hujauksessa siinä pelatessa. Ja pian kello
oli kymmenen ja meidän piti mennä takaisin omiin
huoneisiin. Ja siitä se hauskan pito sitten alkoi. Hyörimme ja pyörimme huoneissamme, napostelimme
karkkeja ja kerroimme pimeässä, juoruja ja vitsejä
toisillemme. Siinä se aika sitten kului ja kello oli jo
yli yhden yöllä. Rupesimme juhlistamaan syntymäpäiväsankaria. Nimeä mainitsematta kuitenkin eräs
oppilas valvotti meitä senkin jälkeen varmasti vielä
tunnin.
Se oli hauska päivä, unohtumaton. Se oli meidän
ensimmäinen leirikoulumme.
Aamulla heräsimme poikien meluun. Emme saaneet enää unta joten otimme kortit käteen ja aloimme
pelata korttipelejä. Vartin kuluttua menimme aamiaiselle. Ruoka oli jälleen ihanaa. Puuro oli hyvää ja
leivät maukkaita. Pian huligoitsiat kuitenkin lähtivät
pelaamaan pallopelejä oikealle jalkapallokentälle. Ja
tytöille jäi koko talo haltuun. Olimme vähän aikaa
piilosta ja sen jälkeen aloimme valmistaa kakkua. Siitä
tuli taivaallistakin taivaallisempi. Se oli keksi, suklaa,
karkki, kerma kakku ja siinä oli kolme kerrosta. Kaikki
rakastuimme kakkuun heti ensi haukkauksella. Siivoamisen jälkeen piti kuitenkin lähteä ja jättää se
ihana paikka taakseen.
Kukaan ei varmasti unohda retkeämme ikinä.
Meri Kontkanen
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Toisluokkalaisten
Pekka Töpöhäntäprojekti
Toisluokkalaiset osallistuivat Helsingin kaupungin kirjasto- ja
kulttuurilautakunnan rahoittamaan ja Kaupunginteatterin järärjestämään Pekka Töpöhäntä-projektiin alkusyksystä 07. Monet
onet
käytännön alkuselvitykset toteutettiin yhteystyössä koulumme
mme
erityisopettajan Ulla-Maija Ekebomin kanssa.
Pekan - joka on myös ilmeisesti monille vanhemmille tuttu
hahmo- teemoihin pääsimme tutustumaan monin erii tavoin. Viiden viikon ajan kaksi tuntia kerrallaan toisluokkakkalaiset olivat Pekan elämässä mukana draaman, vuorovaikuikutuksen, puheilmaisun, leikin, liikunnan, musiikin ja keskusustelun keinoin. Opettaja oli käytännön toiminnassa ja hararjoitteissa mukana ja ohjaajat olivat todella asiansa osaavia!
via!
Ope ja lapset nauttivat.
Kahden ensimmäisen kaksituntisen jälkeen oli Kaupunnginteatterissa Pekka Töpöhännän kolmas pääharjoitus, jota
ta
olimme seuraamassa. Ilta oli kaikille merkittävä..
Aika monelle teatterikokemus oli elämän ensim-mäinen, jollekulle toiselle myöhäinen paluu iltahä-märässä oli uutta ja jännittävää.
Kun projekti päättyi, oli kaikkien olo vähän hai-kea! Onneksi meitä vielä pyydettiin Kaupunginteat-terin sisäiseen tiedotustilaisuuteen esiintymään. Ti-laisuudessa toinen ohjaajistamme , Mirja Neuvo-nen, näytti upeasti lasten kanssa , mitä projektin
n
aikana oli saatu aikaan. Tilaisuus, jossa mehut jaa
donitsit nautittiin ennen esitystä, onnistui hienosti..
Kokemus oli piste i:n päälle! Pekka jatkaa luokas-samme, vaikka projekti on ohi.
Ope katsoo, että on upea asia saada tarjota lap-sille parasta. Olin myös itse teemaan liittyen kol-men tunnin koulutuksessa teatterilla, ammattilais-ten valmennuksessa. Hiki virtasi ja hauskaa oli! Sain
n
paljon eväitä.
Projekti liittyi Helsingin Kaupunginteatterin per-heteatterin toimintaan, josta varmaan on tulevai-suudessa luettavaa Kaupunginteatterin tiedot-teista.
Katajanokan toisluokkalaiset,,
mukaan lukien Pirjo-opee
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KUNTO KUNTOON

Patikkaretki 50 km

Hki-Porvoo

Useana vuonna olemme porukalla kävelleet Katajanokalta Porvooseen, siis 50 km. Alkukesästä taas patikoitiin ja seurakseni lähtivät nyt Ingrid Heickel ja
Sigge Pohja.
Sunnuntaiaamuna klo.6 startattiin. Oli poutapäivä
ja tarinoinnin lomassa ihailtiin maaseutua. Voitte uskoa ettei auton ratissa koe samaa kuin näin patikoiden Helsingistä Porvooseen. Kauppoja oli matkalla
sopivasti, tankkausta varten. Suola -ja nestetasapaino
piti olla kunnossa, ettei kramppaa.
Illan suussa n.17.30 olimme perillä Porvoossa.
Vaikka jalkaan laittaa millaiset kengät tahansa, tulee
rakkoja ja hiertymiä jalkoihin, näin kävi nytkin. Jokainen askel reissun jälkeen oli työtä ja tuskaa.
Jäin itse Porvooseen saunomaan, mutta rouvat tulivat bussilla takaisin Helsinkiin. He jäivät bussista
Mannerheimintiellä ja lähtivät vaivalloisesti taapertamaan kohti ratikkapysäkkiä. Samana päivänä oli ol-

Merikasarmin
nuorisotalo
Possutalolla voi avoimessa toiminnassa pelata, käydä valvotusti
internetissä, askarrella,
lukea tai vaan olla kavereiden kanssa. Nuorisotalolla on myös ohjattuja kerhoja; kädentaito-, kokki- sekä palloilukerho. Kioski toimii
perjantaisin.
Aukioloajat:
13 - 17-vuotiaille:
maanantai, keskiviikko, torstai kello 17-21 ja
perjantai kello 17- 22
9 - 12 –vuotiaille:
maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai kello 13 - 16.
Lisätietoa saat joko sähköpostilla tai soittamalla:
Puh. 31089088,
merikasarmin.nuorisotalo@nk.hel.fi
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lut myös Naisten Kymppi ja niimpä eräs mies nähdessään rouvien kävelevän, tokaisi, että on näköjään
oltu Naisten Kympillä. Silloin naiset vastasivat: Ei
kympillä vaan viidelläkympillä!
Odotamme taas ensi kevättä, että pääsemme taas
kävellen Porvooseen!
Tervetuloa mukaan! Ensi kesänä uudestaan ja isommalla joukolla.
Kalevi Korhonen

Kausi alkoi

Talviuintia
Katajanokalla
Katajanokan Jäänsärkijät ry:n talviuintipaikka sijaitsee
Kanavarannassa. Tukikohtana on tyylikäs saunarakennus, joka kesäaikana on vierasvenesataman käytössä.
Uintikausi alkaa marraskuun alussa ja loppuu huhtikuussa.
Vuonna 2001 perustetulla yhdistyksellä on kolmesataa jäsentä, joista valtaosa on katajanokkalaisia.
Seura tarjoaa jäsenilleen turvallisen uintipaikan keskellä Helsinkiä. Avannon kunnosta ja turvallisuudesta
huolehtii Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Saunat
ovat lämpiminä kuutena päivänä viikossa. Suihku- ja
pukeutumistilat ovat auki joka päivä.
Avantouintikauden avajaisten ja lopettajaisten lisäksi
seura järjestää jäsenilleen virkistystilaisuuksia sekä pari
kertaa kauden aikana mahdollisuuden kutsua ystäviään tutustumaan talviuintiin ja saunomaan. Lisätietoa:
www.katajanokanjaansarkijat.ﬁ
Yhteystiedot:
katajanokan.jaansarkijat@luukku.com
Puh 045-651 3629
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Kunnon asiaa
Tiesitkö, että Katajanokalla toimii oma urheiluseura?
Ainakin osa nokkalaisista sen kyllä tietää, onhan seuran jäsenmäärä tällä hetkellä ylittänyt jo 300 rajan!
Nuori ja energinen urheiluseura Katajanokan Kunto
liikuttaa reippaita jäseniään, ja vähän muitakin, monella tavoin. Tarjontaa on mukavasti: on joogaa, taijia, jumppaa, pilatesta, sulkapalloa, salibandya, juoksua… ja aika ajoin kokeillaan jotain ihan uuttakin.
Kunnon toiminta-ajatuksena on tarjota kuntoilusta
kiinnostuneille aikuisille mahdollisuus monipuoliseen
ja edulliseen kuntoliikuntaan tässä kotikulmilla, sillä
toiminnan keskipisteenä on liikuntahalli keskellä Katajanokkaa. Lähtökohtana on kuunnella jäsenistön
toiveita ja pitää tarjolla niitä lajeja, joita halutaan
harrastaa.
Seuran koko 4-vuotisen toiminnan ajan ovat kestosuosikkeina olleet liikunnallinen astangajooga ja
taiji. Taijia voi harrastaa ympäri vuoden, syksystä kevääseen hallin suojissa, kesän tullen siirrytään läheiselle viheriölle. Myös salibandy ja sulkapallo ovat olleet pitkään suosiossa, toisin joitakin vapaita paikkoja niihin on tällä hetkellä tarjolla.
Kuntojumppa tarjoaa oivan mahdollisuuden venytellä jumiutuneita lihaksia ja tanssillinen jumppa iloisine rytmeineen on saanut omat, innostuneet kannattajansa. Ahkerimmat kuntoilijat voivatkin aloittaa
tiistai-iltansa hillitysti astangalla ja siirtyä reippaan
kuntojumpan kautta tanssiaskelin kohti virkeää oloa!

Pilateksesta kiinnostuneet aloittavat lauantaiaamunsa
hakemalla ”ryhtiä elämäänsä” opettelemalla viime
vuosina suosituksi tullutta kehon ja lihasten hallintaa.
Juoksun harrastajat kokoontuvat kolmesti viikkoon
hallin kulmilla suunnaten lenkkinsä säästä piittaamatta eri puolille Helsinkiä. Ja tavoitteita on… osa
niistä on jo toteutettu, suuremmat haaveet ovat vielä
edessä!
Uutuutena seura on syksyn ajan tarjonnut jäsenilleen ilmaista jumppaa perjantai-iltaisin. Onko mukavampaa keinoa karsia viikon työpaineet hartioiltaan kuin rentouttava jumppa?
Monia iloisia hetkiä on koettu opetellessa hallitsemaan kiikkerää kanoottia Töölönlahdella, pyöräilemällä Tuusulanjärven ympäri tutustuen sen kulturelliin antiin tai vaeltamalla räntäisessä Sipoonkorvessa marraskuun salaperäisessä harmaudessa. Taikka
kokeilemalla ratsastuksen riemua leppoisan issikan
selässä. Ja entä ne upeat valkeat maaliskuun hanget
ja pitkät Pogostan Hiihdot kauniissa Karjalan vaaramaisemissa…
Tule mukaan iloiseen liikkuvaan seuraamme! Lisätietoa meistä ja toiminnastamme löydät osoitteesta
www.katajanokankunto.ﬁ.
Liity jäseneksi - jäsenenä saat sähköpostitse tietoa
kaikista tulevista tapahtumistamme ja etua jo muutoinkin edullisiin osallistumismaksuihin. Kevätkausi
alkaa jo heti tammikuun alussa.
Katajanokan Kunto
Marjatta Vannekoski
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Tulokset:

Perinteinen Katajanokan ympärijuoksu
juostiin tiistaina 4.9.2007 jo 59. kerran.

Katajanokan ympäri
Katajanokan perinteinen ympärijuoksu juostiin jälleen kerran 4.9.2007.
Kaikkien sarjojen reitit olivat samat kuin edellisinä vuosina. Pienimmät juoksivat Nuorisotalon takana olevan kentän aitauksen sisäpuolella, isommat kiersivät kentän ja nuorisotalon, kaksi nuorten vanhinta ryhmää 2 kertaa. Aikuisten sarjan reitti kiersi Katajanokan kärjen rantoja pitkin, matkan pituudeksi tuli kolmisen kilometriä.

Tytöt s. 1999-2000
1. Elina Kuusela
2. Amiira Nissinen
3. Rebecca Toivonen

54.8
57.2
58.5

Pojat s. 1999-2000
1. Hugo Lahikainen
2. Jimi Oikarinen
3. Leo Leppäaho

54.00
54.81
56.23

Tytöt s. 1997-98
1. Eveliina Lähdevuori
2. Aurora Ailus
3. Gerjulie Mandunga

55.5
56.90
58.1

Pojat s. 1997-98
1. Pauli Unkuri
2. Jussi Salomaa
3. Eero Viitasaari

51.4
53,38
53,43

Tytöt s. 1995-96
1. Noella Mandunga
2. Ugbad Salah
3. Nelli Rantala

54.8
57.18
58.31

Pojat s. 1995-96
1. Jon Österholm
2. Krasimir Hyvärinen
3. Vikke Laine
Tytöt s. 1993-94
Julia Vilmunen
Pojat s. 1993-94
1. Eetu Vallinheimo
2. Jiri Masanen
3. Otto Suomela
Naisten sarja
1. Soma Marjola
2. Outi Väänänen
3. Anna Maria Soininvaara
Miesten sarja
1. Ruj Hyvärinen
2. Juhani Rajala
3. Zachris Jäntti

1.45.6
1.57.55
1.58.6

3.40.7

2.05.5
2.36.00
3.14.58

14.02
15.28.9
15.45.07

10.52.9
10.46.0
12.15.7

Kuvat Martin Bunders
Lisää kuvia: www.skatta.fi
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1. Eveliina Lähdevuori
3. Gerjulie Mandunga

Pojat s. 1997-98
1. Pauli Unkuri
2. Jussi Salomaa
3. Eero Viitasaari
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Ryhtiä koiranomistajille

Koirankakkatempaus
Lauantaina 5. toukokuuta, samana päivänä kuin Katajanokkaseura ja Katajanokan koulu järjestivät tahoillaan siivoustalkoopäivän, Merisotilaantorilla nähtiin iloinen mielenilmaus puistojen siisteyden puolesta, teemalla “kukkaa eikä kakkaa”.

Valtaosa koiranulkoiluttajista huolehtivat tunnollisesti lemmikkiensä jätöksistä Katajanokallakin.

Vaikka tilaisuus ei ollut suuren suuri, se näkyi ja
kuului. Megafonin varressa juontajana toimi Erkki
Leimu Katajanokkaseuran hallituksesta. Koulun
kuudennen luokan oppilaat seisoivat rehtori Ismo
Lehikoisen johdolla värikkäänä ryhmänä tekemiensä
kylttien kanssa. Paikalla oli myös aluepoliisi Raine
Kuusisto ja joukko polkupyöräpoliiseja sekä tavallisia skattalaisia, muutama koirineen.
Tempauksessa olivat nähtävinä Rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston myöhemmin kesällä puis36

toihin asentamat kyltit, jotka muistuttavat kolmella
kielellä siitä, että järjestyslain mukaan kaupunkialueella koirankakan oikea paikka on roskis.
Puheiden jälkeen rehtori Lehikoinen luotsasi oppilaansa polkupyöräpoliisien saattelemana kulkueena koululle, mistä lapset lähtivät siivoustalkoopuuhiin ja poliisi pyörähti puistoalueella opastamassa koiranomistajia.
Tilaisuuden alkuunpanijana oli Margaretha Lindgren-Perttula, joka muutettuaan viime vuonna Katajanokalle kauhistui Väinö-koiraansa ulkoiluttaessaan koirankakan määrää puistoissa. Hän alkoi siivota maahan jätettyjä kasoja ja sai seuraa muutamasta muustakin suivaantuneesta koiranomistajasta.
Työ oli turhauttavaa, sillä selvästi jotkut koiranulkoiluttajat eivät vaivautuneet noukkimaan lemmikkiensä jätöksiä.
Topakkana naisena Lindgren-Perttula otti yhteyttä
Katajanokkaseuraan, kaupungin puisto-osastoon,
aluepoliisiin ja Katajanokan kouluun. Näin järjestyi
sekä toukokuinen tempaus, että kyltit puistoihin.
Koirankakan määrä väheni selvästi kesällä. Syksyn myötä läjiä on taas alkanut ikävästi ilmaantua
puistoihin ja jopa kaduille. Johtuneeko tuo siitä, että
hämärässä tummat kikkareet eivät erotu taustastaan vaiko silkasta piittaamattomuudesta – tiedä
häntä...
Annuli Perheentupa
kuvat: Tuula Palaste ja
Margaretha Lindgren-Perttula.
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AJAN KUVA
Satamassa rakennetaan

Katajanokkaseuran johtokunta kävi Sataman vieraana 9.10.2007.
Sataman puolelta oli läsnä ykkösketju eli Kaj Sarpaneva, va satamakapteeni, Aarno Ahti, tekninen johtaja, Eeva Oittinen, viestintäpäällikkö, Jussi Malm, matkustajaliikennepäällikkö, Arto Satuli, terminaalipäällikkö ja Pekka Haikonen, rakentajapäällikkö sekä tapaamisen junaillut Kaarina Vuorivirta, laatu- ja ympäristöpäällikkö.
kuva
Huhtikuussa 2007 käynnistyi nykyistä korkeampien maihinnoususiltojen rakentaminen uutta Viking Xpress -pika-alusta varten.
Kulkusiltojen ja rakennuksen väliin tehdään korkea lasikatteinen
aulatila. Projekti valmistuu joulukuussa, mutta XPRS valmistuu aikataulusta myöhässä keväällä 2008.
Sataman uusi ympäristölupa ei ole vielä voimassa, sillä Uudenmaan ympäristökeskus on valittanut asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Laivakannan uudistuessa rikkidioksidipäästöt vähenevät, esimerkkinä Viking XPRS, jossa on EU-direktiivin mukaiset katalysaattorit.

Ma - pe 10 - 17
Puh. 050 438 9413
aukioloaikana
Tervetuloa!

XPRS kasvattaa rekka- ja muuta autoliikennettä. Satama yrittää
logistisilla järjestelyillä vähentää haittoja Katajanokalla niin, että autot liitetään liikennevirtaan vasta Kanavakadun kohdalla.
Katajanokan jäänmurtajalaiturin hiekkapuhallustyö aiheuttaa valitettavasti voimakasta ääntä. Sinänsä jäänmurtajat ja niiden sijainti
ei ole Sataman edustajien mukaan heille businesta.
Satama kannattaa omassa lausunnossaan Kruunuvuorenrannan
ns. pohjoista liikennesuunnitteluvaihtoehtoa. Mattolaiturin vaihtamiseksi maalla toimivaksi mattojen pesupaikaksi ei Satamalla ole aikataulua: he odottavat Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemystä
asiaan.
Katajanokan terminaali ja lähialueet pysyvät nykyisessä kuosissaan. Mahdollisesta matkustaja-alusten siirtämisestä Vuosaaren satamaan ei ole tietoa. Samoin risteilijäliikenne pysyy suurin piirtein
ennallaan Katajanokalla. Isot risteilijät sijoitetaan Hernesaareen turistilaituriin.

Laivastokatu 4A
00160 Helsinki
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Ratikka Laajasaloon pohjoista reittiä
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.5.2007, että suunnittelua jatketaan ensisijaisesti pohjoisen raitiotievaihtoehdon pohjalta,
Liisankadun, Tervasaaren, Sompasaaren ja Korkeasaaren kautta
Laajasaloon.
Katajanokkaseura vastusti suunnitelmissa vaihtoehtoa, joka kulkisi Katajanokan kärjestä läppäsiltaa Hylkysaareen ja edelleen merenpohjaa pitkin Kruunuvuorenrantaan. Katajanokan - Hylkysaaren
silta ja raitiolinja olisivat vähentäneet Katajanokalta puistoa ja kadunvarren autopaikkoja. Läppäsilta raskaine rakenteineen olisi sulkenut eräitä pitkiä historiallisia merimaisemia. Katajanokan - Hylkysaaren silta, avattavakin, olisi asettanut hyvin suuren joukon veneja laivaliikennettä, esim. Rajavartioston ulkovartiolaivat ja Halkolaiturin jaalat, vaikeaan asemaan. Katajanokkaseura oli myös huolissaan jäänmurtajien pysymisestä Helsingin nähtävyytenä: väylä läppäsillan kautta ei sitä edistäisi. Veneliikennettä tulisi kehittää vaihtoehtona – se on imagoltaan raitioliikenteeseen verrattava attraktio
uusille ja vanhoillekin asuntoalueille. Säästyvät minuutit eivät ole
liikenteen laadun ainoa kriteeri.

Vankilahotelli toiminnassa. Linnanpuisto
rakennetaan pääosin kesällä 2008

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset

Hotelli Katajanokka avasi ovensa toukokuussa 2007 lääninvankilan historiallisessa rakennuksessa.

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

Puh 636 634

Huoltopäivystys 0400 952 917
Satamakatu 2
Kulmakatu 7

00160 Hki
00170 Hki

fax 660 431
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Kaupungin omistukseen siirtyneen vankilan entisen huoltorakennuksen käytöstä tai käyttäjistä ei tätä kirjoitettaessa ole tietoa. Siihen toivottaisiin saatavan tiloja myös asukkaiden käyttöön.

Katajanokan Kaiku 

kaiku_07 .indd 38

20.11.2007 11:59:55

KATAJANOKKASEURA TOIMII

Linnanpuistoa
suunnitellaan
Linnanpuiston puistosuunnitelman tavoitteena on
kehittää Linnanpuistosta toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto, joka palvelee kaupunginosan asukkaita ja vankilarakennuksessa toimivaa hotellia. Puiston pohjoisosaan sijoitetaan peli- ja leikkipaikka, joka yleisen käytön lisäksi palvelee koulua ja päiväkotia välitunti- sekä
opetuskäytössä.Vankilamuurin lisäksi puistoa aidataan
mahdollisimman vähän. Suunnittelussa otetaan huomioon puiston turvallisuus, valoisuus ja viihtyisyys.
Puiston rakentaminen on jonkin verran myöhässä,
koska Linnanpuiston suunnitelma palautettiin yleistentöiden lautakunnassa kesän alussa lisäselvityksiä
varten. Lisäselvitykset koskevat etupäässä kustannustenjakoa hotellihankkeen ja kaupungin välillä. Tarkennettu puistosuunnitelma esitetään lautakunnalle
marraskuun 2007 aikana.
Lautakunnasta palauttamisesta huolimatta suunnittelu on jatkunut normaalissa aikataulussa. Vankilan muurin korjaussuunnitteluun on kiinnitetty konsulttisuunnittelija ja suunnitelma laaditaan syksyn
2007 kuluessa yhteistyössä Museoviraston kanssa.
Muuri on suojeltu, joten raskaita toimenpiteitä sille
ei tulla tekemään. Muurin peltikate uusitaan ja yksi
asemakaavan mukainen käyntiaukko avataan. Lisäksi
muurien kallistumat ja pellitykset tarkistetaan ennen
uusien aukkojen puhkaisemista. Loppuvuoden 2008
aikana tehdään puistossa sijaitsevan Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen hallinnoiman
huoltorakennuksen LVIS-työt. Huoltorakennuksen
tulevasta käytöstä ja käyttäjistä ei tätä kirjoitettaessa
ole tietoa. Puiston pohjoisosan maaperä puhdistetaan kevään 2008 aikana, jolloin puiston maaperästä
poistetaan havaitut epäpuhtaudet, mm. kupari- ja elohopeajäämät. Varsinainen Linnanpuisto rakennetaan
näillä näkymin muurin sisäpuolisilta osin kesän 2008
ja puiston pohjoisosa vuoden 2009 aikana. Kauan
odotettu, puiston halkaisevan, lauta-aidan murtaminenkin toteutunee vasta vuonna 2009.

Yleistentöiden lautakunnassa marraskuussa 2007 esiteltävä
tarkennettu puistosuunnitelma.

Katajanokkaseuran edustajat rakennusvirastossa keskustelemassa puistosuunnitelmasta lokakuussa 2007.
Kuva: Martin Bunders
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Valtakunnallista hätäkeskusta tehdään

Senaatti-kiinteistön kutsu tiedotustilaisuuden 29.8. ei tavoittanut
alueen asukkaita suunnitellusti. Koululle saapuneet noin 30 katajanokkalaista olivat saaneet tiedon tilaisuudesta viidakkorumpuna.
Katajanokkaseuran verkkosivuilla uutinen tiedotustilaisuudesta tosin oli luettavissa jo pari viikkoa ennen tiedotustilaisuutta – seuratkaapa skatta.fi -sivujamme!

Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen aluejohtaja Petri Turku esitteli hätäkeskushanketta. Hätäkeskus sijoitetaan kalliosuojaan toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Katajanokalla on sopivaa valtion jo omistamaa kallioaluetta ja keskushallinto ja väestönsuojeluorganisaatiot ovat kriisinajan yhteistyötä ajatellen riittävän
lähellä. Louhinta alkoi elokuussa ja työvaihe päättyy vuoden 2008
lopulla. Kivilouhosta Viikkiin kuljettavat maansiirtoautot kulkevat 10
minuutin välein. Louhintatyön alkuvaiheessa autoja kulkee Satamakatua pitkin noin 20 ja loppuvaiheessa 80 autoa päivässä. Alun
perin oli päätetty massan vesikuljetuksesta proomuilla Vuosaareen,
mutta tästä jouduttiin ikävä kyllä luopumaan, kun sataman louhetarve loppui ja massasta on nyt ylitarjontaa.

1.1.08
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lähtien

PE

-02
-LA 15

Louhintatöiden teknisestä toteuttamisesta kertoi räjähdystekninen
asiantuntija Jari Honkanen Oy Finnrock Ab:sta. Eniten keskustelua
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ja kysymyksiä herätti räjäytysten aiheuttamat mahdolliset vauriot
vanhoissa kiinteistöissä, erityisesti hormien mahdolliset vauriot ja
vastuukysymykset keskusteluttivat. Jari Honkasen mukaan ehjät
kakluunit ja hormit kestävät hätäkeskusräjäytykset. Vaikka vastuu
vaurioista on aina urakoitsijan – eli tässä tapauksessa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n, asiaa on vaikea arvioida ilman taloyhtiöiden teettämää hormien kuntokartoitusta. Räjäytystöitä lähimpien talojen katselmuksia tullaan suorittamaan – mutta missä rakennuksissa, ei
voida tiedon salassapitovaatimusten takia yleisesti kertoa, vaan asiasta informoidaan talo kerrallaan.

Katajanokan uuden puolen suunnittelussa merkittävästi vaikuttanut arkkitehti, professori Vilhelm Helander esitteli havainnekuvien
avulla viisi kalliokuiluihin liittyvää maanpäällistä rakennelmaa. Rakennelmat suunnitellaan ja maisemoidaan osaksi vankilan muuria
tai sen läheisyyteen Liikuntahallin, koulun/päiväkodin ja Wellamon
talon lähistöllä. Lisäksi kaksi maanpäällistä rakennelmaa tulee Merikasarmin alueelle. Liikenne näille kuilurakennuksille on lähinnä
huoltoa. Lisäksi vakuutettiin, että maanpäälliset rakennelmat eivät
aiheuta melua lähiympäristössä.

Jalkojen perushoidot, kemialliset kynnenpoistot,
kynnenoikaisut, syylät, känsät, ym. jalkavaivat
25 vuoden kokemuksella
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen Oy
Merikasarminkatu 9 A, 00160 HELSINKI
ajanvaraus: 09-76 90 23, 0400-412 097

Senaatti-kiinteistöt kutsuu katajanokkalaiset Katajanokan koululle 30.1.2008 klo 18:00 tiedotustilaisuuteen
kuulemaan miten hätäkeskushankkeen työt edistyvät.

Pysäköintiluola nyt Keskon ja Tulli- ja
pakkahuoneen alle
Kaupunkisuunnitteluviraston yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa
23.5. järjestämä yleisötilaisuus parkkiluolan suunnittelusta ei herättänyt suuria intohimoja. Tilaisuuteen osallistui parisenkymmentä
katajanokkalaista.
KSV:n Katajanokan uusi aluearkkitehti Marko Härkönen alusti ja
YIT:n kehityspäällikkö Mikko Kettunen esitteli rakennuttajan näkökulmasta hanketta.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyn pysäköintiselvityksen mukaan Katajanokalta puuttuu - laskentatavasta riippuen 660 - 1090
Katajanokan Kaiku 
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1975
Lounas
Päivällinen

Ti - Pe
11 - 14
Ti - La
17 - 23
Su
13 - 20
Ma suljettu (sop. mukaan)

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös
yksityistilaisuuksiin.
***
Marras- joulukuun taiteilijat
Aaju
Kristian Olsen
***
Tammikuun taiteilija
Ia Miikkulainen
***
Blini-viikot 16.01. - 28.02. -08
***
www.wellamo.fi
puh/fax. 663 139 • Vyökatu 9 pääty • 00160 Helsinki

autopaikkaa. Vajetta lisää ns. Alvar Aalto –hotelli ja uuden ison lautan tulo Katajanokan terminaaliin. Tulli- ja pakkahuoneen alle, noin
20-30 metrin syvyyteen maanpinnasta – on luonnosteltu pysäköintiluola 500:lle tai 700:lle autolle. Sisään- ja ulosajot olisivat molemmin puolin Kanavakatua. Käynnit luolaan sijoittuisivat Keskon,
Grand Marinan ja UM:n lähikiinteistöihin ja ilmanotto- ja puistoaukot ”shakkiruutuaukion” pienen rakennelman kylkeen.
Keskustelussa parkkiluolan uutta sijoituspaikkaa pidettiin huomattavasti parempana kuin aikaisempi ehdotus asuintalojen alle.
Eniten epäilytti autoliikenteen lisääntyminen umpiperäksi kutsutulla
saarellamme. Paikalla ollut liikennesuunnittelija arvioi, että lisäys
olisi 500 autoa päivässä.
Selvitettäviksi jää pysäköintipaikkojen nettokäyttö ja siirtymät asukaspysäköinnistä pysäköintiluolaan, lisääkö luola ulkopuolelta tulevaa autoliikennettä, vaikeuttaako pysäköintilaitos asukaspysäköintiä
vai helpottaako se sitä?
Jos tavoiteaikataulu kaavaehdotuksesta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2008 pitäisi, rakentaminen aloitetaan aikaisintaan syksyllä 2008. Rakentaminen kestää noin 20 kuukautta. Rakentamisvaiheessa louhosta viedään 10 kk:n aikana noin 6500
autokuormallista eli keskimäärin kaksi autokuormaa tunnissa.

Vuosikokous 27.2.2007
Signora

Utrion kukka

09-637 155
Sikarit + tarvikkeet
Piiput + tupakat
Vesipiiput + tupakat
Kirjoja + kortit
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040-743 00 66

Avoinna
MA-PE 10-18
LA 9-16
Tervetuloa
Satamakatu 5

Leikko- + ruukkukukat
Sidontatyöt
Kotiinkuljetus pääkaupunkiseudulla

Vuosikokous pidettiin 27.2. Uspenskin katedraalin kryptassa. Kokouksen aluksi Eini Forsman kertoi kryptan historiasta ja sen vilkkaasta toiminnasta sekä vastasi yleisön kysymyksiin.
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Kiertävät keräysautot
• Kemiallinen pikapesula
• Valkopesu
• Matto/verhopesu
• Ompelu- ja korjauspalvelu
• Noudamme ja tuomme
• Nopea ja ammattitaitoinen palvelu
Luotsikatu 16 • puh./fax 270 91432 • Arkisin 9.00 - 18.00

YTV:n keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla keväisin. Seuraava kierros on keväällä 2008. Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan maksutta.

Lauluilta

Perinteinen lauluilta pidettiin Kauppiaankatu 6:n pihalla elokuussa.
Samana iltana järjestetty Taiteiden Yö houkutteli enemmän ihmisiä
ja niinpä Satumaata ja monia muita tuttuja lauluja kävi illan mittaan
laulamassa n. 50 henkeä. Säestäjänä toimi jo 40-luvulla haitarin
soitannan aloittanut Teuvo Ihanus. Hän soitti 50-luvulla Olavi Virran
orkesterissa.
Jos sinulla on toivomuksia ja ideoita tulevia lauluiltoja varten, ota
yhteys Kaleviin, puh. 040-5016176

Ylipormestarin asukasilta tulossa 15.1.2008

n k in e n
e
h
n
i
L ämm e i n e n
p e r int en
i
Leijon

Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa
9.12.2007 klo 17.00 - 19.00
Tilaisuudessa esiintyvät:

Näyttelijä Marita Nordberg
(Raamatulukua)

Ritva Auvinen, laulu
Seppo Murto, säestys

Kauan odotettu ylipormestarin asukasilta on Katajanokan
ala-asteen koulun juhlasalissa tiistaina 15.1.2008 klo 18.30.
Tervetuloa!

Ohjelma ovelta 5 €. Tuotto nuorisotyön ja
sotiemme veteraanien hyväksi.
Vesperin järjestää
Katajanokan Lions -klubi yhdessä
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.
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Talonvaltaajat
Entisen vankilan vieressä oleva sauna- ja huoltorakennus vallattiin keskiviikkona 16.5.2007.

Laivastokatu 1• 00160 Helsinki
Puh. 09-680 39345 • Fax 09-630 675

Valtaajien tarkoitus oli ra-kentaa tilaan autonominenn
sosiaalikeskus eurooppalais-ten mallien mukaisesti: ta-lossa olisi järjestetty keik-koja, kahvilatoimintaa, teat-teria, leffailtoja ym. erilaistaa
omaehtoista harrastustoi-mintaa.
Neuvottelut kaupungin kanssa talon käytöstä eivät kuitenkaan
edistyneet. Poliisi hääti valtaajat talosta aamupäivällä 25.5.2007.

Tositarinoita Nokalta
Kesällä Katajanokalla nähtiin aseen kanssa liikkuva mies. Poliisi
käynnisti etsinnät kaduilla ja tarkisti rekisteristään kaikki skattalaisten aseenkantoluvat. Niinpä eräässä rapussa huomattiin poliisin
murtama asunnon ovi, aukinaisena. Asetta ei maalla kesää viettämässä olleelta perheeltä löydetty - eikä perhe olisi tiennyt mitään
kaupunkiasunnon auki murretusta ja auki jätetystä ovesta, elleivät
huolekkaat naapurit olisi heille siitä soittaneet. Entä asemies? Kyseessä oli leikkiaseen kanssa kuljeskelija. MB
Laivamatkalta palaava pikkupoika nelosen ratikassa: ”Äiti, nämä
talot on isoja kuin laivat!” MB
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Rahapajankatu 3
00160 Helsinki
p. 179 560
www.restaurantbellevue.com

Ainoa katajamme?
Katajanokalla kasvaa kataja. Kuvassa toimittaja Tiina Harpfin huoltolautta Ehrensvärdin parkkialueelta paikallistama katajapensas on
todennäköisesti saaremme ainoa kataja. Sen kasvupaikka lienee
hieman uhanalainen parkkialueen viherkaistalla.

Tuula puh 09 622 3101, Veli puh 09 622 3102
Luotsikatu 3, etunimi@aadi.fi, www.aadi.fi

Katajanokan Kaiku -lehtiä!
Kerään vanhoja esineitä ja Katajanokan Kaiku -lehtiä ”museooni”.
Jos olet ajatellut heittää niistä jotain pois niin soita minulle: Kalevi
Korhonen puh. 040-5016176: Kauppiaankadun talkkari.

Narinja
Luotsikatu 2
00160 Helsinki

-taideparsintaa
-aitojen mattojen korjaus
-verhoilu ja uudistus

p. 278 5310
myynti@narinja.ﬁ

Luotsikatu 2 - puh. 655 200

keskustelua kanutisia, ilmoituksia ja
töu
ris
pä
ym
an
ok
osoitteessa:
Katajan
kaseuran kotisivuilta
ok
an
taj
Ka
ata
ur
se
nattaa nyt
www.skatta.fi

Fysioterapia
Hieronta
Voice massage
Osteopatia
Intialainen pään ja kasvojen hieronta
Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.ﬁ
Katajanokan Kaiku 
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TERVETULOA JUHLAAN!
Herkkuja tandooriuunista

Kaisaniemenpuiston
asemakaavaluonnos on
valmistunut
Nepalilainen ravintola

Everest
Luotsikatu 12, Katajanokka
09-622 1996 - www.everestyeti.ﬁ
aukioloajat: ma-to 10.30-22, pe 10.30-23, la 12-23, su 12-22
10-20 hengen kabinetti seurueille

RAVINTOLA GRECIA
Kreikkalainen maailma kotiovellasi
lounaat arkisin kello 11:00-15:00,
7,50 - 10,00
- a’ la Carte
- yökerho
- kokoukset ja yksityistilaisuudet
www.grecia.fi
Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
gsm: 050 403 7876/tel: 09- 612 465 95
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K

aisaniemenpuiston asemakaavaluonnoksen alueeseen kuuluvat Kaisaniemenpuisto kokonaisuudessaan sisältäen sekä julkisen puiston että yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan alueen ja Kaisaniemenkadun itäpuolella sijaitsevan Varsapuistikon. Puisto
suunnitellaan vetovoimaiseksi keskustan urbaaniksi puistoksi, joka palvelee kaupunkilaisia ja vierailijoita lähivirkistyspuistona, kävelypuistona, oleskelupuistona ja paikallisliikunnan puistona sekä tapahtumapuistona. Julkisen puiston ja Kasvitieteellisen puutarhan välisten yhteyksien parantaminen on yksi keskeinen tavoite suunnittelulle. Asukkaiden mielipiteissä puistoon on toivottu
miljööseen sopivaa ilmeeltään kevyttä kahvilarakennusta.
Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on tutkittu niin puiston
sydämessä kuin sopiviksi katsotuissa muissa osissa. Suuren kahvilan sijoittaminen keskialueelle nähtiin vaihtoehdoista ongelmallisimmaksi puiston muun käytön ja
historian kannalta. Suunnittelutyössä on otettu huomion
asukkaiden eri tilaisuuksissa esittämät toiveita ja mielipiteitä. Lisäksi on seurattu mielenkiinnolla Helsingin Sanomien alkusyksyllä järjestämän teemaviikon ja puistotapahtuman aikana käytyä keskustelua ja tutustuttu lukijoiden esittämiin parannusehdotuksiin.
Asemakaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat
esillä 19.11.–14.12.: kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs sekä netissä
www.hel.ﬁ/ksv kohdassa Nähtävänä nyt!
Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.12.2007 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin
kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310
37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.ﬁ tai
suullisesti kaavan valmistelijalle. Kaavaa valmistelevat
arkkitehti Anne Karppinen, puhelin 310 37200, sähköposti anne.karppinen(a)hel.ﬁ ja arkkitehti Kajsa Lybeck,
puhelin 310 37052, sähköposti kajsa.lybeck(a)hel.ﬁ
Anne Karppinen
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Katajanokkaseuran hallitus vuonna 2007
Takarivissä vas. Irmeli Walden-Paulig, Erkki Leimu, Helena Alkula, Sinikka Harpf, Martin Bunders ja Marja Karppanen.
Keskirivissä Tuula Palaste-Eerola, Rea Anner, Risto Jaakkola, Tarja Djateu ja Mattias Bremer.
Alarivissä Unto Järvinen (k. 5.9.2007), Denise Bremer, Kimmo Hyvärinen ja Kirsti Tolvanen.

Katajanokkaseuran vuosikokouksessa helmikuussa 2007 valittu johtokunta
Tuula Palaste-Eerola, puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.ﬁ, p. 050 585 1332
Helena Alkula, sihteeri, helena.alkula@netsonic.ﬁ, p. 040 747 4826
Kimmo Hyvärinen, ympäristöasiat, kimmo.hyvarinen@kolumbus.ﬁ, p. 73112527
Mattias Bremer, rahastonhoitaja ja jäsenasiat, mbremer@welho.com
Erkki Leimu, Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, p. 0451341439
Rea Anner, rea.anner@netsonic.ﬁ, p. 050 556 9783
Denise Bremer, denise.bremer@hotmail.com
Martin Bunders, martin.bunders@netsonic.ﬁ, p. 041 442 3221
Tarja Djateu, tdjateu@welho.com
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
Kirsti Tolvanen, kirsti.tolvanen@welho.com
Irmeli Wallden-Paulig, irmeliwp@pp.inet.ﬁ

www.skatta.fi
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Palveluhakemisto
SUUNNITTELUA

LIIKKEITÄ

RAVINTOLOITA, KAHVILOITA

Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto & Co

AB-Sisustusvalaisin

Bellevue

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 177 044, fax 654 521

Arkkitehtitoimisto Matti Salminen & Co Oy
Luotsikatu 13 puh. 660 511, fax 660 787

Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy

Linnankatu 1, puh. 636 634

AJAN PESU
Luotsikatu 1609 2709 1432

Clean Marin Oy

Kalliolanrinne 4 A 10, puh. 681 1210

Kauppiaankatu 13
040 578 0189

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin

Katajanokan Paperi Ky

Laivastokatu 4A,
puh. 622 9040, fax 622 3102

AADI arkkitehti- ja insinööritoimisto
Luotsikatu 3, puh. 622 3101, 6223102

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Luotsikatu 14, puh. 050 586 5426

sisustusarkkitehdit - interiorarchitects
Katajanokankatu 4, puh. 175 971

virtual design
www.vd.fi

ARK ´ IDEA arkkitehtitoimisto
Kauppiaankatu 7 A 6 ,
puh. 171 671
MEDIA-ALAN PALVELUJA

M.E.N. Oy Eero Nurmikko
Kauppiaankatu 6, puh. 622 1575

Enterno Media Oy
Luotsikatu 5, puh. 040 773 2484

private eye
Luotsikatu 4 A 3, puh. 0400 150051
KIINTEISTÖNHOITOA JA -VÄLITYSTÄ

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4
puh. 6962 480, fax 6962 4848

Isännöitsijätoimisto ISA
Jarmo Rantamäki Oy
Unioninkatu 18
puh. 020 7756 640 fax 020 7756 641
www.rantamaki.com

Kiinteistöhuolto Määttä Oy
Satamakatu 2, puh. 0400 952917

Kotikadun Kiinteistöpalvelu Oy
Tehtaankatu 36 B
puh. 0400 449 369

Katajanokanlaituri 2, puh. 612 0150

Katin Paja Korjausompelimo
Luotsikatu 14, 041 0583 7522

Narinja
Luotsikatu 2, puh. 278 5310
myynti@narinja.fi

Nomart Oy
Merikasarminkatu 6
puh. 661 477. www.nomart.fi

Helsingin Liikevaatetus
Kruunuvuorenkatu 7
puh. 040 589 8081, 660 437
www.liikevaatetus.fi

CIMOS Oy
Kruunuvuorenkatu 3
puh. 170 281
www.cimos.fi

Haraldin kenkä -suutariliike
Katajanokankatu 4
puh. 044 299 0025

Signora ja Utrion kukka
Satamakatu 5
puh. 637 155, 040 743 0066
LIIKENNE- JA MATKUSTUSPALVELUJA

Best Western Premier Hotel Katajanokka
Linnankuja 5
puh: 09 686 450, www.bwkatajanokka.fi

Viking Line
Katajanokan terminaali puh. 123 51
Varaukset joka päivä 7.30-21.30
puh. 123 5377
PANKKIPALVELUJA

Nordea
Aleksanterinkatu 30, puh. 1654 3467

Rahapajankatu 3, puh. 179 560

GRECIA
Katajanokanlaituri 5
6124 6595

Nepalilainen ravintola EVEREST
Luotsikatu 12, puh/fax 622 1996

Pivnice Poseidon
Kruunuvuorenkatu 1, puh. 627 651

Simon kahvio
Satamakatu 5 puh. 6924876

Wellamo
Vyökatu 9 pääty, puh./fax. 663 139

Katajanokan kasino
Laivastokatu 1, puh. 680 39345

Vapaa Satama
Merisotilaantori 1
KAUNEUS- JA TERVEYSPALVELUJA

Kauneushoitola ADELE
Luotsikatu 8 A
040 536 9615

Katajanokan fysioterapia
Luotsikatu 2, puh. 655 200

Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen
Merikasarminkatu 9 A, puh. 769 023

Mehiläinen Forum
Mannerheimintie 20 B, 4.krs
Ajanvaraus 010 414 00

Neptunus apteekki
Kauppiaankatu 2
puh. 664 207 fax 68725830

Parturi-Kampaamo Merituuli
Luotsikatu 5, puh. 636 108

Parturi-kampaamo Topics
Kruunuvuorenkatu 15 A, puh. 656 613

Katajanokan fysikaalinen hoitolaitos
Merisotilaankatu 3, puh. 629 284
MUITA PALVELUJA

Katajanokan Vesi-ja Lämpö Oy
Luotsikatu 8, puh. 666 213

Minä Olen -keskus
Merikasarminkatu 8, puh 278 2225

CityCarClub
www.citycarclub.net
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Tervetuloa lukemaan tiil
päivän lehtiä. Ota kup enpäitä ja
pi kuumaa
tai tuopillinen kylmää
, kummin
vain. Nälän tullen rav
into
tarjoaa nykyään muuta lamme
kin kuin
vettä ja leipää.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Jailbird p. 09-6864 5136 | Vyökatu 1, 00160 Helsinki | poytavaraukset@jailbird.fi | www.jailbird.fi

Asiantuntijamme
takaavat, ettet jää
kysymyksinesi yksin
Sijoittaminen vaatii asiantuntevia neuvoja.
Siksi me emme halua asiakkaidemme tekevän sijoituspäätöksiä arvailujen varassa.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma– pe 8– 20
ja varaa aika konttoriimme.

Teemme sen mahdolliseksi
Hki- Senaatintori, Aleksanterinkatu 30
Hki- Kruununhaka, Liisankatu 18
0200 3000 ( pvm/mpm)
nordea.fi
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Katajanokkalaisten omat
joulukortit myynnissä
Katajanokkaseuralla on myynnissä
meitä varten suunniteltuja
Katajanokka-aiheisia postikortteja.
Ne on piirtänyt oma taiteilijamme
Pekka Vuori. Korteissa on nyt
kolme aihetta, Kaiun kansikuvista
kolmen 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 €
Kortteja voi ostaa K-kaupasta ja
Katajanokan asiamiespostista sekä
Sinikka Harpfilta, Vyökatu 9 A 3
puh 040 500 3843 tai
Kirsti Tolvaselta, Luotsikatu 18 D 32,
puh 050 563 6091.

Tervehdi ystäviä ja liiketuttavia

omalla joulukortilla!

Lääkäri palveluksessasi
keskellä helsinkiä.
Ammattitaitoista huolenpitoa myös iltaisin.
Mehiläinen Forum
Mannerheimintie 20 B, 4. krs
Forum
Varaa aika
www.mehilainen.fi/ajanvaraus
tai puh. 010 414 00
Ajanvaraus myös sunnuntaisin 8.30-15.
www.mehilainen.fi
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