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PUHEENJOHTAJALTA • FRÅN ORDFÖRANDEN
Hyvä Eteläiset kaupunginosat ry:n jäsen, hyvä lukija
Toimintamme on viime vuosina painottunut kaupunkisuunnitteluun. Eikä ihme, sillä Helsingissä on aktiivinen ja suuriakin muutoksia ajava suunnittelukausi menossa. Kaupunkisuunnittelua sitoo strategiaohjelman tavoite laatia vuosittain noin 5500 asunnon rakentamiselle asemakaavoja. Uusi yleiskaavaluonnos perustuu visioon, jossa Helsingissä on 860 000
asukasta vuonna 2050. Tästä seuraa paineita myös Eteläisten alueella. Toimintamme tavoitteena on, että alueellamme sijaitsevat asuinalueet säilyvät laadukkaina, puistot ja rannat virkistyskäytössä, ja että julkiset palvelut toimivat.
Iloksemme kaupunkisuunnitteluvirasto otti viime joulukuussa kielteisen kannan suojellun
Merikorttelin sisälle ehdotettuun ylikorkeaan Cloud City -rakennukseen. Viraston kannan
kuultuaan hollantilainen sijoittaja luopui hankkeesta. Punavuoriseuran aktiivi vastarinta
johti hyvään lopputulokseen. Toivomme, ettei asiaan palata uuden sisäpihaan sopimattoman suunnitelman kera.
Asukastalo Betanian kohdalla on otettu myös aikalisä. Kaupunginhallitus ei hyväksynyt
suunnitelmaa siirtää kaupungin hoitamia asukastaloja järjestöjen vastuulle. Asia palautettiin 26.tammikuuta uudelleen valmisteltavaksi, koska asukkaat eri puolella Helsinkiä ovat
nousseet muutosvastarintaan. Betania tekee monipuolisesti työtä asukkaiden hyväksi tarjoten mm. kohtaamispaikan useille ryhmille. Seuraamme asian valmistelua ja tuemme kaikin
tavoin Betanian toiminnan jatkumista nykymuotoisena.
Kolmanneksi toivoisin Elävän musiikin yhdistys ry Elmun saavan tarpeelliset konserttitilansa Telakkarannan konepajasalista. Elmu on neuvotellut kaupungin kiinteistötoimen ja
nuorisoasiankeskuksen kanssa ratkaisusta. Saisimme alueellemme mahtavan nuorisokeskuksen, jos tiloihin pääsee muuttamaan erilaisia toimintoja.
Tervetuloa kevätkokoukseemme (ks. takasivun kutsu) ja tuo ystäväsikin kuuntelemaan
uutta apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäkeä, jonka toimialueena on kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötoimi.
Bästa medlem i Södra stadsdelarna rf, bästa läsare
Vår verksamhet har fokuserat på stadsplanering under de senaste åren. Det är inget under,
för vi befinner oss mitt i en intensiv planeringsperiod, som kan medföra att omfattande förändringar kommer att drivas igenom. Stadsplaneringen styrs av strategiprogrammets målsättning att skapa en stadsplan med plats för 5500 nya bostäder varje år. Generalplanens
nya utkast grundar sig på en vision där Helsingfors har 860 000 invånare år 2050. Som en
följd av detta ökar också trycket inom de södra stadsdelarna. Syftet med vår verksamhet
är att boendeytor inom vårt område behåller sin standard, att parker och stränder även i
fortsättningen kan användas för rekreation samt att det offentliga serviceutbudet fungerar
även i framtiden.
Till vår stora glädje tog stadsplaneringskontoret förra december en negativ inställning till
det överdrivet höga Cloud City -bygget inom det skyddade Havskvarteret. Den holländske
investeraren drog sig ur projektet efter det att kontoret presenterade sin syn på byggplanerna. Föreningen Rödbergens aktiva motstånd ledde till ett bra resultat. Vår förhoppning är
att man inte återkommer i ärendet med en ny och olämplig plan för kvarterets innergård.
Time-out har tagits även för invånarhuset Betania. Stadsstyrelsen godkände inte förslaget
att överlåta ansvaret av invånarhusen på föreningar. Ärendet remitterades den 26. januari
för en ny beredning, eftersom invånarna i olika delar av staden motsatte sig tillvägagångssättet. Betania driver en mångsidig verksamhet för invånarna inom området bl.a. genom
att erbjuda en mötesplats för olika grupper. Vi fortsätter att följa hur ärendet fortskrider och
stöder på alla sätt Betania så att dess verksamhet kan fortsätta som förr.
För det tredje hoppas jag att Föreningen för levande musik rf Elmu kommer att få de
behövliga konsertlokalerna i Dockstrandens Maskinverkstad. Elmu har förhandlat med
stadens fastighetskontor och ungdomscentral och försökt komma fram till en lösning. Vi
skulle kunna få ett enastående forum för ungdomar ifall olika typer av verksamheter kan
flytta in i lokalerna.
Välkommen till vårt vårmöte (se inbjudan på baksidan), ta med din vän och kom och
lyssna på vår nya biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki, som har både stadsplanering
och fastighetsväsendet som sina ansvarsområden.
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Rannan kahvilaketjun uusi tulokas

– Birgitta

H

ernesaarta uhkaa tiivis rakentaminen. Kaava kuitenkin viipyy vielä ja rantaa voi hyödyntää kaupunkilaisten iloksi. Viime kesänä rannalle ilmestyi uusi kahvila – Birgitta.
Nimi juontaa viereisen Pyhän Birgitan puiston nimestä Munkkisaaressa. Tästä nimestä tosin harva on
tietoinen.
Kahvilan omistaja Tommi Leppälä halusi paikalle
korkeatasoisen kesäkahvilan. Hänellä on kokemusta
rantakahviloista, sillä hän pyörittää Lauttasaaren sillan kupeessa olevaa suosittua Mutteri-kahvilaa sekä
Kaivarin rannan pientä Kompassi-kahvilaa. Birgitta
toimii hänen mukaansa eri konseptilla. Kaupunki on
vuokrannut 450 neliön alueen Pyhän Birgitan puiston
kahvila Oy:lle aina vuoteen 2033 saakka. Osaaminen
ja ammattitaito olivat kiinteistöviraston myöntämän
poikkeusluvan perusteena.
Rakennus täyttää laadukkaat vaatimukset. Se on
hämmästyttävä näky, pikimusta laatikko. Puu oli itsestään selvä valinta jo suunnitteluvaiheessa, kertoo
Leppälä. Hirsirunko on päällystetty hiilenmustaksi
poltetuilla laudoilla. Kahvilan on suunnitellut arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja se valittiin
”Vuoden hirsirakennukseksi”.
Loistavalle paikalle aavan ulapan ääreen ilmestynyt kahvila otettiin viime kesänä heti riemulla vas-
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taan. Sen herkut maistuvat, ylpeydenaiheena on lisäksi puuhiiligrilli. Talven mittaan tehdään remonttia
ensi kesän jonojen välttämiseksi, keittiön tiloja suurennetaan ja lisätään vessoja. Birgitta – Hernesaari
avataan taas vappuna. Rantapromenaadilla voidaan
valita monesta levähdyspaikasta, jossa horisontti
siintää.
Riitta Kaaja
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Venäjän suurlähetystön
uusi lisärakennus

K

rajaavan aidan takaa se kohoaa osittain kuuden kerroksen korkuisena.
Tontti odotti pitkään rakentamista. Neuvostoliitto osti sen jo 1990 Helsingin kaupungilta 75 miljoonalla markalla. Neuvostoliiton hajottua tontti jäi tyhjilleen. Sen reunaa rajaamaan pystytettiin teräksinen
aita 1995. Kului viitisentoista vuotta ennen kuin Venäjän valtio alkoi rakentaa uusia tiloja suurlähetystön työntekijöiden asunnoiksi ja yhteisiksi liikuntatiloiksi sekä uuden konsulaatin käyttöön. Rakennustyö
on ollut Venäjän Suomen-suurlähettilään Aleksandr
Rumjantsevin silmäterä ja nykyisen Venäjän ulkoasiainhallinnon suurin rakennushanke ulkomailla.

kuva: Eeva Järvenpää

auan se kesti, mutta nyt se on valmis. Rakennustyöt Kätilöopiston tontilla, Tehtaankadun,
Neitsytpolun ja Vuorimiehenkadun rajaamalla alueella, on saatu päätökseen. Kallioisella
harjanteella kohoava Venäjän suurlähetystön lisärakennus on kuoriutunut rakennustelineistä.
Vanhan, 1952 rakennetun suurlähetystön ja sen
viereen 1972 valmistuneen kaupallisen edustuston
jatkeeksi valmistunut uudisrakennus ulottuu Tehtaankadulta Vuorimiehenkadulle. Kallioiseen maastoon sulautuva rakennus on Tehtaankadun puolella
sävytetty harmaaseen, siniseen ja lopulta keltaiseen
Vuorimiehenkadulle tultaessa. Suurlähetystön tonttia

Uudisrakennus Vuorimiehenkadun puolelta.
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Venäjän vaakuna kaksipäisine kotkineen.

töön on valmistunut myös kallioinen puisto penkkeineen ja leikkipaikalla on jo pulkkien ja kelkkojen rivistö kertomassa, että talossa asuu lapsiperheitä. Lumihangessa erottuvat selvästi jäniksen ja oravan jäljet. ”Kettukin on täällä nähty juoksentelevan”, Irina
Belyaeva kertoo.
Alakerrassa on urheilukeskus, saunat ja pesuhuoneet sekä komea uimahalli, jossa on 25 metrin allas.
Vieressä on pienempi delfiinien koristama lasten allas. Samassa kerroksessa on palloiluhalli lähetystön
väen liikuntaharrastuksia varten. Urheilukeskuksessa käyvät liikuntatunneilla myös lähetystön oman
koulun oppilaat. Koulu sijaitsee Itäisellä Puistotiellä
Kaivopuistossa. Lähetystön oma lääkäri ottaa vastaan alakerrassa, jonne tulee myös pieni tilausperiaatteella toimiva kauppa. Kellarikerrokseen on louhittu
myös 60 auton parkkihalli.
Konsulaatin sisäänkäynti on Tehtaankadulla
Maaliskuun puolivälin tienoilla avattavan uuden
konsulaatin nykyaikaiset tilat on sijoitettu kahteen
kerrokseen siten, että Venäjän kansalaiset asioivat
ensimmäisessä kerroksessa ja muiden maiden kansalaiset toisessa kerroksessa. Konsulaatin kalusteet
ovat Italiasta. Ala-aulassa on runsaasti odotustilaa,
joten viisuminhakijoiden ei enää tarvitse jonottaa ulkona. ”Viisumeja haetaan nyt konsulaatista vähemmän. Vähennystä selittävät suositut viisumittomat
laivaristeilyt sekä Kampissa sijaitseva viisumikeskus, josta monet hakevat viisuminsa, koska konsulaatista pitää varata etukäteen aika viisumihakemusta
varten”, Irina Belyaeva selittää.
Adresseja Kätilöopiston tontista
Kätilöopiston sairaala toimi aikoinaan tontilla. Sen
purkamisen jälkeen tontti oli tyhjillään aina nykyisen uudisrakennuksen rakentamiseen asti. Kymmeniä vuosia rakentamattomana olleesta tontista väiteltiin senkin jälkeen, kun Helsinki oli sen myynyt
Neuvostoliitolle. Muun muassa kaupunginosayhdistykset vaativat kansalaisadresseissaan sekä ennen
tontin ostoa että myös sen jälkeen arvokasta tonttia
kaupunkilaisten käyttöön. Vuonna 1992 kaupunginosayhdistys keräsi 12 000 nimeä vetoomukseen, jolla vaadittiin tontin ostoa takaisin Helsingin kaupungille. Myös Helsingin kaupunginvaltuusto pohti tätä
mahdollisuutta.

45 miljoonan euron rakennusurakka
Urakka alkoi 2010. Uudisrakennuksen piirsi Pekka Helinin arkkitehtitoimisto, joka myös suunnitteli sisätilat kalusteita myöten. Kustannukset kohosivat noin 60 miljoonaan dollariin, noin 45 miljoonaan
euroon, josta suomalaisten rakennusyhtiöiden osuus
on ollut noin puolet. Rakennustyön aikana kallioainesta vietiin Jätkäsaaren rantojen rakentamiseen yli
40 000 kuutiometriä. Tontin pinta-ala on noin 8 000
neliötä ja uudisrakennuksessa on yhteensä noin 15
000 kerrosneliötä.
Kallion suojassa polveilevaan taloon on valmistunut 80 asuntoa lähetystön työntekijöille ja heidän
perheilleen. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Kussakin asunnossa on erisuuruisia, muista
poikkeavia ikkunoita ja olohuoneeseen liittyvät avokeittiöt italialaisine kalusteineen. Asunnoista pääsee
myös omalle parvekkeelle.
”Lähetystön korttelissa työskentelee yhteensä satakunta henkilöä, diplomaatteja ja muita työntekijöitä sekä kaupallisen edustuston väkeä. Lisäksi tulevat heidän perheenjäsenensä. Monet perheet ovat
jo muuttaneet lähetystön suojiin eri puolilta eteläistä Helsinkiä”, Venäjän lähetystön ensimmäinen lähetystösihteeri Irina Belyaeva sanoo. Asukkaiden käyt- Eeva Järvenpää
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Hernesaaren suunnitteluhistoriaa
1970-luvulla

T

oimisto, jossa olin osakkaana (Aarniala-Koskinen-Vormala), sai 1970-luvun alussa toimeksiannon tutkia asuntorakentamisen mahdollisuuksia Hernesaareen. Siihen aikaan
Merihaka-aluetta suunniteltiin rakennusliike Hakalle. Huhuttiin, että vastapainoksi pitäisi saada rakennusliike Satolle Meriherne Hernesaareen. Tutkittavat vaihtoehdot olivat 0 - 3000 - 5000 - 7000 ja 9000
asukasta.
Teimme työtä käskettyä. Suunnitelmat olivat hienot ja pienoismallit isot. Autot oli sijoitettu kannen
alle ja niiden päällä oli 5-6-kerroksisia umpikortteleita. Rakentaminen sijoittui suurimmaksi osaksi täyttömaalle Hernesaaren itä- ja eteläpuolelle. Aika tiiviiltä
se näytti - vähän hirvitti.

6

Erityisesti tutkimme alueen palvelurakennetta ja
rakentamisen soveltuvuutta kaupunkikuvaan. Tulimme siihen tulokseen, että alueesta tulisi vähän irrallinen lähiö, jossa ei olisi riittävästi palveluja. Timo
Vormala keksi, että selostukseen kirjoitetaan lause:
Hernesaari on tekonenä Helsingin silhuetissa. Esitimme, että Hernesaareen ei rakennettaisi asuntoja
vaan puisto. Hämmästyksemme oli suuri, kun kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksemme
mukaisen ratkaisun. Hyvä, ettei alueen rakentaminen
toteutunut silloin. Siitähän olisi tullut ankea betonikolossi. Tämä on kaupunkisuunnittelu-urani hienoin
saavutus. Iloitsen edelleen siitä, että sain olla mukana projektissa, jolla torjuttiin tyhmä rakentaminen.
Ilpo Aarniala, arkkitehti
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Munkkisaari-Hernesaaren ja
Telakkarannan alueen suunnitteluhistoriaa
1980-luvulla ja tulvariskiasiaa

M

aankäytön vaihtoehtoja on suunniteltu
vuosikymmeniä. Välillä ovat lähtökohdat
ja tavoitteet muuttuneet. 1980-luvun lopulla syntyi alueen käytölle uusi tilanne,
kun silloinen Wärtsilän meriteollisuus ilmoitti lopettavansa Hietalahden telakan toiminnan ja keskittävänsä telakkatoiminnan Turkuun. Eräänä syynä oli
Munkkisaari-Hernesaaren alueen ahtaus, joka hankaloitti isojen laivalohkojen siirtelyä. Uuden tilanteen
johdosta kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käynnistää alueen suunnittelun asuntoalueeksi.
Työskentelin silloin kaupunkisuunnitteluviraston
(Ksv) yleiskaavaosastolla mm. Merisataman alueen
ja Harakan sekä muiden lähisaarten käyttösuunnitelman parissa. Sain tehtäväksi valmistella myös Munkkisaari-Hernesaaren alueen yleissuunnitelma. Lautakunta hyväksyi runkosuunnitelman muistaakseni kesällä 1989. Pääosa niemestä varattiin asuinalueeksi,
mutta hieman niukemmilla kerrosluvuilla kuin nyt
suunnitellaan. Niemen kärjessä oli venesatama kuten nytkin, mutta hieman pienempänä, koska vedensyvyys on lähes 20 metriä ja meren täyttäminen oli
siihen aikaan kallista.
Munkkisaaren kainalossa sijainneen jätevedenpuhdistamon ja rakennusviraston varikon kortteli oli
suunnitelmassani varattu uimahallille ja urheilu- sekä
bändi- ym. harrastustiloille. Tällä paikalla sijaitsen
nyt korkeiden asuinrakennusten ”kultahammaskortteli”, Eiranranta. Osa telakan vanhoista tiilirakennuksista varattiin kulttuurikäyttöön ja pienyritysten toimitiloiksi. Isojen betonisten viljasiilojen muuttamista
opiskelija-asunnoiksi tutkittiin, sillä vankkojen betonirakenteiden purkaminen on kallista. 1980-luvun lopulla siiloissa tuotettiin vielä mm. karjanrehua - Helsingin keskustassa!
Telakan tilanne muuttui jälleen 1990-luvun alussa, kun Wärtsilä Meriteollisuus Oy meni konkurssiin. Tilalle syntyi Masa-Yards Oy, joka päätti jatkaa
laivanrakennusta Munkkisaari-Hernesaaren alueella.
Asuinaluesuunnitelmat siirrettiin sivuun.

miin tutkimuksiin ja ennusteisiin. Talvella 1989 järjestin Ksv:ssa seminaarin aiheesta Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen pitkän aikavälin yhdyskuntasuunnittelussa. Koska aihepiiri oli uusi, seminaarin
alustajaksi lupautui iso joukko korkean tason asiantuntijoita mm. yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
Seminaarin tulosten julkaisemisesta seurasi, että
muutamissa silloisissa rantarakentamissuunnitelmissa (mm. Ruoholahdessa) otettiin jossain määrin huomioon tulevaisuudessa lisääntyvä tulvariski ja korotettiin minimitasoja. Valitettavasti näin ei tehty kaikissa rantarakentamisen suunnittelukohteissa. Osa
Ksv:n suunnittelijoista oli vankasti sitä mieltä, että
puhe ilmastonmuutoksesta ja pitkän aikavälin tulvariskeistä oli turhaa. Ajateltiin, että jos meri vähän
nousisikin, niin kyllä maankohoaminen pelastaa meidät ongelmilta. Mm. Arabianrannassa, Talinrannassa, Pikku-Huopalahdessa, Herttoniemenrannassa ja
Munkkisaaressa on 1990- ja 2000-luvuilla rakennettu järjettömän matalalle. Siitä tulee vielä reippaanlainen lisälasku.
Virkavapaan jälkeen palasin Helsingin kaupunkisuunnittelun ja ilmastonmuutoskysymysten pariin
1990-luvun lopulla työssäni kaupungin ympäristökeskuksessa. Yritin vielä vaikuttaa Helsingin ja pääkaupunkiseudun rantarakentamiskohteiden suunnitteluun ja jatkoin artikkelien kirjoittelua mm. Arkkitehti ja Rakennettu ympäristö -lehtiin.
Helsingin kaupungilla on nyt tulva- ja hulevesistrategia sekä HSY:llä pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia. Uudenmaan
ELY-keskus on äskettäin saanut valmiiksi uuteen
lainsäädäntöön perustuvan ehdotuksen Helsingin ja
Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, joka viimeistellään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Valitettavasti aivan liian paljon on
ehditty rakentaa matalilla täyttörannoilla. Nykyisetkään rantarakentamisen alimmat tasot eivät ehkä riitä kovin pitkälle tulevaisuuteen. Eteläsataman, Kluuvin, Pohjoisrannan, Hakaniemen ja Sörnäistenrannan
vanhat korttelit ovat tällä hetkellä pahimmat riskialueet. Niiden tulvasuojelua pystytään kuitenkin jossain
määrin hoitamaan väliaikaisilla suojarakenteilla.
Tuleekohan vielä eteen sellainen päivä, että Turun, Hangon, Tammisaaren, Espoon, Helsingin, Porvoon, Loviisan, Haminan ja Kotkan suunnittelijat
matkaavat Pietariin opiskelemaan suurten tulvapatojen rakentamistekniikkaa? Pietarilaiset saivat mahtavan suojapatonsa ajoissa valmiiksi. Sillä on jo ollut
konkreettista käyttöä, sillä kovat länsimyrskyt nostavat merenpinnan tosikorkealle Suomenlahden pohjukassa – pahimmillaan jopa yli neljään metriin!   

Tulvariskeihin varautuminen
Kiinnostava kysymys Munkkisaari-Hernesaaren alueen suunnittelussa 1980-luvun lopulla oli ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutusten huomioon
ottaminen. YK:n ilmatieteen laitos WMO ja ympäristöohjelma UNEP olivat vuonna 1988 julkaisseet
ensimmäisen kokonaisarvion globaalin ilmastonmuutoksen etenemisestä ja sen vaikutuksista ihmiskunnan elinoloihin – ml. valtamerien pinnannousu ja
myrskyjen voimistuminen.
Huomasin, että suunnittelualueeni oli pitkällä aikavälillä riskialuetta. Ryhdyin tutustumaan tarkemmin
YK-organisaatioiden ja eri tutkimuslaitosten tuotta- Kari Silfverberg
ETELÄISET • SÖDRA 2015
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Säpinää
Punavuoressa

Schwung i
Rödbergen

kuva/bilden: Nikka Puskala

Punavuoriseuran postikortin innoittamana seura to- Föreningen Rödbergen har inspirerats av sloganen
teuttaa erilaisia tapahtumia kaupunkilaisten iloksi. på sitt postkort (på finska), och ordnar många proTässä muutama niistä.
gram i stadsdelen. Här nere lite information om några av dem.
Antiikkia ja Designia (vintage) Fredrikintorilla
Iso Roobertinkadulla antiikkikauppaa pitävä Chris- Antik och Design (vintage) på Fredrikstorget.
tine Kangaspunta mietti pitkään, miten Fredrikinto- Christine Kangaspunta, antikhandlare vid Stora Rorille voisi järjestää antiikkimarkkinat kansainvälisen bertsgatan, hade länge funderat på hur man kunde få
mallin mukaan. Hän puhui asiasta Punavuoriseuran en antikmarknad med modell från stora världen på
Eeva-Liisa Näsin kanssa ja yhdessä he lähtivät vie- Fredrikstorg. Hon talade om sin idé med Eeva-Liimään ideaa eteenpäin kaupungin virkamiesten kans- sa Näsi från föreningen Rödbergen, och tillsammans
sa. Kaikki innostuivat asiasta. Paikalliset kauppiaat beslöt de föra saken vidare med stadens tjänstemän.
aloittavat ainutlaatuisen tori-myynnin. Kauppiaat Alla tyckte det var en god idé, och resultatet blev att
tuovat aarteitaan torille sunnuntaipäivinä: 3. ja 24. de lokala antikhandlarna kan börja med den unika
toukokuuta, 7. kesäkuuta, 5. ja 19. heitorgförsäljningen. Produkter ur kvarnäkuuta, 2. ja 16. elokuuta ja mahdoltersbutikernas skattkistor får vi se på
lisesti myös 6. ja 20 syyskuuta. ”On
torget under följande söndagar: 3 och
tärkeää, että torilla on myynnissä laa24 maj, 7 juni, 5 och 19 juli, 2 och 16
dukkaita esineitä ja huonekaluja”, saaugusti och möjligen också 6 och 20
noo Christine Kangaspunta. Hän anseptember. ”Det är viktigt att sakertaa tarvittaessa lisätietoja osoitteessa:
na och möblerna som säljs håller hög
info@christinesdesign.fi. Torilla tulee
standard”, säger Christine Kangasolemaan myös kahvila.
punta. Hon ger också tilläggsinformation, info@christinesdesign.fi. Det
Helsinki Päivä 12.6.
kommer också att finnas ett café på
Helsinki päivänä Punavuoriseura tartorget.
joilee aamukahvia Fredrikintorilla viime vuoden tapaan. Ajatuksena on, että
Helsingforsdagen12.6.
kahvia nautittuamme lähtisimme käI fjol på Helsingforsdagen bjöds det
velemään Punavuoren kotikaupunki- Punavuoriseuran postipå morgonkaffe på Fredrikstorget,
polkua, joka vie monen mielenkiintoi- kortti RööperiFest 2014
och det här kommer att upprepas ocksen paikan ohi. Samalla kerrotaan kohså i år. Tanken är att man efter sin kafteiden historiasta.
fekopp kan delta i vandringar längs
Rödbergens stadsdelspromenader. Under den guidaRööperiFest 27.8
de turen presenteras historien kring de platser och
Jo perinteeksi muodostunut Punavuoren oma kau- byggnader man passerar.
punginosatapahtuma RööperiFest pidetään tänä
vuonna 27.8. Suunnittelu on täydessä käynnissä ja Rööperifest 27.8
tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Luvas- Rööperifest, som i år ordnas 27.8, har redan blivit ett
sa on musiikkia, muotinäytös, myyntipaikkoja ja ruo- traditionellt programinslag i vår stadsdel. Planeringskapaikkoja. Yhteyshenkilönä toimii Tara Nyman (ta- arbetet är i full gång, men detaljerna publiceras seramaria.nyman@gmail.com).
nare. Det kommer att bli musik, en modevisning och
Näiden mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestetään som tidigare presenterar de lokala företagen sig vid
Fredrikintorilla kevään aikana liikennetapahtuma. försäljnings- och matstånden. Kontaktperson i år är
Tarkoitus on tuoda esille liikennesääntöjen tärkeys, Tara Nyman taramaria.nyman@gmail.com.
jotta Punavuoressa liikkuminen olisi vielä turval- Förutom det som nämnts här ovan, ordnas en trafiklisempaa. Punavuoriseuran vuosikokous pidetään dag under våren. Vi vill föra fram hur viktigt det är att
12.5. myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Alueen följa trafikreglerna, för att vi alla skall kunna röra oss
Puistokummit tulevat istuttamaan seuran nimikko- ännu säkrare i trafiken i Rödbergen. Föreningens årspuita Sinebrychoffin puistoon keväällä. Kaikista ti- möte hålls 12.5. Platsen meddelas senare. Parkfaddlaisuuksista on lisää tietoa Punavuoriseuran kotisi- rarna som verkar i Rödbergen, kommer att plantera
vulla www.kaupunginosat.net/punavuori/ ja Face- några lönnar i Sinebrychoffsparken i vår. Mera inforbook-sivulla.
mation om allt som händer finns på hemsidan www.
kaupunginosat.net/punavuori/ och på Facebook-siNika Junker, Punavuoriseuran puheenjohtaja
dan Punavuoriseura ry
Nika Junker, ordförande för Föreningen Rödbergen
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Tulipalo

– palovaroitin ja koira pelastajina

Entinen työhuone.
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sattunut jotain. Nyt ei auta mennä portaisiin, koska
se on varmasti täynnä häkää. Mustaa savua tuli valtavasti katon rajasta ja huone tuli hetkessä täyteen.
Koira makasi jo lattialla ja oli aivan hiljaa. Koiran
käyttäytyminen kertoi minulle, että nyt on tosi kyseessä. Sanoin hätänumeroon, että tätä puhelua ei saa
katkaista ennen kuin palokunta on paikalla. Huusin
työmiehille, että avatkaa terassin ovi, meiltä loppuu
happi.” Pirjo Salo kuvailee kauhun hetkeä. Ovi oli
suljettu remontin vuoksi laudoilla.
Palokunta saapui viidessä minuutissa
Samassa tuli palomies. Hän oli kiivennyt sisään remonttitelineitä pitkin ja sanoi, että tulkaa vain täältä pääsee pois. Tuli levisi yhdessä humahduksessa
kattorakenteita pitkin sisäpihan puolelle. Kattoa jouduttiin repimään auki. Palo oli sammutettava talon
sisäpuolelta, sillä pelastuslaitoksen nostolavakalustoa ei voitu käyttää. Sammutusvesi valui kymmeneen
asuntoon, kivijalkaliikkeisiin asti. Yhteensä 28 sammutusyksikköä sammutti paloa koko päivän. Jälkivartiointia jatkettiin yön yli. Vesi ja savu turmelivat
Salojen kodin lisäksi alapuolella olleet asunnot asumiskelvottomiksi. Kaikki rakenteet jouduttiin repimään pois betonirunkoon asti. Seitsemän kuukautta
tulipalon jälkeen taloa kuivataan yhä, jotta asuntoja
päästäisiin rakentamaan uudelleen.
”Kun lähdin kotoa, en ehtinyt ottaa mitään mukaani. Kadulla katselin, kun savusukeltajat tulivat välillä hengittämään raitista ilmaa ja toiset porukat menivät jatkamaan sammutusta. Kriisiapuakin meille tarjottiin monelta taholta. Parasta apua
olivat ystävät ja tutut. Yksi haki minulle pankista sata euroa bensaa varten, että pääsen autolla maalle Tammisaareen. Toinen haki apteekista
silmätippoja. Ravintola Tori tarjosi
Reimalle ja minulle lihapullia. Onneksi elämme yhteiskunnassa, jossa
kaikki on järjestyksessä ja ihmisistä
huolehditaan”, Pirjo Salo kertoo palopäivän kokemuksista. ”Suren tietysti kauniita menetettyjä tavaroita ja
esineitä, mutta arvoni eivät ole niissä. Sain myötätuntoa ja lämpöä ihmisiltä. Se on tärkeintä”, Pirjo Salo
sanoo. Pirjo ja Seppo Salon elämä
on lähtenyt nollasta uuteen alkuun.
He asuvat nyt tilapäismajoituksessa
Fredrikinkadulla ja odottavat vakuutusyhtiön päätöksiä korvauksista.
kuva: Pasi Kolhonen

P

irjo Salo on jo toipunut tulipalon aiheuttamista kauhunhetkistä Iso Roobertinkatu 33:ssa.
Raju ullakkopalo tuhosi hänen kotinsa viime
vuonna 24. heinäkuuta. Pahimmalta vältyttiin,
sillä kolmivuotias Reima-koira ja soimaan pärähtänyt palovaroitin kodin eteisessä saivat hänet toimimaan heti ja soittamaan hätänumeroon 112.
”Ei pidä lamaantua vaan pitää toimia järkevästi”,
aiemmin vuosikausia taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Punavuoriseuran puheenjohtajana toiminut Pirjo Salo sanoo. Unicefin vapaaehtoistyössä hän
on saanut kokemusta ensiaputehtävistäkin. Myös kotivakuutus, jossa kodin irtaimisto on vakuutettu koko
arvostaan, ja oikeusturvavakuutus auttavat pääsemään uudelleen elämisen alkuun, Pirjo Salo muistuttaa.
Pirjo ja Seppo Salon tilava koti on yli satavuotiaan talon ullakkokerroksessa. Taloyhtiössä oli alkanut julkisivuremontti kevään korvalla ja koko talo
oli paketissa. Asunnon terassilla tehtiin parhaillaan
uutta vesieristystä sulattamalla bitumia. Siitä palo sai
alkunsa.
”Olin tullut edellisenä iltana maalta Tammisaaresta koiran kanssa Helsinkiin. Minun piti hakea poliisilta lupaa RööperiFestiä varten. Aamulla kello
10.06 sanoin Reimalle että nyt lähdetään Kaivopuistoon. Otin jäätelörahaa taskuun ja tulimme porrashuoneen ovelle, kun haistoin hitsauksen käryn. Sen
hajun tunnistaa helposti. Silloin alkoi meidän palovaroittimemme soida porrashuoneen oven pielessä. Ajattelin että kolmannen kerroksen remontissa on

Eeva Järvenpää
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kuva: Elmulta saatu konserttikuva

Elmu neuvottelee
toimintansa jatkosta

E

lävän musiikin yhdistys ry Elmu sai 20.2. tulevaisuuttaan koskevia uutisia. Kaupunginvaltuuston asettaman työryhmän raportti julkaistiin. Se ei suosi Telakanrannan Konepajahallia, jonka Elmu haluaisi muuntaa 3000 hengen
konserttisalikseen. Raportissa tarjotaan korvaavaksi
tilaksi Suvilahden tiilistä kaasukelloa. Samaan kelloon muuttaisi ehdotuksen mukaan myös Nuorisoasiainkeskuksen toimintaa. Elmu suhtautui tähän ehdotukseen kriittisesti. Suvilahden yhdessä kaasukellossa olisi kapasiteettia korkeintaan Nosturin kokoiselle
konserttisalille. Samankokoisia keikkapaikkoja on jo
useita Helsingissä. Kovan kilpailun vuoksi kustannukset saattaisivat Elmun vaikeuksiin.
Asia ei ole kuitenkaan vielä loppuun käsitelty.
Keskustelut kaupungin kanssa ovat jo edenneet positiiviseen suuntaan. Yhdistys on suunnitellut Konepajahallia jo vuosia ja on selvillä sen kustannuksista.
Hanke on saanut tukea kansanedustajilta, kaupungin
valtuutetuilta ja yrityksiltä. Elmu on teki vastineensa työryhmän raportista, joka lähetettiin kaupungin
valtuutetuille.
Vastineessa Elmu ehdotti kahta ratkaisumallia. Ensimmäinen ratkaisu olisi, että Elmu jatkaisi Konepajahalliin siirtymisen valmistelua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tuolloin uusien selvitysten sijaan päästäisiin asiassa nopeasti eteenpäin. Tilat tarjoaisivat Elmun vanhojen palvelujen lisäksi huomattavan määrän uutta kulttuuria kaikilla aloilla: galle-
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rioita, teatteria, elokuvia ja ruokaa. Konepajahalli
sopii esitetyistä tiloista luontevimmin konserttikäyttöön. Toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi,
koska tarvittavat suunnitelmat ja laskelmat on tehty.
Elmu esittää rahoitusratkaisuksi alkuperäistä mallia.
Rakennuksen kunnostus rahoitetaan maanvaihtokaupoilla saatavilla varoilla. Tällä suunnitelmalla koko
Telakkaranta-hanke esiteltiin valtuustolle. Siksi kiinteistövirasto ei ole liittänyt Konepajaa kaupungin investointisuunnitelmaan.
Toisena ratkaisuna voisi olla Suvilahden molempien kaasukellojen käytön yhdistäminen järkevällä
tavalla. Tätä vaihtoehtoa aletaan tutkia Elmun toivomalla tavalla. Tilakeskuksen kanssa aloitetaan tarvesuunnitelman laadinta sekä selvitetään, onko kellot
mahdollista muuntaa järkevällä budjetilla ja aikaraamilla kulttuuri- ja nuorisotyökäyttöön. Elmu uskoo,
että molempien vaihtoehtojen kustannukset olisivat
liki samat. Päätös tulee tehdä vasta asianmukaisten
selvitysten jälkeen. Elmu uskoo kaupungin löytävän
järkevän ratkaisun ja odottaa innolla pääsevänsä tarjoamaan tulevaisuudessakin kulttuurielämyksiä kaiken ikäisille.
Tue Elmua! Liittyminen jäseneksi on vaivatonta
osoitteessa www.elmu.fi
Jyri Forsström
Elmu ry hallituksen puheenjohtaja
ETELÄISET • SÖDRA 2015

Telakkarannan asemakaavasta
valitettu Helsingin hallintooikeuteen

H

elsingin hallinto-oikeuteen (HAO) lähti viime vuonna määräaikaan mennessä neljä valitusta Telakkarannan asemakaavasta, jonka
valtuusto oli hyväksynyt 9. huhtikuuta. Eteläiset kaupunginosat ry yhdessä Punavuoriseura ry ja
Pro Eira ry:n kanssa on yksi valittajista. Hallinto-oikeus lähetti viime kesänä valitukset kaupungille lausunnolle. Kaupunginhallituksen vastine on kirjattu
8.9.2014 pöytäkirjaan. Tämän jälkeen valittajat saivat vielä mahdollisuuden vastaselitykseen HAO:lle.
Em. yhdistysten vastine jätettiin 20.10.2014 ja siinä
todetaan mm. seuraavaa:
Museoviraston, kaupunginmuseon ja ELY-keskuksen antamissa asiantuntijalausunnoissa sekä asemakaavasta että Punavuoriseuran suojeluesityksestä on
tuotu esiin valitusperusteissamme mainitsemamme
seikat, joiden perusteella Telakka-alueen asemakaava on ristiriidassa vanhojen rakennusten ja miljöön
suojelutavoitteiden kanssa. Edellä mainitut asiantuntijaviranomaiset ovat lausuneet, että vanhan telakan
ominaispiirteitä ja rakennuksia paremmin huomioivia ratkaisuja tulee vielä etsiä. Edellytettiin, että esimerkiksi puusepänverstas jätetään selkeämmin irralleen uudisrakennuksesta (ei päälle ja kiinni rakentamista) ja selvitetään Nosturi-rakennuksen suojelutarve. Kaupunki ei ole selvittänyt vaihtoehtoisia raken-
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nussuojelun paremmin huomioivia ratkaisuja.
Asemakaavan laillisuus suojelun kannalta edellyttää riittävää tasapainoa rakennetun ympäristön arvojen ja kaavan muiden tavoitteiden välillä. Asemakaavaselostuksen ja kaupungin lausunnon mukaan kaavan ensisijainen tavoite on historiallisen telakkamiljöön muuttaminen toiminnallisesti monipuoliseksi
kokonaisuudeksi, jonka osatekijöitä ovat merellisyys, alueen teollisuushistoria, korkeatasoinen arkkitehtuuri ja alueen parempi kytkeytyminen kantakaupunkiin. Asemakaava toteuttaa huonosti em. tavoitteitaan. Se poikkeaa yleiskaavan ohjeista, tuhoaa historiallista miljöötä tarpeettoman paljon ja kytkeytyy huonosti Punavuoren matalampaan rakennusmaisemaan. Uudisrakentamisen mitoittamisessa
ja sijoittamisessa ei ole riittävästi otettu huomioon
vanhan Telakka-alueen sekä ympäröivän kantakaupungin mittakaavaa, kuten museovirasto esittää. Asemakaavassa suojeltavien rakennusten päälle ja sivuille kaavoitetulle viiden lisäkerroksen toimitilalle olisi
vaihtoehtoisissa tarkasteluissa voinut löytyä parempia ratkaisuja, kun otetaan huomioon kaava-alueen
laajuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet.
Kunnallisvalitus ja lokakuussa jätetty vastine
ovat nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa
www.etelaiset.fi
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Helsingin
yleiskaavaluonnos 2050

E

teläiset kaupunginosat ry:n antoi yhdessä Punavuoriseura ry:n kanssa yleiskaavaluonnoksesta mielipiteen määräaikaan 27.2 mennessä.
Mielipiteessä todetaan mm.:
Uudellamaalla on käynnissä Helsingin osalta useita päällekkäisiä kaavoitusprosesseja samanaikaisesti.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Östersundomin alueen vaihemaakuntakaava ovat lausunnolla lähes samanaikaisesti. Eriasteinen kaavoitus tulisi ajoittaa toisiinsa liittyviksi siten, etteivät ne
ole samanaikaisesti lausunnolla. Päällekkäiset kaavoitusprosessit eivät anna hyvää kuvaa kaavojen ohjausvaikutuksesta.
Yleiskaavaluonnoksen pääkartan esitystapa haittaa mielipiteen muodostusta. Kartasta ei käy selvästi ilmi, missä kohdin ehdotetaan muutoksia alueen
nykyiseen käyttöön. Esitystapa antaa tarkemmanasteiselle suunnittelulle vapausasteita, jotka vähentävät
yleiskaavan ohjausvaikutusta. Tärkeä rakennustehokkuustieto on lisäksi poistettu yleiskaavaluonnoksesta. Näyttäisi siltä, että tarkoitus on siirtää enemmän päätösvaltaa alemmanasteiselle kaavoitukselle.
Asukastavoite
Yleiskaavan asukastavoite on ylimitoitettu. Tästä
seuraa ylimitoitettuja viheralueille, rannoille ja saarille tunkeutuvia rakennusaluevarauksia. Useiden
asuinalueiden virkistysalueet ovat myös vaarassa.
Ylimitoituksesta voi seurata, että käyttöön otetaan
ensin helpoimmin kaavoitettavat kaupungin metsät
ja muut virkistysalueet eikä tutkita niille vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Rantojen suunnittelu
Eteläisten kaupunginosien alueella suurimmat muutokset koskevat rantoja ja saaria, koska yleiskaavan
yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu rantojen käytön tehostaminen. Tämä on kyseenalainen tavoite. Juuri rantojen ja saarien kohdalla tulisi olla väljyyttä,
jota rantojen virkistyskäytöltä edellytetään. Rantojen tehokkaalla rakentamisella suljetaan ainutkertaiset merinäkymät ja kavennetaan viherreittejä, joiden
on tarkoitus kiertää rantoja. Rannat ja saaret tekevät
Helsingistä kansainvälisestikin ainutlaatuisen kaupungin. Ne tulee säilyttää ja purkaa kasvupainetta
seudullisen yhteistyön avulla myös lähikuntiin.
Liikenne
Liikenteen bulevardisoinnin vaikutuksia tulee selvittää ennen päätöksiä - kuten poliittiset päättäjät ovat
jo ilmaisseetkin. Pääväylät ovat pääkaupungin toimivuuden kannalta tärkeitä vaikka julkisen liikenteen
osuus kasvaisikin. Jos pääväylien liikenne puuroutuu
ja hidastuu nykyisestään merkittävästi, seudun tuottavuus laskee ja yritykset muuttavat pois Helsingistä. Julkinen liikenne ei koskaan palvele kaikkea yksityistä liikkumistarvetta. Kävelykeskustan laajentaminen ei saa haitata julkista ja yksityistä liikennettä.
Lausunto on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa www.etelaiset.fi

Armi
Ratia
saa oman puiston

O

lympiaterminaalin lähellä oleva, Kaivopuiston kaupunginosassa sijaitseva puisto ollaan
nimeämässä Armi Ratian puistoksi. Puistolla ei ole aiemmin ollut virallista nimeä. Epävirallisesti puistoa on kutsuttu nimillä MyllykallioMyllymäki-Myllyvuori-Kvarnberget. Myllykallionimi on jo virallisesti käytössä Lauttasaaressa.
Aloitteen jonkin puiston nimeämistä Armi Ratian mukaan allekirjoittivat: valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Jaakko Iloniemi, ministeri Tankmar Horn, suurlähettiläs Jukka Valtasaari, kirjailija
ja elokuvaohjaaja Jörn Donner sekä muotoilujohtaja
Anne Stenros.
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Nimistötoimikunta ehdotti asemakaavaosastolle
10.9.2014, että Ehrenströmintien ja Myllytie 2-6:n
tonttien rajaamalle puistolle annetaan nimi Armi Ratian puisto – Armi Ratias park Marimekko Oy:n perustajan Armi Ratian (1912-1979) mukaan. Hän asui
nimettävän puiston lähellä osoitteessa Itäinen Puistotie 9 vuodesta 1947 lähtien kolmen vuosikymmenen ajan.
Eteläiset kaupunginosat ry:ltä pyydettiin
11.12.2014 mielipidettä puiston nimeämisestä. Yhdistys puolsi aloitetta toivoen samalla, että puiston
istutussuunnitelma tarkistetaan arvoisekseen.
ETELÄISET • SÖDRA 2015

Tutkijan mielipide Helsingin
yleiskaavaluonnoksesta

V

uosina 1970 - 2010 Helsingin väkiluku kasvoi 60 000 asukkaalla. Verrattuna tähän pitkän aikavälin kehitykseen Helsingin uuden
yleiskaavan visio/tavoite ja varautuminen
260 000 asukkaan väestönkasvuun vuoteen 2050
mennessä ei ole realistista.
Yleiskaavassa väestön lisäystä ja asumisen sekä
muiden toimintojen tiivistämistä on perusteltu kaupunkitalouden ns. kasautumisedulla eli sillä, että
kaupunkikeskittymässä BKT/capita on suurempi
kuin muualla talousalueella. Tämä on virheellinen
perustelu, koska vakioimalla talousalueen väestö ja
sen tarpeet havaitaan, että toimintojen ja asutuksen
keskittämisen vaikutus talousalueen kokonaisarvonlisäykseen osoittautuu todellisuudessa negatiiviseksi. Vaikka keskittämällä asutusta, pääkonttoreita ja
muita korkean arvonlisäyksen toimintoja kaupunkikeskukseen nähdään näennäinen alueellinen BKT/
capita kasvu, kokonaistaloudessa keskittäminen eliminoi talouden aktiviteettia työn tehostumisen, epäedullisten kasvualuevalintojen, velkakasvun ja työn
sekä tilan kallistumisen seurauksena. Tämä näkyy
mm. tilastokeskuksen aluesarjoista tuotetusta kor-

relaatioanalyysista, jonka mukaan työllisyysaste ja
huoltosuhde ovat viimeisten 25 vuoden aikana systemaattisesti kehittyneet sitä heikommin Suomen kunnissa, seutukunnissa ja maakunnissa mitä suurempi
kunnan taajamatiheys on (Johannes Hirvaskoski et
al, Suomen strategiset valinnat – talousmaantieteellinen kehikko, Helsinki 2014).
Myös Pohjois-Euroopan ja Yhdysvaltojen valtioja osavaltiotason talousalueilla tiheämmin asutuilla alueilla BKT/capita on systemaattisesti pienempi
kuin harvemmin asutuilla alueilla. Esimerkiksi Belgian ja Hollannin talousalueilla tuotettu arvonlisäys
kapitaa kohden on pienempi kuin Saksassa. Vastaavasti Pohjoismaiden harvemmin asutut maat tuottavat kapitaa kohden enemmän kuin Keski-Euroopan
tiheämmin asutut alueet.
Suomen ja Helsingin talouden kannalta on ensiarvoista, ettei Helsingin yleiskaavaa perustella väestön
ylimitoitettuun kasvuun. Yleiskaavan luonnostelutyö
tulee aloittaa uudestaan.
Jukka Heikkinen, TkT, dosentti

Punavuorilainen arkkitehtitoimisto
sai Vuoden Betonirakenne 2014 -tunnustuksen

A

kuva Marko Huttunen

rkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy palkittiin vuokrakerrostalo Heka
Länsisatamankatu 23:n suunnittelusta. Perusteluna mainitaan taitava ja vaativa arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sekä laadukas toteutus.
Jätkäsaaressa sijaitseva rakennus perustuu Helsingin
kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n syksyllä
2009 järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailuun, jonka toimisto voitti ehdotuksellaan LightHouse.
Korttelin nurkalla nousee huipultaan valaistu torni, joka toimii alueen maamerkkinä ja pitkien kaupunkinäkymien päätteenä. Valkoisesta kuitubetonista valmistetut pitsimäiset julkisivuelementit tekevät
talosta kiinnostavan näköisen. Julkisivut muodostavat yhtenäisen ja läpihengittävän pintojen mosaiikin,
josta paljastuu eri tasoja eri tarkasteluetäisyyksiltä.
Julkisivuissa on käytetty kolmenlaista muottipintaa:
graafinen betoni, hiekkapuhallus ja hionta.
Arkkitehtitoimiston ja rakennuttaja ATT:n lisäksi
Betoniteollisuus ry palkitsi kohteen rakennesuunnittelijan, pääurakoitsijan ja betonielementtitoimittajat.
Rakennus lännestä.
ETELÄISET • SÖDRA 2015
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Kolmonen – kakkonen

kismittää
K
olmosen ratikan reitin muutos muutama vuosi
sitten oli epäonnistunut. Nyt ei kukaan tiedä,
millä pääsee mihinkin. Kolmonen on milloin
kakkonen, milloin kolmonen. Meille ne ovat
kaikki perinteisesti ”Kolmosia”. Kolmonen vie Kaivopuistoon, mutta niin vie kakkonenkin. Aseman pysäkillä saa juosta yli raiteiden katsomaan, mitä ratikassa lukee, ettei joudu Nordenskiöldinkadulle, jos
ei ole sinne menossa. Minne tämä kakkonen menee?
Onko tämä kakkonen nyt se kolmonen? Kuljettaja on
joskus yhtä ulalla kuin matkustaja.
Kolmonen-kakkonen kulkee kaiken lisäksi liian
harvoin, vain kuusi kertaa tunnissa. Sen vuorovälit ovat 10 minuuttia, kun nelonen, seiska ja kymppi

tulevat 5-6 minuutin välein. Kun odottaa kolmosta
Mannerheimintien Stockan pysäkillä, ehtii tulla kolme kymppiä ja pari kuutosta ennen kolmosta. Ja kun
seisoo Aleksin pysäkillä yliopiston kohdalla yrittämässä kotiin Ullanlinnaan, tulee kolme seiskaa ja
kolme nelosta ennen kuin pääsee kakkoseen.
Kolmosen vanha kahdeksikko- reitti oli perinteinen ja pysyvyydelläkin on arvonsa. Nykyään muutetaan linjoja surutta asukkaisen tarpeista ja tottumuksista välittämättä. Kismittää!
Riitta Kaaja

Kakkonen vie
Kaivopuistoon.
Kolmonen vie Kaivopuistoon
– tuliko selväksi?
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Valokatu

Ullanlinnan Yrittäjäyhdistyksen ja
Helsingin kaupungin yhteinen projekti

kuva: Jani Paasonen

E

räänä tammikuun pimeänä, sateisena iltana
kävellessäni Korkeavuorenkatua alas tuli
vastaan ilmassa roikkuvia valopyörylöitä,
kirkkaina ja kauniina pimeydessä leijaillen.
Selvisi, että tämä oli Ullanlinnan Yrittäjäyhdistyksen ry:n idea. Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko
Länsiluoto sekä eritoten sisustusarkkitehti Riikka
Steinberg ovat omalla ajallaan tehneet valtavasti
työtä, jotta LED-valokehät saatiin kaunistamaan
pimeitä katuja iloksemme. Kaupungin kanssa oli
lukematon määrä neuvotteluja ja lopulta saatiin
kymmenen lampun koeasennuslupa.
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Riikka Steinbergin mukaan tulevaisuuden suunnitelmana on saada lisää valorinkuloita eteläisen
Helsingin katujen yläpuolelle erilaisina ryhminä,
jos kokeilu onnistuu. Rahoitukseen etsitään apua
ja innostuneita kumppaneita. Eri tahot, esim. kauppiaat, voivat lunastaa oman rinkulan. Valokadun
ideassa on ollut ilahduttavinta yrittäjien ja kaupungin yhteistyö. On saatu jotain konkreettista aikaiseksi: valoa syksyn pimeyteen. Lisää tällaista yhteistyötä.
Anu Soots
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Helsingin johtajalääkärin vastaus
Viiskulman terveysaseman
tilanteeseen

19. tammikuuta saatu vastaus:
Hyvä Ulla Blomberg,
Kiitos palautteestanne ja ehdotuksestanne joka on sinänsä looginen. Valitettavasti se ei kuitenkaan toimi
positiivisella, vaan negatiivisella tavalla. Perusongelma pitkiin jonoihin on se, että vuoden 1992 jälkeen
terveydenhuollon panostus on mennyt erikoissairaanhoitoon: lääkärimäärässä mitattuna se on kasvanut 30 %, terveyskeskus noin 15 %. Terveyskeskuksen kasvu on mennyt neuvola- ja ikäihmisten palveluihin lainsäätäjän vaatimuksesta. Lopputulos on
avosairaanhoidon pitkät jonot.
Voisiko resursseja mitenkään tasoittaa terveyskeskuksissa? Lyhyen jonon asemilla on onnistuttu Hyvä
Potku -hankkeen monimutkaisessa kehittämisessä.
Niistä useimmat ovat pieniä asemia. Jos sieltä siirretään lääkäreitä isoille tai pitkien jonojen asemille,
niin lopputulos on, että kaikilla on pitkät jonot. Palataan alkupisteeseen!
Toimintakäytäntöjen muutos on vaativa, eikä
Hyvä Potku yksin riitä. Terveysasemilla on ongelman ratkaisemiseen kolme päälinjaa: saatavuutta parantava Hyvä Potku -hanke, sähköisten palveluiden
kehittäminen ja uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen mallin rakentaminen. Näillä keinoilla yritetään
korjata voimavarojen puutetta, koska resurssit vähenevät, eivät lisäänny. Keskeistä on tukea onnistuneita asemia ylläpitämään hyvä palvelukyky ja auttaa pitkien jonojen asemia parantamaan tilannetta.
16

kuva: Miki Wallenius/Yle

E

teläiset kaupunginosat ry:n puheenjohtaja lähetti kaupungille tiedustelun Viiskulman tilanteesta 8. tammikuuta. Tiedustelussa viitattiin
mm. Helsingin Sanomienkin toistuvasti raportoimaan vaikeaan tilanteeseen. Viiskulmassa joutuu
odottamaan vähintään 6 viikkoa lääkärinaikaa. Viime
vuonna oli voimassa myös kummallinen määräys, ettei lääkäriaikoja annettu joulukuun puolen välin jälkeen ennen tammikuuta. Kerättiin siis kaikki soitot
tammikuun alkuun, jolloin kukaan ei päässyt läpi puhelimella. Jos soitti tammikuun alkupäivinä, ensimmäinen vapaa lääkärinaika oli helmikuussa. Osalla
lääkäreistä ei ollut työaikoja tiedossa helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen, joten ei voinut saada mitään aikaa, vain kehotuksen soittaa uudestaan myöhemmin. Tämän alemmaksi ei palvelutasossa voi
mennä. Olemme yhdistyksessä huolissamme tilanteesta ja kuulleet mm. sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtajia syyskokouksessamme.
Ehdotin resurssien tasaamista terveyskeskusten
välillä, koska osassa tilanne on hyvä? Oheisesta vas- Risto Mäkinen, vs. terveysasemien johtajalääkäri
tauksesta päätellen apua ei ole näköpiirissä.

Toivomme asiakkailta pitkämielisyyttä, koska korjaamme hyvin vaikeaa perusongelmaa, kohta neljännesvuosisadan kestänyttä resurssivajetta. Yksittäisellä asiakkaalla on valinnanvapaus valita haluamansa
asema, jonka toteuttamisessa olemme kansallista linjausta joustavampia.
Ystävällisin terveisin
Risto Mäkinen, vs. terveysasemien johtajalääkäri
HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
Terveys- ja päihdepalvelut,
terveysasemat ja sisätautien poliklinikka
Toinen linja 4 C, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 310 42700, 040 664 7505
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Jatkokertomus nimeltä

Guggenheim

J

vaikutelma, että niin kaupunkilaiset kuin päättäjät
alkavat tunnustaa, ettei yksityiselle hankkeelle ole
muita rahoittajia kuin köyhä kotimainen julkinen
sektori. Mesenaatit ovat luvanneet kerätä vain Guggenheim-nimen käyttöön oikeuttavan lisenssin hinnan, nykykurssilla 26,4 miljoonaa euroa ensimmäisiksi 20 vuodeksi.
Guggenheimia on markkinoitu projektina, joka
toisi Helsingille kansainvälistä näkyvyyttä, kiinnostavaa taidetta, turisteja ja matkailuteollisuuden työpaikkoja. Syksyllä 2014 julkistetulla The Next Helsinki –rinnakkaiskilpailulla (www.nexthelsinki.org)
on samat lähtökohdat. Se kysyy, eikö Etelärannan
tontin käytölle tosiaan ole muita vaihtoehtoja kuin
joko Guggenheim tai säilyminen pysäköintipaikkana, kuten kuulee esitettävän. The Next Helsinki haastaa pohtimaan myös, millä muilla keinoin Helsingin
kansainvälistä profiilia ja kiinnostavuutta kulttuurikaupunkina ja matkailukohteena voisi lisätä, joko
Etelärannan tontilla tai jossakin muualla. On jännittävää nähdä, millaisia ideoita The Next Helsinki –
kilpailun kansainvälinen huipputuomaristo valitsee
esiteltäväksi huhtikuussa. Kilpailun määräaika päättyi maaliskuun alussa.
Käyty keskustelu auttaa toivottavasti tekemään
valistuneita päätöksiä. Ellei ole realistisia hankkeita,
ehdotan Etelärantaan rantabulevardia laitureineen ja
kaupunkipuistoa kahviloineen. Voimme jättää arvotontin tuleville sukupolville käyttöön, jota emme vielä osaa kuvitella. Pitää hyväksyä tosiasia, ettei kaupunki ole koskaan valmis. Mesenaattien rahat taiteelle, ei brändille!
Kaarin Taipale, TkT, kaupunkitutkija, mukana
kunnallispolitiikassa ja maakuntahallituksessa

kuva: Helsingin kaupunki, www.nexthelsinki.fi

okin aika sitten esiteltiin Guggenheim-rakennuksesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun
ykkösvaiheen tulokset. Jatkoon valittiin kuusi tiimiä, jotka toimittavat tarkemmat suunnitelmansa maaliskuussa. Tuomaristo valitsee voittajan kesäkuussa. Rakennetaanko taloa koskaan, on eri
asia.
Järjestäjien ajatus oli varmaan, että arkkitehtuurikilpailu nostattaisi uutta innostusta. Toisin kävi.
Kuten asiantuntijat olivat ennakoineet, hurjimman
wow-arkkitehtuurin aika on ohi. Kilpailuehdotusten
joukosta ei noussut monien ehkä odottamaa luonnosta rakennuksesta, joka poikkeaisi ympäristöstään jollakin häkellyttävällä tavalla, löisi heepnaadilla, kuten sanotaan. Päinvastoin, kuudesta jatkoon valitusta
ehdotuksesta kiinnostavimmat pyrkivät sulautumaan
alueen karheaan miljööseen. Ne voisivat pitää sisällään mitä hyvänsä toimintoja ja näyttävät enemmän
sataman rakenteilta kuin taidehallilta, jolla on brändi
muttei omaa taidekokoelmaa.
Kun voittanut ehdotus on valittu, sen pohjalta lasketaan arvioita rakennuksen investointi- ja käyttökustannuksista. Hankkeen ystävät käyvät kerjäämässä eduskuntavaalien jälkeen muodostettavalta hallitukselta rahaa, jota tuskin heruu. He tuovat varmaan
julkisuuteen konsulttien laskelmia, joilla pyritään
osoittamaan, miten pian sijoitus maksaa itsensä takaisin epäsuorilla verotuotoilla. Poikkeuksellista tässä tapauksessa on, että yleensä laskelmien oletetaan
perustuvan koviin faktoihin – esimerkiksi infrastruktuuri-investointien kohdalla tonttien myyntihintoihin
- eikä odotuksiin vaikkapa kansainvälisistä turistivirroista. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia tulee
aikaisintaan vuoden lopulla.
Julkisesta keskustelusta syntyy kuitenkin jo nyt
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Lapinlahti havahtumassa
horroksesta

kuva: Eric Pollock

Hankkeen vetäjä Jaana Merenmies luovuttamassa Lapinlahden
sairaala-alueen käyttö- ja kunnostusselvitystä apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäelle.

L

apinlahden entisessä sairaalassa on viime syksystä järjestetty monenlaisia tilaisuuksia Lapinlahden Lähde -hankkeen toimesta. Tavoitteena on herätellä vuodesta 2008 lähtien ”ruususen unta” nukkunutta sairaalaa uuteen kukoistukseen. Lapinlahden Lähde -hanketta on kehitetty ELYkeskukselta saadulla rahoituksella pilottihankkeena.
Jatkohakemuskin on jätetty. Hanke sai nimensä sairaala-alueella sijaitsevan oikean lähteen mukaan. Aikanaan lähteestä myytiin kaupunkilaisille juomavettä. Tulevaisuudessa Lapinlahden Lähde voi tarjota
kaupunkilaisille uudenlaista virkistystä, kertoo hanketta vetävä Jaana Merenmies. Suomen Mielenterveysseura vastaa hankkeesta. Lapinlahden lähde tarjoaa kaivatun toimintaympäristön yhteiskunnallisen
yritystoiminnan ja sosiaalisten innovaatioiden syntymiselle. Uusia kiinnostavia ideoita ovat muun muassa hostelli, Dialogue in the Dark -konsepti ja hyvinvointiyritysten keskittäminen Lapinlahteen. Suunnitteilla on myös mm. kahvila- ja ravintolatoimintaa,
työpajoja, yleinen sauna, tuotemyymälä ja museo.
Kuntoutusta työn avulla
Lapinlahden Lähteen toimijat työllistäisivät myös
vaikeasti työmarkkinoille pääseviä. Mielenterveystoimijoista Alvi ry järjestää jo alueella asumistoimintaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Järvinen
kertoo, että toimintaan kuuluu myös työllistäminen.
Kuntouttavassa työssä tehtävät jaetaan henkilökohtaisella ohjauksen avulla pienempiin osiin, jolloin
kullekin työtoiminnassa mukana olevalle löytyy toimintakykyä vastaavia tehtäviä. Lapinlahden remontointi ja myöhemmin myös muut toiminnat, voivat
tarjota töitä osatyökykyisille. Työllistämisen kautta
Lapinlahden toiminta tuo säästöjä kaupungille.
Oppilaitosyhteistyö
Hankkeessa on mukana kolme oppilaitosta. Amiedu
18

aikuisoppilaitos tuo rakennuksen kunnostamiseen
opiskelijoita opettajien ohjaamina. Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittaamisen ja mallintamisen instituutti antaa työlle vahvan tieteellisen
pohjan. Metropolia ammattikorkeakoulun kolmelle opiskelijaryhmälle Lapinlahden Lähde on tarjonnut työelämän kumppanuutta. Metropoliasta on tulossa mukaan myös kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin, liiketalouden sekä kunnostusrakentamisen
osaamista. ”Lapinlahti on Carl Ludvig Engelin suurimpia luomuksia, jonka tulevaisuutta merkittävänä
pääkaupungin palvelurakennuksena haluamme olla
turvaamassa”, sanoo Metropolian rakennustekniikan
lehtori, arkkitehti Eric Pollock.
Aloite kaupunginhallitukselle
Arkkitehdit Mustonen Oy:ltä on juuri valmistunut
Lapinlahden sairaala-alueen kunnostus- ja käyttöselvitys. Tapani Mustonen on palkittu ansioistaan
korjausrakentamisessa. Verkostoomme on lyhyessä
ajassa kertynyt huima määrä ammatillista osaamista. Teemme työtä saadaksemme Lapinlahden eläväksi osaksi kaupunkikulttuuria ja henkireiäksi tiivistyvässä pääkaupungissa, summaa Jaana Merenmies.
Lapinlahden Lähde on käynyt esittämässä suunnitelmansa kaikille Helsingin valtuustoryhmille. Osa
valtuutetusta on tehnyt ryhmäaloitteen, jonka tavoitteena on saada Lapinlahden Lähteen toiminta käyntiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Katja Liuksiala
www.lapinlahdenlahde.fi
www.facebook.com/lapinlahdenlahde
Lapinlahden Lähteen nettisivuilta löytyy adressi
hankkeen tukemiseen
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kuva: Eiran aikuislukio

Koulutus kuuluu kaikille

E

iran aikuislukio on yksi suurimpia lukio-opetusta tarjoavia kouluja Suomessa. Touko Voutilaisen koulusäätiön ylläpitämässä yksityisessä koulussa opiskelee vuosittain noin 3000
opiskelijaa.
Eiran aikuislukion perustajan, rehtori ja kasvattaja Touko Voutilaisen ajatus oli, että koulutus kuuluu
kaikille. Hän käynnisti luokattoman kurssimuotoisen
lukion ja iltakoulun. Uudistukset mahdollistivat joustavan lukio-opiskelun aikuisena. Voutilaisen periaate
ohjaa edelleen Eiran aikuislukion toimintaa. Opiskeluvaihtoehtoja on useita ja jokainen opiskelija voi valita niistä omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaan sopivimmat. Vaihtoehtoja ovat lukio, yksittäiset
lukion kurssit, maahanmuuttajan peruskoulu, englanninkielinen High School ja suomen kielen kurssit.
Opetusta on päivisin ja iltaisin. Lukion voi suorittaa
myös kokonaan verkossa opiskellen.
Monen ikäiset ja taustaiset opiskelijat ja opettajat
tekevät Eiran aikuislukiosta aidosti monikulttuurisen
koulun. Eiran aikuislukion kahden toimipisteen ympärillä eteläisessä Helsingissä vallitseekin mukava
tunnelma ja koulussa tuntuu olevan aikuinen tekemisen meininki.

Tilavuokrausta
Eiran aikuislukion Laivurinkadun toimipiste toimi
keväällä 2014 europarlamenttivaalien äänestyspaikkana. ”On hienoa, että koulun tiloja voidaan hyödyntää lähialueen asukkaiden hyödyksi” kertoo palvelupäällikkö Sami Kuivalainen. Koulun opetustilat ja
auditoriot soveltuvat myös erilaisten kokousten tai
koulutusten järjestämiseen. ”Tiloja vuokrataan yhden illan kokouksista aina viikon mittaisiin koulutustapahtumiin” Kuivalainen toteaa.
Eiran aikuislukion molempien toimipisteiden yhteydessä toimii Sodexon kahvila-ravintola, josta saa
monipuoliset eväät pieneen tai isompaan nälkään.
”Poikkea kahville tai syömään, palvelemme kaikkia
asiakkaita, vaikka toimimmekin koulun tiloissa” toivottaa tervetulleeksi Sodexon palvelupäällikkö Marianne Junnila.
Eiran aikuislukio
Laivurinkatu 3 ja Iso Roobertin katu 20 - 22, 2. krs
www.eira.fi

Liity jäseneksi – tue asukasyhdistyksen toimintaa!

Eteläiset Kaupunginosat ry –Södra Stadsdelarna rf on yhdistys, jonka toimialueena on Eira, Hernesaari, Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Munkkisaari, Punavuori ja Ullanlinna.
Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää alueemme viihtyisänä ja mielenkiintoisena asuin-, palvelu- ja työpaikka-alueena.
Seuraamme alueemme kehittämistä ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan suunnitteluun sekä vaikuttamme päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa ehdotuksiin. Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin virkamiesten sekä mm. muiden asukasyhdistysten kanssa. Lisäksi tiedotamme alueemme tapahtumista.
Liity jäseneksi lähettämällä osoitetietosi yhdistyksen sähköpostiin yhdistys@etelaiset.fi.
Yhdistyksen nettisivujen kautta voi myös liittyä jäseneksi www.etelaiset.fi
Saat postiamme ja jäsenmaksulomakkeen.
Vuonna 2015 jäsenmaksu on 23 €/henkilö tai 50 €/yhteisö.
Tervetuloa mukaan!
ETELÄISET • SÖDRA 2015
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Hyvä eteläisten kaupunginosien asukas!

Tervetuloa kuuntelemaan uuden kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta
vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen tervehdystä ja
kysymään ajankohtaisista asioista.
Tiistaina 21.4.2015 klo 18.00 Eiran aikuislukion auditorio, 3 krs. sali 304,
Laivurinkatu 3.
Tilaisuuden jälkeen käsittelemme yhdistyksemme sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kahvitarjoilu.

Bästa invånare i de södra stadsdelarna!

Välkommen att lyssna på vår nya biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki,
med ansvar för stadsplanering och fastighetsväsendet,
och ställa frågor kring aktuella ämnen.
Tisdagen den 21.4. kl. 18.00 i Eira vuxengymnasiets auditorium, 3. vån. sal 304,
Skepparegatan 3.

Kuva: Pertti Nisonen

Efter tillställningen behandlas ordinarie ärenden för vårmötet för vår förening.
Kaffeservering

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

