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Puheenjohtajalta

Katajanokka – elävää 
kaupunkiympäristöä?

”Miksi rakastamme kaupunkeja? Mistä moderni kaupunkilaisuus syntyi? Mitä kaupunkiympäristön elävyys 
oikeastaan on?”

Kysymykset ovat lainattu nuoren katajanokkalaisen arkkitehti Mika Savelan esityksestä ”Ajatuksia kaupun-
kielämästä maailmalta, Helsingistä ja Katajanokalta” Tampereen marraskuisessa MINIPOLIS-tapahtumassa. 
Hän on tutkinut näitä kysymyksiä mm. keväällä valmistuneessa diplomityössään: “Toinen kaupunki & kau-
punkielämän mahdollisuuksia Helsingissä ja Katajanokalla”. Mika Savela kysyy viisaasti: ”Kaupungit koostuvat, 
paitsi rakennuksista ja kaduista, myös niihin nivoutuneesta elämästä. Elävyyden puute tuntuu vaivaavan mo-
dernia kaupunkiympäristöä, vaikka suunnitelmissa katukahviloita viliseekin. Kansalaisaukiot ja tapahtuma-
torit loistavat tyhjyyttään. Miten ympäröivää kaupunkia voitaisiin lähestyä uudella tavalla? Miten aivan pienet 
ja tavallisetkin asiat voisivat muuttaa ympäristöä?”

Mika Savela on tutkinut kau-
punkielämän mahdollisuuksia 
Katajanokalla kävelyretkillään 
tekemiensä havaintojen poh-
jalta. Hänellä on esittää lähes 
parisenkymmentä toinen tois-
taan kutkuttavampaa ideaa kau-
punginosamme elävöittä mi-
seksi: mm. Enson talon aulaan 
näyttelytila sekä katolle ravin-
tola, Uspenskin viereen metal-
liteltta  venäläiseksi  teehuo-
neeksi, viherhuone ja ranta-
paikka purettavan Kanavatermi-
naalin paikalle, Keskon ta loon 
luomutori ja ravintola, Laukkasaarenkadulle kävelykortteleita puoteineen ja kahviloineen, Kirkkopiha Sata-
makadun, Laivastokadun ja Luotsikadun sisäpihalle, Skattan ”Uudelle puolelle” virkistysrantoja, viipale- ja 
pihataloja, UM:n suljettu aukio visuaalisen taiteen Kasarmikentäksi. Aalto-yliopisto julkaisee Mika Savelan 
työn elektronisena ja se löytyy vuoden loppuun mennessä yliopiston kirjaston hakupalvelusta.

Katajanokan vaiheet nivoutuvat tiiviisti yhteen Helsingin historiallisten satamien, Pohjoissataman ja Eteläsa-
taman kehityksen kanssa. Rahti- ja matkustajaliikenteen, sotasataman, varastojen ja telakan alueet ovat val-
lanneet isoja siivuja pienestä niemestämme, väistyäkseen vähä vähältä kaupungin itä- ja länsilaidoille, missä 
kasvavalle toiminnalle on tilaa laajeta. Rantamakasiini toisensa perään on muutettu uuteen käyttöön - kon-
gressikeskukseksi, ravintoloiksi, toimistoiksi, asunnoiksi. Uusia puistojakin olemme saaneet.

Edessä on uusi muutosaalto, kun koko Eteläsataman aluetta aletaan ideoida kansainvälisen 
kilpailun avulla. Säilyykö matkustajaliikenne? Rakennetaanko Katajanokan ranta-alueelle 
uusi rakennusrivi ja mihin käyttötarkoitukseen? Kruununhaassa asuva arkkitehti Tarja Nurmi 
esittelee tässä lehdessä yhden, tilapäisen ehdotuksen rannan käytöstä. Odotamme jännityk-
sellä minkälaisiä uusia ehdotuksia saamme nähtäväksemme, kun ideakilpailu ratkaistaan 
Helsingin Design Capital -vuonna 2012.

Katajanokalla 14.11.2010  
Tuula Palaste-Eerola
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Helsingin kaupunki ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA suunnittelevat järjestettäväksi kunnianhimoista arkki-
tehtuurikilpailua koko ihanaan Kirjavaan satamaan eli Eteläsataman alueelle. Kansainvälinen arkkitehtuurin 
ja kaupunkikuvaan liittyvä kilpailu on suunniteltu ratkaistavaksi vuonna 2012, joka on myös designpääkau-
punkivuosi.

Olen itse pitkään tutkaillut kotikaupunkiani ja miettinyt, millä tänne saisi säpinää. Kesällä 2009 yövyin 
WISA24-pikkuhotellissa Valkosaaressa ja sain ajatuksen. Se on nyt alustavasti hahmottunut jo tietokoneissa 

ja paperilla. Kumppaneina 
ideaa ja suunnitelmia kehit-
tämässä ovat olleet ovat mai-
niot ja asiasta heti innostu-
neet Linja Arkkitehdit, joilla 
on suunnittelutoimisto sekä 
Oulussa että Helsingissä.

Ehdotammekin, että de-
signpääkaupunkivuonna teh-
dään Kanavaterminaalissa ja 
sen tuntumassa jotain sel-
laista, joka palvelee sekä ka-
tajanokkalaisia, kruununha-
kalaisia että ennen kaikkea 
kaikkia helsinkiläisiä ja 
WDC:n kotimaisia ja kan-
sainvälisiä vieraita.

Väliaikaista kaikki on vaan, lauletaan laulussa. Väliaikainen 
voi olla myös kaunista ja hauskaa – varsinkin silloin, kun 
tarvitaan tuumaustauko. Kun Herzog & de Meuronin ho-
telliprojekti kanavaterminaalin paikalle raukesi, onkin taas 
monenlaisen fundeerauksen paikka.

tähtihotellin paikalle  
helsinki harbourhub2012?
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Säpinää satama-alueelle
Ehdotamme Kanavaterminaalia moni-
puoliseen kulttuuri- ja palvelukäyttöön 
siten, että entinen postin käytössä ollut 
osa terminaalia otettaisiin väliaikaisen, 
kennomaisen “konttihotellin” tuki- ja 
oleskelutilaksi, muut terminaalin osat 
näyttely- ja toimintakäyttöön – tieten-
kin designvuodeksi muokattuina ja siis-
tittyinä.

Terminaalin edustalle ehdotamme 
edullista mutta laadukasta, tilapäiseksi 
tarkoitettua majoitustilaa keskimäärin 
kolmeen kerrokseen ja siten, että ken-
noston kummallekin puolelle ja termi-
naalin ja hotelliosan väliin jää hauskaa 
tapahtumatilaa. Kalliita design- ja stan-
dardihotelleja meillä kyllä on, mutta 
kansainvälistä nuorempaa designvuosi-
matkustajakuntaa täytyy houkutella toi-
sin tempuin.

Ehdotamme terminaalin itäpuolelle 
jopa puulla verhoiltua, korotettua au-
ringonotto- ja oleskelutasannetta uima-
altaineen. Korotetun kannen alle 
olemme ajatelleet merelle katsovaa nä-
köalasaunaa, jonka lauteilta voisi ihailla 
satama-allasta valtavana kineettisenä 
taideteoksena.

Katu-uskottavaa lähiruokaa
Kauppatorin puolelle kanavaterminaalia 
haluaisimme paviljonkeja ja mainiota 

suomalaista lähiruokaa ärhäkkäästi tarjoavan terassin, anteliaan kauppatorin kaveriksi. Paviljonkien suun-
nittelussa voisivat olla mukana vaikkapa Aalto-yliopiston Puustudio, tai niistä voisi järjestää pienimuotoisia 
arkkitehtuurikilpailuja.

Suunnitelmamme ajatus on tuottaa koko designpääkaupunkivuodelle yksi näkyvä keskuspaikka, jonka puit-
teissa ja majoitustilojen yhteydessä voisi olla monenlaisia tapahtumia. Hilamainen katu-uskottava ja vierailleen 
suhteellisen edullinen HHH2012-tilapäishotelli voitaisiin sitten tarvittaessa, suomalaisen logistiikkaosaamisen 
tuella jatkossa siirtää jonnekin muualle Helsingissä.

Ajatus konttihotellista ei toki tarkoita sitä, että paikalle pinottaisiin työmaakäyttöisiä pikkuikkunaisia tylsä-
sinisiä konttikappaleita, ei suinkaan! HUBin arkkitehtuuri ja design olisivat sekä uusien että terminaaliin teh-
tyjen muokattujen tilojen osalta ärhäkkää ja kunnianhimoista – tietenkin ympäristön  kaupunkikuvaa kun-
nioittavassa, mutta tilapäisyyden myötä myös riemukkaassa hengessä. Satamalaitoksen toimintaa kokonaisuus 
tuskin pahemmin häiritsisi – mitkään rakennelmat eivät tunkeutuisi vesirajaa ulommas.

Hanketta on jo esitelty mm. Helsingin kaupungin johdolle ja rakennustaiteen ja Designmuseon väliin pys-
tytetyssä teltassa WDC-vuoden arkkitehtuurihankkeita koskevassa tilaisuudessa. Vastaanoton voi tulkita poik-
keuksellisen myönteiseksi. Seuraavaksi alamme etsiä mahdollisia kiinnostuneita investoreja ja yhteistyökump-
paneita – mikäli hanke menee myös WDC -organisaation seulan läpi. Olemme luonnoksissa ehdottaneet 
HUBiin jopa tiloja designvuoden vierailevalle lehdistölle, ja kaikkea muuta mukavaa. HHH2012 olisi kaavai-
luissamme myös monenlaisen kreatiivisen yhdessä tekemisen ja näkymisen paikka.

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA
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Katajanokkaseura ja Katajanokan koulu järjesti-
vät lauantaina 18.9.2010 Linnanpuiston avajais-
juhlan. Ehkä otimme pienen varaslähdön, sillä 
kaikilta osiltaan puisto ei ole vielä valmis, mutta 
skattalaisten mielestä se on jo täysin käyttökel-
poinen. Koululaiset olivat viettäneet aamupäi-
vällä ns. KiVa-päivää, jolloin myös vanhemmat 
osallistuivat koulunkäyntiin.

Ohjelmaa alkoi puolilta päivin ”koulun pihalla” 
eli puiston pohjoisosassa olevalla peli- ja leik-
kipaikalla, joka yleisen käytön lisäksi palve-

lee myös koulua ja päiväkotia. Koulun vanhempain-
yhdistys vastasi buffet-tarjoilusta. Varsinainen juhla 
jouduttiin sateen uhan takia siirtämään juhlasaliin, 
jotta äänentoistolaitteet eivät olisi vahingoittuneet. 
Hanuritaiteilija Teuvo Ihanus esiintyi ja säesti myös 
koululaisten esityksiä. Koululaiset olivatkin valmis-
telleet juhlaa varten upeita esityksiä; hoogie-boogie 
tempasi koko yleisön liikkumaan. Kaupungin ter-
vehdyksen toi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. 
Juhlaan pääsi myös puiston suunnittelija maisema-
arkkitehti Sarianne Silfverberg maisema-arkkitehti-
toimisto Studio Terrasta.

Juhlan kunniaksi Katajanokkaseura haastoi Kruu-

nunhaan asukasyhdistyksen revanssiköydenvetoon, 
sen verran harmitti Helsinki-päivänä krunikkalaisille 
hävitty köydenvetokisa Halkolaiturilla.

Lauantain koulupäivä ja Linnanpuiston avajaiset 
muistan , kun lauloimme eka luokkalaisten kanssa 

taas se alkaa nosta jalkaa koulu tietä kuljetaan selkään 
reppu joka heppu… sen jälkeen muut luokat esiintyi-
vät. Koulussa oli myös kiva koulua vanhemmille ja 
lapsille erikseen. Oli suunniteltu, että Linnanpuiston 
avajaiset pidetään ulkona, mutta sade pilasi tämän 
ajatuksen. Oli aikamoinen meteli(ainakin minun mie-
lestä), kun kaikki siirrettiin sisälle. Diaboloesitys jou-
duttiin myös siirtämään sisälle. Minun mielestäni olisi 
ollut kivempaa olla ulkona. Aulassa myytiin keksejä, 
kakkuja, mehu ja hotdoggeja. Linnanpuiston avajaiset 
menivät hyvin,vaikka kaikki olisivat varmaan halun-
neet olla ulkona.

 Bella Väänänen, 4 lk.

Lauantai koulupäivä, Katajanokan ala-asteella. Oli dia-
bolo esityksiä, köydenvetoa, KiVa-koulutunteja ja kaik-

kea muuta mukavaa. Omista kokemuksistani löytyy mm. 
shakkia. Viivi Tuomi ja Inka Pohjalahan sen aloittivat. Minä 
vain katselin, tietenkin, en nääs ole kovin hyvä peleissä. 
Linnanpuistossa oli tosin jättishakki-nappuloita, niin kuin 
minä niitä kutsun. Mieleeni tulee aina ensimmäisenä elo-
kuva – ja kirja Harry Potterista: Viisasten kivi. Siinähän niitä 
jättishakki-nappuloita on, joskin hieman isompia ja eläviä. 
Muutenhan kaikki meni hyvin. Esitykset ja ynnä muu. Ei-
hän siinä sen kummempaa ollut. Mutta nämähän ovat hen-
kilökohtaisia asioita. Kaikilla oli varmasti erittäin hauskaa 
tai, mistäs minä sen voin tietää, mutta näin kuitenkin jokai-
sen kasvoilla jossain vaiheessa aidon hymyn. Noh, eihän sitä 

linnanpuiston avajaiset
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joka päivä saa juustotaskuja tai hotdogeja puolella eurolla. 
Itselleni säästyi vielä kolme euroa, törsättäväksi R-kioskilla 
tai Alepalla! Mehukin oli hyvää, varmaankin vadelmaa. 
Köydenvetoon osallistuvat katajanokkalaiset isät, ottivat 
vastaan Kruunuhaan mestarit. Oliko se 
katajanokkalaiset, jotka voittivat? Vielä 
kisan jälkeenkin oppilaat vetivät köyttä 
ja saivat palkinnoksi hymyn kasvoille 
ja makeat naurut. Ainut ikävyys oli se, 
kun kaikki piti loppujen lopuksi siirtää 
saliin, sateen takia. Muuten kaikki meni 
vallan mainiosti! Ja eihän kaikki voi olla 
aina täydellistä. Vai voiko?

Viola A. Sarsila, 4 lk.

Koulussamme pidettiin lauan-
tai koulupäivä, jolloin pidet-

tiin myös Linnanpuiston avajaiset, 

vaikka Linnanpuisto on ollut jo pitkään käytössä. 
Linnanpuisto ei ole suinkaan vain koulun piha, esi-
merkiksi kesällä siellä on paljon ihmisiä. Avajaisissa 
oli myös ohjelmaa kuten kakkosluokkalaisten liiken-
nelaulu, nelosten ja ykkösluokkalaisten syksy laulu. 
Siellä oli myös poikien diaboloesitys ja kuutosluok-
kalaisten tyttöjen tanssi.

Lumia Ailus, 4 lk.

Skattan voittoisassa joukkueessa köyttä vetivät Olli Po-
hjanvirta, (kapteeni) Juha Tolsa ja Peter Butter. Krunikkaa 
puolustivat Erkki Ampuja, Jussi Heinämies ja Veli-Heikki 
Klemetti. Krunikkalaiset hieman prostestoivat skattalaist-
en voittoa, koska Skattan joukkueessa oli yksi Krunikassa 

asuva isä. Kuva: Martin Bunders.
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Suomenlahdella meri-
vartioinnin voidaan 
katsoa alkaneen kesä-
kuun alussa vuonna 
1930, jolloin Sisäasiain-
ministeriön alaisuu-
teen 1.5.1930 peruste-
tusta Merivartiolaitok-
sesta annettu asetus 
astui voimaan ja Suo-
menlahden merivar-
tiopiiri perustettiin. 

Alkuunsa yksi tär-
keimmistä meri-
vartiopiirin teh-

tävistä oli pirtun salakul-
jetuksen valvonta yleisen 
järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämisen li-
säksi. Tullivalvonta teh-

tiin yhdessä tullilaitoksen kanssa.
Sotien aikana merivartiolaitoksen alukset osallistuivat 
saattue-, suojaus-, sekä miinojen lasku- ja raivausteh-
täviin. Vartiomoottoriveneitä käytettiin taistelutehtä-
vissä. Sotien aikana kaatui 33 merivartiomiestä ja viisi 
laivaa menetettiin. Jatkosodan jälkeen merivartiolaitos 
yhdistettiin Rajavartiolaitokseen, jonka sisälle perus-
tettiin kolme merivartiostoa.

1940- ja 50- luvuilla merivartiostot elivät vaikeaa ai-
kaa taistellen olemassaolostaan. Henkilöstöä yritettiin 
supistaa, vaihtuvuus oli suurta ja kalusto sodan jälkeen 
lopussa. Vasta 50-luvun lopulla tilanne helpottui, kun 
laajalla uudisrakennusohjelmalla merivartiostot perus-
tettiin uudestaan.

Sotien jälkeen salakuljetustoiminta merellä oli vil-
kasta. Kaikesta oli puutetta. Vuosikymmenen lopulle 
tultaessa laiton tuonti väheni lukuun ottamatta pirtua. 
Valvontaa kuitenkin oli ja kiinnijäämisen riski salakul-
jettajilla oli suuri.

1960-luvulla tehtävät monipuolistuivat. Meriliiken-
teen valvonta, meripelastus, metsästyksen- ja kalastuk-
senvalvonta, öljyvahinkojen valvonta ja yhteistyö mui-
den viranomaisten kanssa työllistivät. Veneilyn lisään-
tyessä kasvoivat myös ongelmat merellä. Mielikuva sa-

lakuljettajia kyttäävistä merivartijoista alkoi hiljalleen 
muuttua ja merivartijoista tuli merten monitoimivir-
kamiehiä.

Suomen ja Neuvostoliiton merirajat määritettiin 
vasta keväällä 1965. Silti naapurimaan kalastusalukset 
syyllistyivät useisiin luvattomiin rajanylityksiin. Myös 
sukellusvenehavaintoja oli paljon.

1970-luvun taitteessa kalusto oli jälleen vanhene-
massa käsiin. Uutta öljyntorjuntakalustoa tuli käyttöön 
ja ensimmäiset helikopterit saatiin Rajavartiolaitokselle.

Johtovastuu meripelastuksesta määrättiin rajavartio-
laitokselle vuonna 1982. Vieläkin käytössä olevat alu-
miiniset partioveneet valmistuivat ja vartiolaivakalustoa 
uusittiin. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa kehitettiin öljyntorjunta- ja ympäristösuojelu-
valmiuksia.

Passintarkastusten siirtyminen poliisilta Rajavartio-
laitokselle alkoi 1990-luvun alussa ja se muutti meri-
vartiostojen toimenkuvaa paljon. Päävastuu tarkastuk-
sista siirtyi rajamiehille vuonna 1995. Vuosikymmenen 
alkuun ajoittuu virkapuku-uudistus, jossa myös meri-
vartiomiehet ryhtyivät käyttämään aikaisempien sinis-
ten vaatteiden sijasta Rajavartiolaitoksen vihreitä vir-
kapukuja.

2000-luvulla toimenkuva on kehittynyt erityisesti ri-
kostorjunnan alalla. Merivartiosto on sopeutunut 
Schengenin aikaan ja tekniikkaa on kehitetty vauhdik-
kaasti. Yhteistyö koti- ja ulkomaisten viranomaisten 
kanssa on tiivistä mm. rikostorjunnassa, meripelastuk-
sessa ja merellisen ympäristön pilaantumisen ehkäi-
syssä. Asiantuntijoita vaihdetaan ja koulutusta anne-
taan yhteistyöviranomaisille niin Suomessa kuin ulko-
mailla.

Suomenlahden merivartiostoa johtaa komentaja apu-
naan Katajanokalla sijaitseva esikunta. Merivartiostossa 
on 9 merivartioasemaa, kaksi vartiolaivaa, 25 vartiove-
nettä ja kolme ilmatyynyalusta. Merivartioasemat ja 
vartiolaivat huolehtivat merivartiostolle kuuluvien teh-
tävien suorittamisesta merellä. Rajatarkastusosasto vas-
taa Helsingin satamien ja Helsinki-Vantaan lentoase-
man matkustajaliikenteen rajatarkastuksista.

Kirjoitus perustuu Vartiolaiva Tavin päällikön yliluut-
nantti Juha Välimäen artikkeliin Veneilyturvallisuus-
lehdessä 2010.

Aurora Heickell.

Suomenlahden  
merivartiosto 80 vuotta

 80 v
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tove jansson
Tänä vuonna muumit täyttävät 65 vuotta. Muumien luoja Tove Jansson 

(1914-2001) asui lapsuutensa Katajanokalla Luotsikatu 4:ssä. Hänen 
isänsä oli suomalainen kuvanveistäjä Viktor Jansson ja äiti ruotsalainen 
taiteilija Signe Hammarsten. Hänellä oli kaksi veljeä Per Olov (s.1920) ja 
Lars (s.1926). Koti oli talon ylimmässä kerroksessa. Ateljeehuoneisto oli 
aiemmin ollut taiteilija Hugo Simbergin käytössä. Naapurissa asui Erik Ta-
waststjernan perhe.

Tove Jansson oli kirjailija, taidemaalari, pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija. 
Ensimmäisen muumihamonsa Tove Jansson piirsi kesäpaikkansa ulkohuus-
sin seinään 1930-luvulla. Äidin suvun yhteinen kesänviettopaikka Tukholman 
saaristossa Blidön saaressa ja Janssonien suvun kesäpaikka ja  Glosholmin 
tunnusmajakka Porvoon saaristossa antoivat vaikutteita Muumitalolle ja 
Muumilaaksolle. Kuuluisaksi Tove Jansson tuli 1950-luvulla, kun ensimmäi-
set muumikirjat ilmestyivät. 

Aura Rissanen

muumit 65 v

125v

Dementjeffin  
Kiwikartano  
125 vuotta

Katajanokan vanhimman asuinkäytössä ole-
van talo Dementjeffin Kiwikartano Raha-

pajankatu 1:ssä vietti 125-vuotisjuhliaan kesä-
kuun 15. päivänä tänä vuonna. Bostads Ab Ska-
tan Asunto Oy:n juhlatoimikunta oli kutsunut 
juhliinsa myös mm. entisiä asukkaita ja naa-
puritalojen sekä Katajanokkaseuran edustajia.

Juhlatoimikunta oli järjestänyt rappukaytävään pienimuotoisen näyt-
telyn. Kuva: Otto Parkkonen. 

Dementjeffin Kiwikartanossa lapsena 1930-40-luvuilla 
asunut Veikko Peräaho kertoi Helena Alkulalle mu-
kaansa tempaavasti tarinoita vanhoista ajoista.

Glosholm 1863 - 1940
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arKKitehti PeKKa PaKKala

Pekka Pakkala osallistui nuorena arkkitehtina 
nelisenkymmentä vuotta sitten Vilhelm Helan-
derin ja Mikael Sundmanin kanssa Katajanokan 
kärjen suunnittelukilpailuun. Kilpailuun tulleista 
57 ehdotuksesta valittiin ensimmäiselle sijalle 
kolmikon laatima: toista palkintoa ei jaettu. 
Kaksivaiheiseksi aiottu kilpailu jätettiin ensim-
mäiseen vaiheeseen tuomariston vakuututtua 
voittaneesta ehdotuksesta. Katajanokan kär-
jen suunnittelukilpailu merkitsi laajemminkin 
suomalaisen kaupunkisuunnittelun käännettä. 
Suunnittelussa palattiin keinoihin, joita 60- ja 
70-lukujen uusien esikaupunkien suunnittelussa 
väheksyttiin. Kantakaupungille ominaiset katu 
ja kortteli otettiin Katajanokan kärjessä uudel-
leen käyttöön.

Voittanut ehdotus työstettiin kaupunkisuunnit-
teluvirastossa, jossa Pakkala oli jo työskennel-
lyt vuodesta1968; Sundman palkattiin vuonna 

1971, Helander oli suunnittelussa henkilökonsulttina. 
Joustava yhteistyö asukkaiden kanssa asemakaavaa 
laadittaessa ”oli idylli” myöhempien vuosien raskaa-
seen vuorovaikutuskäytäntöön verrattuna, Pakkala 
toteaa. Kaupunginhallituksen käsittelyssäkin tuli 
asemakaavasta vain yksi kriittinen kysymys: ”Miksi 
Merikasarminkatu on genetiivissä?” Pakkala vastasi 
nopeasti, hatusta, ”Koska Merikasarmi on erityinen 
kasarmi”. Selitys tyydytti.

Uuden alueen myötä myös Katajanokan kadunni-
mistö rikastui monella laivastoaiheisella kadulla, laa-
jalla kärjen alueella kun ei ollut pitkään kestäneen lai-
vaston ja telakan historian aikana lainkaan nimettyjä 
katuja. Merikasarminkadun ”kummina” toimi luon-
taisesti Suomen meriekipaasin tarpeisiin 1820- ja 
30-luvulla rakennettu Merikasarmin rakennusryhmä. 
Sehän täydentyi C.L.Engelin alkuperäisen suunnitel-
man mukaiseen asuunsa vasta 1980-luvulla, kun ns. 
itäinen upseerikasarmi valmistui.

Kilpailuehdotuksemme asuinkorttelit hakivat vielä 
muotoaan, Pakkala muistelee. Helsinkiläis- ja kataja-
nokkalaisperinteestä johdetut teemat olivat kuitenkin 
jo pitkälti oraallaan. Suhde Merikasarmin rakennus-
ryhmään ja alueen asema merellisessä silhuetissa pe-
rustelivat verraten matalaa, kenttämäisenä kokonai-

suutena hahmottuvaa rakennetta, jossa rakennusmas-
sat porrastuvat merelle päin. Julkisivujen rytmiä ka-
tunäkymissä korostettiin siten, että kukin lamelli erot-
tuu omaksi pinnakseen. Punatiilen valinta asuinra-
kennusten päämateriaaliksi jatkaa historiallista teemaa 
Merikasarmin ympärillä.

Vyökadun kulmalta aina itäiseen Laivastopuistooon 
ulottuva Merikasarminkatu asettui luontevasti Meri-
kasarmin täydennetyn kokonaisuuden ja uuden asuin-
alueen saumakohtaan, kadun muodostaessa alueen 
tilallisen ja toiminnallisen selkärangan raitiovaunu-
reitteineen ja puuriveineen. Vankila, Lutikkalinna, lii-
kuntahalli, possutalona tunnettu entinen leipomo ja 
Merikasarmin rakennukset tuovat katumiljööseen 
vahvan historiallisen karaktäärin. Maaston laskiessa 
meren suuntaan jouduttiin kohtuullisen katukaltevuu-
den aikaansaamiseksi maan pintaa nostamaan, enim-
millään jopa parilla metrillä. Pakkala toteaa tämän 
sopineen sinänsä erinomaisesti työryhmän ajatukseen 
eräänlaisesta ”kakulle” nostetusta asuinalueesta sata-
makentän yläpuolella.

Pakkala huomauttaa myös parista Merikasarmin-
kadun suunnitteluun liittyvästä kaupunkirakennustai-
teellisesta yksityiskohdasta. Tulo kaupungin suunnasta 

merikasarminkatu

Näkymä Linnankadulta ennen Merikasarminkadun raken-
tamista.  ”Vyökadulta nouseva katu kaartuu pehmeästi 
vankilan muuria sivuten, näin ikään kuin houkutellen kävijää 
peremmälle.” Kuva Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoel-
mista (kuva oli esillä Katajanokkaseuran 60-v. juhlanäyttelys-
sä Katajanokan vankilassa vuonna 2005).
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edustaa kaupungissa liikkumisen draamaa parhaim-
millaan. Vyökadulta nouseva katu kaartuu pehmeästi 
vankilan muuria sivuten, näin ikään kuin houkutellen 
kävijää peremmälle. Saavuttaessa mäen harjalle avau-
tuu uusi alue kerralla näkyviin, ja laskeutuminen kohti 
alueen ydintä, Merisotilaantoria alkaa.

Toinen asemakaavan kaupunkirakennustaiteellinen 
yksityiskohta on se, että Amiraalinkatu ei osu sairaa-
larakennuksen keskiakseliin. Vastaava tilanne löytyy 
Senaatintorilta, missä Sofiankatu poikkeaa torin kes-
kilinjasta. Tällä tavoin hienovaraisesti tehdään ero 
monumentaalisen ja arkisen välille ja osoitetaan, että 
uusi asuinalue on oma itsenäinen kokonaisuutensa 

Engelin voimakkaan aksiaalis-symmetrisen sommitel-
man rinnalla.

Kantakaupungin mallin mukaan suunniteltua asuin-
aluetta on moni arkkitehtiryhmä käynyt katsomassa. 
Eräs ranskalainen ryhmä huomautti viileästi, että hy-
vähän oli suunnitella, kun kadut olivat valmiina. Op-
paana toimineen Pakkalan korjattua asian katsanto 
muuttui arvostavammaksi.

Merikasarminkadun linjaus maastoon löytyi hel-
posti: idässä se piti päättymän Hylkysaaren Luotsira-
kennuksen hahmoon. Vyökadulta erkanevassa alku-
päässä kurottuvat Johanneksen kirkon kaksoistornit 
uuden asuinrakennuksen (tarkoituksella) matalan sii-

arKKitehti PeKKa PaKKala

Arkkitehti Pekka Pakkala selostaa arkkiteh-
tien Helander-Pakkala-Sundman voittamaa 
Katajanokan uuden alueen kilpailuehdotusta. 
Valokuvaaja: Leo Kosonen 1979 (kuva oli 
esillä Katajanokkaseuran 60-v. juhlanäytte-
lyssä Katajanokan vankilassa vuonna 2005)

Merikasarminkatua rakennetaan, näkymä itään.

••••••••
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vaatturiateljee neula

Aprillipäivänä tänä vuonna ilmestyi suuri kultainen neula Katajanokankatu 
4:n seinään. Silloin vaatturi-pukeutumisneuvoja Katja Kolomainen avasi 
ateljeensa Bellonan talossa. Vaatturiateljee Neulassa korjataan, muotoil-

laan ja valmistetaan sekä miesten että naisten arki- ja juhlavaatteita esim paitoja, 
takkeja, liivejä, housuja, hameita ja mekkoja sekä iltapukuja. Nahkavaatteiden 
korjaus ja teettäminen onnistuvat tarvittaessa.

Pukeutumisneuvoja antaa etikettipukeutumisohjeita erilaisia tilaisuuksia varten. 
Hän myös kertoo minkälainen malli tai leikkaus sopii millekin vartalotyypille par-
haiten ja mitä asusteita voisi käyttää. Neulassa saa myös pukeutumisvärineuvon-
taa.

Katja Kolomainen sai koulutuksensa Helsingin palvelualan ammattioppilaitok-
sessa Roihuvuoressa.

Hän on ollut töissä miestenvaateliike Sartorio Rossissa ja Sokoksen vaateosas-
toilla myyjänä sekä korjausompelijana.

Aurora Heickell

ven yli, Kevin Lynchin kaupunkisomittelun oppien mukaisesti. Katuun tuli kuitenkin uusien kortteleiden ti-
lajärjestelyn vuoksi itäpäässä taite, joka vieläkin saattaa Merikasarminkadun loppupään numeroita etsivät 
taksit ymmälleen.

Voittanut kilpailuehdotus ehti muuttua monelta muultakin osin. Merisotilaantorin mitat kasvoivat käänty-
välle ratikalle sopivaksi (arkkitehdit olivat esittäneet Merikasarmin ympäri kiertävää, pohjoisen kautta kau-
punkiin palaavaa linjausta). Italialaisvaikutteita edustavat torin laidan arkadit ja torin kiviset kalusteet. Lin-

nanpuistoon oli suunniteltu jätettäväksi vain vanki-
lan kappelirakennus, kaikki muut piti purkaa suun-
nitellun Katajanokan keskuspuiston tieltä. Aika, tuo 
Suuri Moderaattori, päätti toisin. Tämän Pakkala 
tänään suostuu ymmärtämään, mutta suree edelleen 
sitä, että työryhmän idea pienen uusklassisistisen 
lämpökeskuksen säilyttämisestä torin äärellä Meri-
kasarminpuistossa Katajanokan Akropoliina ei on-
nistunut.

Merikasarminkatu sai viimeisenä visuaalisena 
kiinnityksenä vanhaan kaupunkiin vielä kivipäällys-
teen. Poikkikaduillekin sitä ehdotettiin, mutta ra-
kennusvirasto ei siihen enää suostunut. Kantakau-
punkimaiset kivijalkakaupat oli alueen asemakaa-
vassa osoitettu, mutta ei pakollisina toteuttaa. Ne 
saatiin kuitenkin sovittua tonttikohtaisissa HITAS-
neuvotteluissa.

Merikasarminkatu on lyhyen elinkaarensa aikana kokenut vastaavan kehityskulun kuin vanhempi veljensä 
Luotsikatu: palveluyritykset vähenevät, kaupan huoneistot muuttuvat muuhun käyttöön. Merikasarminkadulla 
ehti olla kaksi ruokakauppaa, Kesko ja Kukkura sekä R-kioski ja muitakin myymälöitä ja toimistoja. Kärjen 
lapsirikkaan alueen tarvitsemat lasten päiväkodit ovat asettuneet Merikasarminkadun varrelle, lasten vähe-
tessä poistuakseen, ja nyt taas palatakseen takaisin paikoilleen, lapsiluvun kasvaessa.

Luotsikadulta napatun viitosen, sittemmin nelosen ratikkalinjan Merikasarminkatu on vielä saanut pitää, 
vaikka laivaterminaali on siitä jo oksastanut sivuhaaran 4T.

Martin Bunders

arKKitehti PeKKa PaKKala

Merikasarminkatua rakennetaan, näkymä länteen.

••••••••
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Linnankatu 3 tunnetaan Merimieshotellina, 
vaikka hotellin nimi ja rakennuksen käyttö on 
alkuperästään ehtinyt muuttua. Nimi on pai-

kallaan, niin pitkä ja arvokas historia Sailors Homella 
on takanaan. Helsingin Laivanpäällikköyhdistys, Sai-
lors Home´s Vänner ja myöhemmin Sailors Home´s 
säätiö perustivat ja rakennuttivat arkkitehti Selim A 
Lindqvistin suunnitteleman, vuonna 1907 valmistu-
neen jugend-tyylisen rakennuksen kaupungin myy-
mälle tontille. Hanke lähti liikkeelle Helsingin edus-
talla tapahtuneesta haaksirikosta, josta pelastuneille 
merimiehille ei ollut kaupungissa majapaikkaa. Kap-
teenien rouvien perustaman ompeluseuran, arpajais-
ten, rahankeräysten ja lahjoitusten avulla hanke saa-
tiin monien vaiheiden kautta toteutettua.

Kiinteistössä nykyään toimivalla Hotel Skattalla on 
kahdessa kerroksessa 23 huonetta. Muut tilat ovat 
Meripalvelukeskuksen ja toimistojen käytössä. Meri-
miespalvelu (MEPA) tarjoaa kiinteistössä vieraileville 
merimiehille saunan, pyykkituvan, kuntosalin, sola-
riumin ja nettiyhteyden. Hotelli on vuodesta 1990 ol-
lut avoinna kaikille yöpyville, siis myös muille kuin 
meriväelle. Ketjuihin kuulumaton, hintatasoltaan huo-
kea hotelli houkuttelee lähinnä sa-
tunnaista matkailijaa ja keikkatyö-
väkeä, mutta päivällä satamassa vii-
pyviltä matkustaja-aluksilta käydään 
yhä palveluja hakemassa. Receptio-
nissa päivystävä Jaakko Muinonen 
ryhtyi yhdessä Jouko Herralan 
kanssa hotellin pitäjäksi vuonna 
1998. Hotellissa on pidetty kirjaa 
matkustajista: kävijöitä on ollut 
kaikkiaan 160 maasta. Parhaimmil-
laan 23 huoneessa on ollut samaan 
aikaan yöpyjiä 21 eri maasta.

Vuoden 1944 pommituksissa al-
kuperäinen Sailors Home sai osal-
leen seitsemän pommia. Korjaus-
kelvottomaksi arvioidun rakennuk-
sen harmaa seuraaja valmistui vasta 
1960. Nyt sekin on väistymässä uu-
disrakennuksen tieltä. Arkkitehtitoi-
misto Huttunen - Lipasti - Pakkanen 

on suunnitellut paikalle uuden 
asuinrakennuksen. Tontin asema-
kaavaluonnos on valmisteilla, 
mutta rakentamispäätöstä ei omis-
taja ole vielä tehnyt. Näyttää siltä, 
että yksi vaihe Katajanokan ja me-
renkulun historiaa saa väistyä.

Martin Bunders

Lähde: Kertomus Sailors Home,  
Mikael Brunila,  

Merimiespalvelutoimiston  
julkaisu 1982

linnankatu 3:een suunnitellaan 
asuinkerrostaloa

 

Arkkitehtitoimisto Huttunen - Lipasti - Pakkasen luonnospiirus-
tuksissa uusisrakennuksen julkisivu polveilee vanhojen raken-
nusten seinien ja kattojen rytmissä.

Hotellin aulan seinällä on taulu Sailors 
Home´s Vänner –yhdistyksen hallituk-
sen ja työkomiteoiden jäsenistä vuosil-
ta 1899-1907.
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KatajanoKKalaiSia

Kruunuvuorenkadulla, Keskon pääkonttorin päädystä Vanhaan 
satamaan ulottuvan korttelinmittaisen talon toisessa kerrok-
sessa toimii Ulkopoliittinen instituutti. Eduskunta perusti insti-
tuutin 100-vuotisjuhlaistunnossaan vuonna 2006 ja Katajano-
kalle se tuli seuraavana syksynä.

Kruunuvuoren-
kadun rakennus 
on samanikäinen 
kuin yksikamari-
nen eduskun-
tamme. Alku-
jaan vuonna 
1907 valmistu-
nut talo raken-
nettiin makasii-
niksi. Sadan 
vuoden aikana 

sen on omistanut useampikin kaupan keskusliike. Ny-
kyinen omistaja on Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka 
osti talon Keskon eläkekassalta.

Makasiinin suunnitteli Selim A. Lindqvist. Tämä mer-
kittävä jugendarkkitehti on piirtänyt monta muutakin 

katajanokkalaisille tut-
tua rakennusta. Lind-
qvistin töitä ovat esimerkiksi Wellamon talo ja K-13, missä toimii Kataja-
nokka-seuran elokuvakerho Kinokka; myös Aleksi 13 ja Hietalahden kaup-
pahalli ovat hänen suunnittelemiaan.

Ulkopoliittisen instituutin tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa kan-
sainvälisistä suhteista ja EU-asioista tiedeyhteisölle, poliittisille päättäjille ja 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Henkilökuntaa on puolisen sataa. Kolmas-
osa tutkijoista on ulkomaalaisia: brittejä, italialaisia, saksalaisia, ukrainalaisia, 
venäläisiä. Naisia tutkimushenkilössä on joka toinen.

Minkään maan ulkopolitiikka ei voi olla vain naapurisuhteiden hoitamista. 
Globalisoituneessa maailmassa perin kaukaisetkin tapahtumat ja kovin mo-
nenlaiset ongelmat tunkevat ulkopoliittisten päättäjien pöytiin. Ulkopoliitti-
sen instituutti keskittyy neljään isoon asiakokonaisuuteen. Yksi on Venäjä 
ja toinen Euroopan Unioni. Kolmas tutkimusohjelma koskee kansainvälistä 
ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaa ja neljäs muuttuvaa maailmanjärjes-

tystä, missä erityisesti ovat esillä Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvat asemat 
kansainvälisissä voimasuhteissa.

Instituutti ei ole suinkaan sattumalta hakeutunut Katajanokalle ulkominis-
teriön lähelle, sillä ulkopolitiikkamme virallisilla toimijoilla on tietysti paljon 
käyttöä instituutin tutkimustiedoille. Suurelle yleisölle ei varhemmin ollut 
tapana juurikaan jakaa ulkopoliittista tietoa, mutta tätä nykyä se on instituu-
tin toiminnassa hyvin keskeinen tehtävä. Sille on paljon kysyntää, sillä ulko-
politiikka on perinteisesti kiinnostanut suomalaisia, korostaa laitoksen johtaja, 

dosentti Teija Tiilikainen.

ulkopoliittinen 
instituutti

Ulkopoliittista instituuttia johtaa 
dosentti Teija Tiilikainen.

Paasikivi-Seuran sihteeri Katarii-
na Enäjärvi-Miinin.
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Instituutin tutkijat esiintyvät mediassa tuhkatiheään. Instituutti julkaisee raportteja ja neljästi vuodessa il-
mestyvää Ulkopolitiikka-lehteä. Niin ikään kaikki ulko- ja kansainvälisestä politiikasta kiinnostuneet voivat 
osallistua useimpiin instituutin esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin. Monesti ne järjestetään instituutin tiloissa 
Kruunuvuorenkadulla. Tietoa mm. tukijoiden mediaesiintymisistä ja tulevista tapahtumista saa instituutin 
kotisivulta www.upi-fiia.fi. Sitä kautta voi liittyä myös tapahtumien kutsulistalle.

Ulkopoliittinen instituutti aloitti vuonna 1961 Paasikivi-Seuran ja Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön yllä-
pitämänä yksityisenä tutkimuslaitoksena. Silloin se oli kooltaan vaatimaton. Paasikivi-Seuran toimisto on 
edelleen instituutin tiloissa. Toimistoa hoitaa seuran sihteeri Katariina Enäjärvi-Miinin. Paasikivi-Seuran ti-
laisuudet on tarkoitettu vain jäsenille, mutta niiden aineisto julkaistaan yleensä seuran kotisivuilla www.
paasikivi-seura.fi .

Risto Jaakkola
Kuvat: Risto Jaakkola

KatajanoKKalaiSia

Asiantuntevaa isännöintiä ja  
kiinteistönvälitystä

Unioninkatu 18
00130 Helsinki

020 7756 640 (fax -641)
www.rantamaki.com

Pyydä tarjous tai tule käymään! 
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KatajanoKKalaiSia

Katajanokalla on historiansa aikana ollut kahvila ja baari jos toinen-
kin. Kaiku haastatteli kuvassa vuonna 1964 Uspenskin portailla 
styylaavaa paria, nykyistä Harpfin pariskuntaa. He muistivat seu-

raavia paikkoja, sellaisia, joihin nuorikin pääsi varojensa mukaan yhtä 
limsaa nauttimaan:

EHO:n konditoria ja kahvila (Luotsikatu 12), kahvia ja pullaa 
klo 21 saakka.

Kent (Linnankatu 3) auki 22:een

Marin kioski, jo 1950-luvulla, kesäpaikka

Peili, pilsneriä

Ankkuri, pilsneriä

Messibaari, Luotsikatu, ruokabaari, auki päivällä

Gismonda, Luotsikatu 13, ruokaravintola

muistatko sen kuppilan..?

lukijakysymys:
Muistatko lisää katajanokkalaisia kup-
piloita tai niihin liittyviä mielenpainuvia 
tarinoita?
Lähetä ne osoitteeseen: 
Katajanokkaseura 
c/o Helena Alkula
Vyökatu 4
00160 Helsinki  
tai: katajanokkaseura@gmail.com

Saapuessani tapaamaan taiteilija Raili Tangia ensimmäisenä minua 
tervehtivät Patu ja Pätkä, Norwichin terrierit.

Raili Tang on asunut Katajanokalla vuodesta 1987. Hän tuli Ka-
tajanokalle Kruununhaan kautta Pitäjänmäeltä, jossa hänen isällään Leo 
Tangilla ja koristemaalari isoisällä oli automaalaamo.

Jo lapsuudessaan Raili Tang oli päässyt sisään värien maailmaan seurat-
tuaan maalaamossa värien sävyttämistä ja sekoittamista. Tangin suku tu-
lee Virosta. Äiti Vilma o.s. Urb oli syntynyt Tartossa.

Vilman isä oli vaatturi. Raili Tang mietti ensin vaatesuunnittelualaa, 
mutta päätyi taidemaalariksi.

Opinnot alkoivat Vapaassa taidekoulussa ja jatkuivat Taideteollisessa 
korkeakoulussa ja Suomen Taideakatemian koulussa. Työhuone oli aikai-
semmin oman kodin yhteydessä Luotsikadulla. Tällä hetkellä se on Suo-
men taiteilijaseuran omistamassa kiinteistössä, Vallilan taiteilijatalossa, 
jossa on noin sata työhuonetta taiteilijoille. Työskentely vaatii paljon tilaa, 
koska maalaukset ovat suurikokoisia. Työt olivat ensin akryyliväreillä ny-
kyään öljyväreillä tehtyjä ekspressiivisiä maalauksia.

Raili Tang on toiminut piirustuksen ja maalauksen tuntiopettajana Va-
paassa taidekoulussa ja  Taideteollisessa korkeakoulussa.  Viimeksi maa-
lauksia on ollut nähtävillä Galerie Forsblomilla Helsingissä ja Morenorth 
Gallery´ssa New Yorkissa. Muun muassa Nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin kaupungin taidemuseo, Saas-
tamoisen säätiö Espoossa ja Sara Hildenin taidemuseo Tampereella sekä Aineen taidemuseo Torniossa ovat 
hankkineet kokoelmiinsa Raili Tangin maalauksia.

Aurora Heickell

raili tang

Patu ja Pätkä emäntänsä Raili Tangin 
kanssa ulkolemassa.  
Kuva: Tuula Palaste
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tänk om det är sant
Året är 1946, tror jag. Jag åker in till Helsingfors med tåget från 
Dickursby. Kriget är över och återuppbyggnadsarbetet är i full 
gång. När ångloket sakta rullar in på stationen ser jag röken och 
ångan från andra tåg, jag ser en man i svarta vadmalsbyxor, så-
dana som bönder brukar ha. Han har en vit skjorta, stövlar och 
en keps på huvudet. Stationen är kantad av gamla trähus som ny-
ligen blivit rödmyllade. Jag ser mig omkring och upptäcker män-
niskor överallt som ser efterkrigstida ut.

Upplevelsen är så märkvärdig att jag beslutar mig för att åka till-
baka till Dickursby och hämta någon som kan bevisa att detta 
är sant. En liten stund senare kommer tåget igen in till stationen 

i Helsingfors. Men nu har jag i stället flyttat mig 50 bakåt i tiden. Män-
niskorna är tidsenligt klädda men jag minns inte hur stationen ser ut.

Plötsligt slår det mig att detta inte är verklighet utan jag är mitt i en 
dröm. Upplevelsen av staden vid sekelskiftet är så överväldigande att min 
enda tanke är: vilka ställen vill jag se och uppleva då de ännu lever sitt 
riktiga liv. Jag inser att jag inte hinner med allt men väljer tre: Villa Ha-
gasund – tänk att få träffa Aurora Karamsin livslevande och se villan upp-
lyst eller Sinebryckoffska palatset?

Jag förstår att jag snart kommer att vakna och väljer mitt eget hem på 
Skatudden där mina släktingar bott före mig. Hur jag kommer dit minns jag inte men jag blir mottagen av 
en ung kvinna i en krämfärgad broderad lång sidenklänning. Hon ber mig stiga in och bjuder på hemlagad 
glass i en kristallskål. Skålen står på ett runt bord med en virkad duk på en glasskiva. Glassen hon bjuder på 
är ett slags chokladsorbet och smakar underbart. Den unga kvinnan har håret uppsatt i en vacker knut, hon 
är mycket vänlig och tar väl emot mig.

Till min sorg vet jag att jag inte hinner besöka de andra villorna. Var det faktiskt bara en dröm? Jag har 
länge funderat över frågan: Kan vår hjärna få upplevelser i arv?

Rea Anner

viDGaDe vYer i KronohaGen-SKatuDDenS 
PenSionÄrSFÖreninG 

Kom med i vår förening du som bor i Kronohagen eller på Skatudden. Vi går på teater och bio, äter 
lunch, lyssnar på intressanta föredrag och väntar på att ett ”Vardagsrum” på Sjötullsgatan skall öpp-
nas. När var du senast på en inomhuspicnic med jättegoda smörgåsar och utfärdsstämning? Dessutom 

får alla medlemmar tidningen God Tid som är oslagbar bland pensionärer.

Tag kontakt med  Zoe Pohjanvirta, ordförande tel. 041-5012458 eller Acci Forsman, viceordf. tel 040 5615356.
Vi annonserar om verksamheten i måndagens Hbl bland de andra föreningarna. Välkommen.

KatajanoKKalaiSia

Bilden föreställer Alli Nordgren som 
bodde på Skatudden vid förra seklets 
början.
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irma 
Kukkasjärvi

Tapasin tekstiilitaiteilija Irma 
Kukkasjärven hänen kau-
niissa ja valoisassa Laivas-

tokadun kodissaan, josta on upeat 
näköalat Tervasaaren ja Korkeasaa-
ren suuntaan. Pöydällä odottivat 
tyylikkäät Kaj Franckin suunnitte-
lemat kannalliset juomalasit, joista 
Irma tarjosi appelsiinimehua.

Irma Kukkasjärven lapsuudenko-
dista Vironkadulta oli lyhyt matka 
Kruununhaan valmistavaan kou-
luun. Koulua kesti vain kolme tuntia 
päivässä ja se harmitti pientä koululaista, jonka ystä-
vät kävivät Kaisaniemen koulua ja saivat olla koulussa 
koko päivän. Kesken lukuvuoden tuli vaihto uuteen 
kouluun. Ja sieltä edelleen Kruununhaan keskikouluun 
ja tyttölukioon, jossa oli myös muutama poikaoppilas.

Irman äiti, Aili Hilska, oli turkisvuorittaja ja teki 
töitä kotona. Puoliso Eino Hilska auttoi vaimoaan tur-
kispalojen konettamisessa eli yhteenompelemisessa. 
Tytär puolestaan auttoi pikeeraamisessa. Sertingin pi-
keeraamisessa puuvillakangas harsittiin tukemaan 
nahkaa. Sitten oli vatiinin eli vanulevyn vuoro ja lo-
puksi ommeltiin silkkinen vuori paikoilleen.

Eino-isä oli Helsingin kaupungin palveluksessa hit-
saajana. Isä kokkasi perheen ruoat. Ruokailun jälkeen 
isä otti usein tyttärensä syliin ja yhdessä he kuunteli-
vat radiosta jatkokertomuksia. Putkiradion etuosan 
kankaan oli suunnitellut tekstiilitaiteilija Dora Jung, 
jota radioiden verhoilu sota-aikana työllisti paljon.

Opiskelutaival jatkui Helsingin käsityönopettaja-
opiston käsityökoulussa ja kankaankudontakoulussa. 
Irma pyrki salaa vanhemmiltaan Ateneumiin. Pääsy-
kokeet kestivät kaksi viikkoa. Polin juhlissa tavattu 
poikaystävä Kullervo Kukkasjärvi toi äitinsä tekemää 
kaalilöpsää ruoaksi. Irma valittiin parhain arvosanoin 
tekstiiliosastolle.

Ensimmäisen yhteisen kodin osoite oli Laivastokatu 
14. Samassa talossa asuivat Kullervon vanhemmat 
Aini ja Reinhold Kukkasjärvi. Reinholdin isä, suku-
juuriltaan hollantilainen, oli vaihtanut Ohde nimen 
Kukkasjärveksi seistyään kauniin suomalaisen kukka-
järven äärellä.

Työtila kangaspuineen oli katutasossa Laivastokatu 

8-10:ssä ennen Vyökadulle 
muuttoa. Irma oli nähnyt Pa-
riisin matkallaan pystykan-
gaspuut, joihin ihastui. Irma 
tilasi samanlaiset isältään. Isä 
meni metsään hakemaan 
puut ja rakensi kuusipuiset 
pystykangaspuut. Myöhem-
min eduskunnan puusepät 

rakensivat tammiset pystykangaspuut, kun työn alla 
oli eduskuntatalon käyttö- ja taidetekstiilit.

Irma Kukkasjärvi aloitti uransa freelancerina tehden 
teollista painokangassuunnittelua koti- ja ulkomaisille 
valmistajille mm. Arolalle ja Texmads Oy:lle sekä Ud-
debo Möbeltyg Värverille Ruotsiin. 1980-luvulla hän 
suunnitteli teollisesti kudottuja sisustustekstiilejä Ma-
rimekko Oy:lle ja huonekalukankaita Tammervilla 
Oy:lle.

Erityisprojektina ovat olleet mm. Eduskuntatalon 
uudisrakennukseen ja Eduskuntataloon sen peruskor-
jauksen yhteydessä tehdyt sisustustekstiilit sekä sisus-
tus-, kattaus- ja taidetekstiilit presidentin virka-asun-
toon Mäntyniemeen sekä sisustustekstiilit ja esirippu 
Lahden kaupunginteatteriin, Iisalmen kulttuurikes-
kukseen ja Tampere-taloon. Kotimaisia ja ulkomaisia 
näyttelyitä hänellä on ollut useita. Irma Kukkasjärvi 
on saanut Valtion Taideteollisuuspalkinnon 1978 ja 
1999 ja Pro Finlandia-mitalin 1985. Taideteollisuus-
liitto Ornamo valitsi hänet vuoden tekstiilitaiteilijaksi 
1984. Irma Kukkasjärven tekstiilitöitä on mukana Or-
namon 100-vuotisjuhlanäyttelyssä 2011.

Irma Kukkasjärven pitkään ja hienoon työuraan 
kuuluu myös tekstiilitaiteen määräaikainen profes-
suuri Taideteollisessa korkeakoulussa 1990-luvun 
puolessa välissä.

Tyttäreni Helga, jolla on ollut etuoikeus taluttaa Ir-
man mäyräkoiraa, tokaisi eräänä päivänä: ”Äiti, Irma 
ei oikein sovi tänne. Hänen pitäisi asua Pariisissa.”

Aurora Heickell

KatajanoKKalaiSia

Irma Kukkasjärvi kertoo 
1980-luvulla tekemästään  
reliefistä, joka on 
näyttelykierrosten jälkeen 
päätynyt hänen kotinsa seinälle. 
Taideteoksen loimet ovat 
metallia ja kuteet pellavaa ja 
metallia. Kuva: Tuula Palaste.
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Elokuvakerho Kinokan perinteinen leffasunnuntai keräsi lokakuussa ennätys-
määrän katsojia. Kokeneet kävijät ja muutama ensikertalainen pyrähti-
vät valkokankaan kautta kahdeksi tunniksi Kuubaan.

Katajanokkalaisen Kino K-13 elokuvateatterin raskas ovi käy tiu-
haan tahtiin. Se rytmittää narinallaan taustalla soivan kuubalaisen 
musiikin säveliä. Osa tulijoista suuntaa tiskille ja tilaa päiväkävelyn 

päätteeksi kahvikupposen. On sunnuntai-iltapäivä, ja elokuvakerho Kinokan 
lokakuun elokuvailta on alkamassa.

Elokuvakerhoidean isä Erkki Leimu saapuu rytmikkään musiikin siivit-
tämänä valkokankaan eteen, ottaa muutaman salsa-askeleen ja toivottaa 
katsojat tervetulleeksi elokuvaan. Syy salsalle paljastuu, kun Leimu 
kertoo lyhyesti mistä tämänkertainen elokuva on peräisin: ”Odotus-
lista kertoo kuubalaisista, jotka odottavat pikkukylän linja-autoase-
malla epätoivoisesti bussia. Välillä bussiin mahtuu vain yksi mat-
kustaja, välillä bussi hajoaa lähtökuoppiinsa. Linja-autoasema on 
kuin kuubalainen yhteiskunta pienoiskoossa ongelmineen ja haas-
teineen.” Musiikki vaimenee, katsojat ottavat mukavan asennon 
penkeillään. Valot pimenevät ja elokuva alkaa.

Vajaan kahden tunnin jälkeen salin täyttää taas puheensorina.
Kaverukset Tytti Nuorlehto, Kirsti Temmes ja Olli Stephany pitivät näke-

mästään.
”Elämänmyönteinen elokuva. Se herätti miettimään omaakin elämää, 

vaikka kuubalaisesta elämästä kertoikin”, Temmes miettii.
Hän saapui elokuviin Lahdesta Nuorlehdon houkuttelemana. Elokuva oli 

erinomainen aloitus Temmeksen viikon mittaiselle syyslomalle.
Stephany vertaa elokuvaa omiin kokemuksiinsa Kuuban-matkoiltaan.
”Elokuva kertoi osuvasti kuubalaisesta elämästä. Elokuvassa esiinty-

neet ihmiset vastasivat hyvin maan yhteiskunnallista ihmisvalikoimaa.”
Kaikki kolme ovat käyneet Kinokan elokuvailloissa ennenkin, mutta 

Nuorlehto on todellinen konkari: hän kertoo nähneensä kaikki Kinokan 
kolmen vuoden aikana esittämät elokuvat. Enää hän ei käy lainkaan 
keskustan leffateattereissa.

Kolmikko on yhtä mieltä siitä, että elokuvaillat ovat tarpeellisia.
”Tämänkaltaiset elokuvakerhot ovat iso juttu. Jos kerhot häviävät, 

jäljelle jäävät vain suuret tekijät. Sen myötä tarjonnasta tulee yksipuo-
lista ja tylsää”, tähdentää Stephany.

Takahuoneessa elokuvakoneen hoitaja Riitta Haapiainen pakkaa elo-
kuvakeloja laatikoihin. Hän on Nuorlehdon, Temmeksen ja Stephanyn 
kanssa samaa mieltä: Kinokka takaa monipuolisuutta.

Kuubalainen 
sunnuntai

K NOKKA



Katajanokan Kaiku 2010 21

”Nykyään yleinen elokuvatarjonta keskittyy nuorisoon. On 
hienoa, että keski-ikäisillekin on tarjolla laatuelokuvaa. Ki-
nokan takana onkin sivistyneitä vanhan koulukunnan eloku-
vaharrastelijoita, jotka tuntevat elokuvaskaalan hyvin.”

Erityisen mielissään Haapiainen on siitä, että Kinokan elo-
kuvat näytetään aina perinteiseltä 35 millimetrin filmikelalta. 
Hän iloitsee myös, että Kinokka tuo katajanokkalaiset Kino 
K-13:n tiloihin.

”On tärkeää, että elokuvasäätiöllä on yhteys paikallisiin 
asukkaisiin. Säätiöstä onkin tullut positiivista palautetta ka-
tajanokkalaisten aktiivisuudesta.”

Illat ovat katajanokkalaisille myös oiva keino tutustua naa-
pureihinsa.

Espanjalainen Enrique Aznar on paikalla ensimmäistä ker-
taa. Lakimiehenä työskentelevä Aznar on asunut Katajano-
kalla jo puolitoista vuotta, mutta matkustaa työnsä takia pal-
jon. Kontakti paikallisiin ihmisiin on jäänyt vä-
häiseksi.

”Tämä on ensimmäinen paikallinen tapah-
tuma, johon osallistun. Tähän mennessä K-Mar-
ket on ainut paikka, jossa olen tavannut kataja-
nokkalaisia”, Aznar naurahtaa.

Tytti Nuorlehto ja Kirsti Temmes menevät 
elokuvan päätteeksi illalliselle – niin on tehty 
usein aikaisemminkin. Joku varmistaa, että kah-
vinkeitin on laitettu pois päältä.

On aika laskea lipunkannat: 129 myytyä lip-
pua! Raskas ovi sul-
keutuu, mutta vain 
hetkeksi. Ensi kuussa 
tavataan uudestaan.

Marja Hautala

Kevään 2011 esityspäivät: Su 23.01., Su 27.02., Su 27.03

24Kinokka on esittänyt 
kotikulmillaan jo 

kaksikymmentäneljä 
upeaa elokuvaa!

Kinokan lippu maksaa vain 4 euroa. Kuva: Martin Bunders

Kinokka-toimikunnan järjestämä tarjoilu ja Kino K-13:n upea aulatila hou-
kuttelevat seurustelemaan elokuvan merkeissä. Kuva: Martin Bunders
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Katajanokan ympärijuoksu juostiin 63. kerran 
Eri sarjoissa juosseita urheilijoita oli yhteensä 
114.  Jokaisen sarjan kolme parasta palkittiin 
mitalein, mutta kaikki osallistujat saivat kun-
niakirjan muistoksi kunniakkaasta osallistu-
misesta. Naisten ja miesten sarjojen voittajille 
luovutettiin vuodeksi seuran kiertopokaali.

Perinteinen Katajanokan 
ympärijuoksu juostiin 
keskiviikkona  1.9.2010  
jo 63. kerran

Katajanokan 
ympärijuoksu - 
Skatudden runt!

Outi  Sonja   Kaisa

Kari  Juhani   
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Kuvat: Martin Bunders

Aurora  Anelma  Aava Ivar  Toivo  Kerkko 

Nellie  Saima  Lilja 

Peik  Neo  Joel 

Iiris  Senja  Emmi 
Ilmari  Kristian  Kaarlo 

Lumia  Juliska  Madeleine 
Veeti  Theo  Mikael 

   Aurora  Satu Eemeli Anton Samuli  

Tulokset:
Tytöt s. 2006-2007 (3−4-vuotiaat):
1. Anelma Lahikainen 21,62
2. Aurora Pohjanvirta 23,45
3. Aava Kiviluoma 25,15

Pojat s. 2006-2007 (3−4-vuotiaat):
1. Toivo Särelä 23,47
2. Ivar Saukkola 30,15
3. Kerkko Lindfors 41,84

Tytöt s. 2004-2005 (5−6-vuotiaat):
1. Saima Déakite 17,49
2. Nellie Kahlberg 17,69
3. Lilja Koskela 17,93

Pojat s. 2004−2005 (5−6-vuotiaat):
1. Neo Tapio 17,43
2. Peik Manner 17,78
3. Joel Higgins 18,38

Tytöt s. 2002−2003 (7−8-vuotiaat):
1. Senja Salo 56,99
2. Iiris Honkala 58,42
3. Emmi Nieminen 58,88

Pojat s. 2002−2003 (7−8-vuotiaat):
1. Kristian Laine 53,14
2. Ilmari Pohjanvirta 53,25
3. Kaarlo Leino 56,92

Tytöt s. 2000−2001(9−10-vuotiaat):
1. Juliska Pohjanvirta 52,59
2. Lumia Ailus 52,99
3. Madeleine Sambure 53,46

Pojat s. 2000−2001 (9−10-vuotiaat):
1. Theo Hurri 49,68
2. Veeti Hytönen 54,37
3. Mikael Manner 54,63

Tytöt s. 1998−1999 (11−12-vuotiaat):
1. Aurora Ailus 2.11,26

Pojat s. 1998−1999 (11−12-vuotiaat):
1. Anton Tallbacka 1.51,41
2. Eemeli Karppinen 1.54,82
3. Samuli Salo 1.59,08

Tytöt s. 1996−1997 (13−14-vuotiaat):
1. Satu Perjo 2.07,45
 

Naisten sarja:
1. Sonja Widlund 16.05,05
2. Outi Väänänen 16.19,18
3. Kaisa Lahtinen 16.41,10

Miesten sarja
1. Juhani Rajala 11.37,80
2. Kari Silander 16.09,90
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ETSITKÖ 
JUHLAPAIKKAA?

Tunnelmallinen ja edustava 
TIILIHOLVI Katajanokan 
Kanavarannassa sopii 
mainiosti max 60 hengen 
tilaisuuksiin kuten häihin, 
synttäreihin, valmistujaisiin 
ja muistotilaisuuksiin sekä 
erilaisiin yritystapahtumiin.

Kysy lisää Tiiliholvista ja 
muista palveluista 
09 – 664 664 tai 
markkinointi@fregatti.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

MERIKASARMINKATU 4
00160 HELSINKI

p. 6962 480  fax  6962 4848
e-mail kh@katajanokanhuolto.fi

www.katajanokanhuolto.fi
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KauPunKitaPahtuma

Pimeys muuttuu valoksi  
helsingin juhlakaudessa
Vuodenvaihteen kaupunkitapahtumat Hel-
singissä tuovat valoa pimeyteen ja piristystä 
pitkään talveen! Seurasaaren Joulupolku tuo 
joulumielen niin pienille kuin isoillekin ja Se-
naatintorin uusivuosi tarjoilee ohjelmaa koko 
perheelle.  Valon vuodenaika -tapahtuma heh-
kuu entistä laajemmin kaupungin ydinkeskus-
tassa.

Seurasaaren joulupolku sunnuntaina  
12.12. Klo 13 – 17
Seurasaaren Joulupolku on Helsingin seudun lapsille 
ja lapsiperheille tarkoitettu ilmainen joulutapahtuma, 
joka tarjoaa kävijöilleen kurkistuksia satuun ja van-
hanajan jouluun.

Tapahtuman suojelijana toimii tohtori Pentti Ara-
järvi ja sen toteutuksesta vastaavat Helsingin kau-
punki, Joulupolku ry sekä sadat vapaaehtoiset, jotka 
valmistavat joulupolun lahjana Helsingin seudun 
lapsille.

Joulupolun varrella on monia erilaisia tapahtuma-
pisteitä aina askartelusta rakovalkeisiin. Saareen tuo-
dut joulukuuset odottavat lasten kotona tekemiä jou-
lukoristeita. Juhlakentällä voi sytyttää oman rauhan-
kynttilän. Metsäneläimet ovat Joulupolulla jakamassa 
lapsille piparkakkuja ja joulupukki tonttuineen ottaa 
vastaan lasten lahjatoiveita tai muita tarinoita. Mu-
kaan kannattaa pakata lautanen ja lusikka puuroa 
varten!

Tänä vuonna pienemmät lapset voivat jättää tut-
tinsa polulla olevaan tuttien palautuspisteeseen sekä 
lahjoittaa oman turhan lelunsa hyväntekeväisyyteen.

Tarkan ohjelmaesitteen karttoineen saa Seurasaa-
ren tuloportilla. Joulupolun ohjelman voi ladata 
myös Joulupolun omilta Internet-sivuilta.

Tähtiloistoa ja juhlahumua Senaatintorilla
Senaatintorin uudenvuoden vastaanotto 31.12.2010 
tuo Senaatintorille valovoimaisia esiintyjiä ja iloista 
tunnelmaa. Juhla käynnistyy klo 22.15 puolituntisella 
musiikkikimaralla, jossa naisenergiaa säteilevä Phi-
lomela laulaa johtajanaan musiikkineuvos Marjukka 
Riihimäki. Klo 22.45 innostavat Taina Kanerva ja 

Sambic Tanssikoulun rytmittelyryhmä yleisön uu-
den vuoden tanssiin.

TV 1 suora lähetys Senaatintorilta käynnistyy klo 
23.00 uuden vuoden runolla. Jättilavan pääesiinty-
jänä nähdään tänä vuonna yksi suomalaisen musiik-
kitaivaan kirkkaimmista kiintotähdistä, Paula Koi-
vuniemi oman orkesterinsa kanssa. Lisäksi kuullaan 
Helsingin piispa Irja Askolan sekä Helsingin ylipor-
mestari Jussi Pajusen puheet, lauletaan Philomela 
kuoron johdolla Maamme-laulu ja nähdään vuoden 
vaihtuessa säkenöivä ilotulitus, jonka loihtii vuoden 
2010 Ilotulituksen Suomen Mestari, Pyroman Oy. 
Uudenvuoden juhlan juontaa televisiosta tuttu kuu-
luttaja Anna-Liisa Tilus.

Lumoudu valomatkalla  
kaupungin ytimessä
Näe ja koe talvinen Helsinki uudessa loisteessa! Hel-
sinki kutsuu kaikki kaupunkilaiset nauttimaan ul-
koilmasta ja arkkitehtuurin helmistä valomatkalla 
läpi Helsingin. Matkalle pääsee ydinkeskustan rei-
tillä Senaatintori-Unioninkatu-Kaisaniemen puisto-
Sanomatalo-Eduskuntatalo 31.1 2.–9.1. klo 17–23.

Valotaiteilija Mikki Kuntun lisäksi Valon vuoden-
aika -tapahtuman suunnittelijoiksi tulee joukko kan-
sainvälisiä huippuja; saksalainen Martin Kuhn, ruot-
salainen Per Sundin sekä toinen kotimainen taiteilija 
Tülay Schakir. Tapahtumalla tarjotaan ihmisille vir-
kistäviä ja yllätyksellisiä kokemuksia vuoden pi-
meimpänä ajankohtana.

Valon myötä Helsinki muuntautuu vahvaksi elä-
mykseksi ja Itämeren alueen kirkkaimmin loista-
vaksi, maksuttomaksi kaupunkitapahtumaksi.

lisätiedot: 
www.hel.fi/events  

www.valonvuodenaika.fi  
www.joulupolku.net



Katajanokkalaisten  
omat joulukortit

Tervehdi ystäviä ja liiketuttavia  

omalla joulukortilla!

Katajanokkaseuralla on myynnissä  
meitä varten suunniteltuja  

Katajanokka-aiheisia postikortteja.
Ne on piirtänyt oma taiteilijamme  

Pekka Vuori. Korteissa on nyt neljä aihetta, 
Kaiun kansikuvista neljän vuoden ajalta. 

Kortit ovat ilman vuosilukuja, joten ne ovat 
käyttökelpoisia tulevinakin vuosina.

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

Hyvää Joulua,God Jul
Hinta kuorineen 2 €

Kortteja voi ostaa   
Sinikka Harpfilta, Vyökatu 9 A 3  

puh 040 500 3843 tai  
Kirsti Tolvaselta, Luotsikatu 18 D 32, 

puh 050 563 6091.
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Helsingin etnistä monimuotoistumista etsittä-
essä ensimmäiseksi kiinnittää huomiota et-
nisiin ravintoloihin ja kahviloihin. Tämä ke-

hitys on alkanut meillä vasta 1990-luvulla. Unohde-
taan kuitenkin, että konditoria-, kahvila- ja ravinto-
lakulttuurin toivat Suomeen 1800-1900–lukujen tait-
teessa sveitsiläiset, saksalaiset ja venäläiset yrittäjät 
ja osaajat. Nimistä voi mainita sveitsiläinen Karl Fa-
zer. Suomi kohtasi nyt kotikentällä Itämeren maiden 
muodostaman Hansa-alueen ja Pietarin läheisyyden. 

Suomeen on aina muutettu. 
Poikkeuksen muodostaa raskaan toisen maailmanso-
dan vuodet ja niistä selviytyminen seuraavien vuosi-
kymmenten aikana. 1990-luvulle tultaessa päättyi ns. 
suljetun Suomen aikakausi. Tänään Suomi on koko-
naan toisenlaisessa Euroopassa kuin aikaisemmin. 
Suomi on nyt niiden maiden sarjassa, jotka ovat sekä 
maahanmuutto- että maastamuuttomaita. Itse asiassa 
kaikki Euroopan maat ovat olleet maastamuuttomaita. 
Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ovat kansoittaneet ja 
hallitsevat edelleen Euroopasta tulleiden siirtolaisten 
jälkeläiset. Nyt Suomi on asteittain muuttumassa maa-
ilmoiden kohtaamisen ja kansainvälistymisen kautta 
etnisesti monimuotoisemmaksi maaksi. Suomi on koh-
dannut kotikentällä Itämeren maiden jälkeen muuta 
Eurooppaa ja pakolaisten vastaanoton 
kautta Afrikan, Aasian ja pienessä mit-
takaavassa Latinalaisen Amerikan. Aa-
sian kohtaaminen on alkanut etnisten 
ravintoloiden muodossa. Nyt kiinalai-
set, intialaiset ja nepalilaiset ravinto-
lat ja kahvilat kuuluvat katukuvaan 
suuremmissa keskuksissa ja joissakin 
tapauksissa myös pienemmissä yhdys-
kunnissa.

Mount Everest
Katajanokalla sijaitsee Luotsikadulla 
korkeatasoinen nepalilainen ravintola 
Mount Everest. Ravintola on perustettu 
v. 1998. Ravintolan omistaa Nepalista 
kaksikymmentä vuotta sitten Suomeen 
muuttanut Mohan Aryal (s. 1968). Ra-
vintola on luonut alkuvuosien kovalla 
työllä itselleen aseman Helsingin et-
nisten ravintoloiden joukossa. Mount 
Everestin asiakkaista 70 % on vakitui-

sia ja heistä puolet muualta kuin Katajanokalta.      
Lounasasiakkaista 30- 40 % on Ulkoasiainministeriön 
henkilökuntaa. Kesäkautena, jolloin katajanokkalai-
set ja UM:n henkilöstö lomailevat, turistien osuus on 
30- 40  %. Kotiinkuljetusjärjestelmä, jossa kuljetuk-
sista vastaa Gastronautti -niminen yritys, on laajen-
tunut ja sen palveluksia käyttää usea ravitsemusalan 
yritys. Huomaa selvästi, että lapset vaikuttavat per-
heiden tilauksiin ja kotipalveluihin.

Entä mitä mieltä Mohan Aryal on Katajanokasta 
liikkeen sijaintipaikkana? ”Katajanokka on rauhallinen 
kaupunginosa, jossa ei ole järjestyshäiriöitä. Asiakkaat 
kyselevät usein ja Nepalista. Tällaisesta sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta pidän. Tällöin rohkenee itsekin 
keskustella asiakkaiden kanssa.” Pyydän Mohan Ary-
alia miettimään, mitkä asiat Katajanokalla voisivat olla 
paremmin? ”Liikenne tulisi saada sujuvammaksi. Tar-
vittaisiin paikoitustilaa muillekin kuin risteilymatkus-
tajille. On todennäköistä, että liikennevirrat Katajano-
kalle ja Katajanokalta pois eivät vähene. Ilmeisesti jon-
kinlainen tunneliratkaisu saattaa olla edessä. Kataja-
nokalta puuttuu kunnon elintarvikemyymälä, jossa on 
sekä liha- että kalatiski sekä hyvä vihannes- ja kasvis-
valikoima. Lisäksi tarvittaisiin, jos ei nyt aivan rauta-
kauppaa, niin kauppa, jonka tuotevalikoimassa on ko-
titalouksissa tarvittavia tuotteita kuten esimerkiksi 

nauloja/ruuveja, kiinnittimiä ja pe-
rustyökaluja.”

Aryalin perheyritys Helsingissä 
koostuu kolmesta suositusta ravin-
tolasta. Katajanokan Mount Everes-
tin kehittämisessä täytynee harkita 
toiminnan monipuolistamista gal-
leria- ja näyttelytoiminnalla. Sup-
peamman, pienimuotoisen näytte-
lyn pitäminen ravintolatilassa olisi 
mahdollista. Kotona Yliskylässä on 
vaimo Keshori ja kaksi poikaa. 
Perhe on kotoutunut Suomeen hy-
vin. Perheen vanhemmat ovat oma-
kohtaisesti kokeneet, että on mah-
dollista kasvaa ja elää kahden kult-
tuurin kanssa ja antaa niiden vah-
vistaa sekä rikastuttaa elämää.

Risto Laakkonen, Katajanokalla 
asuva kanslianeuvos 

 

      KatajanoKKalaiSia

nepal tuli Katajanokalle

Mohan Aryal toivottaa asiakkaat 
hyväntuulisena tervetulleiksi Mount 
Everest –ravintolaansa.  
Kuva: Martin Bunders
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vanhaa tuttua ja uusinta hottia
Katajanokan Kunto ei sammaloidu
Seuramme lajitarjonnan perusvalikoimaan ovat jo useamman vuoden kuuluneet 

kunnon jumppa, tanssillinen jumppa, taiji, pilates ja jooga. Nämä lajikonkarit ovat 
koonneet uskollisen osallistujajoukon, ja uusia on tullut kiitettävästi mukaan aina uu-
den kauden alkaessa. Tänä vuonna olemme tarjonneet harrastajille kahta uutta lajia. 
Keväällä aloitimme uutuuslajin Zumban ja nyt syksyllä Flexi-Bar’in. Zumba saavutti 
heti niin suuren suosion, että sitä jatkettiin myös syyskaudella.

Syyskausi aloitettiin perinteiseen tapaan avajaisviikolla. Tuolloin kaikki kiinnostuneet 
voivat käydä kokeilemassa kunnon valikoimassa olevia lajeja ilmaisilla esittelytunneilla.

Syksyn ohjelmassa on nyt kaikkiaan 13 eri la-
jiryhmää, jotka sulkapalloa ja salibandya lukuun 
ottamatta ovat kaikille avoimia. Muutamissa ryh-
missä on vielä tilaa, joten jos haluat päästä mu-
kaan liikkumaan, ota yhteyttä ja tule mukaan. 
Tunneillamme voi aina käydä kerran kokeile-
massa ilmaiseksi. Nyt on mahdollisuus testata, 
miten Zumba-rytmit laittavat lanteet liikkeelle 
tai FlexiBar-tanko värisyttää.

Vakiovuorojen lisäksi järjestämme muitakin 

liikuntatapahtumia. Toukokuussa juoksijalegenda Tapio Kan-
tanen tuli kertomaan meille juoksutekniikasta ja harjoitte-
lusta. Kalevi Korhonen järjestää kävelytapahtumia, joista 
tiedotamme nettisivuillamme ja sähköpostilla. Taiji-
ryhmä piti leiripäivän Vartiosaaressa kauniina syyspäivänä.

Jäsenrekisteri ja ilmoittautumispalvelu helpottavat tietojen hallintaa
Uuden kauden alkaessa otimme myös käyttöön uuden tietojär-
jestelmän, jonka avulla harrastajat voivat ilmoittautua harraste-
ryhmiin. Järjestelmä tuottaa ilmoittautujalle valmiin, eritellyn 
laskun. Seura puolestaan saa tarkat tiedot ilmoittautuneista ja 
laskutuksen tilanteesta suoraan omaan kirjanpitoonsa. Samalla 
järjestelmään syntyy ajantasainen jäsenrekisteri, jota liikunta-
seuroilta edellytetään. Jäsenet voivat itse ylläpitää yhteystieto-
jaan sekä  tarkastella ilmoittautumis- ja laskutustietojaan. Li-
säksi voimme järjestelmän kautta lähettää tiedotteita kaikille 
rekisteröityneille tai valituille kohderyhmille. Tämä helpottaa 
ja tehostaa suuresti tiedottamistamme. Kummatkin osapuolet 
siis hyötyvät!

    Kunto Kuntoon

Taiji-ryhmän syysleiri Vartiosaaressa.

Tapio Kantanen antoi vinkkejä juoksutekniikkaan ja 
harjoitteluun.

FlexiBar on syyskauden uutuuslaji.
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Talviuintiseura Katajanokan Jäänsärkijät ry 
juhlisti kymmenennen toimintavuotensa al-
kua Katajanokan Kasinolla 4.11.2010.

Seuran noin 300 jäsenestä paikalle saapui lähes 
kolmannes. Mukavassa illanvietossa muistel-

tiin menneitä ja todettiin, että vaikka jäänmur-
tajat Nokan rannoilta lähtisivätkin, Jäänsärkijät 
aikovat jatkossakin jäädä elävöittämään rantavesiä 
Kanavarannassa.

Harvasta avannosta on nä-
köala suoraan Aleksanterin-
kadulle!

Kahdessa sinisessä työmaa-
kopissa aloittaneesta, nykyisin 
vierasvenesataman rakennuk-
sessa toimivasta talviuintiseu-
rasta löydät lisätietoja osoit-
teessa:  www.katajanokanjaan-
sarkijat.fi.

Vielä mahtuu mukaan!
Pirkko Vainio

KonteiSta KaSinolle  
- ratiKaSta railoon

Muistakaahan siis käydä netti-
sivuillamme rekisteröitymässä. 
Sinne voi tietonsa laittaa jokainen 
Kunnon toiminnasta kiinnostu-
nut, vaikka ei (vielä!) olisikaan 
seuramme jäsen. Siten varmistat 
tietojen saamisen ajankohtaisista 
tapahtumista.

Hauskaa olla pittää!
Kunnon tavoitteissa ykkösenä on 
aina ollut  asiakkaiden tyytyväi-
syys. Se tarkoittaa sitä, että yri-
tämme parhaamme mukaan pa-
nostaa toiminnan laatuun. Myös 
hintataso  pidetään edullisena. 
Meille liikunta ei ole bisnestä vaan 
elämänlaatua.

Meillä on ollut onni saada tun-
neillemme vetäjiä, jotka ovat 
paitsi ammattitaitoisia niin myös 
innostavia ja iloisia. Näkyvin osoi-
tus tästä on, kun tanssillisen jum-
pan vetäjämme Kati Rosendahl 
valittiin tänä syksynä City-lehden 
äänestyksessä Stadin parhaaksi. 
Onnittelut Katille ja onnittelut it-
sellemme, kun saamme nauttia 
hänen tunneistaan. Kati vetää 
myös jäsenetuna tarjottavaa il-
maista perjantain bonustuntia, 
jonne voi tulla venyttelemään ja 
rentoutumaan niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Tätä jäsenetua kan-
nattaa ehdottomasti hyödyntää!

Lisää tietoa
Lue lisää Kunnon toiminnasta 
ja muista jäseneduista osoit-
teesta www.katajanokankunto.fi.  
Samassa paikassa voit myös re-
kisteröityä ja seurata kurssitar-
jontaamme.

Tervetuloa liikkumaan iloisessa 
seurassa!

Kuvat ja teksti: Erja Saraste

    Kunto Kuntoon

Hyinen harrastus yhdistää juhlijoita.  
Kuva: Outi Karsimus

Jäänsärkijöiden lippu nostettiin 
1.11. juhlallisesti salkoon kym-
menen kauden avajaiseksi.  
Kuva: Outi Karsimus

Kasinon juhlatilaisuudessa 4.11.2010 paljastet-
tiin laatta, joka kiinnitetään vierasvenesataman 
seinään. Seuran tunnuksen on piirtänyt taiteilija 
Pekka Vuori.  Kuva: Outi Karsimus
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Kaikkien aikojen 
kausi
Keskustan alueen jalkapalloseura SAPA on kulu-

vana vuonna viettänyt 40-vuotisjuhlavuottaan 
iloisissa merkeissä. Juhlatunnelmista ovat päässeet 
osallisiksi kaikki SAPA-henkiset vauvasta vaariin – 
juhlavuosi avattiin jo tammikuussa juhlaillallisella ja 
syyskuussa myös juniori-ikäiset saivat viettää omaa 
SAPA-päiväänsä Kaisaniemen ja Brahen kentillä.

”Pääkallopaikalla” eli kentän puolella ovat tällä kau-
della juhlineet pääasiassa miesjaoston joukkueet. Kau-
della 2010 SAPAlla oli ensimmäistä kertaa historiansa 
aikana peräti kolme miesten joukkuetta kilpasarjoissa. 
Kilpailullinen menestys oli ennennäkemätöntä. Hel-
mikuussa 2010 perustettu M3-joukkue hävisi kauden 
aikana 7. divisioonassa vain yhden ottelun ja nousee 
kaudelle 2011 6. divisioonaan. M2-joukkueen kausi 
sujui 5. divisioonassa niin ikään positiivisissa mer-
keissä. Joukkue sijoittui lohkossaan toiseksi ja pääsi 
näin ollen karsimaan noususta Neloseen. Kolmen 
joukkueen nousukarsinnan SAPA/2 voitti ja pelaa ensi 
kaudella hyvin suurella todennäköisyydellä historial-
lisesti Nelosessa (juttua kirjoitettaessa nousu odottaa 
vielä Palloliiton siunausta). Seuran lippulaiva eli mies-
ten edustusjoukkue osallistui jo totuttuun tapaan Hel-
singin ja Uudenmaan piirien järjestämään Kolmoseen. 

Menestys sarjassa oli kui-
tenkin kaikkea muuta kuin 
mihin on totuttu, ja kauden 
päätteeksi edustusjoukkue 
juhli kolmatta sijaa sarjas-
saan. Tämä on miesten ta-
solla SAPAn kaikkien aiko-
jen paras sijoitus.

Junioripuolella kilpailulli-
nen menestys ei menneellä 
kaudella ollut aivan aiem-
pien vuosien veroista, mutta 
SAPAssa kilpailullinen me-
nestys ei ole ainoa eikä edes 
tärkein mittari junioripuo-
len menestystä mitattaessa. 
Pelaajamäärillä mitattuna 
seura on kasvanut yli kol-
mellakymmenellä pelaajalla 
nostaen pelaajamäärän rei-
luun kolmeensataan. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, 

että yli joukkueellinen uusia pelaajia on pukenut men-
neellä kaudella SAPAn vihreän peliasun ylleen. Val-
mennuksellisesti katsottuna SAPA on paremmissa 
asemissa kuin koskaan. Valmentajakunta on pysynyt 
viimeiset vuodet hyvin pitkälti samana ja valmennuk-
sen koulutustasoa on nostettu. Lisäksi seura on sat-
sannut erikoisosaamista vaativaan valmennukseen, ja 
tulevana vuonna myös SAPAn alle 12-vuotiaat pää-
sevät maalivahtivalmennuksen piiriin. Tammikuussa 
2011 seurassa aloittaa toimintansa myös fyysisen val-
mennuksen erikoisosaaja.

Varsinaisen joukkuetoiminnan lisäksi seurassa toi-
mii myös ”esi-SAPA”, jonka toiminta koostuu jalkapal-
lokouluista ja liikuntaleikkikouluista. Esi-SAPAn toi-
minta on jatkanut viime vuosien vahvaa kasvua ja ke-
hittymistä. Kesän 2010 aikana SAPA järjesti kaksi jal-
kapallokoulua Kaisaniemen ja Brahen kentillä ja lii-
kutti näissä lähes sataa 4–12 -vuotiasta jalkapallosta 
innostunutta lasta. Alle kouluikäisille suunnattu lii-
kuntaleikkikoulu toimii talvikaudella 2010 –2011 
Kruununhaan yläasteella ja Katajanokan ala-asteella. 
Liikuntaleikkikoulu on ollut erittäin suosittu ja tällä 
toimintakaudella toimintaan osallistuu jo viitisenkym-
mentä lasta.

Aku Jokinen, SAPA ry
Kuvat: Klaus Kannas 

    SaPa

Vuonna 2002 syntyneiden treenit. 

SAPAn 40-v juhlaturnaus. 



- Rentoutus ja stressinhallinta
- Itsetuntemus
- Vuorovaikutus
- Hiljentyminen
- Luova kehotyöskentely
- Vapaa liike ja tanssi

Tule mukaan 
kasvuryhmään!

Avaimia omaan 
elämään

Tarjoan välineitä elämän tutkimi-
seen ja omannäköisen elämän-
makuisen elämän löytymiseen.
- Rosen-terapia
- Taideterapia
- Luovuusterapeuttiset ohjaukset  
  ja kurssit

Linnankatu 2, 00160 Helsinki

Jaana-Mirjam Mustavuori
Vapaa kirjoittaja, kouluttaja
p. 044 3144 726 

Pekka Hämäläinen 
Perheterapeutti, työyhteisökouluttaja 
p. 050 552 9361 

- Pariterapia
- Perheterapia
- Yksilöterapia
- Työyhteisövalmennus
- Työnohjaus

Kohti mahdollisuuksia - 
ongelmista ratkaisuihin

www.inspirare.fi

Merja-Riitta Hämäläinen 
Terapeutti, elämäntaideohjaaja

p. 050 527 6193 

w w w . i k a r o s t e r a p i a . c o m
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Martat on 
kansalaisjärjestö, joka 

edistää kotien ja 
perheiden hyvinvointia 

sekä kotitalouden 
arvostusta. Martat on 

voittoa tavoittelematon, 
taloudellisesti ja 

poliittisesti 
sitoutumaton 

kansalaisjärjestö, jonka 
toiminta on 

yleishyödyllistä.

Vuonna 2009 Martat kutoivat kaikille Suomessa syntyneille vauvoille villasukat. Näitä sukkia riitti 
vielä alkuvuonna 2010 syntyneille vauvoille. Tänä vuonna Katajanokan Martoissa on kudottu Pirkko 
Tuppuraisen kehitysmaihin suunnattuun vauvannuttu-projektiin vauvannuttuja. Martoissa on myös 
kudottu ”Tuntemattoman sotilaan” villasukkia.

Kutomisen lisäksi olemme tänä vuonna tehneet ja opiskelleet mo-
nia asioita. Olemme tutustuneet mm. uusiin energialamppuihin. 
Jos nämä uudet lamput eivät tuo riittävästi valoa tai tunnelmaa, 

niin olemme saaneet myös oppia kynttilöiden maailmaan – miten niitä 
käytetään ja kuinka niillä tehdään kauniita asetelmia.

Käymme vähintään kerran vuodessa Uudenmaan Marttojen ruokakurs-
silla. Tänä vuonna valmistimme terveellisiä ja herkullisia juuresruokia ko-
titalousneuvoja Hilkka Huttusen opastuksella. Oli myös mielenkiintoista 
tutustua Lapinlahdenkadulla sijaitsevaan uuteen opetuskeittiöön.

Katajanokan Martat pitivät perinteisesti muutamana päivänä Tuomio-
kirkon Kryptassa kesäkahvilaa. Näillä Café Kryptan tuotoilla osallistumme 
erilaisiin hyväntekeväisyyskeräyksiin. Opiskelimme myös Café Kryptaa var-
ten hygieniaosaamista ja muutamat meistä suorittivat hygieniapassit.

Katajanokan Martat kuuluu Helsingin Marttayhdistykseen. Helsingin 
Marttayhdistys täytti tänä vuonna 110 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kir-
joitimme yhdessä juhlakirjan mitä marttatoiminta on tänä päivänä.

Katajanokan Martat opiskelevat marttaviisautta joka toinen torstai. Ta-
paamme Katajanokan seurakuntakodilla (Kauppiaankatu 8-10 B) klo 18 
– jollemme ole ruokakurssilla, teatterissa tai tutustumisretkellä. Kevään 2011 toiminta alkaa 27.1.2011. Lisätie-
toja antavat:

- puheenjohtaja Mirja Montonen, gsm 050 3453 793
- varapuheenjohtaja Kaarina Alajoki, gsm 050 5428160
- sihteeri Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö, gsm 050 350 1865

Toivotamme uudet martat aina tervetulleiksi mukaan!
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö

Katajanokan Martat 

Kaikille vauvoille 
villasukat
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Maailmankuulun sopraanon Barbara Hendricksin Tukholman 

joulukonsertti

LET THERE BE PEACE ON EARTH  
nähdään live-lähetyksenä elokuvasäätiön auditoriossa Kino 

K-13:ssa lauantaina 18. joulukuuta klo 20.00. Konsertti 

välitetään satelliitin kautta samaan aikaan kymmenille 

valkokankaille Pohjoismaissa Tukholman Engelbrekts-kirkosta.

Konsertin esittelee suosittu ruotsalainen näyttelijä Michael 

Nyqvist.  Mukana ovat myös Drottningholms Barockensemble 

ja  Engelbrekts Kammarkör johtajanaan Nils-Eriks Sparf.

Liput 25 euroa,  

ennakkovaraukset  13.12. mennessä : juuso.koski@ses.fi

Barbara Hendricksin
jouluinen  
satelliittikonsertti  
nähdään Katajanokalla
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KuiKKa

Huono-osainenkin viihtyy 
Nokalla
Katajanokka on se vähän muita kaupun-
ginosia hienompi kaupunginosa Helsin-
gissä.

Sitä mieltä ovat katajanokkalaiset 
omasta saarestaan, niemestään tai raitio-
tievaunu Nelosen pysäkistään, kuka mis-
täkin. Rakkaalla lapasella on monta ni-
meä. Katajanokka on ikään kuin käsine, 
jonka viittauksesta sen naapurimaat 
Ruotsi, Viro ja Uusimaa voivat oppia.

Rinkebyn ruotsalainen väestökattila 
voi kadehtia Katajanokkaa, joka edes 
muistuttaa ylhäistä kaupunkivaltiota. Vi-
rossa toivotaan modernia arkkitehtuuria 
kuten Katajanokassakin. Uusimaa on le-
pikkoa, yleiseurooppalaista pensasta.

Kaunein paikka, sanoo silmä
Maailmassa jokaisen pitäisi olla mahdol-
lisimman yksinkertainen, sanovat viisaat, 
yksinkertaisuudella siunatut.  Juuri tässä 
kohdassa Katajanokan perustajat tekivät 
virheen. He rakensivat niin hienon No-
kan, että muu maailma joutui häpeän 
valtaan. Talot olivat niin mahtavia luo-
muksia, että niillä katsottiin vain kiusat-
tavan mäkitupalaista enemmistöämme.

Arkkitehtuurin suhteen ollaan oltu 
sata vuotta väärässä. Mitä kauemmin 
Nokkaa katselee, sitä paremmin silmä sii-
hen tottuu. Enää ei ole muotia moittia 
Stora Enson pääkonttoriakaan, jota taka-
vuosina pidettiin munakennona, tosin 
liian suurena. Hirvein rakennus on K-
kaupan käskynjakamo, lähellä Katajano-
kan siistiä puistoa ja siihen liittyvää koi-
rapuistoa.

Kun Nokalle saapuu, täytyy ensin ohit-
taa viljelylaitoksen näköinen tasavallan 
päämiehen linna, josta saa vähemmän 
tavaraa kuin Kauppatorilta. Tavaraakin 
jaetaan vain kerran vuodessa kouralliselle 
ylimystöä. Sillä tavalla torikauppiaat ja 
rälssi muistavat kuuluvansa tasa-arvoi-

seen valtaan ja olevansa mukana vallan-
käytössä.

Nokalla on näköä riittävästi
Kun on selvinnyt presidentinlinnasta ja 
kiivennyt korkeimmalle kohdalle, Us-
penskin katedraaliin, voi alkaa ihmetellä 
Katajanokan moninaista kauneutta. 
Kuinka kaikkien suorakulmaisten jugend-
särmiöiden sekaan on eksynyt kaunis 
vääräoppisten kirkko? Sen rakentamiseen 
meni kymmenen vuotta 150 vuotta sit-
ten. Nykyajan remontööreiltä meni vä-
hän aikaa sitten samat kymmenen vuotta 
parin saranan vääntämiseen.

Katajanokan keskustaa hallitsee kirk-
kohallinto, mutta huomattavin osa on ul-
koministeriöllä, jossa autoista päätellen 
harjoitetaan squashia ja pidetään myös 
Mersuista. Suomen asema Linnunradan 
konduktöörinä ei näy edes UM:n pysä-
köintipaikalle, mutta maan suuruuden-
hulluus näkyy. Jos me olemme maailman 
sillanrakentajia, toimistotiloja ei puutu. 
Mikäli maailmanrauhan jatkuminen vaa-
tii drinkkejä, myös niille on varattu tilaa.

Vain sisältö jää puuttumaan.
Katajanokka on kuin sananlaskun kakku, 
kaunis päältä mutta silkkoa sisältä.

Vanhentuneen ajattelun mukaan No-
kalla asuu ikääntyneitä kansalaisia, joiden 
Aalto-niminen kuljettaja vie heidät olym-
piadin välein Stockmannin elintarvikepa-
ratiisiin. Sieltä saa kaiken valmiina, niin 
hanhenmaksan kuin graavilohenkin.

Akateemisessa kirjakaupassa ei käy ku-
kaan, koska kaikki ovat akateemisen ta-
son lukijoita. Rikhardinkadun kirjastossa 
ei käy kukaan, koska sinne on poronku-
seman matka, eikä sieltä saa kirjoja 
omiksi.

Toisekseen Alepan kaupan edessä käy 
kirjastoauto, jos joltakin on jäänyt Jalna-
sarjasta osa väliin. Meren rannalla käyvä 
palveluauto on hyvinvointiyhteiskunnan 

merkki, etenkin jos nauttia kirjallisesta 
sisällöstä halvassa pikku kapakassa torin 
laidalla.

Totta kai kulttuurikaupunginosassa 
tuotetaan taiteita myös itse. Jari Tervon 
muutettua luksuskortteliin katajanokka-
laiset kirjat saivat lisää sivuja kuin Aarne 
Laitisen menestysteoksista oli opittu kir-
jalta vaatimaan.

Max Jakobson on edelleen kaupungin-
osan kulttuuri-ikoni ja poliittinen to-
teemi, jota katsellessa tulevat mieleen 
amerikkalaiset elokuvat. Jakobsonin hen-
kilöön voidaan liittää kaikki se, minkä 
hänen ulkonäkönsäkin paljastavat. Hän 
on muita pidempi cowboy, joka ratsastaa 
oikeilla asioilla. Vain hänen pikku koi-
ransa lähentää häntä meihin muihin ää-
nioikeutettuihin.

Jakobsonista voimmekin siirtyä ylä-
luokkaan, jonka aitoutta yleensä epäi-
lemme. Ministerin ankkaparvena 
voim me siirtyä ministeri-diplomaatin 
mukana hänen hoviinsa, joka asuttaa Bel-
vederen pilvilinnaa Uspenskin naapu-
rissa. Hänen naapureinaan ovat asuneet 
Aleksis Kivi ja vähän myöhemmin lue-
tuin kirjoittaja ja   häntäkin suositumpi  
J. Karjalainen, joka edustaa vähärasvai-
sempaa taidetta eikä häntä juuri tapaa 
läheisessä kaljatuvassakaan. Karjalainen 
ei näytä rokkarilta tai diplomaatilta, vaan 
koko kansan suosikilta, joka enimmäk-
seen asuu muualla kuin Nokalla.

Karjalaisen ja Jakobsonin lisäksi Bel-
vedere-kompleksissa sijaitsee kaikille 
avoin Bellevue-ravintola, aidosti venäläis-
tyyppinen, suomalaisen henkilökunnan 
kruunaama ruoan ja votkan pyhättö. Sen 
suomalainen suojelija on Ragni Rissanen.

HOK:n juottamo ollee ristitty jollain 
eurooppalaisella kielellä, joka jo sinänsä 
herättää kuivan olon. Katajanokalla on 
oma nähtävyys Neptunus Apteekki, joka 
on ehkä Suomen kaunein parantaja.

Jukka Kuikka

muita hienompi maan osa
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Arkkitehtuurin ystävät järjestivät 
Narinkkatorilla hauskan tapahtuman - 
Ristipotkupallo-ottelun  -  7.4.2010 eli 
samana päivänä, kun Helsingin kaupun-
ginvaltuusto oli päättämässä hotellin 
asemakaavasta.

Joukkueita oli neljä: Pro Katajanokka, Pro 
Skaba (Architecture Competition), SI / 
YES / JESS / OUI / JAWOHL ja Kau-

punkisuunnitteluvirasto / City Planning De-
partment.

Ristipotkupallon säännöt poikkesivat mo-
nin tavoin normaaleista ottelusäännöistä. 
Kaikki neljä joukkuetta olivat yhtä aikaa ken-
tällä, maalejakin oli neljä. Ottelu pelattiin yh-
dellä, kahdella tai useammalla järjestäjän toi-
mittamalla pallolla; omienkin pallojen tuonti 
oli säännöissä sallittua, joskin sitä pidettiin 
epäilyttävänä. Tuomareita oli sääntöjen mu-
kaan yksi tai enemmän. Eniten maaleja teh-
neellä joukkueella oli luvassa moraalinen oi-
keus määrätä Katajanokan hotellihankkeen 
kohtalo. Maalien lisäksi joukkue saattoi saada 
pisteitä kestävyyden, käytettävyyden tai kau-
neuden perusteella.

Ottelun voitti  – yllätysyllätys – Pro Scaba 
eli joukkue, joka puolusti arkkitehtuurikilpai-
lun järjestämistä hotellihankkeesta. Ottelun 
jälkeen Arkkitehtuurin ystävät järjestivät yh-
teistyössä Helsingin Kaupunkisuunnitteluvi-
raston tiedotuspiste Laiturissa ”puolesta, vas-
taan ja kaikkea siltä väliltä” keskustelutilai-
suuden. Keskustelutilaisuuden jälkeen Kata-
janokkaseuran edustajille tulikin kiire kau-
pungintalolle adressia luovuttamaan ja seu-
raamaan valtuuston kokousta lehterille tai 
nettiin.

ristipotkupallo-ottelu 
ristihotellin 
kohtalosta

Pro Katajanokka – joukkueen kapteenina toimi Katajanokkaseuran pu-
heenjohtaja Tuula Palaste-Eerola, apunaan seuran varapuheenjohtaja 
Kimmo Hyvärinen (kolmas vasemmalta seisomassa). Muut joukkueen 
jäsenet edustivat Museovirastoa ja Suomen rakennustaiteen museota; 
joukkuetäydennystä saatiin myös A-killasta ja maisema-arkkitehtikillasta.

Kaikki joukkueet asettuivat pelin päätteeksi ryhmäkuvaan Laiturin edus-
talle. Kuva: Anne Routaniemi.
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Ristihotelli ei rantautunut Katajanokalle
Katajanokalle ei rakenneta ristinmuotoista lasihotellia. Helsingin 

kaupunginvaltuusto hylkäsi Katajanokanlaituri 2:n asemakaavaeh-
dotuksen 7.4.2010 äänin 47–38. Asemakaavaehdotus perustui 
sveitsiläisen arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuronin laatimaan vii-
tesuunnitelmaan ja sen jatkokehittelyyn.

Äänestystä edelsi erittäin laaja ja voimakas julkinen keskustelu.

Katajanokkaseuran mielestä suunniteltu rakennus ei soveltunut 
tälle paikalle ja luovutti asemakaavaa vastustavan adressin valtuus-
toryhmille ennen valtuuston kokousta. Adressin oli allekirjoittanut 
2451 henkilöä.

Lisäksi kaupunginvaltuustolle jätettiin mm. Jaakko Ihamuotilan ja 
23 muun kulttuurivaikuttajan ja alan asiantuntijan allekirjoittama 
kirje, jossa vaadittiin, että Katajanokanlaituri 2:n kaavoitus ja hank-
keet tontin myymisestä pysäytetään.

Taistelu ristihotellia vastaan osoitti ainakin sen, että asukkaiden 
ja kansalaisten mielipiteillä on kaikupohjaa päättäjien suuntaan. Jul-
kisuus on vahva voima yhteisessä käytössä.

Katajanokkaseuran delegaatio

Valtuustoryhmien edustajat

• Valaisimet
• Varjostimet
• Korjaukset

AB-SISUSTUSVALAISIN

Linnankatu 1, Katajanokka
Wanhan Sataman vieressä

Ma-pe 11-18, la 10-15
Puh 636 634

Vihreät miehet 
liikenteessä!

Kiinteistöhuolto 
Määttä Oy
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Kanavaterminaali odottavassa vaiheessa
Helsingin kaupunginvaltuustossa hylätyn ristihotellin tontilla sei-

soo tyhjä terminaalirakennus, jossa katajanokkalaisia vielä viime 
vuonna palveli Katajanokan Paperi, asiamiespostimme. Rakennus 
on Helsingin Sataman omistuksessa ja on rakenteiltaan huonossa 
kunnossa. Helsingin Satama on saanut rakennukselle purkuluvan. 
Suunnitelmia Design-vuoden 2012 tilapäiskäytöstä on esitetty, mutta 
mitään ei ole vielä päätetty.

Linnanpuisto valmiina aktiiviseen käyttöön
Käytöstä poistetun Lääninvankilan alueelle rakennettu Katajano-

kan keskuspuisto, Linnanpuisto, on vihdoin valmis katajanokkalais-
ten käyttöön. Aivan viimeiset puiston siistimis- ja istutustyöt tehdään 
kevään 2011 aikana.

Puisto jakaantuu kolmeksi erityyppiseksi alueeksi jotka yhdistyvät 
toisiinsa puistokäytäväverkostolla. Puiston eteläosa - nurmipuisto 
- muodostuu vankilamuurin rajaamasta nurmialueesta käytävineen 
ja levähdyspaikkoineen. Tältä osin puisto liittyy välittömästi hotellin 
piha-alueeseen. Tavoitteena on ollut säilyttää alkuperäinen vankila-
pihan tunnelma. 

Puiston keskiosa muodostaa oleskelualueen, jota leimaavat suu-
ret puut ja istutettava perennakasvillisuus. Puiston pohjoisosassa 
sijaitsee hiekkapintainen toimintapuisto, jossa on pallokenttä ja am-
fiteatterin muotoinen toiminta-alue. Pohjoinen puistoalue palvelee 
myös Katajanokan ala-astetta ja päiväkotia. 

Puistoon jäävän, suojellun huoltorakennuksen tulevasta käytöstä 
ja käyttäjistä ei ole vieläkään varmaa tietoa. Helsingin kaupungin 
Tilakeskus hallinnoi huoltorakennusta. Rakennus on varsin huonossa 
kunnossa ja kunnostamiseen tulee löytyä jostain rahaa. Katajanok-
kaseura esitti jo vuoden 2008 puolella kiinteistövirastolle, että ka-
tajanokkalaiset toimijat ovat kiinnostuneita saamaan harrastus- ja 
kokoontumistiloja em. huoltorakennuksesta. Päiväkodistakin on pu-
huttu - silloin tiloille löytyisi käyttäjä, ylläpitäjä ja maksaja ja mah-
dollisuuksia myös katajanokkalaisten harrastus- ja kokoontumis-
käyttöön.

Linnanpuisto on yleinen puisto. Myös vankilamuurien sisällä ole-
vat nurmikentät ja käytävät ovat osa Linnanpuistoa. Meidän kata-
janokkalaisten on syytä omalla toiminnallamme osoittaa ja toteuttaa 
se, ettei puiston eteläosasta hotelleineen muodostu yksittäisen kiin-
teistön pihan vaikutelmaa. Käyttäkäämme siis Katajanokan vanhan 
ja uuden puolen yhdistävää puistoa aktiivisesti!

Luotsikatu 3
00160 Helsinki

LUNESIS
Salon & Beauty Clinic
Luotsikatu 5, Helsinki

ajanvaraus 044 284 9232, www.lunesis.fi
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R-kioski lopetti

Katajanokan kioskimaailma köyhtyi taas, kun Merisotilaantorin 
Ärrä riisui teipit ikkunoistaan, nyt lopullisesti. Rautakirjan kioskiuu-
distuksessa ja kauppojen pidentyneiden aukioloaikojen kilpailussa 
myyntipaikka ei enää ollut kannattava. Kaipaamaan jäävät asukkaat, 
nelosen ratikkakuskit, työmaiden kahvittelijat ja lämpimän kesän 
kioskin ulkopöytien kanta-asiakkaat. Kuva: Martin Bunders

Lippakioski palasi juurilleen

Ns. Omppukioskin tarina Katajanokan puiston kulmassa on tällä 
erää päättynyt. Kioski ehti toimia yhtäjaksoisesti 19 vuotta kataja-
nokkalaisten sekä myös muualta tulleiden kävijöiden persoonalli-
sena, ainutlaatuisena kesäterassina, viimeiset vuodet ravintola Bel-
levuen ruoka- ja A-oikeuksilla varustettuna. Viimeiseksi toimintake-
säksi jäi 2009. Vuoden 1952 mallia oleva kioski ja kioskialue ovat 
kaupungin omistuksessa.

Bellevuessa toteutettiin talven 2010 aikana yt-neuvottelut, ja ra-
vintolan aukioloajat lyhenivät niin, että ravintola pidettiin suljettuna 
heinäkuun 2010 ajan. Näistä lähtökohdista Omppukioskin erillinen 
toiminta kesäaikana ei ollut enää mahdollista. Kaupunki purki so-
pimuksen yrittäjien kanssa keväällä 2010 ja kilpailutti kioskinpidon.

Uusi kioskinpitäjä aloitti toimintansa kahvikioskina kesän puoli-
välissä. Jotkut katajanokkalaiset ovatkin todenneet, että kioskin uusi 
tuleminen on kuin paluu 50- ja 60-luvuille, jolloin paikalla toimi 
Marin kioski.

Ti - pe 10 - 17

Puh. 050 438 9413
aukioloaikana

Tervetuloa!
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Laajasalon silta-  
ja vesiliikennevaihtoehtoja arvioidaan.
Valtuuston jo päättämä siltasarja Liisankadulta Kalasataman alu-

een (Sompasaari) ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon on nyt ym-
päristövaikutusten arviointivaiheessa. Kaupungin palkkaama kon-
sultti tekee vertailevan selvityksen vielä tänä vuonna. Selvityksessä 
on mukana myös paljon puhuttu vesiliikennevaihtoehto Katajanokan 
kärjestä Laajasaloon. Siltayhteyden lisäksi ohjelmassa esitetään ar-
vioitavaksi erilaisia tunneliratkaisuja, mainittua vesiliikenne-vaihto-
ehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Päätöksiä yhteyden 
toteuttamisesta ei ole tehty.

Laajasalon raidelii-
kennehankkeen ym-
päristövaikutusten ar-
viointi tuottaa siltoihin 
perustuvasta raitio-
tieyhteydestä ja sen 
vaihtoehdoista vertai-
lukelpoista tietoa 
päätöksentekoa var-
ten. Helsingin kau-
punkisuunnitteluvi-
rasto vastaa arvi-
oinnista ja Uuden-
maan elinkeino-, 
liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY-
keskus) valvoo ar-
viointimenettelyä yhteysviranomaisena.

Laajasalon raideliikenteen arviointiselostus valmistunee vuonna 
2011. Tietoa löytyy:

• internetissä: www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta tai www.
ely-keskus.fi

• näyttely- ja infokeskus Laiturilla: Kamppi, Narinkka 2

• kaupunkisuunnitteluvirastossa: Kansakoulukatu 3 

Katajanokan ympäristöuutisia, ilmoituksia ja keskustelua kannat-
taa nyt seurata Katajanokkaseuran kotisivuilta osoitteessa:

www.skatta.fi

Jalkojen perushoidot, kemialliset kynnenpoistot ja 

kynnenoikaisut. Luennot ja konsultoinnit

Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen Oy

Merikasarminkatu 9 A, 00160 HELSINKI

ajanvaraus: 09-76 90 23, 0400-412 097
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Maanalaiset pysäköintihankkeet torkkuvat
Kalliotiloihin louhittavaksi suunniteltu YIT:n pysäköintiluolahanke 

ja Pocostoren sylinteriparkki odottavat aikaa parempaa. YIT:n va-
rausaikaa suunnittelua varten on jälleen jatkettu vuodella.

Siivoustalkoot
Katajanokkaseura tarjosi grillimakkaraa ja virvokkeita ja kaupunki 

välineet keväisissä siivoustalkoissa 19.5.2010.

Katajanokkaseuran vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 22. helmikuuta 2010 Helsingin Sataman 

terminaalikahvilassa. Kokoukseen osallistui puolisen sataa kataja-
nokkalaista. 

Kokouksen jälkeen Helsingin Satama kertoi ajankohtaisia asioi-
taan. Läsnäolevat esittivät kysymyksiä mm. sataman rekka- ja 
muusta liikenteestä sekä valaistuksesta. Monien asukkaiden mie-
lestä laivojen lähtö- ja tuloaikoina satamaliikenne on häiritsevän 
suurta. Ongelmana on koettu mm. taksien ajaminen kadulla, jolla 
moottoriajoneuvolla ajo on kielletty; tästä satama lupasi huomaut-
taa taksiliitolle. Asukkaiden kysymyksiin vastasivat viestintäpäällikkö 
Eeva Hietanen, satamajohtaja Heikki Nissinen, satamakapteeni Jukka 
Kallio, suunnittelupäällikkö Raili Niemelä, matkustajaliikennepääl-

    - pumput

Oy MARNEX Ab
Luotsikatu 14        00160 Helsinki
puh. 7001 9800      www.marnex.fi

1975

 Lounas  Ti - Pe 11 - 14
 Päivällinen  Ti - La 17 - 23
  Su  13 - 20

Muina aikoina sopimuksen mukaan myös 
yksityistilaisuuksiin.

* * *
Marraskuussa 

Natta Oulasvirta
***

Joulukuussa
Monica Orden

***
Tammikuussa
Sari Laitinen

* * *
Blini-viikot 11.01.-27.02.11

* * *
www.wellamo.fi

puh/fax. 663 139 • Vyökatu 9 pääty • 00160 Helsinki
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likkö Jussi Malm ja laatu- ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta. 
Myös paikalle kutsuttu lähipoliisin edustaja vastasi kysymyksiin.

Kuvat:Tuula Palaste

Asta Heickell on uskollinen seuran kokouksissa kävijä 1960-luvulta 
lähtien.

Rea Anner ja vuosikokouksen puheenjohtaja Risto Laakkonen kuun-
televat mietteliäänä Sataman edustajien vastauksia.

• 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

Katajanokkalaisille  
15% alennus!

KATAJANOKAN PIZZAPALVELU
Merikasarminkatu 7

Avoinna  Ma - Pe 10 - 22
 La - Su 11 - 22

www.katajanokanpizzapalvelu.fi

soita ja tila
a

Puh 175 384

Vesperin järjestää  
Katajanokan Lions -klubi yhdessä  

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.

Jouluvesper
Tuomiokirkon kryptassa  

16.12.2010 klo 19.00

Tilaisuudessa esiintyvät:

Raili Malmberg, raamatunluku
Ritva Auvinen, laulu

Suvi-Päivi Koski, puhe

Adventtiajan musiikkia

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

Lämminhenkinen  

perinteinen 

Leijonien

42. kerta
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Luolan aikataulu
Hätäkeskushankkeena syksyllä 2007 alkanut Katajanokan maan-

alaisen tilan louhinta- ja lujitustyön osuus valmistui helmikuussa 
2010. Louhintavaihe pidentyi jonkin verran Helsingin ympäristökes-
kuksen kiellettyä öisen louhinta-aineksen ajon.

Maanalaisessa tilassa tehdään sisustus- ja lujitustöitä 2010–
2011. Luolan sisustustöitä voi verrata normaaliin rakennustyömaa-
han. Melu voi olla jonkin verran vaimeampaakin, koska työt tehdään 
maan alla. Liikenne työmaalle kulkee entistä louhenkuljetusreittiä 
pitkin. Työmaaliikenteen määrä on minimaalinen verrattuna aiem-
paan louheen kuljetusralliin. Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen 
alueen johtaja Petri Turku kertoo, että työmaaliikenteen sopeutta-
miseen Katajanokan muuhun liikenteeseen kiinnitetään myös si-
sustustöiden aikana huomiota.

Kuka tai mikä luolaa tarkkaan ottaen tulee käyttämään vuoden 
2012 alussa, kun työ lopullisesti valmistuu, on edelleenkin salai-
suus. Hätäkeskuksen vetäydyttyä hankkeesta kesällä 2008, luola 
jää kokonaisuudessaan valtionhallinnon toiminnoille. Olettaa voi, 
että luola liittyy Helsingin jo ennestään laajaan maanalaiseen kal-
lioluolaverkostoon. Tällaisten tilojen rakentamiseen Katajanokan si-
jainti ja peruskallio soveltuvat hyvin. Tästähän on osoituksena Hel-
singin Sanomissa alkusyksystä ollut uutinen, jonka mukaan myös 
Uspenskin katedraalin alle rakennetaan luolastoa. Katajanokan 
maanalaisen luolaston valmistumiseen palataan Kaiun ensi vuoden 
numerossa - jospa silloin olisi tietoa luolaston käyttäjästä?

Sataman kuulumiset

Katajanokan matkustajaliikenne on pysynyt ennallaan. Kataja-
nokka säilyy jäänmurtajien kotisatamana, toistaiseksi.

Katajanokan satama-alueen valomastojen valaistusta on paran-
nettu: valaisimet on uusittu, valaistuksen ohjausjärjestelmä on uu-
sittu, valaistustehoa voidaan säätää ja valaistua aluetta voidaan 
hallita siten, että hajavaloa ei esiinny.

Katajanokan terminaalin edustalla on vilkkaimpina aikoina tehos-
tettu liikenteenohjausta, jolla on pyritty sujuvoittamaan laivojen tulo- 

Luotsikatu 2 - puh. 655 200  

Tervetuloa hyvään hoitoon!
www.katajanokanfysioterapia.fi

Teemme myös kotikäyntejä

Fysioterapia • Hieronta
Voice massage • Osteopatia  

Intialainen pään ja kasvojen hieronta
Lääketieteellinen akupunktio

Rahapajankatu 3
00160 Helsinki
p. 179 560
www.restaurantbellevue.com

Kotipalvelua
- siivoukset

 - ikkunanpesut
  - muut kotipalvelut

050-3229388 
www.unelmaworks.com

Luotsikatu 16  
00160 Helsinki

Kukkakauppa  Signora

Leikko- + ruukkukukat

Sidontatyöt

Avoinna 
Ma-La 10-18

Su suljettu
09 637 155

040-743 00 66
Satamakatu 5

Tervetuloa



Katajanokan Kaiku 2010 45

ja lähtöaikoina autoliikennettä. Rekoille on asennettu ennakko-opas-
tus Kanavakadulle.

Kanavaterminaalin kohtalo on mietinnässä.

Eteläsatamassa (Katajanokan laiturit ja Eteläsataman laiturit) vie-
raili viime kesänä 106 risteilyalusta, mikä on 43 % kaikista Helsin-
gissä vuonna 2010 käyneistä risteilyaluksista.

Pietariin liikennöivän Princess Marian lähtöpaikka siirtyi Eteläsa-
taman Olympiaterminaalista Makasiiniterminaaliin 8.11.2010. 

Satamajäänsärkijä s/s Turso kävi lokakuussa yli 60 vuoden tauon 
jälkeen Helsingin Kauppatorilla, kotisatamassaan.

Satamajäänsärkijä s/s Turso laskettiin vesille tammikuussa 1944 
ja luovutettiin maaliskuussa 1944 Helsingin kaupungille. Joulukuussa 
1944 laiva määrättiin liittoutuneiden käyttöön Leningradiin ja se 
luovutettiin helmikuussa 1945 jatkosodan jälkeen sotakorvauksena 
Neuvostoliittoon. Turso on ainoa jäljellä oleva niistä yli sadasta suo-
malaisesta aluksesta

Alun perin Turso oli hiililämmitteinen, mutta muutettiin vuonna 
1962 öljylämmitteiseksi. Nyt kunnostuksen myötä on taas palattu 
hiileen. Vuonna 2004 perustettu Satamajäänsärkijä s/s Turso yh-
distys osti Turson takaisin Suomeen 2004. 

ajan Kuva                                                               

Katajanokan Fysikaalinen Hoitolaitos
Merisotilaankatu 3
00160 Helsinki
puh.(09) 629 284
skatankunto@skatankunto.fi

- Hieronta

- Fysioterapia

- Lymfaterapia

- Akupuktio

- Kuntosali

Ajanvaraus numerosta  (09) 629 284



Yritys- ja perhetilaisuudet
Katajanokanlaituri 5

00160 Helsinki
(09) 6124 6595

www.ravintola-aleksandria.fi

MÖKIT JA LOMAPALVELUT NETISSÄ

SISUStUSarkkItEHdIt

Mikko Juntura
+358 500 504 240

Jukka Mäki
+358 400 55 65 65

Katajanokankatu 4, 00160 Helsinki
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Takarivissä vas. Irmeli Walden-Paulig, Erkki Leimu, Helena Alkula, Sinikka Harpf, Martin Bunders ja Marja Karppanen.  
Keskirivissä Tuula Palaste-Eerola, Rea Anner, Risto Jaakkola, Kalevi Korhonen  ja Aurora Heickell.  
Alarivissä Kimmo Hyvärinen, Denise Bremer, Markku Lounatvuori ja Kirsti Tolvanen.

Johtokunta 2010
Tuula Palaste-Eerola, puheenjohtaja, tuula.palaste@iki.fi, p. 050 585 1332
Helena Alkula, sihteeri, helena.alkula@gmail.com, p. 040 747 4826
Kimmo Hyvärinen, ympäristöasiat, kimmo.hyvarinen@kolumbus.fi, p. 7311 2527
Erkki Leimu, Katajanokan Kaiku-lehden ilmoitukset, erkki.leimu@welho.com  p. 045 1341439
Rea Anner, rea.anner@netsonic.fi, p. 050 556 9783
Denise Bremer, denise.bremer@gmail.com
Martin Bunders, martin.bunders@netsonic.fi, p. 041 442 3221
Sinikka Harpf, p. 040 500 3843
Aurora Heickell, aurora.heickell@icon.fi
Risto Jaakkola, r.jaakkola@kolumbus.fi p. 050 353 1078
Marja Karppanen, studiokarppanen@welho.com, p. 040 527 2068
Kalevi Korhonen, kkorho15@welho.com, p. 040 5016176
Markku Lounatvuori, markku.lounatvuori@sapa.fi  050 5634287
Kirsti Tolvanen, kirsti.tolvanen@welho.com
Irmeli Wallden-Paulig, irmeliwp@pp.inet.fi www.skatta.fi

Katajanokkaseuran johtokunta vuonna 2010



LIIkkEItÄ
AB-Sisustusvalaisin

Linnankatu 1, puh. 636 634
AJAN PESU

Luotsikatu 16, puh. 2709 1432
Punkalive Oy

Kruunuvuorenkatu 9
puh. 044 389 3102
www.feelmax.com

Katin Paja Korjausompelimo
Luotsikatu 14, 050 438 9413

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

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

Haraldin kenkä -suutariliike
Katajanokankatu 4
puh. 044 299 0025

Kukkakauppa  Signora
Satamakatu 5
puh. 040 743 0066

Marnex Oy
Luotsikatu 14, puh. 7001 9800

UNELMA Kotipalvelu
Luotsikatu 16, puh. 050 322 9388

Kaisla ja Kivi
Luotsikatu 6
puh. 0500 203 789

Koristerappausliike Rintala Ky
Sampsantie 50
0400 770 687

Tmi Kati Heinämies
www.heinamies.fi, puh. 040 526 2235

Vaatturiateljee Neula
Katajanokankatu 4F
puh. 040 048 50 75

SUUNNIttELUa
Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto & Co

Kruunuvuorenkatu 1
puh. 177 044, fax 654 521

Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy
Kalliolanrinne 4 A 10, puh. 681 1210

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin
Laivastokatu 4A, 
puh. 622 9040

Sisustusarkkitehdit
Katajanokankatu 4, puh. 175 971, 611 025

Arkkitehtitoimisto Muonionvaarat Oy
Pormestarinrinne 4 G, 050 382 8940

MEdIa-aLaN PaLVELUJa
Enterno Media Oy

Luotsikatu 5, puh. 040 773 2484

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

LIIkENNE- Ja MatkUStUSPaLVELUJa
Viking Line

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

kaUNEUS- Ja tErVEYSPaLVELUJa
Katajanokan fysioterapia

Luotsikatu 2, puh. 050 560 6060
Jalkaterapia Pirkko Naukkarinen

Merikasarminkatu 9 A, puh. 769 023
Neptunus apteekki

Kauppiaankatu 2
puh. 664 207 fax 68725830

Parturi-kampaamo Topics
Kruunuvuorenkatu 15 A, puh. 050 346 
3198

Katajanokan fysikaalinen hoitolaitos
Merisotilaankatu 3, puh. 629 284

Kauneushoitola Marita Koskinen
Luotsikatu 2
puh. 625 885

Kampaamo Parturi Merituuli ● 
Kauneushoitola Renesance

Linnankatu 4
puh. 040 961 1060 (Merituuli)
puh. 045 139 8002 (Renesance)

Parturi - Luotsi
Merja Koskela,
Luotsikatu 2, puh. 040 763 8889

Ikarosterapia
puh. 050 527 6193

Salon & Beaty Clinic Lunesis
Luotsikatu 5, puh.044 284 9232

Elite Trainers
Kanavanranta 11
www.elitetrainers.fi
puh. 050 595 6961, 050 595 69 60

PaNkkIPaLVELUJa
Nordea

Aleksanterinkatu 30, puh. 1654 3467
Divident House Oy

Kauppiaankatu 7 A
010 322 1530

MUIta PaLVELUJa
Katajanokan Vesi-ja Lämpö Oy

Luotsikatu 8, puh. 0207 598 210
CityCarClub

www.citycarclub.net
Lomaovi

lomaovi.fi
Doppelmayr Finn Oy

Katajanokankatu 7
puh. 09 684 4300

raVINtOLat
ALEKSANDRIA

Katajanokanlaituri 5, puh. 6124 6595
Ravintola Wellamo

Vyökatu 9, pääty, puh. 663 139
Ravintola Bellevue

Rahapajankatu 3, puh. 179 560
Katajanokan Kasino

Laivastokatu 1, puh.612 86 300
Simon kahvio

Satamakatu 5, puh. 692 48 76
Katajanokan Pizzapalvelu

Merikasarminkatu 7, puh. 175 384
Ravintola Nokka

Kanavaranta 7F
puh. 09 6128 5600

Ravintola Sipuli
Kanavaranta 7
Puh. 9 6128 5500 

Ravintola Jailbird 
Best Western Premier Hotel Katajanokka

Merikasarminkatu 1a
puh: 09 686 456 www.bwkatajanokka.fi

Palveluhakemisto



www.punkalive.fi

Myynti ja markkinointi
Kruunuvuorenkatu 9  
00160 Helsinki  
+358 50 362 7160
info@punkalive.fi

Punkalive myyntinäyttely
Lusto- Suomen Metsämuseo
Lustontie 1
58450 Punkaharju

Punkalive kalusteet ja 
paviljonkirakenteet ovat 
kotimaisesta Kertopuusta 
valmistettuja.             
Tuotemallisto on kauttaaltaan 
yksilöllinen ja kestävän 
kehityksen mukainen.
Puun sielukkuus näkyy tuotteissa 
selkeästi - monipuoliset 
ominaisuudet mahdollistavat 
yksilölliset ratkaisut, jotka 
pystyvät vastaamaan 
nykyaikaisen kuluttajan toiveita 
ja vaatimuksia.     

OVH Retretti 330,- OVH Nikama 650,- OVH Pin tuoli 310,-
OVH Pin pöytä 1030,-



vikingline.fi


