Kapteeninkatu 11
- Ensimmäiset sata vuotta 1901 - 2001

Sokean miehen
elämäntyö
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Kapteeninkatu 11 on
sokean miehen elämäntyö

Vuorenlinnan eli nykyisen As.Oy Kapteeninkatu 11:n historia on jo sadan vuoden pituinen. Talon kohtaloista vastasi ensimmäiset
50 vuotta talon rakennuttanut Herman Walentin Schalin. Hänen muistoaan ja talon
henkeä on vaalinut hänen nuorin poikansa
Olavi Schalin, joka on toiminut taloyhtiön
isännöitsijänä vuodesta 1950 lähtien.
Tämä julkaisu on Kapteeninkatu 11:n Tehtaankatu 9:n - Vuorimiehenpuistikko 8:n
eli alkuperäiseltä ”työnimeltään” Vuorenlinnan historiikki, vaikkakaan ei perinteisessä mielessä. Julkaisu kertoo lähes yhtä paljon Herman Schalinista itsestään kuin hänen

talostaan. Schalinin vaikutus on nimittäin
ollut niin hallitseva talon historiassa, että
hänen persoonaansa olisi ollut mahdoton
sivuuttaa. Schalin tunnettiin kansan suussa
kutsumanimellä ”Sokea Schalin” tai ”Kaivopuiston patruuna”.
Herman Schalin oli 12-vuotiaasta lähtien
täysin sokea, joten Vuorenlinnan ensimmäisiltä 50 vuodelta on tallella hyvin vähän
asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa.
Historiikki perustuu pääasiassa Olavi Schalinin haastatteluihin vuoden 2000 aikana.
Helsingissä 18.5.2001
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Herman Walentin Schalin
sokeasta mökkiläisen pojasta
kivitalon omistajaksi
Herman Walentin Schalin syntyi
12.1.1865 mökkiläisen poikana Ilmajoella. Hänen lapsuutensa oli niin köyhä, että hänen äitinsä kiersi nälkävuonna 1867 lapsineen talosta taloon
kerjäämässä ruokaa. Kuusivuotiaana
H.W. Schalin sairastui tulirokkoon,
jonka seurauksena hän oli 12-vuotiaana täysin sokea. Hän kävi kotikuntansa Ilmajoen taloudellisella
avustuksella Kuopion sokeainkoulun,
josta valmistui luokkansa priimuksena
pianonvirittäjäksi 20-vuotiaana ja
muutti Helsinkiin.
Schalin teki Helsingistä käsin
opintomatkoja ainakin Ruotsiin ja
Saksaan. Hänen maineensa pianonvirittäjänä levisi laajalle, joten hän sai
mestaripianisteilta kutsuja virittämään
konserttiflyygeleitä esimerkiksi Pietariin. Useimmat matkansa hän teki yksin, joten sokeus ei ollut hänelle este.
Schalinin matkustelua helpotti se, että
hän opetteli ruotsin kielen, mutta
venäjän kielestä hän kieltäytyi.

Alkupääoma taloon
pianoja myymällä
H.W. Schalin oli yhteistyössä Oskar
Merikannon kanssa. He asuivat samassa huoneessa Uudenmaankadulla
ja perustivat yhteisen pianomakasiinin
1885 Eteläesplanadille. Merikanto oli
mukana tosin vain vuoden. Schalin sanoi hänestä: ”Merikanto on erinomainen säveltäjä, mutta huono liikemies.”
Schalin keräsi alkupääoman talonsa rakentamiseen myymällä ympäri
Suomea pianoja ja muita soittimia.
Liiketoimintansa edistämiseksi hän loi
lähes koko maan kattavan myyntiedustajaverkoston. Hänellä oli muun
muassa tunnetun saksalaisen Bechsteinin flyygelien edustus Suomessa.
Rahaa oli kertynyt vuosisadan vaihteeseen mennessä noin 150.000 markkaa. Hyvän menestyksen salaisuutena oli muun muassa se, että moni
pietarilainen osti pianonsa tai flyygelinsä Helsingistä. Saksalaisen pianon tulli oli nimittäin huomattavasti
korkeampi Pietarissa kuin Helsingissä. Helsinki oli osa Venäjää, joten

Albert Gebhardtin maalaus ystävästään H.W.Schalinista. Taulun vasemmassa
reunassa on omistuskirjoitus: “à mon ami Herman Schalin 1893”.
Suomen ja Pietarin välissä ei tullia
tarvinnut maksaa.
Kapteeninkatu 11:n talon lisäksi
hän omisti elämänsä aikana pari maatilaa ja talvisodan syttyessä viisi kivitaloa, joista kolme jäi Viipuriin. Hänen omistuksessaan oli lyhyen aikaa
myös niin sanottu Primulan talo Mannerheimintien varrella Stockmannin
tavarataloa vastapäätä, ensimmäisen
maailmansodan aikana talo Vuorimiehenkatu 5 ja vuosina 1938-51
Keravan suurin asuin-liiketalo Valtatie 17. H.W. Schalin kuoli 89-vuotiaana 23.2 1954.
Vuonna 1987 ilmestynyt De Blindas Vänner - Sokeain Ystävät ry:n his-

toriikki kuvaa H.W. Schalinia harvinaiseksi persoonallisuudeksi, jonka
elämäntietä viitoitti horjumaton luottamus ja usko itseensä sekä yksityisyritteliäisyyden voimaan. Hän ei ollut yksinomaan etevä liikemies, vaan
myös monitietoinen, kuivaa joskin
osittain pistävää huumoria viljelevä,
lujatahtoinen kulttuurihenkilö, jota
sokeus ei estänyt olemasta keskipisteenä kaikkialla, missä hän liikkui.

Hallitseva
persoona
Herman Schalin oli hallitseva persoona niin kotonaan, omassa talossaan
kuin missä tahansa seurassa, missä
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kompromissiin, jonka mukaan H.W.
Schalinin piti ottaa yksi alivuokralainen, jonka hän sai itse valita.

Lapsiaankin kohtaan
erittäin kova

Herman Walentin Schalinin passi vuodelta 1919.
hän vietti aikaansa. Hänen suosikkiravintolansa oli 1900-luvun alussa
Gambrini, mutta myös Kämpissä häntä nähtiin silloin tällöin.
Kämpissä Schalin istui joskus samassa seurassa kuin Jean Sibelius.
Schalinista ja Sibeliuksesta ei kuitenkaan koskaan tullut ystäviä. Schalin oli
hyvin tarkka rahasta ja Sibelius oli tyypillisenä taiteilijana usein vähissä
varoissa. Schalin tokaisikin kerran
Sibeliukselle huomattuaan laskunsa
kohtuuttoman suureksi nauttimaansa
virvokemäärään nähden: ”Minä ryyppään omilla rahoillani. Ryyppää sinäkin omillasi.”
Säveltäjämestari Otto Kotilainen
oli jo 1910-luvulla Schalinien perhetuttava. Kerran herrat olivat juhlineet
reippaasti Gambrinissa. Kotilainen letkautti jotain alentavaa Schalinin omistamasta talosta. Tämä loukkasi Schalinia niin syvästi, että herrat joutuivat
käsikähmään. Schalinin käteen osui
välienselvittelyssä ravintolan eteisen
seinältä suuri peili. Käsivoimiltaan
vahvana miehenä hän repäisi peilin seinältä ja heitti sen yli koko eteisen. Seurauksena oli putkareissu, josta hänen
vaimonsa sai käydä lunastamassa herrat vapaiksi. Herrojen ystävyys ei tapahtumasta kolhiintunut.
1930-luvulla herraseura tapasi kokoontua lähes päivittäin Kapteeninkatu 11:n talossa ravintola Sea Horsessa
pelaamassa pajatsoa. Mukana oli usein
muiden muassa yli-insinööri, myöhemmin vuorineuvos Hugo Malmi,
Imatran Voiman luoja, joka oli Olavi
Schalinin kummisetä. Joskus harvoin
seuraan tuli mukaan myös pääministerinä lyhyen aikaa vuonna 1944 vaikuttanut Antti Hackzell.

Ministerikin sai
kuulla kunniansa
Herman Schalin oli niin hallitseva henkilö, että talon vuokralaiset paria poikkeusta lukuunottamatta suorastaan
pelkäsivät häntä. Hän ei ”kumartanut”
ketään ja esiintyi aina omalla nimellään niin, että vastapuoli tiesi kenen
kanssa oli tekemisissä. Vuokranantajalle myrkkyä olleen vuokrasäännöstelyn aikana säännöstelystä vastaavat
virkamiehet saivat kuulla kunniansa ja
arvion heidän kyseenalaisesta henkisestä tilastaan.
Kerran Schalin soitti puhelimella
silloisen valtioneuvoston ministerille
Yrjö Murrolle, jonka vastuualueisiin
vuokrasäännöstely kuului. Schalin ilmaisi kantansa selvin sanoin, jolloin
Murto ilmoitti lopettavansa keskustelun. Tähän Schalin vastasi: ”Kuulkaa,
herra Murto, kun minä puhun teille, te
kuuntelette!” Ja ministeri kuunteli.
Kun Schalin oli selvittänyt säännöstelyn typeryyttä ja sen toteuttajien
henkisiä kykyjä ymmärtää kiinteistönomistajien mahdollisuuksia selviytyä
vuokrasäännöstelyn sidonnaisuuksista, hän päätti keskustelun napakasti: ”Saatanan lankkuvaras.”
Vuokrasäännöstelykaudella olisi
huoneistossa pitänyt asua yhtä monta
ihmistä kuin huoneistossa on huoneita. Schalin asui kuitenkin seitsemän
huoneen asunnossaan kotiapulaista
lukuunottamatta yksin. Kun tarkastaja tuli selvittämään tilannetta, Schalin
haukkui tämän niin pahasti, ettei tämä
uskaltanut tulla sisään. Seuraavalla
kerralla tarkastajat kysyivät asioiden
tilaa Olavi Schalinilta, kun ”vanha herra on niin häijy”. Lopulta päästiin

Myöskään omiin lapsiinsa Schalinilla
ei ollut isällistä vaan lähinnä kurinpitäjän suhde. Vasta sotien jälkeen lapset uskalsivat puhutella isäänsä. Esimerkiksi ruokapöydässä ei saanut puhua ja ruoan jälkeen piti kiittää kädestä pitäen. Lapsiaan kohtaan hän oli
erittäin kova, mutta ei käynyt koskaan
heihin kiinni. Lapset eivät saaneet koskaan taskurahaa. Olavi Schalin muistaa tehneensä jo kuusivuotiaana talossa lumitöitä sekä heittäneensä halkoja
kellarin luukuista taskurahojensa
eteen.
Sota oli vedenjakaja Olavi Schalinin itsenäistymisessä. Hänen isänsä
purki katkeruuttaan sodan lopputuloksesta sanomalla sodasta kotiin palaavalle pojalleen: ”Olisit jäänyt rintamalle, kun Viipurikin meni.” Schalinilta
jäi kolme taloa Viipuriin. Olavi Schalin sanoo, että hän tunsi isänsä sen
verran hyvin, ettei tällaisesta purkauksesta tarvinnut pahoittaa mieltään.
”Isäni piti isänmaastaan niin paljon,
että olisi olut valmis uhraamaan sen
puolesta oman poikansakin”, Olavi
Schalin toteaa.

Helsinki vuonna 1900
Helsingissä asuva todellinen väestö 7. tammikuuta 1900 oli 93 217
Naisenemmistö eli sataa miestä
kohti oli naisia 114
Paljasjalkaisten helsinkiläisten
osuus todellisesta väestöstä 32,3 %
Helsingissä asuvien pääkieli:
- Suomi 50,7 %
- Ruotsi 42,5 %
- Venäjä 4,7 %
- Saksa 0,8 %
- Muu tai tuntematon 1,3 %
Luku- ja kirjoitustaitoisten osuus:
Miehistä 75,7 %, Naisista 73,8 %
Asuntoja oli yhteensä 17 951
Asumistiheys 209 henkilöä 100
huonetta kohti
Lämmitettäviä rakennuksia oli yhteensä 3837
Kivitalojen osuus oli 27,4 %
Yksikerroksisten osuus oli 63,5 %
(Helsingin kaupunginarkisto)
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Talo sai alkunsa myttyyn
menneestä kosinnasta
Vuosisadan vaihteessa Helsingissä oli
alle 100 000 asukasta. Kaupunkiin
muutti jatkuvasti uutta väkeä, sillä
teollistuminen oli nopeata. Kun
Vuorenlinnan taloa rakennettiin, kaupungin asutuksen eteläraja oli nykyisten Roobertinkatujen tienoilla, mutta
juuri vuosisadan vaihteessa asutus alkoi levitä etelään päin.
Koko Tehtaankadun eteläpuoli oli
kaavoitettu teollisuusalueeksi, mikä
selittää kadun nimen. Vuosisadan vaihteessa kaavaa muutettiin ja alue varattiin asunnoille. Näihin aikoihin oli
muotiin tulossa keskieurooppalaisen
jugend-tyylin suomalainen muunnelma, jota Kapteeninkatu 11:kin edustaa.
Mistä H.W. Schalin sai ajatuksen
niin suureen hankkeeseen, kuin kivitalon rakentamiseen? Päätös talon rakentamisesta oli kypsynyt vuosien
myötä, mutta toteuttamisen ajankohta
viipyi. Schalin on itse kertonut, että
lopullisen sysäyksen antoi hänen
naisseuralaisensa, joka oli tokaissut
vastaukseksi kosintaan: ”Ei taloa, ei
naimisiin!” Tästä suuttuneena H.W.
Schalin hankki tontin Tehtaankadun ja
Kapteeninkadun kulmasta vuonna
1900. Kun talo oli valmis, kyseinen

naisseuralainen oli nyt pyrkimässä talon emännäksi. Siihen Schalin vastasi: ”Minulla on nyt talo, joten en minä
sinusta enää välitä.”

Tontti kaupungilta
38.912 markalla
Helsingin kaupungilta ostetun tontin
n:ro 9, korttelissa 127, VII kaupunginosassa hinta oli 38.912 markkaa. H.W.
Schalin halusi juuri tämän tontin, vaikka koko korttelissa ei ollut vuosisadan
vaihteessa rakennettuna yhtään taloa.
Syitä tontin valintaan oli useita. Ensinnäkin Korkeavuorenkadusta ja
Kapteeninkadusta puhuttiin tulevina
liikekatuina. Toiseksi meren läheisyys
miellytti häntä. Tärkeä tekijä oli myös
vireillä ollut hanke raitiovaunulinjan
vetämisestä Tehtaankadulle, mikä olisi tarkoittanut toteutuessaan talon arvon kohoamista.
Schalin sai talonsa päärahoittajaksi
Nordiska Aktiebankin, joka myönsi
hänelle 375.000 kultamarkan lainan.

Viisi miestä ja kaksi
hevosta
Talon rakentaminen alkoi 18.5.1901,
jolloin tontille tuli viisi miestä ja kaksi hevosta. Rakennusajasta ei valitet-

H.W.Schalinin Bechsteinilta saama
liikekirje vuodelta 1912.
tavasti ole tallella kovin paljon tietoa.
Tontti oli tiettävästi kaavoitettu nelikerroksiselle rakennukselle.
Miten sitten on mahdollista, että
talossa on viisi kerrosta? Tämä selittyy sillä, että talosta laadittiin kahdet
piirustukset, yhdet viranomaisille ja
yhdet työkuviksi. H.W. Schalin arvioi
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ihan oikein, ettei ”ylimääräistä” kerrosta purateta pois, kun talo on valmis.
Sakot tästä piti kuitenkin maksaa.
Schalin oli vain tokaissut ylimääräisestä kerroksesta rakennustarkastusviranomaisille: ”Kappas vaan, rakennusmestari on tulkinnut piirustuksia
väärin.”
H.W. Schalinin sokeus vaikutti
luonnollisesti hänen ja arkkitehti Usko
Nyströmin väliseen työnjakoon. Rakennuttaja vaati kaikesta tarkat suulliset selostukset, mutta jätti ulkonäölliset seikat arkkitehdin harkinnan varaan. Päämääränä oli, että talo rakennetaan herrasväkivuokralaisille, mikä
määräsi pitkälti rakentamisen tason.
Tähän aikaan ei asunto-osakeyhtiöitä
juuri ollut, vaan Helsingin kerrostalot
olivat suurimmaksi osaksi yksityisten
talonomistajien vuokrataloja.
Näin korkean talon rakentaminen
ei ollut vuosisadan vaihteessa ihan tavallinen työ. Tästä kertoo myös se, että
vastaavana mestarina toiminut Emanuel Aalto pelästyi sen verran pahasti
meinattuaan pudota jyrkältä katolta,
että hän muutti talon valmistumisen
jälkeen Kuopioon rakentamaan matalampia taloja.
Kun rakentaminen alkoi, tontin
eteläkulmassa oli syvä vesikuoppa ja
takana korkea kallio, joka louhittiin
käsiporalla. Töissä oli rakennusvaiheessa tiettävästi jopa 100-150 henkeä.
Naisten tehtävänä oli muun muassa
kantaa tiiliä.
Kattoon liittyi eräs rakennuttajan ja
arkkitehdin välinen erimielisyys. Nyström oli piirtänyt katosta hyvin monimuotoisen ja näyttävän, kuten se on
edelleenkin. H.W. Schalin sanoikin
hänelle: ”Katto tulee maksamaan yhtä
paljon kuin koko muu talo”. Katto tehtiin kuitenkin Nyströmin suunnitelmien mukaan.
Onneksi näin tehtiin, sillä vielä
1920-luvulla ilma oli niin puhdasta,
että kattoikkunoista saattoi pimeän
vuodenajan selkeinä iltoina erottaa
Tallinnan valot. Samoista ikkunoista
oli suora näköyhteys Lauttasaareen.
Talon vastakkaisella puolella nyt olevaa korkeata taloa ei ollut vielä silloin
peittämässä näköalaa.
Arkkitehti Nyström korosti talon
julkisivujen kauneutta erilaisin kivistä tehdyin kuvioin. Myös varsinaista
seinärappausta on käytetty taitavasti
hyväksi. Esimerkiksi Tehtaankadun
puoleisten ikkunoiden väliseen rappaukseen on osittain ensimmäisessä,
mutta etenkin toisessa kerroksessa

Urakkasopimus 4.7.1901 kallion louhinnasta ja perustuksien tekemisestä.

muovattu taiteellisesti lehtipuita, joita
ohikulkija ei helposti huomaa. Auringonpaisteessa nämä kuviot tulevat selvemmin esille ja antavat seinälle erityisen kauniin ilmeen.
Nyström piirsi huoneiston A9 itselleen. Huoneisto poikkesi eräiltä osin
muista saman linjan huoneistoista.
Nyström asui tosin talossa vain lyhyen aikaa.

Tiilet tuotiin
Virosta
Talon rakennusmateriaaleista on jäljellä sen verran tietoa, että tiilet tuotiin
laivalla Virosta, puutavara Suolahden
sahalta ja suuri osa kiviaineksesta
louhittiin omalta tontilta. Rakennustarvikkeiden kuljetus oli helppo järjestää, kun tontti sijaitsi lähellä meren
rantaa. Laivat pääsivät Kapteeninkadun päähän Merisatamaan, josta tarvikkeet kuljetettiin perille hevosilla.

Emanuel Aallon palkkakuitin pohjana
käytettiin H.W.Schalinin Nuotti- ja
Soittokonekaupan lomaketta.
Talon tontti oli alun perin kalliopohjainen, mutta epätasainen. Tontin
eteläpäässä sijainnut lammikko täytettiin tontin pohjoisosasta louhitulla kivellä. Kiveä jouduttiin tuomaan myös
muualta, muun muassa Fabianinkadulta, sillä oman tontin kivet eivät riittä-
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“Taksvärkkilista” 6.12.1902.

neet talon perustuksiin ja lammikkokuopan täyttämiseen. Perustuksiin
meni tiettävästi kiveä yhteensä 1.400
kuutiometriä.
Talon korkeasta tasosta kertoo se,
että kaikissa asunnoissa oli alusta alkaen vesiklosetti. Ajan kuvaan kuului
se, ettei palvelusväki saanut käyttää
näitä, vaan heille oli pihan perälle rakennettu puinen ”piikojen pikkula”.
Samassa rakennuksessa oli myös talon pesutupa. Palvelusväki ei myöskään saanut käyttää kadun puoleisia
porraskäytäviä, niin sanottuja paraatirappuja, vaan heidän piti kulkea pihan
puolelta keittiön portaiden kautta.
Talossa oli alusta alkaen siis vesijohdot ja viemärit sekä myös sähköt
ja kaasuverkosto. Tiettävästi rappukäytävissä oli kaasuvalot ainakin alakerrassa.

Talo on edelleen tontun
suojeluksessa
Kapteeninkatu 11 on ollut sata vuottansa hyvässä suojeluksessa. Olavi
Schalin kertoo nimittäin 5-6-vuotiaana ”nähneensä” vintillä talon tontun.
Hänen mukaansa talo on edelleen tämän tontun suojeluksessa. Tonttu, jonka oleskelupaikka on edelleen Schalinin tiedossa, on myös taannut talon
ainutlaatuisen hengen.

Julius Tallbergin kauppalasku 19.1.1903.

Usko Nyström,
Kapteeninkatu 11:n arkkitehti
Virroilla 1861 syntynyt Usko Nyström on suomalaisen jugend-arkkitehtuurin tunnetuimpia nimiä. Hänen näyttävin luomuksensa on Imatran Valtionhotelli, mutta myös Helsingissä on
useita hänen suunnittelemiaan taloja.
Vuonna 1888 polyteknillisestä
opistosta arkkitehdiksi valmistunut
Nyström syvensi tietojaan ja taitojaan
Keski- ja Etelä-Euroopassa valtion
apurahan turvin 1890-luvun alussa.
Palattuaan hänet kutsuttiin polyteknilliseen opistoon antiikin arkkitehtuurin sekä piirustuksen opettajaksi. Tämän lisäksi hän kirjoitti artikkeleita
tietosanakirjaan ja opetti Ateneumissa ornamentiikkaa ja tyylioppia.
Vuonna 1894 Nyström perusti arkkitehtitoimiston kahden muun arkkitehdin, Vilho Penttilän ja Albert
Petreliuksen kanssa. Toimiston työn tuloksia on rakennettu Kapteeninkatu
11:n lisäksi Pietarinkadulle, Katajanokalle ja Kruununhakaan. Myös
Kampissa ja keskustassa on Nyströmin piirtämiä taloja, muiden muassa
niin sanottu Koiton talo.
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Vapaussota oli talon
alkuvuosien suurin tapahtuma
Talon alkuvuosista ei ole paljon kerrottavaa, sillä asiakirjoja eikä muutakaan kirjallista aineistoa ole löydetty.
Rakennustyöt valmistuivat marras-joulukuussa 1902. Ei ole tietoa siitä, kuka
oli talon ensimmäinen asukas. Toinen
asukas oli merikapteeni Victor Bockström perheineen. Kun hän muutti
15.11.1902 huoneistoon C 28, portaikossa ei vielä ollut kaiteita. Onnettomuuden välttämiseksi merikapteeni
joutui muuton yhteydessä kantamaan
tyttärensäkin viidenteen kerrokseen.
Bockströmin perhe, lähinnä tytär
asui huoneistossa aina vuoteen 1956
asti. Vanhemmat olivat kuolleet aikaisemmin. Perheen suojeluskuntaan
kuuluneen pojan punaiset hakivat tämän kotoaan sairasvuoteelta vuonna
1918. Hänet vietiin Tähtitornin mäelle, jossa hänet ammuttiin lääkäri Paul
v. Bonsdorffin estämisyrityksistä huolimatta.
Talossa oli alun perin vain kaksi
myymälähuoneistoa Kapteeninkadun
puolella nykyisen ravintolan ja C-portaan välissä. Pohjakerroksen asuinhuoneistoja muutettiinkin liikehuoneistoiksi niin, että vuonna 1915 oli
viimeinenkin nykyisistä liikehuoneistoista muutettu uuteen käyttöönsä.
Talon alkuvuosien vuokralaisista
osa oli korkea-arvoisia venäläisiä upseereita. Talossa asui muun muassa
Venäjän Itämeren laivaston Helsingin
laivastoaseman komentaja, ruhtinas
Tšerkask ja hänen lähin miehensä,
komentajan apulainen, paroni A. von
Mirbach.

Schalinin talo valkoisten
tukikohtana
Suomen vapaussota vaikutti talon historiaan merkittävästi. Koko kaupunginosassa oli vain neljä taloa säilynyt
valkoisten hallussa. Schalinin talo oli
eräänlainen valkoisten tukikohta. Talossa piilotteli 23 suojeluskuntalaista
eri huoneistoissa.
Talon huoneistossa B19a oli myös
asevarikko. Huoneistossa asui tällöin
englannin kansalainen, joka tosin oli
sodan aikana Englannissa, eivätkä punaiset halunneet tunkeutua asuntoon,
joka oli vieraan vallan edustajan hallinnassa. Huoneistossa oli piilotettuna

Kapteeninkadun ja Vuorimiehenpuistikon kulma ennen Sea Horsen aikaa. (Kuva
Suomen Rakennustaiteen Museo, kuvaaja Nils Wasastjerna)
169 kivääriä, yli sata pistoolia ja lisäksi
23.000 ammusta sekä käsipommeja,
joista Schalin oli kuljettanut huomattavan osan pitkän turkkinsa alla keskikaupungilta Kapteeninkadulle. Sokeaa miestä ei osattu epäillä aseiden
kuljettajaksi.
Punaiseksi osoittautunut kotiapulainen paljasti Schalinin, jota tultiin
hakemaan ammuttavaksi. Hänen vaimonsa säilytti malttinsa ja sai kuitenkin hakijat luopumaan aikeistaan kysymällä: ”Miten sokea mies voi tehdä
vastarintaa?” Tämä tehosi, vaikka
Schalin oli käytännössä ainakin talon
henkinen johtaja.
Vapaussodan aikana taloon tehtiin
myös yksi hyökkäys. Punaiset hyökkäsivät B-rappuun vallatakseen koko
talon. Viidennestä kerroksesta heidän
päälleen pudotettiin kranaatin tapainen
käsipommi, jonka seurauksena yksi
mies kuoli ja 3-4 haavoittui, mikä riitti lopettamaan valtausyrityksen. Pommi vaurioitti pahasti alakerran huoneis-

tojen ovia, varsinkin huoneiston B11
ovea, joka jouduttiin osittain uusimaan.
Eräänä päivänä, kun punaiset kiertelivät pahoissa aikeissa Kapteenin- ja
Tehtaankadun risteystä, Schalinin ruokasalin ikkunasta ammuttiin naispuolinen punasotilas vastapäisen talon,
Tehtaankatu 22:n jalkakäytävälle.
Punaiset vuorostaan ampuivat
kiväärillä Tehtaankadun kansakoululta
Schalinien asunnon ikkunasta sisään.
Luoti meni salin ja ruokasalin välisestä oviaukosta ruokasalissa olevan irrallisen astiakaapin oven ja takaseinän
läpi. Tapahtumahetkellä kaappia oli
järjestämässä Schalinin perheen lastenhoitajana ollut H.W. Schalinin käly,
jonka korvan ohitse luoti suhahti.
Kun punaisten hyökkäys ei onnistunut, taloa aiottiin ampua Korkeavuorenkadulta tykeillä. Niitä oltiin jo tuomassa asemiin, mutta tulitoiminta jäi
vain aikeeksi, sillä saksalaiset tulivat
Helsinkiin samana päivänä.
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Kapteeninkatu 11 selvisi
sodista vähin vaurioin
Kapteeninkatu 11 ei kärsinyt suuria
vaurioita talvi- ja jatkosodassa. Talvisodan aikana talolle ei tapahtunut mitään vahinkoa, mutta jatkosodassa,
helmikuun 6. päivänä 1944 sen viereen Kapteeninkadulle putosi yksi
pommi. Pommi putosi lähemmäksi
kadun toisella puolella olevaa taloa,
minkä takia naapuritalon julkisivu kärsi pahoja vaurioita.
Kapteeninkatu 11:sta menivät rikki kaikki kadunpuoleiset ikkunat ja Cportaan ulko-ovi. Ovesta irronneet
puuleikkaukset onneksi löytyivät keväällä ehjinä lumihangesta. Löytyneet
koristeet upotettiin lopulta uuteen
oveen. Myös saman portaan huoneistojen ulko-ovet vaurioituivat räjähdyksen paineesta. Lisäksi ulkoseiniin tuli
vähäisiä halkeamia ja ulkokattoon reikiä.
Tämä helmikuun yö oli ainoa kerta, kun Herman Schalin suostui menemään pommisuojaan. Suojassa hän
totesi pommin räjähdyksen aiheuttaman tärähdyksen seurauksena: ”Kyllä
nyt kellarin katosta lähti pölyt.”
Talon ikkunat saatiin uusituksi
kohtuullisen nopeasti. Korjausten aikana ei lasittomissa huoneissa voinut
asua kovien pakkasien vuoksi. Schalin nukkui tämän ajan turkki päällä
kylpyammeessaan.
Seinien halkeamien korjaaminen
kesti pitkään, kun saatavilla ei ollut
materiaaleja eikä työvoimaa. Tarkkaa
tietoa vahinkojen suuruudesta ei ole,
mutta kokonaishinta oli noin 680.000
- 700.000 silloista markkaa. Sotavahinkoyhdistys korvasi vahingoista
vähän yli 450.000 markkaa.
Eräänä päivänä sodan aikana Schalin kuuli, miten sirpaleet löivät hänen
asuntonsa yläpuolella olevalle katolle. Hän kiipesi erinomaisen paikallisvaistonsa ja rohkeutensa turvin sokeudestaan ja 79 ikävuodestaan huolimatta yksin jyrkälle katolle, ja manaili alas
tullessaan: ”Nyt ne saatanan ryssät tekivät reikiä minun kattooni.” Tämäkin
episodi kertoo osaltaan siitä, että talo
oli Schalinille kaikki kaikessa.

Lumihangesta ehjinä löytyneet C-portaan pommituksessa rikkoutuneet ulkooven puuleikkaukset istutettiin uuteen oveen.
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Talo
muutettiin
asunto-oy:ksi
vuonna 1951

Sodan jälkeinen vuokrasäännöstelykausi koitui raskaaksi vuokra-asuntojen omistajille, niin myös Kapteeninkatu 11:n omistaminen H.W.
Schalinille. Tässä vaiheessa hän teki
lahjakirjan, jossa osa huoneistoista
lahjoitettiin De Blindas Vänner Sokeain Ystävät ry:lle. Talo muutettiin samalla asunto-osakeyhtiöksi.
Paperilla toimenpide oli yksinkertainen, mutta talon historiassa se
oli rakentamisen jälkeen suurin
muutos. Entisistä vuokra-huoneistoista tuli kerralla omistushuoneistoja. Schalin lahjoitti tässä vaiheessa yhdistykselle 21 huoneistoa. Yhdistys omistaa tällä hetkellä talossa
26 huoneistoa eli noin puolet talon
huoneistoalasta, 2.465 taloyhtiön
4.826 osakkeesta. Suuri osa lopuista
huoneistoista myytiin vähän kerrallaan vuosien mittaan.
Samassa yhteydessä Asunto
Osakeyhtiö Kapteeninkatu 11:ksi
nimetty yhtiö sai ensimmäisen ja
toistaiseksi ainoan isännöitsijänsä,
Herman Schalinin pojan, Olavi
Schalinin (s.1920). Yhtiön yhtiöjärjestys hyväksyttiin 28.8.1951 ja
se vahvistettiin 4.9.1951. Perustava
yhtiökokous pidettiin 7.11.1951 ja
yhtiö rekisteröitiin kaksi päivää
myöhemmin. Perustavan yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi professori Ilmari Caselius.

Korjaustöitä on te
Talonomistaja Schalin piti hyvää huolta talostaan. Tuhlailua hän ei sietänyt
missään muodossa. Kerran rauhan aikana, kun jalkakäytävälle kerääntyneet
lumivallit kohosivat liian korkeiksi,
poliisi tuli siitä huomauttamaan. Schalin suuttui nuoren poliisimiehen huomautuksesta niin, että hän tokaisi:
”Haistakaa hananne, ei siellä mitään
lunta ole.” Poliisi poistui vastauksesta
nolona, ja lumi ajettiin pois vasta sitten, kun kinokset olivat kasvaneet niin
korkeiksi, että ne häiritsivät Schalininkin mielestä talon arvokkuutta.
Kapteeninkatu 11:sta taloa on korjattu jatkuvasti kautta vuosikymmenien. Viime vuosikymmeniä on leimannut jatkuva korjaustoiminta tai oikeastaan restaurointi. Etenkin porraskäytävien näyttävät koristemaalaukset
on pidetty moitteettomassa kunnossa.
Samoin on huolehdittu A-portaan
kerrostasanteiden kuvioista ”Vapahtajan jalanjäljet” ja porrashuoneen
sisäovien puukoristeista ”Elämän
puu”.
Joitakin poikkeuksiakin on, sillä
julkisivujen rappaus ja ikkunat ovat
vielä alkuperäiset. Ikkunoiden puutavara on tuotu Suolahden sahalta. Satavuotias puu-aines on niin hyvälaatuista, ettei ikkunoiden vaihtaminen
ole edessä vielä pitkään aikaan.
Ikkunoiden kunto tarkistettiin
1990-luvun alussa ja katselmuksen
pitäjä ilmoitti tällöin: ”Tavataan taas
90 vuoden kuluttua.” Ikkunoiden uusiminen olisi hyvinkin kallis toimenpide, sillä ikkunat pitäisi suurimmaksi osaksi teettää käsityönä. Sitä paitsi,
kunkin kerroksen ikkunat ovat erilaiset.

Ullakkoasuntoja ja
piharakennus 1920-luvulla
Ensimmäisten kahden vuosikymmenen aikana korjaus- ja muutostyöt keskittyivät myymälähuoneistojen muutoksiin. 1920-luvulla tehtiin suuria
uudistuksia. Herman Schalin oli kymmeniä vuosia aikaansa edellä, sillä hän
rakennutti jo vuonna 1924 talon ullakolle kolme pientä asuntoa. Nykyisin-

C-porta
hän nämä ullakkoasunnot ovat suurta
muotia.
Talon piharakennus valmistui
vuonna 1923. Arkkitehtuuritoimisto
Kauno S. Kallion suunnitteleman kaksikerroksisen rakennuksen yläkerrassa on alusta alkaen ollut asuntoja. Alakerros oli aluksi puusepän verstaana.
Sitten tiloihin muutti leipurinliike, jonka erikoisuutena olivat Viipurin
rinkelit. Leipurinliikkeen lopetettua
tiloihin muutti suutarin verstas. Alakerran tilat jaettiin 1930-luvulla väliseinällä kahdeksi asunnoksi. Vuonna
1933 myös yläkerran tilat muutettiin
kahdeksi asunnoksi. Nyt nämä asunnot on yhdistetty yhdeksi asunnoksi,
joka on tällä hetkellä talonmiehen
asuntona.
Schalin seurasi tarkkaan piharakennuksen rakentamista. Hän kävi
yksinkin yläkerran rakennustelineillä
valvomassa työn edistymistä. Uhkarohkeudesta oli seurauksena, että
tasapainoillessaan telineillä hän astui
tyhjään ja putosi. Kerrosten puolivälissä oli kaksi rinnakkaista parrua lähellä toisiaan. Schalin putosi niiden
väliin ja jäi riippumaan niiden varaan
kainaloistaan. Pari työntekijää riensi
irrottamaan hänet vaarallisesta tilanteesta. Hänellä ei ollut auttajilleen
muuta sanottavaa kuin: ”Olisitte
pesseet kätenne ennen kuin koskitte
minuun. Nyt paitani likaantui.”

Talon e
mäisen
portaa
hankin
mus vu
1932.
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hty läpi vuosikymmenien

aan interiööriä. (ylh. ja alh.)

ensimn eli Ban hissin
ntasopiuodelta

Piharakennus nykykunnossaan ja yksityiskohta pihan seinältä.

Tehtaankadun ja Kapteeninkadun kulman luonnonkivikoristelu on koko Helsingin kauneimpia.
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Näkymä talon pohjoispuolelta Vuorimiehenpuistikon suunnalta.
Vuonna 1926 maalattiin B-portaan
ala-aulan seiniin maalauksia Helsingin
näkymistä:
1.
2.
3.
4.

Vanha helsinkiläinen rakennus
Pitkäsilta
Kansallismuseo
Suomen Sokeritehdas
(Tontilla on nyt Oopperatalo)
5. Kaivohuone
6. Uunisaari
7. HSS:n purjehduspaviljonki
8. Klippan
9. Särkän linnake
10. Piperin puisto Suomenlinnassa
Porraskäytävien maalaukset uusittiin ”tauluja” lukuun ottamatta 1930luvulla. Talon kaikista maalaustöistä
vastasi monien vuosikymmenien ajan
Maalausliike Yrjö Pilvi. Pilven poika,
Eino Pilvi (nykyisin talousneuvos) oli
mukana talon maalaustöissä 9-vuotiaasta lähtien eli vuodesta 1914 aina
1970-luvulle asti.
Eino Pilvi oli Herman Schalinin
”luottamusmies. Hän oli erittäin rehellinen ja kertoi sokealle kiinteistön
omistajalle, mikä sopii mihinkin. Hän
osasi hoitaa asioiden esittelyn taitavasti, sillä hän tiesi, että päätös tulee kuitenkin lopulta Schalinilta. Pilvi maalasi 21-vuotiaana B-portaan hienot taulut vuonna 1926.

B-portaan ovi on vielä alkuperäinen.

Hissit ja keskuslämmitys 1930-luvulla
Talon modernisoiminen alkoi 1930luvulla vaikka vuosikymmenen alkuun
osui pula-aika. Pulavuodet olivat kiinteistöjen omistajillekin raskasta aikaa.
Kapteeninkatu 11:ssä oli vuonna 1931
yhteensä 17 huoneistoa tyhjillään
koko talven. Vuokratuloja ei näistä
kertynyt, mutta huoneistoja piti lämmittää kakluuneilla, kun keskuslämmitystä ei vielä ollut. Lämmityk-

Kyläsepän taidetta A-portaan ovessa.
sestä samoin kuin siivouksesta vastasi Aina Jäntti, joka muutti pulavuosien jälkeen taloon. Hän teki talossa uskollisesti erilaisia siivoustöitä noin 30
vuoden ajan.
Ensimmäinen hissi rakennettiin talon B-portaaseen vuonna 1932. Kaksi
muuta hissiä saatiin vuonna 1935.
Vuonna 1933 taloon tehtiin keskuslämmitys, jonka suunnitteli Vesijohtoliike Onninen ja valvojana oli rakennusmestari Emanuel Ikäläinen.
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B-portaan “taidegalleriaa”.

H.W. Schalin seurasi keskuslämmitystöitä tarkoin. Eräässä vaiheessa ei lämpöputken asennuspaikka ollut hänen mielestään oikea. Työnjohtaja ilmoitti, että työpiirustusten mukaan oikea paikka on ”tämä ja tämä”.
Schalin otti aina kodin ulkopuolella
mukanaan olleen kävelykeppinsä, mittasi seinää ja ilmoitti, että putken oikea paikka on ”tässä” eli vajaa puoli
metriä sivussa aiotusta paikasta. Työpiirustukset katsottiin uudestaan, jolloin ne todettiin tältä osin virheellisiksi. Sokean miehen keppinsä avulla
määrittämä paikka oli oikea.

Eino Pilven taideteoksia B-portaan ala-aulassa. Tässä maisema Klippanilta.

Putkien uusiminen
alkoi 1950-luvulla
Sitten olivatkin edessä sotavuodet,
joista talo selvisi suuremmitta vaurioitta. Pian sodan jälkeen talo täytti
50 vuotta ja edessä oli väistämättä suuriakin korjaustöitä. 1950-luvulla talon
sähköt muutettiin vanhasta 120 voltin
jännitteestä nykyaikaiseen 220 volttiin. Tämä edellytti muun muassa
nousujohtojen uusimista.
1950-luvun vaihteessa aloitettiin
vesi- ja viemärijohtojen uusiminen,
olihan talo jo lähes 60-vuotias. Työt
teki Vesijohtoliike E.A. Kanerva ja
myöhemmässä vaiheessa muiden muassa Airaksisen Vesijohtoliike.
Kun talon pohjaviemäriä purettiin,
sen alta löytyi kirkasvetinen lähde,
jonka vesi todettiin hyvänmakuiseksi.
Kaupunki ei kuitenkaan salli alueellaan lähdeveden käyttöä. Tämä on tietysti järkevää, sillä pohjavedessä on
kaupunkialueella omat riskinsä.

Myös A-portaan koristemaalaukset
ovat alkuperäisen mallin mukaisia.

Myös maalaustöitä tehtiin runsaasti. Pihanpuoleiset seinät maalattiin
1957, ikkunanpuitteet 1959, jolloin
myös parvekkeiden ovet uusittiin. Dporras maalattiin samana vuonna.
Maalaustöistä vastasi taas Maalausliike Yrjö Pilvi omistajanaan Eino Pilvi.

F-porras oli alunperin “piikojen porras”, mikä selittää paraatiportaita
vaatimattomamman ilmeen

Televisio tuli taloon 1960luvun alussa
Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen
jatkui 1960-luvun ja 1970-luvunkin
puolella. Vanhanaikainen hajotuskaivo
poistettiin käytöstä ja talon viemäriverkko yhdistettiin kaupungin verkostoon suoralla liitoksella 1990-luvulla.
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Julkisivudetalji Vuorimiehenpuistikon
puolelta.

Talon julkisivut ovat alkuperäiset. Helsingissä ei ole kovin monta vanhempaa näin hyvin säilynyttä rapattua julkisivua.
Keskuslämmityksessä luovuttiin
vanhasta koksi- ja hiilijärjestelmästä.
Talo liittyi kaupungin kaukolämpöverkkoon 31.8.1965.
Lohjan Pelti ja Kaide Oy uusi talon peltikaton 1964-65. Työ kesti kahdeksan kuukautta ja oli asiantuntijoiden mukaan eräs kaupungin vaativimmista kattotöistä. Katto maalattiin uusimisen jälkeen vuonna 1969. Piharakennuksen tasakatto uusittiin 1968.
Kaasujohtojen uusiminen aloitettiin E-portaasta 1966 ja töitä jatkettiin
niin, että piharakennuksenkin kaasujohto uusittiin 1968. Työ oli piharakennuksen osalta hankala, sillä alakerroksen lattiat piti eräiltä osin avata,
jotta johtojen vaihto olisi ollut mahdollista.
1960-luvun vaihteessa televisio
teki tuloaan suomalaiskoteihin. Tämän
takia taloon jouduttiin asentamaan
antenniverkko vuosikymmenen alus-

sa. Nousujohtojen asennuksessa käytettiin hyväksi käytöstä poistettuja
hormeja. Jo tätä ennen Frenco Radion
myymälässä oli yksi TV, joka toimi
omalla antennillaan.
Vuonna 1962 sähkönousujohdot
uusittiin niin, että putkitus upotettiin
portaikkojen seiniin. Samassa yhteydessä seiniin upotettiin myös puhelinverkon putkitukset. Oy Helsingin
Sähkötyö uusi samalla myös talon
sähköpääkeskuksen. Tässä vaiheessa
myös ullakolle asennettiin sähköjohdot.
Osa puhelinkaapeleista siirrettiin
ulkoseiniltä portaikkojen puhelinputkistoihin. Loput siirrettiin 1972. Myös
talon puhelinkeskus uusittiin täydellisesti, ja keskuksen paikkaa muutettiin.
Vuonna 1966 pihalle merkittiin
neljä maksullista autopaikkaa.

Hissit uusittiin
1970-luvulla
Kadunpuoleiset parvekkeet uusittiin
kaiteita lukuun ottamatta kokonaan
vuonna 1971. Työn teki Rakennusliike Hugo Wuorio.
Hissikoneistot uusittiin osittain
kokonaan ja osittain peruskorjattiin
1972-74. Tässä yhteydessä jouduttiin
lain asettamien velvoitteiden mukaan
myös korottamaan hissikuilujen suojaverkkoja. Samalla maalattiin A-porras.
D-porras maalattiin 1976.
Pihanpuoleiset ulkoseinät maalattiin 1974. Samassa yhteydessä poistettiin seinien pinnassa kulkeneet vanhat puhelinjohdot. Pihan portti uusittiin talousneuvos Eino Pilven piirustuksien mukaan. Rakennustarkastusviranomaiset antoivat tunnustuksensa
portista, joka oli säilyttänyt alkuperäisen tyylinsä.
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“Vapahtajan jalanjäljet” A-portaan
kerrostasanteella.

Vuonna 1975 tehtiin tuuletushormien perusteellinen puhdistus ensimmäisen kerran talon historiassa. Samana vuonna maalattiin E-porras ja uusittiin sähköjohdot.
Vuoden 1944 pommitukset olivat
aiheuttaneet vähäisiä halkeamia julkisivujen rappauksiin. Korjatut halkeamat olivat vuosikymmenien kuluessa
eräiltä osin avautuneet. Halkeamat
korjattiin uudestaan kesällä 1978.

1980-luku oli
rauhallista aikaa
1980-luvulla korjaustoiminta oli edellisiä vuosikymmeniä huomattavasti
rauhallisempaa, olihan suuret peruskorjaukset jo tehty. Pihan ulkoseiniä
paikkakorjailtiin ja maalattiin 1984.
Samassa yhteydessä uusittiin pihanpuoleiset parvekkeet kaiteita lukuunottamatta.
Samana vuonna eli 1984 talo liitettiin HTV:n kaapeliverkkoon. Satelliittiaikaan siirtyminen toi mahdollisuuden katsoa peräti 20 eri TV-kanavaa.

Talon peltikatto on monimuotoisuudessaan kaupungin hienoimpia.

“Talon tontun” asuma-aluetta talon
vintillä. Vintille saatiin sähköt vasta
1960-luvun alussa.

F-portaan luonnonkivi- ja tiilimuurauksia kellarissa.

1980-luvulla maalattiin myös kadun puoleisten ikkunoiden puitteita ja
tehtiin vähäisiä vesijohtojen ja viemäreiden uusimisia. Vuosikymmenen
toisella puoliskolla maalattiin D-porras. Maalauskustannuksista vastasivat
poikkeuksellisesti porraskäytävän
huoneistojen osakkaat.

sessa noudatettiin pieteettisen tarkasti
alkuperäistä maalausta. C-portaan
maalaus noudatti samaa ilmettä kuin
porrasta toista kertaa maalattaessa
vuonna 1914. Työt teki Maalaamo
Wuorio Oy. Myös pihan ulkoseinät
maalattiin.
Erikoisuutena voi myös mainita,
että talvi 1998-99 oli lumitöiden osalta talon historian kallein. Lumitöihin
meni yhteensä 73.187 markkaa eli 7,4
prosenttia vuoden kokonaishoitokustannuksista.
Vuoden 2000 puolella tehtiin lähinnä vähäisiä korjaus- ja huoltotöitä.
Lisäksi syksyllä Esko Nurmisen
Maalaamo Oy maalasi E-portaan.

1990-luvulla keskityttiin
korjaus- ja huoltotöihin
1990-luvun korjaus- ja huoltotöihin
kuuluivat peltikaton maalaus 1993
sekä neljän eri porraskäytävän maalaaminen. B-porras maalattiin 1992, Cporras 1994, A-porras 1998 ja F-porras 1999. A- ja B-portaan maalaami-
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Talon kymmenen
myymälähuoneistoa

Tehtaankadun puoleiset
myymälät:

Kapteeninkadun puoleiset
myymälät:

Myymälä I

Myymälä III

1920-luvulta alkaen myymälässä I
Tehtaankadun puolella oli pitkään kangas- ja lyhyttavaroita myyviä liikkeitä. 1950-luvulta vuoteen 1997 huoneistossa oli liike Eila Niemi. Tästä
lähtien siinä on ollut lastenpuoti BamBam ja koriste-esineitä myyvä Maruselli.

Myymälässä oli 1920-luvun alkupuoliskolla useita vuosia Silmälasiliike
Sylvan. Vuosikymmenen lopulla
Kansallis-Osake-Pankki perusti Kaivopuiston haarakonttorinsa tähän huoneistoon. KOP siirtyi 1930-luvun alussa kadun toiselle puolelle valmistuneeseen taloon. Tämän jälkeen huoneistoon tuli Uuden Suomen haarakonttori. Sen toiminta loppui 1950-60lukujen vaihteessa. Tämän jälkeen
huoneistossa oli vaatetusliikkeitä ja
antiikkiliike. Vuodesta 1988 alkaen
myymälässä on toiminut kiinteistönvälitysliike Centrocasa.

Myymälä II
Tässä huoneistossa oli 1920-luvulta
lähtien pääasiassa erilaisia vaatetusliikkeitä ja 1950-luvulta alkaen muotiliikkeitä. Kauimmin on toiminut
Muotiliike Anna-Liisa Kuukka (hattukauppa) 1950-luvulta 31.12.1990 asti.
Huoneistossa on vuodesta 1993 alkaen toiminut Ullanlinnan Sähkö Oy.

Myymälä IV
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen
myymälässä oli vuosikymmenien ajan
Pauligin kahvikauppa. Sotien jälkeen
huoneistossa toimivat Viipurista muuttanut Heitto Oy:n sekatavarakauppa,
vaatetusliike, kauneushoitola Blue
Dream ja tähänkin huoneistoon laajentanut Centrocasa. Tämän jälkeen vuorossa oli Legendaarinen Kirjakauppa
ja lopulta edelleen toimiva suunnittelutoimisto Ars Bureau Oy.

Myymälät V ja VI
Tiloissa oli 1920-luvulla ravintola
Verus, joka meni konkurssiin 1930luvun alun pulavuosien aikana. Myymälät V ja VI erotettiin toisistaan väliseinällä, jonka jälkeen niissä toimi
useita erilaisia yrittäjiä. Sotien jälkeen
tulivat Oinosen Kenkäkauppa ja
Jalkinekorjaamo ja kenkäkauppa
Kalossi-Kolo (1974-88) sekä huone-
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kaluliike La Cabane (1988-93). Mainitun vuoden jälkeen myymälässä V
on toiminut Kauneus- ja Soft-laserhoitola Terttu Thomé.

Myymälä VII
Myymälässä oli monta vuotta Elannon
rohdoskauppa sekä sen jälkeen yksityinen rohdoskaupan pitäjä. Vuonna
1953 Helsingin Säästöpankki avasi
konttorin, joka yhdistettiin myöhemmin myymälään VI ja sen takana olevaan tilaan VIa, entisen ravintola
Veruksen keittiöön. Pankki siirtyi
1988 Vuorimiehenkadulle. Huoneiston
vuokrasi huonekaluliike La Cabane,
joka toimii edelleen tiloissa VI, VIa ja
VII.

Tehtaankadun ja Kapteeninkadun kulma vuonna 1958. Vielä tässä vaiheessa
kulman myymälähuoneistossa oli Uuden Suomen haarakonttori. (Kuva Suomen Rakennustaiteen museo, kuvaaja Asko Salokorpi)

Myymälä VIII
Alkuvuosina myymälässä oli eri alojen pienyrittäjiä, muun muassa Hansenin kampaamo. Myöhemmin tiloissa on ollut pari urheiluvälinekauppaa,
antiikkiliikkeet Sarvikuono ja Brocante Antiques sekä vaatetusliikkeitä.

Myymälä X
Myymälässä X sijaitsee ravintola Sea
Horse, josta kerrotaan tarkemmin seuraavalla aukeamalla.

Muut huoneistot
Myymälä IX
Helsingin Meijerin maitokauppa, oli
huoneistossa kauan. Vuosina 1951-91
myymälässä toimi laajalti tunnettu
radiokorjaamo Frenco-Radio. Sittemmin tiloissa oli muun muassa sisustusliike Lilla-Willan. Vuonna 1999
myymälähuoneistot VIII ja IX yhdistettiin ja niihin muutti kangastavaroita
myyvä Pikku-Palmu, jonka nimi muutettiin vuonna 2001 Marickeniksi.

Varsinaisten myymälähuoneistojen lisäksi talossa on ollut muutakin yritystoimintaa. 1920-luvulla rakennetussa
piharakennuksessa oli puusepän verstas, leipurinliike ja suutarinverstas,
ennen kuin tilat muutettiin asunnoiksi.
Talon A-portaassa eli Tehtaankadun puolella oli vuosisadan alussa pieni sairaala. Sairaala käsitti yhden huoneiston ensimmäisessä kerroksessa ja
kaksi huoneistoa toisessa eli yhteensä

12 huonetta. Tämän yksityisen sairaalan nimestä ei valitettavasti ole jäänyt
merkintöjä talon asiakirjoihin, eikä siitä myöskään löydy tietoja viranomaisten arkistoissa.
Huoneistossa A3 oli vuosina 194179 Eiran sairaalan sairaanhoitajien
asuntola. Huoneistossa asui kerrallaan
5-6 hoitajaa.
Huoneistossa B11 toimii Arkkitehtitoimisto Sari Roiha ja taiteilija Kimmo Kaivannon ateljeehuone. Osassa
huoneistoa B13-13a toimi 1930-luvun
alusta alkaen aina vuoteen 1989 asti
Havemanns Röntgenfirma. Talon kellarissa on kaksi työhuonetta ja yhdeksän erikokoista varastoa.
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Sea Horse aloitti jo
vuonna 1934
Helsingin vanhimpia samassa paikassa ja samalla nimellä
toimineita ravintoloita
Vuosisadan alussa, vuonna 1904 yhdistettiin alakerran asunnot C 21 ja osa
D31:stä, joiden ikkunat avautuivat
Vuorimiehenpuistikkoon päin. Yhdistetyn huoneiston takaosassa asuttiin ja
etuosassa otettiin vastaan asiakkaita.
Räätälimestari Nieminen piti huoneistossa räätälinverstasta, ja asui perheineen takaosassa. Hänen jälkeensä tiloihin muutti antiikkiliike, jonka omistaja oli syyrialainen. Vuonna 1934 tiloihin perustettiin ravintola Sea Horse.
Sea Horse on eräs Helsingin vanhimmista samassa paikassa ja samalla nimellä toimineista ravintoloista.

“Hyppy aikaan ennen
crosskitcheniä”
Seuraavassa Helsingin Sanomien
Nyt-viikkoliitteen ravintola-arviointi
Sea Horsesta:

Sea Horse on hämmentävän “aito”. Se on kuin aikahyppy kuvitteelliseen suomalaiskapakkaan epämääräisessä menneisyydessä, aikaan ennen
crosskitcheniä, kohderyhmiä ja tupakkalakia.
Aika on pysähtynyt remontoimattoman näköiseksi viime vuonna
uudistetussa tilassa. Univormuun pukeutunut portsari laskee kanssamme
kepeää, miehekästä leikkiä. Valkoisiin
paitoihin ja mustiin mekkoihin pukeutuneet tarjoilijattaret ovat ystävällisiä
viattoman poissaolevalla tavalla.
Vierailuiltamme asiakaskunta on
kuin taitavasti valikoitu joukko statisteja mustavalkoisessa elokuvassa.
Joukko isokokoisia miehiä syö lihaa,
juo olutta ja nauraa. Nurkkapöydän
hyvin pukeutunut rouva on väsähtänyt
viinilasinsa äärelle. Loosissa istuva

nuorukainen toljottaa tuoppinsa
taittavaa viistettä ja kauhoo suuhunsa valtamerihöyryn kokoista pyttipannuannostaan. Hän nostaa päätään vasta, kun ravintolaan pelmahtaa
lauma riehakkaita opiskelijoita.
Kanta-asiakkaat hakevat rauhalliseen tahtiin olutta tiskiltä, jonka
tupakkavalikoimaa koristaa neljä riviä punaista Norttia. Olo on kuin
teemapuistossa, jonka konsepti on Sea
Horsen mainoslauseen tapaan “Suomalaista ruokaa ja kulttuuria vuodesta
1934”.
(Helsingin Sanomat 31.3.2000)
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Satavuotisjuhlien
saatteeksi
Kapteeninkatu 11 – Tehtaankatu 9 eli Vuorenlinna
on sadasta ikävuodestaan
huolimatta säilynyt elinvoimaisena ja sekä ulkoasultaan että hengeltään arvokkaana. Sen kuntoa voi kuluneesta, monivaiheisesta
vuosisadasta huolimatta pitää hyvänä.
Tekniikan kehitystä on
talossa seurattu ja uutta tekniikkaa on otettu käyttöön
nopeasti. Talo oli tiettävästi
kaupunginosassaan neljäs
rakennus, joka siirtyi koksilämmityksestä kaukolämpöön. Kaapelitelevisioverkkoon liittymisessä talo näytti
esimerkkiä naapureilleen.
Kuluvan vuoden aikana
käynnistyvän digitaali-TV:n
edellyttämät asennustyöt on
jo aloitettu.
On myös pidettävä huolta siitä, että talon kunto säilyy. Kapteeninkatu 11:n rakennuttajan, H.W. Schalinin
periaatetta on syytä noudattaa tänäkin päivänä:
”Talo on pidettävä kunnossa, mutta turhuuksiin ei saa
tuhlata”. Tästä pitänee
myös ”talon tonttu” huolta.
Satavuotiaalle talolle voi
toivoa hyvää ja pitkää ikää.
Toivotaan myös, että vuonna 2101 silloista merkkipäivää viettävät asukkaat antavat kotitalolleen yhtä suuren
arvon kuin sen nykyiset
asukkaat.
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Rakennettu 1901-1902
Rakennuttajana Herman Schalin
Suunnittelijana arkkitehti Usko Nyström
Tilavuus 32.850 m

3

Huoneistoala 4.981 m2
asunto-osakkeita 4.826 m2
taloyhtiöllä 155 m2
Asuntoja 38 kpl
A-portaassa 10
B-portaassa 9 + 1 toimistohuoneisto
C-portaassa 8
D-portaassa 5
G-portaassa 4 + talonmiehen asunto
H-portaassa 1
Liikehuoneistoja 10 kpl
Tehtaankadulla 2
Kapteeninkadulla 7
Sea Horsen ravintola
Asunto Osakeyhtiö Kapteeninkatu 11 perustettiin 1951
yhtiöjärjestys hyväksyttiin 28.8.1951
yhtiöjärjestys vahvistettiin 4.9.1951
perustava yhtiökokous pidettiin 7.11.1951
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajat:
Varatuomari K.K. Kankaanranta 1951-65
Lääk. tri Gunnar Brandt 1965-69
Oikeusneuvosmies Holger Boije 1969-78
Rovasti Tapio Tähtinen 1978-87

-

Hammaslääkäri Pertti Calonius 1987-88
Rovasti Tapio Tähtinen 1988-94
Dipl. ekonomi Ture Tähtinen 1994–

Taloyhtiön pitkäaikaisia toimihenkilöitä:
Isännöitsijänä valtiot. maist. Olavi Schalin 1950Kirjanpitäjänä siht. Liisa Caselius 1952Talonmiehenä pisimmän ajan pariskunta Harald ja
Anna Westerberg 1959-82
Taloyhtiön pitkäaikaisimpia, ei vakituisessa työsuhteessa
olleita työntekijöitä:
Maalarimestari, talousneuvos Eino Pilvi 1914 lähtien 1970-luvulle asti
Lukkoseppä A. Salonen 40 vuotta
Siivooja Aina Jäntti noin 30 vuotta
Isä Rolf ja poika Kaj Boström 1952Talossa asuneita ja asuvia tunnettuja kansalaisia:
Pääjohtaja Werner Weckman, Suomen ensimmäinen
olympiavoittaja, raskaan keskisarjan painissa Ateenan ”välikisoissa” 1906 ja Lontoon kisoissa 1908.
Weckman asui talossa 1930-luvulla.
Suomen Kansallisteatterin maineikas näyttelijätär
Helmi Lindelöf asui talossa 1920 ja -30-luvuilla.
Vuorineuvos Hugo Malmi, Imatran Voiman luoja,
asui talossa 1920-luvulla
Taiteilija, kuvanveistäjä ja taidemaalari Kimmo
Kaivanto on asunut talossa vuodesta 1991.
Eversti Alexander Procopé, valkoisen kaartin komentaja asui talossa 1920-luvulla.

Historiikin tekstit, kuvat ja ulkoasu: Arto Rautiainen

Painojussit Oy, Kerava, 2001

Kapteeninkatu 11

Tehtaankadun ja Kapteeninkadun kulma vuonna 1960. (Kuva Suomen Rakennustaiteen museo, kuvaaja Pertti Ingervo)

