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22.5. 2012

KASVIMAA KIVIKAUPUNGISSA
Entisaikaan Kruununhaan pihoilla ku-
koistivat kasvimaat. Viljeltiin vihanneksia, 
juureksia ja monenmoista yrttiä. Kesäkukat 
kaunistivat pihapiiriä.

Omalta pihalta saatiin aineksia  arkiate-
rioihin ja kaunistusta kotiin.

Kruununhaan pihojen viihtyisyyttä on 
viime vuosina paranneltu monin tavoin, 
mutta kasvimaita taitaa nykypihoilla vielä 
olla harvassa. Kaupunkiviljelmä kukka-
penkkien joukkoon  mahtuisi monelle kruu-
nunhakalaispihalle. 

Tervasaaren tuntumassa Kalasatamassa ko-
keiltiin viime kesänä innokkaasti säkkivil-
jelyä. Sellaista olisi  mahdollista harjoittaa 
myös täällä kivikaupunginosassa. Multa-
sormia ja viherpeukaloita löytynee kaikista  
taloyhtiöistä. Opastusta kaupunkiviljelyyn 
saa netistä: http://kaupunkiviljely.fi/.

Miltä maistuisivat oman pihan tomaat-
tit, salaatit ja yrtit? Kannattaisiko kaupun-
kiviljelyä kokeilla myös Kruununhaassa? 
Vielä ehtii aloittaa. 
Satoisaa ja maukasta kesää!

Veli-Heikki Klemetti
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Huhtikuun asukasfoorumi järjestettiin 
Soc & komissa. Puheenjohtajana toimi dos. 
Heikki Kukkonen. Hän tiedusteli aluksi 
ensimmäiseltä illan alustajalta joukkolii-
kennesuunnittelija Arttu Kuukankorvelta,  
missä vaiheessa ollaan illan aiheessa?

Arttu Kuukankorpi HSL kertasi bussilii-
kennehankkeen nykyvaiheen.

– Raitiolinja 9 oli tarkoitus jatkaa Me-
rikadulle. Sitä lähdettiin suunnittelemaan. 
Loppujen lopuksi se päättyi siihen, kun 
lähes koko kantakaupungin linjasto tuli 
uusintavaiheeseen. Keskityttiin bussilin-
jojen parempaan luotettavuuteen, koska se 
vaikuttaa matkustajapalautteiden mukaan 
joukkoliikenteen houkuttelevuuteen. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirastossa aloi-
tettu suunnittelutyö oli runsas vuosi sitten 
yleisötilaisuudessa. 

– Sen jälkeen Helsingin kaupunginhalli-
tuksen toimeksiantona HSL:n hallitus päätti 
24.1. reittimuutoksista.

Kukkonen kysyi, mitkä ovat ratkaisevat 
periaatteet, joilla vanhat bussilinjat muu-
tetaan uusiin. Kuukankorpi piti tärkeimpi-
nä osuuksia, joilla matkustajamäärät ovat 
suurimmat ja liikenne mahdollisimman 
luotettava ja tasavälinen. Ne osuudet, joissa 
on vähemmän käyttäjiä, voivat siirtyä vaih-
dollisiin yhteyksiin.

Ville Alatyppö HKR jatkoi omasta puo-

lestaan katujen ylläpidosta. Kruununha-
kaan liittyen hän on yrittänyt helpottaa py-
säköintiä takana kolme haasteellista talvea.

– Koko ajan ajetaan suurtuotannollis-
ta etua. Samoilla klustereilla pitää päästä 
liikkumaan niin esikaupungissa kuin kan-
takaupungin kapeilla kaduilla, jotka raken-
nettiin sata vuotta sitten. Samalla bussika-
lustolla pitäisi pystyä liikkumaan niin ah-
tailla kaduilla kuin väljemmillä pääväylillä.
 
NUPUKIVET BUSSIKUSKEILLE 
TYÖSUOJELURISKI
Alatyppö jatkoi: 

– Bussit ovat suuria. Ne eivät mahdu 
kunnolla kääntymään edes kesäaikaan saati 
sitten talviaikaan. Kadunvarsipysäköinti on 
iso ongelma. Raitiotieliikenteelle se on vielä 
isompi ongelma kuin busseille plus sitten 
vielä, kun kantakaupungissa on nämä mu-
kulakivikadut. 

– Me rakennusvirastossa saamme paljon 
palautetta siitä että nupukivet täristävät 
busseja. Ne aiheuttavat haittoja bussinkul-
jettajille, mennään hyvin lähelle työsuoje-
lun rajaa. Tässä ollaan kiperässä kysymyk-
sessä, minkälainen joukkoliikenne, kuinka 
paljon täytyy ottaa erilaiset kaupunkilaiset 
huomioon? Hankala kysymys. Liikenne joka  
tapauksessa kantakaupungissa on aina komp- 
romissi.

 MIKSI BUSSILINJAT 16 JA 18 
HALUTAAN LOPETTAA?

Kruununhaan foorumi
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KRUNIKASSA LIIAN  
HYVÄ PALVELUTASO
Sampo Villanen (VAS) muisteli ullanlinna-
laisia, jotka eivät mistään hinnasta halun-
neet sinne ratikkaa. 

– Toiseksi oli tämä Kruununhaan liiken-
netilanne. Tässä on lähdetty siitä, että kan-
takaupungin palvelutaso kaikille alueille on 
määritelty. Kruununhaassa on ollut useita 
bussilinjoja ja ratikkalinjoja. 

– Täällä on ollut parempi palvelutaso 
kuin muualla. Sitä oltiin karsimassa. Tästä 
tuli kova keskustelu. Kruununhaassa ih-
miset asuu aika tiheästi, tiheimmin asuttu 
alue. Olisi perusteltua, että täällä olisi myös 
hyvä palvelutaso. Lautakunnassa oltiin sitä 
mieltä, että 17 palautetaan. Koettiin, että 
voitiin suostua tällä edellytyksellä. Sitten 
tänne tulee 55. Tällä on yritetty turvata 
palvelutasoa.

Mikko Särelä (VIHR) kertoi asuneensa 
viisi vuotta Munkkiniemessä linja 18 varrel-
la, mutta ei koskaan kulkenut sillä Munkki-
niemestä Kruununhakaan ja syy oli se, että 
oli nopeampaa ajaa nelosella Lasipalatsille.

– Tässä tulee vastaan yksi niistä syistä, 
miksi 18 lakkautetaan Kruununhaasta. Se 
on mielettömän hidas matkalla Kruunun-
haasta Kamppiin.  Sen lisäksi nopeus vaih-
telee. Tämä aiheuttaa tosi isoja ongelmia 
koko sen reitin varrella. Keskinopeus muis-
taakseni alle 10 km/t. Sen takia sillä on hy-
vin vähän matkustajia. 

– Me tarvitaan tällaisten hitaiden ti-
lalle linjoja, jotka palvelevat ihmisiä ihan 
oikeasti. Näkökulmani on: Liisankadulle pi-
tää saada nopeasti ratikkarata. Se on ainoa 
nopea ja luotettava joukkoliikenne rautatie-
aseman ohi.

Henrika Zilliacus-Tikkasesta (RKP) foo-
rumiin tuleminen oli mutkatonta, koska 
hän on töissä samassa talossa. Hän oli mu-
kana myös, kun käsiteltiin Viiskulman ter-
veysasemaa.

– On täysin aiheellista, että täältä myös 

pääsee Viiskulmaan. Varsinainen luotta-
mustehtäväni on HUS:n hallituksessa. Siksi 
käytän bussia 18 tullessani sieltä töihin. 
Se on toisaalta hidas, mutta myönteisenä 
puolena on, ettei tarvitse vaihtaa. Zilliacus-
Tikkanen kertoi liikkuvansa myös paljon 
Viiskulman läheisyydessä. Hänestäkin oli 
täysin selvää, ettei Korkeavuorenkadulle 
mahdu raitiovaunua.

PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS
Juha-Pekka Väisänen (SKP): 

– Joku voisi luulla, että olen jonkun 
asteinen palvelupakolainen muutettuani 
kenraalientalosta Pohjoisrannasta Punavuo-
reen. En kuitenkaan muuttanut Viiskulman 
terveysaseman perään. Tämä kuitenkin liit-
tyy vähän siihen, että kysymys on palveluis-
ta ja miten saavutettavia ne ovat. Viiskul-
man terveysasema on siirtymässä Mariaan. 
Ei ole kuitenkaan olemassa minkäänlaisia 
suunnitelmia, miten täältä huonokuntoise-
na päästään sinne tai miten sinne viedään 
sairastuneet lapset. 

– Toinen kysymys on, miten me kunta-
laiset olemme voineet osallistua tähän suun-
nitteluun? Väitän, että katujen ahtauden 
lisäksi meillä päättäjillä on myös ahtautta 
ymmärtää asukkaiden tarpeita. Tähän pro-
sessiin täytyy päästä myös mukaan. Tämä 
keskustelutilaisuus on merkittävä. Kiitos 
siitä järjestäjille. On kysymys osallistuvasta 
demokratiasta. Väitän, että näitä voidaan 
vielä avata, jos halutaan, että kyse on myös 
osallistuvasta lähidemokratiasta.

Yleisö vastasi puheenvuoroon taputuksin.

KAISANIEMENKADUN PYSÄKIT 
KAUPUNGINOSAN ULKOPUOLELLA
Kruununhaan asukasyhdistyksestä Veli-
Heikki Klemetti kertasi liikennesuunnit-
telun kiemuroita muutosvaatimuksineen ja 
valituksineen.

– Päätöntä touhua! Kruununhakalaiset 
joutuvat menemään Meilahteen vaihtamal-
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la. Kulosaarelaiset joutuvat menemään ete-
läisiin kaupunginosiin vaihtamalla. Kumpu-
lalaiset joutuvat menemään Hietaniemeen 
vaihtamalla. Keskusteluista päättäjien kans-
sa vähintään suuttuu niin kuin minä nyt!

Klemetti otti esille myös liikennesuun-
nitelmia vastustavan adressin, jonka alle-
kirjoitti lyhyessä ajassa yli 2000 kaupungin-
osan asukasta.

– Näille muutoksille ei löydy järkeviä, 
ei taloudellisia, ei liikenteellisiä perusteita.

– Täällä on vanhuksia ja lapsiperheitä, 
jotka tarvitsevat näitä yhteyksiä. Tukkoi-
suus siellä keskustassa. Se on totta, mutta 
se on sama kaikille muillekin. Jos tänne 
ruvetaan ratikkalinjoja rakentamaan, sitten 
täytyy pistää kaikki suunnitelmat uusiksi. 
Hullunkurisinta tässä HSL:n suunnitelmas-
sa on, että kahdeksassa kaupunginosassa 
palvelutaso huononee, mutta joukkoliiken-
teen kokonaiskustannus kasvaa.

Kuukankorpi puolusti suunnitelmaa 
yleisön reagoidessa voimakkaasti vastaan: 
–Ratkaisu on tehty poliittisessa yhteisym-
märryksessä. Veli-Heikki Klemetti: –Jouk-
koliikenne ei saa heiketä, mitä se tämän 
suunnitelman mukaan tekee!

– Liikennelinjoja on lisätty, Kuukan-
korpi vielä yritti. Klemetti torjui: –55 vie 
ihmisiä Liisankatua pitkin Rautatientorille. 
Näinkö se paranee? Siellä jokaisella on vapa-
us vaihtaa minne huvittaa. Tähän asti meil-
lä on ollut 18, joka vie meidät sinne ja jatkaa 
vielä Töölön kautta Munkkivuoreen.

Yleisö kannusti Klemettiä myös siksi, 
koska monet käyttävät Meilahden alueen 
terveyspalveluja ja unohtamatta tietenkään 
tässä yhteydessä Haartmanin uudehkoa po-
liklinikkaa erikoislääkäreineen.

Kuukankorpi piti kiinni bussi 18 hitaudesta 
yleisön vastustaessa. Klemetti toivoi yleisön 
rauhoittuvan: –Ainoa, joka on kiihtynyt tä-
hän asti, olen minä.

SUUNNITELMA KANNUSTAA  
OMAN AUTON OSTOON:  
MISTÄ PARKKIPAIKKA?
Nainen takarivistä: – Täällä asuu myös 
tavallisia duunareita, jotka tekevät työtä. 
Minä esimerkiksi. Kyllä minä haluaisin 
päästä tuosta Liisanpuistikolta myös sun-
nuntaiaamuisin bussin kyytiin päästäkseni 
Meilahteen töihin. Minun mielestäni tämä 
on väärin! 

– Ei kaikilla ole autoa. Tästä on tehty 
sellaista, että ihmisellä pitää olla auto. Pyö-
rätietkin täällä on laitettu niin, etteivät ja-
lankulkijat uskalla liikkua. Hyvä teidän on 
muualla tehdä suunnitelmia. Meillä on pal-
jon vanhuksia, joille on ollut helppoa lähteä 
täältä ja päästä myös turvallisesti takaisin.
Yleisö kuunteli hiirenhiljaa. Vuoro 55 on 
suunniteltu koukkaamaan matkustajia ase-
malle ainoastaan arkisin ilta kuuteen asti.

HARRAS TOIVOMUS: KUUNNELKAA, 
MITÄ MIELTÄ KANSA ON!
Kulosaarelaisnainen halusi tietää, miten 
Kulosaaren joukkoliikenne paranee? – Meil-
tä on viety 16, joka ennen kulki nopeammin 
Hakaniemen kautta. Nyt mennään sinne 
samaan rautatieaseman sumppuun.
Mieshenkilö sitä vastoin kummeksui: 

Ville Alatyppö HKR, Arttu Kuukankorpi HSL ja puh.
joht. Heikki Kukkonen  ja edessä Tarja Kantola SDP, 
Henrika Zilliacus-Tikkanen RKP, Mikko Särelä VIHR, 
Sampo Villanen VAS ja Juha-Pekka Väisänen SKP.
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– Kuinka perusteluksi käy, että palvelutaso 
on liian hyvä? Ei se voi olla mikään peruste-
lu, että sen takia pitää huonontaa. Toiseksi 
olisi toivottavaa, että poliittiset päättäjät 
kuuntelevat liikennelaitoksen asiakkaita. 
Me täällä edustamme asiakkaita. Minulla 
on oma auto. Ei silläkään pääse nopeasti. 
Se kuuluu asiaan. Klemetin puheenvuoroon 
oikeastaan ei ole mitään lisättävää. Hän ker-
toi hyvin, mistä tässä on kysymys. Harras 
toivomus: kuunnelkaa, mitä mieltä kansa 
on. Me näitä palveluita käytämme!
Sampo Villanen vastasi Klemetille: 

– Kun syytettiin, etten tiedä mistä pu-
hun. Sanoin vain, miten se toteutui. Ei ku-
kaan tietenkään voi olla tyytyväinen. Yksi 
ongelmahan on, että HSL on kuntayhtymä. 
Aikaisemmasta HKL:n tasosta on etään-
nytty. HSL:n on vaikea nähdä yksilöllisiä 
tarpeita kokonaistarpeista. Tässä on selvästi 
demokratiavaje, joka pitäisi korjata.
Mikko Särelä: 

– Olen ehdottomasti samaa mieltä. Tapa, 
millä tämä tuotiin valmisteluun, on aika 
kauheata. Näin ei saa tapahtua tulevaisuu-
dessa. Näin suurissa suunnitelmissa pitää 
kuunnella kaikkia osapuolia. Helsingin 
seutu on kasvanut niin isoksi. Me ei voida 
toimia enää vanhalla mallilla, jossa HKL 
hoitaa omansa ja Espoo ja Vantaa omansa. 
HSL:ssä on pian sama tilanne kuin HUS:ssa.

Professori Keijo Kajantie kertoi luon-
nontieteilijänä tottuneensa huolelliseen 
suunnitteluun. 

– Minua huolestuttaa, kun tulee aivan 
päinvastaisia mielipiteitä. Paranee, huono-
nee… Jossakin on nyt vika. Pitäisi selvittää, 
missä se vika on. 18 hidas, sehän on aivan 
selvää, kun tulee viisi bussia peräjälkeen. 
Oletan, että on vilpittömästi tehty hyvää 
työtä.

– Teillä on hirmuinen vastuu siellä pöy-
dän takana. Tämä pitäisi laittaa jotenkin 
uusiksi ja ruveta miettimään alusta. Saattaa 
olla, että tämä on aivan turha tilaisuus. Sys-

teemi on sellainen, että täällä keskustellaan 
ja päätökset on jo tehty.

Kai Westman tukeutui sanontaan ”Älä 
korjaa toimivaa”. Antti Viinikka puolestaan 
harmitteli sitä, kun tehdyistä suunnitelmis-
ta saa lukea vasta Helsingin Sanomista.

– Täällä kuullaan nyt kansan ääntä, 
Kukkonen sanoi ja siirsi puheenvuoron Kru-
nikan yrittäjille.

YRITTÄJIEN HÄTÄHUUTO
Helsingin kaupungin rahoittamasta pilot-
tihankkeesta Krunikan kivijalkayrittäjät 
ry:stä Ulla Vainikka oli hyvin huolestunut 
eri puolilta kaupunkia tulevien asiakkaiden 
puolesta: 

– Meidän asiakkaat käyttävät paljon 
näitä linjoja. Palaute, mitä me saamme, on 
että nämä toimivat. Täällä tarjotaan hyvin 
erilaisia palveluja ja erikoistavaroita. Me 
tarvitsemme nämä asiakkaat, jotka pystyvät 
liikkumaan kaupunginosasta toiseen. Olette 
varmaan huomanneet kaupungin tukeman 
Poikkea putiikkiin-kampanjan?

Myös Minna Pajarilla kivijalkayrittäjistä 
oli sama tunne. Kaupunki toisella kädellä 
antaa ja ottaa pois toisella. Hän lisäsi jär-
kyttyneenä: – Suunnitelmissa 55 lopettaa 
kulkemisensa arkisin jo iltakuudelta ennen 
liikkeiden sulkemisaikaa. Virkamiehet ovat 
unohtaneet: yrittäjät yrittävät myös viikon-
loppuisin!

Acci Forsman toivoi, ettei nuoria unohde-
ta. Liikenne on mahdollistanut kouluuntulon 
Krunikaan ja monien Krunikasta etelään ja 
esim. Töölöön.

– En vielä usko, että olemme tehneet 
ihan tyhmää päätöstä, Tarja Kantola (SDP) 
sanoi liityttyään keskusteluun pari tuntia 
foorumin alkamisen jälkeen.

Lopuksi soisi, että myös kruununha-
kalaisten ääntä kuultaisiin. Hänenkin, yli 
80-vuotiaan miehen, joka käy päivittäin 
syöttämässä bussilla 18 vaimoaan Kivelässä.

Teksti ja kuvat Marje Vuorisalo
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KAPPALE KRUUNUNHAAN HISTORIAA
Liisankatu 19–Oikokatu 3, Bostads Ab Elisabetsgatan 19

Pukin korttelin tontti nro 4 rajoittuu ete-
lässä Liisankatuun ja pohjoisessa Oikoka-
tuun. Kiinteistön siirryttyä kaupungilta 
yksityisomistukseen 1836 tontille nousi seit-
semän puutaloa, jotka reunustivat laajaa 
puutarhaa. 

Puutalokorttelin korvasi 1800-luvun lo- 
pulla monikerroksiset kivitalot ja pieni umpi- 
piha. Ensimmäinen kivitalo nousi tontille 
yksikerroksisena Oikokadun puolelle 1872, 
toinen Liisankadulle 1886–1887 ja kolmas 
Oikokadulle 1890–1891. Varsinaisesti Bostads 
Ab Elisabetsgatan 19:n historian voi katsoa 
alkavan ensimmäisen kivitalon valmistu-
misesta.

Sukutalosta asunto-osakeyhtiöksi
Vuosikymmenten aikana kiinteistö tunnet-
tiin omistajasukujensa mukaisesti Hansenin, 
Garoffin tai Bismarkin talona. Ensimmäisen ki-
vitalon rakennuttaja, maalarimestari Hans 
Hansen ei itse saanut kauan nauttia uudes-
ta verstas- ja asuinrakennuksestaan vaan 
kuoli vuosi talon valmistumisen jälkeen. 
Verstas jatkoi toimintaansa – siellä valmis-
tettiin mm. rullaverhoja ja ruumisarkku-
ja – maalarimestarin poikien ja verstaan 
oppipoikien toimesta, kunnes kiinteistön 

osti kauppias Sergei Garoff, joka laajensi 
olemassa ollutta taloa ja rakensi kaksi uutta 
kivitaloa. 

”Fastighetsaktiebolaget Elisabetsgatan 19” 
perustettiin 1918, mutta omistuspohja oli 
edelleen kapea: omistajat vaihtuivat, mutta 
talon tai itse asiassa tontin kolmen kivi-
talon kaikki osakkeet olivat yhden suvun 
omistuksessa. 

Vuokralaisia oli runsaasti ja asukkaiden 
vaihtuvuus oli suurta. Vasta 1970-luvun alussa 
huoneistojen omistuspohja laajeni ja siirryt-
tiin ”normaalin” asunto-osakeyhtiön aikaan. 
Huoneistoja alettiin myydä suvun ulkopuoli-
sille, ja uudet osakkeenomistajat osallistuivat 
innolla taloyhtiön päätöksentekoon.  

Mukavuudet
Tämän päivän asukas voi vain kuvitella 
millaista oli elämä ensimmäisen kivitalon 
valmistumisen aikoihin 1870-luvulla, kun 
vedet kannettiin kaupungin kaivosta Snell-
maninkadulta, tarpeilla käytiin erillisessä 
nelipaikkaisessa käymälässä ja talvipakka-
sille kannettiin sylikaupalla halkoja pihalta 
kaakeliuunien ja keittiön puuliesien läm-
mittämistä varten. Nuorimman kiviraken-
nuksen huoneistoissa oli alusta lähtien sen 

Oikokatu 3

Portaikkoa

Liisankatu 19
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ajan uutuudet, ilmaklosetit, jotka raken-
nettiin eristettyyn, hormiseinän vieressä 
olevaan tilaan.

Porraskäytävien upeiden seinä- ja kat-
tomaalauksien tekijästä ei ole varmuutta, 
mutta 1800-luvun lopussa piti talossa vers-
tastaan maalarimestari Hans Hansenilta 
mestarikirjan saanut David Johansson. 
Hän mainosti Helsingin ammattikalenteris-
sa itseään koristemaalarina. Myös useissa 
huoneistoissa on säilynyt kattomaalauksia, 
joita asukkaat ovat ottaneet esille mahdol-
listen myöhempien maalikerrosten ja suo-
japahvien alta.

Asukkaita
Uudet kivirakennukset houkuttelivat vuok-
ralaisiksi virkamiehiä, yliopistomiehiä ja 
taiteilijoita. Onpa talossa ollut 1900-luvun 
alussa epävirallinen pakolaiskeskuskin ve-
näläisille bolshevikeille ja emigranteille, 
jotka saivat majapaikan yliopistonlehtori 
Wladimir Smirnovin ja hänen äitinsä So-
fia Wirginian kotona. 

Yksi vieraista oli V. I. Lenin, joka järjes-
ti huoneistossa tapaamisiaan, mm. Maksim 
Gorkin kanssa. Huoneiston omistajien oles-
kellessa Tammisaaressa kesällä 1906 heidän 
asuntoaan käytettiin Viaporin kapinaan 
17.–20.7.1906 osallistuneiden matruusien ja 
sotilaiden piilopaikkana. 

Kiinteistö liittyy myös Suomen autoistu-

misen historiaan, sillä sen pihavajassa toi-
mi Helsingin ensimmäinen autokorjaamo. 
Talon asukas Nikolai Garoff voitti Suomen 
ensimmäisen autokilpailun Viipurin Papu-
lanlahden jäällä punaisella Fordilla. Tosin 
kolmiosaiseen kilpailuun osallistui vain 
kolme autoilijaa. 

Muista asukkaista mainittakoon profes- 
sorit Selim Lemström, Eliel Aspelin, Wil-
helm Pipping, senaattori Julian Serlachi-
us, jonka perheeseen kuului Risto Rytin 
kanssa avioitunut tytär Gerda, taidemaala-
ri Thorsten Waenerberg, graafikko Kosti 
Meriläinen ja toimittaja Pirkko Arstila. 
Kirka, laulaja Kirill Babitzin ilahdutti 
esiintymisillään taloyhtiön asukkaita vuo- 
sittaisissa pihajuhlissa. Tämän päivän asuk- 
kaisiin kuuluvat mm. arkkitehti Panu Kai-
la, levytuottaja ja lauluntekijä Pekka Ruus-
ka sekä professorit Reijo Sulonen ja Heikki 
Ylikangas.

Taloyhtiöllä on takanaan 140 kunniakas-
ta vuotta, ja talo on hyvässä kunnossa viime 
vuosien remonttien jäljiltä. Rauhallisesta ja 
vehreästä pihasta, jonka Kruununhaan Asu-
kasyhdistys palkitsi 1998 Vuoden Piha -kun-
niakirjalla, on tullut asukkaille keskeinen 
oleskelutila, ja yhteisellä kattoterassilla on 
pidetty monet ikimuistoiset perhejuhlat. 
Huoneistojen vähäinen vaihtuvuus kertoo 
asukkaiden viihtymisestä: keskeisellä pai-
kalla sijaitsevaan, hyvin hoidettuun kotita-
loon on helppo kiintyä.

Kati Heinämies

Taloyhtiö myy 
Kati Heinämiehen 
kirjoittamaa historiik-
kia ”Kappale Kruu-
nunhaan historiaa, 
Liisankatu 19–
Oikokatu 3, 
Bostads Ab 
Elisabetsgatan 19”

Liisankatu 19 vuonna1907
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Olen vuosikaudet katsellut Oikokadun 
elämää. Muutama vuosi sitten pälkähti pää-
häni ajatus siitä, että voisimme ottaa piha-
kadun kallioilta pari aurinkoista lämpärettä 
asukkaiden käyttöön. Se voisi tuoda laatua 
ja tekemistä erityisesti niille asukkaille, 
joilla ei ole puutarhapalstaa, kesähuvilaa 
tai jotka joutuvat kesälläkin olemaan osan 
ajasta kaupungissa.

Syreenimaja
Pihakadun kallioille johtaa Siltavuorenpen-
kereelle vievien portaiden katveesta pieni 
polku, jota pitkin – jos sitä hieman muok-
kaa, asentaa kelvolliset luonnonkiviaskel-
mat ja vaikka teettää taitavilla sepillä tuke-
van, kivipenkereeseen kiinnitetyn ja käteen 
mukavan kaiteen – myös ikääntyneempi 
henkilö voisi nousta sopivan matkan hie-
man ylemmäksi katutasosta ja asettautua 
vaikkapa mukavasti puutarha- tai syreeni-
majaan.

Kaupunkiviljelyä
Kallion päällä on jo nyt pensaiden ympä-
röimä kohta, jota saisi pienillä muokkaus-
töillä ja lisäistutuksilla tasaiseksi ja jonne 
voisi sijoittaa istuimia – vaikkapa metallisia 
tuoleja ja pyöreän pöydän. Pensaista rannan 
suuntaan on avonaisempi suhteellisen tasai-
nen paikka, jonne voisi luoda lavamaisen, 
kaiteella varustetun tasanteen, jota ympä-
röisivät myös istutuskehikot. Niissä olisi 
mahdollista kasvattaa yrttejä, kukkasia, 
mitä vaan – asukkaiden iltapäiväkahvipaik-
kaa sulostuttamaan ja antamaan tekemistä 
niille, joita pienimuotoinen kaupunkiviljely 
ja kasveista huolehtiminen kiinnostaa. 

Kruununhaan pohjoisosassa asuu mm. 
Krista-kodissa iäkkäitä ihmisiä, joiden seurus-
telupaikkana ovat olleet karut penkit Kris-
tianinkadun länsipäässä. Se on paikka, jossa 
enenevässä määrin pyörähtelee pihakadun 
periaatteista piittaamattomia autoja ja jossa 
ajoittain on hyvin pölyistä. Lehmuksen alla 

PIENI KESÄPARATIISI
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kauden ympäriinsä niin monien silmäpa-
rien tarkasteltavana, että myös vandalismi 
tapahtuisi varmastikin katseiden alla, ei 
niiltä piilossa.

Tällaisille pienille puutarhamaisille oles- 
kelukeitaille voi myös laatia omat järjestys-
sääntönsä – lukeehan Berliinissäkin joissa-
kin puistoissa, etteivät kukkasin istutetut 
koristepuistojen nurmikot ole auringonottoa 
ja kosteita, paikkoja sottaavia piknikkejä 
varten ja että meluisa käyttäytyminen kello 
niin ja niin monen jälkeen on asuntokortte-
leiden keskellä epätoivottavaa.

Mallia Berliinistä
Ohessa on pari luonnosmaista ideapiirrosta 
ja kuvia Berliinistä, Kreuzbergissa sijaitse-
vasta  asukkaiden yhdessä toteuttamasta 
huomattavasti suuremmasta Prinzessinengär-
tenistä. Se on saanut paljon julkisuutta ja 
palkintojakin.

Meillä on Kruununhaassa jo DODO-nimi-
nen kiitelty yhdistys, joka osallistuu mm. 
kaupunkiviljelytoimintaan. Yhdistykseltä 
voisi saada sivustatukea ja jopa apuja perus-
taa hauskoja viljelypaikkoja myös yliopiston 
suuren korttelin takana olevaan kallioisen 
joutomaan valoisimpaan ja tasaisimpaan 
nurkkaan.

Kiinnostuneille kruununhakalaisille on 
mahdollista jopa järjestää hauska Berliinin-
matka innoitusta etsimään.

Piirros ja teksti Tarja Nurmi,  

arkkitehti SAFA

oleva penkkiryhmä taas sottaantuu, eikä sii-
hen liity spontaaneihin kahvikekkereihin 
sopivaa pöytää. Ylemmälle tasanteelle voisi 
aina tarvittaessa ja erityisesti kesäisinä il-
tapäivinä vetäytyä juttusille ja nauttimaan 
auringonpaisteesta lehvästön keskellä.

Yhteistyötä
Vaihtoehtoja on monia, oleskelutasanteen ja 
pienen kaupunkiviljelypaikan voisi suunni-
tella ja toteuttaa yhdessä Helsingin kaupun-
gin kanssa ja koettaa hankkia sille vaikkapa 
lahjoituksia ja sponsorointiakin. Kalustuk-
sen voisi miettiä ja myös merkata siten, 
että se todellakin kuuluu vain ja ainoastaan 
Oikokadulle, ja puutarhakalusteiden han-
kintaan voisi saada vetoapua esimerkiksi 
Ranskan suunnasta tänne metallisia vanho-
ja puutarhakalusteita tuovilta antiikkikaup-
piailtamme – heitähän Kruununhaassa on.

Vastustusta hankkeelle ja idealle tulee 
takuuvarmasti seuraavin argumentein:  
1 oleskelupaikat aiheuttaisivat häiriöitä,  
2 niitä vandalisoitaisiin, 3 ne keräisivät 
tapajuoppoja ja 4 niin edelleen ja edelleen. 
Mitään ei kuitenkaan kannata torjua kiel-
teisten asioiden pelossa.

Huolenpitoa
Yleensä on niin, että ihmiset pitävät hyvää 
huolta asioista, joita luomassa he itse ovat 
olleet mukana. Kyseinen paikka on vuoro-

Berliiniläisten kesäistä 
oleskelutilaa.
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KRUNAN MESTASSA 

Krunan Mestan kerhotoiminnassa on tauko elokuun 
loppuun asti.

Asukastilan kesäkäyttöä koskevat tiedustelut:  
Raija-Liisa Jokinen, 
puh 050 324 0630 tai raisku@welho.com 

ASKARRELTIIN PÄÄSIÄISKORISTEITA HUHTIKUUSSA.

KRUNAN MESTASSA 
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KRUNAN KUNDIT  
KOKOON
Taas on eletty vuosi edellisestä tapaamises-
tamme Ravintola Zinnkellerissa. 
Tämän vuoden tapaaminen on torstaina 
31.05.12 klo 17.00 lähtien samassa pai-
kassa.

Viime vuonna meitä Krunassa 70-luvulla ja 
aikaisemmin asuneita oli paikalla viitisen-
kymmentä. Tule sellaisena kun olet, krava-
tin ja mitalit voit jättää kotiin, ota mukaan 
muistot ja valokuvat sekä sosiaalista mieltä. 

Täällä Krunassa saimme kolmen koon (koti,  
koulu ja katu) koulutuksen tulevaisuuden 
elämään. Muistot ja kokemukset eivät unoh-
du vaikka vuosien saatossa asuinpaikka 
olisikin vaihtunut. 

Tule tapaamaan vanhoja ja nuorempia Kru-
nan kavereitasi vuosien takaa.

Martti Heitto

SAITURI 
TERVASAARESSA
Tervasaaressa on tänäkin vuonna tarjolla  
kesäteatteria elokuun puoliväliin asti. Näy-
töskappale on   Molièren Saituri, jonka ensi-ilta 
on 14.6.2012. Perinteinen ennakkonäytös  
asukasyhdistyksen jäsenille on maanantaina 
11.6. klo 18, lippuvaraukset:
maria.appelberg@stationmir.fi

VALOKUVAUSPROMENADI
Ylös, ulos ja kuvaamaan. Osallistu asukas-
yhdistyksen valokuvauspromenadiin.

Kokoonnumme Aleksanteri II:n patsaalla  
Senaatintorilla torstaina 7.6. klo 18. Prome-
nadia johtaa asukasyhdistyksestä Mikko 
Nygrén ja kuvaamisen ohjaamisesta vastaa 
Ville Nylander. Hänen kuviaan on esillä: 
www.villenylander.com. 

Tule ja ota kamerasi mukaan torstaina 
7.6. klo 18  Tarkoituksena on kiertää Kruu-
nunhaan ja lähitienoon kuvauksellisilla 
paikoilla ottamassa upeita kuvia mukavassa 
kesäilmassa.
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P.S.

Vastaukset sivulla 38

1. Helsingin ensimmäinen autokorjaamo  
 toimi Kruununhassa, missä?

2. Kuka seuraavista suosikkilaulajista on  
 asunut tai asuu Kruununhaassa:
 a)Olavi Virta  b)Kirka Babitzin  
 c)Jussi Raittinen

3. Kuinka vanha on Kruununhaan vanhin  
 yritys?

4. Näyttelijöistä Krunassa ovat asuneet?
 a)Matti Ranin  b)Emmi Jurkka 
 c)Esko Salminen d)Pentti Siimes

5. Mitä kaikkea voi stikata? Kerro kolme  
 esimerkkiä.

 6.  Kuuluisia kuvataiteilijoita   
  Kruununhaasta ovat:
  a)Albert Edelfelt  b)Gösta Diehl  
  c)Helene Schjerfbeck  d)Pauli Vuorisalo

 7.  Mitä tapahtuu, kun a)duunaa beenaa 
  b)duunaa jygeä c)duunaa kondikseen

 8.  Kruununhakalaisia kirjailijoita ovat:
  a)Jalmari Finne  b)Ilmari Kianto  
  c)Henrik Tikkanen  d)Jörn Donner

 9.  Kuinka monta nupukivellä päällys-  
  tettyä katua Kruununhassa on?

 10.  Kruununhaassa on yksi nimetön katu,  
  missä?
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Juha	
Hakala
	Myynti-

neuvottelija

Antti	
Kainulainen
	LKV,	AKA	(a)

Kimmo	
Kainulainen

	LKV

Veikko
Teerioja
	LKV
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Palvelevaa isännöintiä

vironkatu 3  |  p. 09 876 3848  |  www.kiinteistoagora.fi
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Katso aukioloajat www.bikeplanet.fi

Varisto
Martinkyläntie 39 B
01720 VaNtaa
Puh. 010 397 0040

Friisilä
Friisiläntie 1
02240 EsPoo
Puh. 010 397 0030

itäKEsKUs PUhos
Kastelholmantie 2
00900 hElsiNKi
Puh. 010 397 0020

KrUUNUNhaKa
Unioninkatu 45
00170 hElsiNKi
Puh. 010 397 0025

BIKE PLANET TULI    
 KRUNIKKAAN!

Perinteikäs pyöräilyn erikoisliike 
Bike Planet on avannut myyntipisteen 
Unioninkadulle. Kruununhaassa on 
muita liikkeitä suppeampi valikoima, 
mutta saamme toimitettua minkä 
tahansa muista myymälöistämme löy-
tyvän tuotteen seuraavaksi päiväksi.

Huoltomme palvelee tehokkaasti, 
toimitamme asiakkaidemme 
pyörät keskushuoltoon päivittäin.
Pikahuollot teemme paikan päällä.  

Tervetuloa!

Myymme ainoastaan laatupyöriä, 
jotka luovutetaan ajovalmiina ja 

tarkistettuina. Osta pyöräsi 
luotettavasta polkupyörien  

erikoisliikkeestä.
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www.hautaus-mononen.fi

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hautaus-mononen.fi

Päivystys 24h 0500-424 574

Palvelemme näissä osoitteissa:

KRUUNUNHAKA
Liisankatu 25, 00170 Helsinki
Puh. (09) 686 261

TÖÖLÖ
Nervanderinkatu 9, 00100 Helsinki
Puh. (09) 6862 6250

PUOTINHARJU
Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki
D-käytävä, 2. kerros
Puh. (09) 6862 6370

MALMI
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
Puh. (09) 6862 6350

TAPIOLA
Vesiputoustalo
Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo
Puh. (09) 6862 6360

TIKKURILA
Kielotie 4-6, 01300 Vantaa
Puh. (09) 6862 6380
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www.doithai.fi 

 
Welcome to enjoy Thai food 

 
Tervetuloa nauttimaan hyvästä Thaimaalaisesta ruoasta 

take away – 10 % 
       Avoinna ti - to  11-14 ja 17-21, pe 11-23, la 12-23, su 12-21, 

                                     ma suljettu. Lounas ti - pe 11-14. 
Meritullinkatu 5, puh. 625 514 

www.doithai.fi 
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Vironkatu 10, p.0400 220 799
www.ihonhoitotuuli.fi 

Hehkeä kesäiho 
asuu meillä!

 Meiltä mm. 

 u  virkistävät kasvohoidot

 u keventävät vartalohoidot 

 u  Xtreme Lashes -ripsienpidennykset

                Olemme avoinna koko  
        kesän, tervetuloa! 

a skin care system researched and developed by The International Dermal Institute
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Suomi-Seuran Matkat
puh. 09-74228800,  service@suomiseuranmatkat.fi

www.suomiseuranmatkat.fi

MatkatoiMiStoSi kruununhaaSSa  
Tervetuloa käymään Mariankatu 8 – toteutamme matkatoiveesi!

Valloittavaa 
Parsaa

21.6. asti

Lounas 
ma–pe

klo 12–15

Ravintola Savu, Tervasaari, p. 09 7425 5574 
Avoinna ti–la 12–23

1.6. → ma–la 12–23, su 12–18 (suljettu 22.-24.6.)

www.asrestaurants.com

L
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ASUNTOHOTELLI
Kristianinkatu 11–13:n asuintalo peruskorja-
taan asuntohotelliksi (SATO-Hotellikoti).
Rakennukseen valmistuu yhteensä 69 ( 56 
yksiötä, 13 kaksioita) vuokrattavaa, kalus-
tettua väliaikaisasuntoa.

TALOKAUPPA
Svenska litteratursällskapet i Finland  (SLS) on os-
tanut Metsäteollisuus ry:n kiinteistön osoit-
teessa Snellmaninkatu 13. Kauppaan sisäl-
tyy 7315 neliömetriä toimitilaa, josta pääosa  
vuokrataan edelleen Metsäteollisuudelle.

Snellmaninkadun talosta SLS:n  käyt-
töön tulee noin 1000 neliömetriä. Ritarika-
dun talossa jatkaa yleisönpalvelu. Osoittees-
sa Ritarikatu 5 säilyvät arkistopalvelu ja 
järjestetään yleisötilaisuudet, esitelmäillat 
sekä tieteelliset esitelmät.

PÄÄ JA SYDÄN
Helsinki on toiminut 200 vuotta Suomen 
pääkaupunkina

 Virka Galleriaan, kaupungintalon aula-
tilaan on avattu 200-vuotisjuhlanäyttely  
”Pää ja sydän”, joka kertoo Helsingistä, 
jonka keisari Aleksanteri I kaukonäköisesti 
korotti 8.4.1812 Suomen suuriruhtinaskun-
nan pääkaupungiksi.

Miten tulipalossa kärsineestä pikkukau-
pungista tuli Suomen pääkaupunki? Miten 
se on muuttunut moderniksi kaupungiksi, 
vallan ja hallinnon tyyssijaksi, kulttuurin 
ja elinkeinoelämän päämajaksi? Ja mitä tu-
levaisuus mahtaa tuoda tullessaan?

Näyttelyvieraat voivat tutustua 200-vuo-
tiaan pääkaupungin muistojen kerrostu-

miin ja kokea kuinka kaupunki on kasvanut 
ja kehittynyt ja muuttoliikkeen sykkeessä. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on auki 
17.6.2012 asti.

Muista
KRUUNUNHAKA-

PÄIVÄ
Koko perheen iloiset iltamat 

Tervasaaressa
torstaina 30.8. 

klo 17–20
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille.

TERVETULOA !

Kruununhaan Asukasyhdistys

VUODEN  
KRUUNUNHAKALAINEN 
Kruununhaka-Seura on valinnut vuosikoko-
uksessaan vuoden 2011 kruununhakalaisen. 
Veli-Heikki Klemetti palkittiin kunniakir-
jalla sinnikkäästä ja tuloksellisesta uuras-
tuksesta Kruununhaan palvelujen ja ympä-
ristön hyväksi. 

Arja Virkki
Kruununhakaseuran  

puheenjohtaja
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KRUNAN KADUT  
JA PUISTOT
Kruununhaan katuja ja puistoja koskevaa 
asukaskyselyä käsiteltiin maaliskuussa asu- 
kasyhdistyksen vuosikokouksessa. Asukas-
kyselyn pohjalta on valmistunut aluesuun-
nitelma, jonka luonnos esitellään asukasti-
laisuudessa 5.9. 2012. Kesän aikana luonnok-
seen voi tutustua:
www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat (Kruu-
nunhaan ja Katajanokan aluesuunnitelma).
Anna palautetta suunnitelmasta:  
http://kerrokartalla.hel.fi tai
anu.kiiskinen@hel.fi, p. 09 310 38419, (lo-
malla vkot 26–31).
Kaisaniemen ala-asteen, Kruununhaan ylä- 

asteen, Kronohagen lågstadieskolan oppilas- 
ryhmiltä on myös saatu palautetta. Ryh-
mien työt ovat nähtävillä asukastilaisuudes-
sa, josta jaetaan elokuun lopussa koteihin 
tiedote. 

VALTSIKAN KARNEVAALIT
Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tie-
dekunta esitteli toimintaansa toukokuun 
toisella viikolla karnevaalitunnelmissa. 
Kruununhaan asukasyhdistys oli mukana 
Valtsikan karnevaalijärjestelyissä  omalla 
ohjelmaosuudellaan. Sää suosi iloista kevät-
riehaa, josta lisää Krunikan syysnumerossa.
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Vironiemen eskarit esittivät Ludwig van Beethovenin 
Oodin ilolle suomeksi ja saksaksi.

 PIHAT VIIHTYISIKSI
Missä on Kruununhaan viihtyisin piha vuon- 
na 2012? Asukasyhdistys on viime vuosisa-
dan lopulta lähtien palkinnut kunnialaatal-
la viihtyisiä pihoja Kruununhaassa. 

Piharaati kiertää elokuussa Kruunun-
haan pihoja. Turvallisuussyistä monien 
pihojen portit ovat lukittuja. Jos taloyhtiö 
halua osallistua piha-arviointiin, pyydäm-
me ottamaan yhteyttä piharaatiin jotta 
voimme sopia käynnistä pihallanne. 
Pihakisaan voi ilmoittautua 20.8.2012 men-
nessä  osoitteella: Piharaati/Pirjo Westman 
Meritullinkatu 13, 00170 Helsinki tai 
pirjo.westman@taloverkot.fi. 
Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkinto. 

Oikokatu 8
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Skitari on dallaillu Krunikan gartsoja jo 
yli 30 vuotta ja on sinä aikana ihmetellyt 
monia juttuja. Miks esimerkiksi kaupun-
ginosamme nimi on Kruununhaka? Mainio-
sta ”Helsinki. Historiallinen kaupunkikartasto” 
(2009) selvisi, että kun Helsinki siirrettiin 
1640 Vantaanjoen suulta Vironniemelle kas- 
voi asutus ensimmäiset 150 vuotta lähin-
nä nykyisen Kauppatorin ja Vironkadun 
välisellä alueella. Sen luoteis- ja pohjois-
puolella oli kruunun hevoshaka, joka antoi 
sittemmin nimensä koko kaupunginosalle.
    Krunikassa on runsaasti arvorakennuk-
sia, mutta monet vaatimattomammatkin 
ovat kiintoisia. Eräs tällainen on Manee-
si- ja Meritullinkatujen kulmassa oleva 
alkujaan venäläisen insinööri- ja santarmi-
komennuskunnan ratsastusmaneesi. Jo yli 
180-vuoden ikäisen rakennuksen mukaan 
on ohikulkeva katukin saanut nimensä. 
    Maneesin sijoittumiseen vaikutti ilmei-
sesti se, että läheisyydessä Karhun kortte-
lissa Marian- ja Liisankadun kulmassa oli 
1830-luvulla ”Gons d´Armee Gasern”, puiset 
santarmi- ja kasakkakasarmit. Kellariker-
roksissa oli hevostalleja ja kun ne 1800-lu-
vun lopulla purettiin  ensimmäisenä tehtä-
vänä oli toista metriä paksun lantakerrok-
sen kärrääminen pois. 
     Konit kuuluivat ilmeisesti muutenkin 
pitkään Krunikan elämään ja katukuvaan, 
koska Villisian korttelissa Mariankatu 24 ole-
va Mars-Tähden talo tunnettiin hevosten ja 
isvosikoiden tyyssijana. Kasarmeja ja hevos-
talleja oli myös Siltavuorella sekä tietysti 
muuallakin Helsingissä.
    On Krunikassa muutakin sotaväkeen 
viittaavaa, nimittäin Maurinkadun ja Poh-
joisrannan välissä olevan entisen Sotakor-
keakoulun (Sotamuseo) pihalla on mm. pari 

TARINAA KRUNIKASTA
tykkiä. Skitari entisenä tykkimiehenä ih-
metteli pitkään niiden alkuperää kunnes 
selvisi, että ne ovat ranskalaisia ja peräisin 
ensimmäisestä maailmansodasta. 

Metsäkauriksen korttelin tienoot ovat 
muutenkin kiintoisia, sillä Maurinkatu 12 
pihalla oli vielä 1950-luvulla neljättä metriä 
korkea hirsipuun kivijalusta. Hirsipuun piti 
pelotusvaikutuksen vuoksi tietysti näkyä 
mahdollisimman kauas. 

Hirvitys oli pystyssä aina Talvisotaan 
asti, kunnes lähistölle osunut pommi len-
nätti sen Liisankatu 7:n katolle. Puutavara 
pudotettiin myöhemmin lumen mukana 
alas ja talon naisväki meni polttamaan sen 
pyykkituvassa asiaa tutkimaan tulleiden 
muinaistieteilijöiden harmiksi.

Hirsipuussa kuoli tiettävästi viimeisenä 
emäntänsä murhannut palvelijatar. Porva-
rikaartin osasto nouti syytetyn vankilasta 
rattailla raatihuoneelle kuulemaan tuomi-
on julistamista, minkä jälkeen hänet mars-
sitettiin hirsipuun luo. Helsingissä ei ollut 
vakituista pyöveliä, vaan sellainen oli aina 
hankittava erikseen muualta, usein Turus-
ta. Skitarin tiedossa ei ole, oliko Helsingissä 
muuallakin hirsipuita vai oliko tämäkin 
eräs kaupunginosamme erikoisuuksia. 

Helsingin vankilakin sijaitsi 1700-luvul-
la Meritullintorin tienoilla. Se rappeutui 
niin huonokuntoiseksi, että vangit pääsivät 
vaivatta murtautumaan ulos kopeistaan.

Miellyttävämpi Kruununhaan erikoisuus 
on Helsingin vanhin puutalo, ruiskumestari 
Wickholmin talo Kristianinkatu 12. Vuodelta 
1818 peräisin oleva rakennus on nykyään mu-
seona. Saman Pukin korttelin sisäpihalla oli 
kaupunginvoudilla vielä 1800-luvulla karjaa, 
jonka palvelijatar, ”jungfru”, ajoi Oikokatua ja 
Liisankatua pitkin Pitkänsillan taakse laitu-
melle. Omatoimisuus oli välttämätöntä, kun 
elintarvikekauppoja ei ollut vielä tuolloin.
Lähiseudun asukkaat tulivat sitten lypsyn 
jälkeen hakemaan ”tinkimaitoa.” 

    Skitari
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Lasten taidekoulu Art-Ritan, perustettu 
1994, kevätkaudelle kuului muutto Kristia-
ninkadulta Mariankatu 24:ään ja ekspressio- 
nismi. Kevätkursseilla on pureuduttu nor-
jalaisen Edvard Munchin ja suomalaisen 
Tyko Sallisen taiteeseen.

– Munchin Huuto-maalausta olemme 
työstäneet vähän humoristisestikin. Huu-
to on vähän niin kuin ´voi herranjestas!´ 
tai ruotsinkielisille lapsille ´oj herregud 
ändå!´. Taidehistoriasta tunnettu työ työs-
tetään lapsille sopivaksi, taideopettaja 
Riitta Marttinen sanoi kertoessaan koulun 
toiminnasta.

Elokuussa alkaville syksyn kursseille 
teemaksi Marttinen on valinnut Egyptin. 
Silloin nuorilla on tilaisuus tutustua faara-
oihin ja pyramideihin. Art-Ritassa järjeste-
tään myös kursseja aikuisille.

Kuvassa Max, Reidar, Amos ja Arne omienkuvien 
kanssa. Kysyin innostuneina ekspressiivisiä kuvia 
maalaavilta pojilta, mikä heitä etoo? Ei paljon mikään, 
oli vastaus. Pojat olivat syöneet tavallista ärtsymmän 
pastillin. Tätä kokemusta nuoret taiteilijat värittivät 
kuviinsa.

LASTEN 
TAIDEKOULU 
MARIANKADULLE

– Sovellan aihetta eri-ikäisille eri tavalla. 
Myös aikuisryhmälle aihe on sama.

Riitta Marttinen järjestää myös prep-
pauskursseja hyvin tuloksin. Kaikki niihin 
osallistuneet ovat päässeet sisälle esim. 
Torkkeliin tai Tölö gymnasiumiin.

riitta.marttinen@gmail.com
www.lastentaidekoulu.fi

Teksti ja kuva Marje Vuorisalo
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Lähikioski on usein ollut se viimeinen 
apu, kun tarvikkeet loppuvat illalla tai 
viikonloppuna. Nyt on kauppoja auki myö-
hään jo paljon, mutta kioski on silti korvaa-
maton.

Ainakin oman alueen matkakortti han-
kitaan tai ladataan R-kioskista, mutta ny-
kyään kioskissa voi ladata  jo lähialueitakin 
korttiinsa. VR:n lippu on kätevää hankkia 
kioskista. Vain puhelu yhtiölle ja lippu 
odottaa haluamassasi kioskissa. Ei tarvitse 
jonottaa tuntikausia asemalla.

Monia muitakin lippuja saa R-kioskista. 
Lippupisteen, Lippupalvelun ja Tiketin lippuja 
voi lunastaa kioskista ja joihinkin Lippupis-
teen tapahtumiin voi ostaa lippuja tapahtu-
manumeron avulla. Järjestelmät kannattaa 
selvittää tapauskohtaisesti.

R-kioskista voi hankkia erilaisia lahja-
kortteja, mm. Haikon kartanoon, kotisiivouk-
seen, autonvuokraukseen, Rantasipiin, Suo-
malaiseen kirjakauppaan ja Silja Linelle – tällä 
hetkellä.

Liisankadun R-kioskin aktiivinen hoi-
taja Kari Heikkinen ottaa varmaan mie-
lellään huoltaakseen muidenkin paikkojen 
kortteja ja lippuja. Heikkinen on toiminut 
kaupallisissa töissä suuren osan elämäs-

tään ja on nyt kuudetta vuotta Liisankadun 
ärrässä. Heikkinen on opiskellut Oulussa, 
ollut töissä Lieksassa, Juuassa ja Kuopiossa 
kunnes avoin paikka toi hänet kruununha-
kalaisten iloksi ja avuksi.

Kioskien yleiseen tapaan Liisankadun 
kioski on myös sosiaalinen kohtauspaikka. 
Monet käyvät jutustelemassa päivittäin. 
Veikkauksen pelit tuovat paljon asiakkaita 
kioskiin. Lottopäivinä ainakin on ruuhkaa. 
Samalla voi myös hankkia jotain tarpeel-
lista, kuten nettikortin omiin peleihin tai 
musiikkiin. Pay safe -cardilla voi mennä 
turvallisesti nettiin paljastamatta tunnus-
lukujaan. Prepaid -kortilla voi soittaa saldoa 
ylittämättä ja hevosurheilun innostamat 
voivat totota. 

Postikortit ja -merkit ovat tuttua kioski-
en tavaraa, mutta voi sieltä hankkia kalas-
tusluvankin. Kalastaja-Eemelien on kohta 
syytä muistaa hankkia niin koko Suomen 
kalastusmaksu kuin läänikohtainen viehe-
maksu.

Myös pakettinsa voi noutaa ärrältä, 
ainakin jos asioi H&M:n tai Yves Rocherin 
kanssa. R-kioskihan on joka päivä auki ja 
palvelee myöhempään kuin posti.

Raini Lehtonen

LIPPUJA, LUPIA JA PAKETTEJA
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Asunto-osakeyhtiö Aedificium rakennutti puutalon paikalle korttelin läpi Liisankadulta Oikokadulle ulot-
tuvan  neli-kuusikerroksisen kivitalon, jonka on suunnitellut arkkitehti W.G.Palmqvist.  Viime vuosisadan 
alun klassismia edustava rakennus valmistui 1923–24.  Talossa on asunut muun muassa Kansallisteat-
terin näyttelijä Aino Ackté.  Liisankadun kulmassa aloitti vuonna 1925 Elannon sekatavaramyymälä, 
Oikokadun kulmassa toimi ruokakahvila Caracas vuosina 1925–27.

Kruununhaassa oli jo viime vuosisadan alussa enemmän kivitaloja kuin puutaloja. Oikokadun ja Niko-
lainkadun kulmassa oli vuonna 1907 yhden perheen matala puutalo. Oikokadulla katuvaloina olivat vielä 
tärpättikaasulla toimivat lyhdyt ja katu oli mukulakivipintainen, kuten useimmat Kruununhaan kadut 
tuolloin.
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HIENOJA HETKIÄ SAPAN KEVÄT  TURNAUKSESSA

Kevät tulee kaupunkiin silloin, kun 
SAPA:n nuorimpien ikäluokkien turnaus 
järjestetään Kaisaniemen isolla kentällä. 
Tänä vuonna pelikentille päästettiin vuo-
sina 2003−2005 syntyneet ikäluokat. Tur-
nauksen järjestelyistä vastasivat pelaajien 
vanhemmat. 

Aurinkoinen sää houkutteli kentän lai- 
dalle perhekunnittain kannustajia seuraa-
maan pelejä, tapaamaan tuttuja ja nautti-
maan buffetin sekä makkaragrillin anti-
mista. Lauantain navakka tuuli ei tuntunut 
häiritsevän muita kuin buffassa värjöttele-
viä äitejä. Sunnuntai taisikin olla kevään 
siihen saakka lämpimin päivä. 

Osallistujia kevätturnaukseen houkutel-
laan turnauskutsulla. Tänä vuonna mukaan 
ilmoittautui yksitoista vierasjoukkuetta. 
Suurin osa joukkueista oli muualta pääkau-
punkiseudulta, mutta tulipa yksi joukkue 
Orimattilasta asti. 

− Muiden joukkueiden saaminen tur-
naukseen on vuosi vuodelta hankalampaa, 
koska meillä on tarjota vain vanhanaikai-
nen, epätasainen hiekkakenttä. Keinonur-
mea alkaa olla kaikkialla muualla, SAPA-03 
joukkueenjohtaja ja turnauksen johtaja Eri-
ka Hallamaa kertoo. 

Hallamaan mukaan seuran harras toive 
olisi saada rahoitus keinonurmikentälle. 
Paras paikka olisi Kaisun nappis, eli puiston 
pienempi kenttä. Ison kentän tekonurmesta 
lienee turha haaveilla, sillä paraatikenttä 
on niin monessa muussakin käytössä.

− Tekonurmikenttä pelastaisi kaupun-
ginosiemme futiskulttuurin, ei sen enem-
pää eikä vähempää. 

Satunnainen turnausturisti ei näistä 
hankaluuksista tiennyt mitään, sillä pelit 
pyörivät tauotta tuntikausia usealla kentäl-
lä. Pelaajia turnauksessa oli yhteensä noin 
180, ja otteluita pelattiin 54.

”Voitettiin tai hävittiin, reilu peli pelattiin”. Loppuhuudossa kiteytyy huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 
järjestetyn SAPA:n perinteisen kevätturnauksen tunnelma. Aurinkoinen sää kruunasi monen futaajanalun 
ensimmäisen oikean turnauksen.
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HIENOJA HETKIÄ SAPAN KEVÄT  TURNAUKSESSA

Talvitreeneissä opitut taidot käytössä
Omia jengejä turnaukseen osallistui seit-
semän. Ikäluokista 2003−2004 oli koottu 
kaksi joukkuetta kustakin, ja nuorimpien, 
vuonna 2005 syntyneiden ikäluokka oli 
jaettu peräti kolmeen joukkueeseen. Yli 
viisikymmenpäinen SAPA-05 onkin, kuten 
palkintojenjaossa kuulimme, SAPA:n suurin 
ikäluokka kautta aikojen. Siinä pelaa myös 
useampia vuonna 2006 syntyneitä futaajia. 

Pelit sujuivat mainiosti. Makeita voit-
toja tuli useita, ja kirvelevät tappiot unoh-
tuivat viimeistään siinä vaiheessa, kun 
kaulaan pujotettiin kiiltävä mitali ja käteen 
ojennettiin kunniakirja. Tai kun pääsi vih-

SAPA:n kevätturnaus huipentui mitalien ja 
kunniakirjojen jakoon. Lisäksi jokaisesta joukku-
eesta palkittiin erityistä urheiluhenkeä osoittanut 
pelaaja Tsempparipalkinnolla. Sapalaisista sen 
saivat seuraavat tsempparit: 

doin buffan herkkujen äärelle. Valmentajat 
olivat nimittäin kieltäneet pelaajilta her-
kuttelun ennen turnauksen päättymistä, 
ja tätä ohjetta nuoret futaajat noudattivat 
tunnollisesti. 

Maalien lisäksi katsojia hemmoteltiin 
herkullisilla tilanteilla ja sataprosenttisella 
eläytymisellä.

− Monelle SAPA-05-pelaajalle tämä oli 
ensimmäinen oikea turnaus, jonka merki-
tys on aina suuri. Sen huomaa esimerkiksi 
kentältä välittyvästä riemusta, kun oma 
joukkue saa ensimmäisen maalin tai hyvän 
maalipaikan. Turnauspakettiin kuuluvat 
sekä onnistumiset että tappiot, joista mo-
lemmista oppii valtavasti, SAPA-05 valmen-
taja Anselmi Henriksson sanoo. 

Kaikki joukkueet saivat pelata ikäto-
vereitaan vastaan, mikä ei nuorimpien 
ikäluokkien turnauksissa ole aina ollut sa-
nottua. Vaikka joukkueet olivat isoja, kaikki 
ehtivät pelata tarpeeksi. 

− Oli hienoa nähdä, kuinka talven aika-
na harjoiteltuja taitoja käytettiin oikeissa 
peleissä. Olimme opetelleet myös pelaajien 
pelipaikkakohtaisia tehtäviä, minkä ansi-
osta turnauspelien kulku näytti ajoittain 
varsin järjestelmälliseltä. Tästä alkaa hyvä 
futiskausi, Henriksson tietää.    

Monen pelaajan tie SAPA:an on kulke-
nut kesän futiskoulujen kautta. Tänäkin 
kesänä futiskoulut järjestetään koulujen 
ensimmäisellä ja viimeisellä lomaviikolla. 
Ryhmiä on sekä koulu- että tarhaikäisille.  
Lisätietoja on futiskoulun uudella sivulla 
http://sites.google.com/site/sapanfutiskou-
lu/Home Tervetuloa mukaan!

Teksti: Minna Kalajoki

SAPA 03 vihreä: Jasu Sigman
SAPA 03 musta: Joonas Haavisto
SAPA 04 valkoinen: Setrik Mäkelä
SAPA 04 vihreä: Ture Moliis
SAPA 05 musta: Jonatan Eskola
SAPA 05 valkoinen: Eero Nykänen
SAPA 05 vihreä: Helmi Kaczmarek
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ASUKASYHDISTYS TOIMII – 2000-LUVUN ALKU       

2001 POSTI
Pääkaupungin vanhin posti Kruununhaas-
sa lopetettiin kesällä 1999 ja postipalvelut 
siirrettiin Katajanokalle. Asukasyhdistys 
esitti vaihtoehtoisia paikkoja postille ennen   
siirtopäätöstä. Sen jälkeen käytiin uusia 
neuvotteluja, joiden tuloksena posti saatiin 
takaisin Kruununhakaan joulukuussa 2001. 

2002 TERVEYSASEMA
Vironniemen terveysasemaa oltiin säästö-
syistä lakkauttamassa vuonna 2002. Kruu-
nunhaassa kerättiin kansalaisadressi, joka 
luovutettiin terveyslautakunnalle protesti-
marssin päätteeksi. Terveysasema sai jatkaa 
toimintaansa

2002 KESKUSTATUNNELI
Keskustatunnelin kaavoitus eteni kau-
pungin luottamuselimissä voimistuneesta 
vastustuksesta huolimatta. Asukasyhdistys 
esitti sekä kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle että kaupunginhallitukselle kielteisen 
kantansa Siltavuorenrannan tunneliliitty-
mään, jolle esitettiin myös sijoitusvaihto-
ehtoja.

”Siltavuorenranta on alue, jossa yh-
distyy monia tärkeitä arvoja. Sen lisäksi, 
että alue on kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas, siellä on lähivirkistysalueena toimiva 
puisto ja kaupungin ydinkeskustassa har-
vinainen luonnontilassa oleva kalliomuo-
dostelma.” 

Tunneliliittymälle esitettiin Kruunun-
haassa vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi 
Kaisaniemen liikenneympyrää ja  Kaisanie-
menkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmaus-
ta Metsätalon luona. Vaihtoehtona tuotiin 
esiin myös keskustatunnelin jatkaminen 
Siltavuorensalmen alitse ja liittymän sijoit-
tamista  Hakaniemensillan pohjoispuolelle.

2002 SILTAVUORI
Kruununhaan asukasyhdistys teki aloitteen 
Siltavuoren upean kallioalueen hyödyntä-
miseksi myös  ulkoilu- ja virkistyskäyttöön 
perustamalla sinne maisemareitti. 

2003 TERVEYSASEMA 
Vironniemi ilmestyi lakkautettavien terveys- 
asemien listalle taas vuonna 2003. Kruu-
nunhaassa toimittiin taas. Vironniemi lu-
vattiin toistaiseksi säästää, mutta palvelua 
ilmoitettiin supistettavan.

2004 ASUKASPYSÄKÖINTI
Yliopiston rakennushankkeen takia poistet-
tujen asukaspysäköintipaikkojen korvaami-
sesta Siltavuorenpenkereellä tehtiin aloite, 
joka toteutui. Uudet asukaspysäköintipaikat 
sijoitettiin Siltavuorenpenkereen pohjois-
puolen kivimuurin ja yliopistorakennuksen 
väliselle alueelle. 

2005 TERVEYSASEMA
Helsingin terveyskeskus esitti terveysasema- 
verkon supistamista ja lakkautettaviksi pie-
niä ja tehokkaita terveysasemia, joiden pal-
veluihin asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Vironniemen terveysaseman puolesta 
kerättiin vetoomus, jonka allekirjoitti lähes 
7000 ihmistä. Terveyslautakuntaan  ja kau-
punginhallitukseen vedottiin, jotta  pienet 
terveysasemat säilytettäisiin. Terveyslauta-
kunnan lakkautuspäätöksestä tehtiin oikai-
suvaatimus, jonka lautakunta hylkäsi. 

2005 JUHLAT 
Asukasyhdistyksen 30-vuotista toimintaa 
juhlittiin 30.8.2005 viihdyttävän ohjelman 
ja maittavan tarjoilun merkeissä Tervasaa-
ressa. Vapaaehtoistyö monipuolisten palve-
lujen ja terveellisen asuinympäristön puo-
lesta jatkui, tiedossa oli jo uusia haasteita.

Uuden vuosituhannen alussa keskustatunnelihankkeen lisäksi nousi esiin uusia uhkia sekä 
palveluiden että asuinympäristön suhteen.
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Så har vi vårsolen (och snart sommars-
olen) här som bränner sönder våra fasader 
men som också ger oss välbehövlig värme 
och ljus. Har nu som då funderat på hur 
värmen som alstras på våra heta tak i våra 
urbana miljöer bättre kunde tas till vara 
och inte bara värma upp vindarna, men å 
andra sidan är det ju inte värme vi behöver 
i sommarhettan...dessutom skulle det behö-
vas ganska avancerade och energikrävande 
aggregat för en dylik omvandlingsprocess. 
Detta som en vetenskaplig inledning till en 
allmänpolitisk betraktelse.

Bussfrågan i Kronohagen var som känt 
temat på det senaste forumet  och känslor-
na där var, föga förvånande, upprörda över 
det beslut HSR fattat och sättet på HUR det 
fattats. Förklaringarna på varför linjerna 
ändras fick liten förståelse bland den för-
samlade publiken.  Bl.a. förstod man inte 
argumenten om trög trafik mellan Krono-
hagen och Järnvägsstationen. Fram kommer 
man såviså. 

Och den tilltänkta linjen 17 har ju då 
samma problem...Många kommer nog av oli-
ka orsaker att sakna både bussarna 16 och 18 
då de hade värdefulla direkta förbindelser 
till olika delar av staden, inte bara för Kro-
nohagsbor. Även företagarnas och skolele-
vers verksamhetsförutsättningar försvagas. 
Tjänstemännen använder ju sig av avan-

cerade matematiska beräkningsmodeller, 
vilkas syfte är att ge maximal utdelning för 
användningskapaciteten.  

Men alltid är det inte fråga om maximal 
användning, utan om möjligheter till goda 
förbindelser och ett gott urbant leverne. 
Dvs man kan inte alltid stirra sig blind på 
siffror och vad de ger för handen. Det visar 
också Guggenheimfallet med all tydlighet.Des-
sutom beräknas ju bussförändringen kosta 
mera... Beslutet har i alla fall överklagats 
och förts vidare till förvaltningsdomstolen.

Man kan tycka att det mesta skulle vara 
bra i en stadsdel som Kronohagen men, och 
som jag tidigare konstaterat på denna plats, 
är en stad ständigt försatt i en förändring 
och inte nödvändigtvis alltid i en positiv 
riktning. Det här betyder att invånarföre-
ningar och invånarnas röster hela tiden 
behövs och borde höras i politiska och för-
hoppningsvis demokratiska processer.

Vill i alla fall avsluta i mer positiva 
tecken och gör ytterligare reklam för en 
fotovandring i Kronohagen 7.6 kl 18. Träff 
vid Alexandersstatyn på Senatstorget. Så 
har vi Helsingforsdagen 12.6, en underbar 
sommar framför oss och en härlig stadsdel 
med fantastiska mänskor att ständigt glädja 
oss över.

Jonas Forsman, 
stolt Kronohagsbo

SVENSK RESUMÉ



36

Kukkakauppa Madonna  on toi-
minut jo vuodesta 1962, kaupan historia on 
pitkä. Tämä vuosi on liikkeemme juhlavuo-
si, 5.9.2012 vietämme 50-vuotisjuhlaa!

Tarjoamme erikoiskukkapalvelua: on-
nittelut, ristijäiset, häät, surut, hautajai-
set, kukkakorut juhlaan ja valokuvaukseen. 
Meiltä saatte ystävällistä neuvontaa, lahja-
ideoita ja istutuspalvelua.

Toimitamme kukkia pääkaupunkiseu-
dulle. Kukkavälityspalveluilla välitämme 
tilauksesi koko Suomeen ja vaikka ulko-

Kevät ja kesä ovat jatkuvaa kukkien 
juhlaa. Keltaisen pääsiäisen jälkeen juh-
litaan punaisen ruusuista äitienpäivää ja 
kesäkuun alussa kukitetaan uudet ylioppi-
laat. Kukkivat juhlat jatkuvat  pitkin kesää 
vietettävillä häillä. Juhlien lomassa myös 
kodit, parvekkeet ja puutarhat kukitetaan 
kesän kynnyksellä. 

Nyt toukokuussa onkin kesäkukkien 

tarjonta runsaimmillaan. Kylmää kestävät 
orvokit tulivat kauppoihin jo huhtikuun 
puolella, mutta nyt löytyy kaupoista jo pe-
rinteiset pelargoniat, marketat ja muut ke-
säkukat parvekkeiden kaunistukseksi.

Kruununhaassa toimii kolme kukka-
kauppaa, joiden valikoimista löydät kukat 
arkeen ja juhlaan, kotiin, parvekkeelle tai 
puutarhaan.

KESÄÄ KOHDEN KUKKIEN KERA

maille. Käytämme Interflora- ja Dataflora-
välityspalvelua.

Otamme vastaan tilauksia myös  
puhelimessa: 09–174941 
sähköpostilla: madonna.kukka@gmail.com 
ja verkkosivuilla: www.terraflora.fi 
Kukkakauppa Madonna sijaitsee osoit-
teessa Rauhankatu 7. Palvelemme Teitä 
joka päivä seuraavasti: ma–pe 10–18.30, 
la 10–14.30; muina aikoina sovitaan erik-
seen.
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Kukkakauppa Metsätähti on jo 
pitkälti toistakymmentä vuotta toiminut 
Maneesikadun ja Meritullinkadun kulma-
uksessa. Rakkaudesta kukkiin tarjoamme 
asiakkaillemme yksilöllistä ja ystävällistä 
sidonta- ja istutuspalvelua. Toimitamme ku-
kat pääkaupunkiseudulle ja Telefloran kautta 
myös muualle maailmassa.  Valikoimassam-
me on leikkokukkien lisäksi kesäkukkia, 
viherkasveja, ruukkuja, kortteja sekä lahja- 
ja sisustustavaroita. Sopimuksen mukaan 
järjestämme pienryhmille räätälöityjä kuk-
kasidontaan liittyviä teemailtoja.
Liikkeemme on avoinna 
ma–pe klo 10–18 ja la 10–15.
Yhteystietomme:
Kukkakauppa Metsätähti 
Maneesikatu 1–3 
puh. 09–135 2004
metsatahti.kukkakauppa@gmail.com 
metsatahtikukkakauppa.nettisivu.org/
Olemme myös facebookissa: 
www.facebook.com/KukkakauppaMetsatahti

La Reinen kukkava tarina alkaa jo kuu-
denkymmenenneljän vuoden takaa. Aluksi 
Kauppatorilta ja sitten Viiskulman kautta 
takaisin torille. Nyt torielämä on ohi, kol-
men sukupolven jälkeen. Suhtaudumme 
kukkiin ja työhömme ennemminkin into-
himolla kuin floristiikan sääntöjä tiukasti 
noudattaen ja trendejä seuraillen. 

Nalleja ei myöskään hyllyistämme löy-
dy, mutta viikoittain vaihtuva kukkavali-
koimamme on sitäkin runsaampi. Ruukkuja 
ja maljakoita löytyy myös, usein pienehköjä 
eriä, joita ei muualla ole.

La Reine/Jussilan kukkakauppa
Mariankatu 13
puh. 0400 400 388
kukka.jussila@elisanet.fi
Avoinna: ma–to 8–15, pe 8–16.30, la 8–14 



38

10 KYSYMYSTÄ VASTAUKSET

Kruununhaan vanhoissa rakennuksissa on monia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Missä kuvan rakennus sijaitsee? 
Oikea vastaus tämän sivun alaosassa (teksti ylösalaisin)
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Pukin korttelissa osoitteessa Oikokatu 3. Uusrenessanssia jäljittelevä tiilirakennus valmistui vuonna 1891.  Viereisen, 
alunperin yksikerroksisen asuintalon rakennutti tanskalaissyntyinen tapettimaalari Hansen. Samalle tontille Liisan-
kadun puolelle rakennettiin arkkitehti Konstantin Kiseleffin suunnittelema asuintalo, joka valmistui vuonna 1887.

1. Garoffin korjaamo osoitteessa Liisankatu 19 
pihavajassa 1900-luvun alussa.

2.  A, b, c.  Olavi Virta asui 1950-luvulla talossa 
Meritullinkatu 12.  Kirka Babitzinin osoite oli 
Oikokatu 3. Jussi Raittinen asuu  osoitteessa 
Unioninkatu 45.

3. 101-vuotias. Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy 
perustetiin 26.6.1911.

4.  A, c, d.  Matti Ranin on asunut osoitteessa 
Kristianinkatu 5. Emmi Jurkka näytteli v. 1954 
perustamassaan Teatteri Jurkassa, osoiteessa 
Vironkatu 7, mutta ei asunut Kruununhaassa. 
Esko Salminen asui osoitteessa 
Kirjatyöntekijänkatu 14.  Pentti Siimes asuu 
osoitteessa Snellmaninkatu 15

5. Stikkaa daijuun (antaa selkään), stikkaa handua 
(kättelee), stikkaa öögaa(iskee silmää).

6. A, b, c,d.  Taidemaalari Albert Edelfeltillä 
ateljee Liisankatu 27:n ullakkokerroksessa. 
Siinä asui vuodesta 1935 lähtien taidemaalari 
Gösta Diehl perheineen. Helene Schjerfbeck 
työskenteli 1880-luvulla Mariankatu 12 ullakko-

ateljeessa. Kuvataiteilija Pauli Vuorisalo asuu 
Meritullinkadulla.

7. a) kampaa jakauksen b) tekee kiusaa c) korjaa

8.  A, b, c, d.  Kirjailija Jalmari Finne asui 
Kalervon talossa (Mariankatu 28) vuosina 1908–38. 
Ensimmäinen Kiljuset-kirja ilmestyi v. 1914. Henrik 
Tikkanen asui vuosina 1962–64 talossa Mariankatu 
26. Hänen romaaninsa “Mariankatu 26” ilmestyi 
v.1977. Ilmari Kianto asui Marstähden talossa 
(Mariankatu 24) vuosina 1953–70. Kirjailija, Jörn 
Donner asui vuodesta 1933 pitkään isoisänsä Otto 
Donnerin rakennuttamassa talossa (Pohjoisranta 12), 
jossa nyt on hänen työtilansa.

9. 15. Kokonaan nupukiveä: Aleksanterinkatu, 
Pohjois-Esplanadi, Snellmaninkatu,  
Osittain nupukivipäälysteinen: Hallituskatu, 
Katariinankatu, Kirkkokatu, Liisankatu, 
Maneesikatu, Mariankatu, Meritullinkatu, 
Pohjoisranta, Päävartiontori, Rauhankatu, 
Sofiankatu, Unioninkatu.

10. Pohjois-Esplanadilta johtaa Katajanokan kanavan 
suuntaisesti Meritullintorille katu, jolla ei ole nimeä.
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Hallitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaat toimimaan  
turvallisen ja viihtyisan asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen  

ympäristön puolesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton. Perustettu 1975.

Föreningens ändamål är att aktivera Kronohagens invånare till  
att åstadkomma att tryggt och trivsamt boende med mångsidig service och  

hälsosam miljö. Föreningen är partipolitisk obunden. Grundad 1975.

Kruununhaan asukasyhdistyksen jäsenmaksut:
10 euroa • eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat 5 euroa • perhejäsenmaksu 15 euroa,  

• yhteisö-jäsenmaksu 100 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. 
Tilinumero: Sampo 8000 16-355771. 

Maksaessasi käytä viitenumeroa 11109 ja ilmoita yhteystietosi (myös sähköposti).

Puheenjohtaja, päätoimittaja
Veli-Heikki Klemetti Oikokatu 11 B 22 vklemett@welho.com 050 360 4022

Varapuheenjohtaja
Raija-Liisa Jokinen Vironkatu 9 D 22 raisku@welho.com 050 324 0630

Sihteeri
Maria Appelberg  maria.appelberg@stationmir.fi  
Taloudenhoitaja
Marjaleena Lampela Pohjoisranta 22 marjaleena.lampela@kolumbus.fi 0400 315 201

Foorumi
Pirjo Westman Meritullinkatu 13 C 74 pirjo.westman@taloverkot.fi 040 7500 877

Svensk kontakt
Jonas Forsman       jonas.forsman@edu.hel.fi    

Nettivastaava
Marje Vuorisalo  marje.vuorisalo@netti.fi     
Ympäristöryhmä
Pj. Jonas Forsman     jonas.forsman@edu.hel.fi 
Jussi Heinämies Oikokatu 8 B  09 135 5892
Veli-Heikki Klemetti
Marjaleena Lampela
Mikko Nygrén   mikko@nygren.fi

Tiedotusryhmä
Pj. Marje Vuorisalo Mariankatu 26 E marje.vuorisalo@netti.fi 0400 214 861
Raini Lehtonen Kirjatyöntekijänkatu 4 B 045 650 4345
Carita Wilenius-Rantala   carita.wilenius-rantala@luukku.com   040 535 0488 
Asukasryhmä
Pj. Raija-Liisa Jokinen     raisku@welho.com 
Maria Appelberg 
Pirjo Westman

Hallitus  
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Siltavuorenrannassa
Koko perheen

URBAANI
ONGINTAKILPAILU

klo 18–20.30
Ilmoittautuminen Pitkänsillan luona.

Oma onki suotava vaan ei välttämätön.

PARHAAT SAALIIT PALKITAAN

Muista KRUUNUNHAKA-PÄIVÄ!
Koko perheen iloiset iltamat

Tervasaaressa                                                                                                                              
torstaina 30.8. klo 17–20

Ohjelmaa
lapsille ja aikuisille.

Tervetuloa!
Kruununhaan Asukasyhdistys

HELSINKI-PÄIVÄ 
tiistaina 12.6.2012


