
 

SYMBOLIKÄVELY KATAJANOKALLA 9.8.2022  

 
 

Näe kotikaupunkisi ja kotikorttelisi uusin silmin. Rakennukset kertovat, jos niitä osaa lukea. Symbolitutkija 

Liisa Väisänen opastaa kaupunginosakävelyitä kesällä 2022 ja viimeisenä vuorossa on Katajanokka. Kuinka 

usein sanommekaan, jos seinät osaisivat puhua. Ne todella osaavat. Me vain emme osaa kuunnella niitä. 

 

Alustava ohjelma: 

 

 Katajanokan historia on mielenkiintoinen. Se kehittyi slummista hienoksi asuma-alueeksi hyvin 

 lyhyessä ajassa. Nykyisin Katajanokka on Helsingin kuuluimpia jugend-alueita. Jugend 

 arkkitehtuuri on todellista symbolien kulta-aikaa. Tällä kierroksella me emme vain tyydy 

 ihailemaan talojen hienoja julkisivuja, vaan lepakot ja sammakot saavat selityksensä. 

 Tutustumme myös Katajanokan vanhaan vankilaan. 

 

 

09.08. tiistai 

Klo 10:00 Kokoontuminen Katajanokalla osoitteessa Rahapajankatu 1. Tässä osoitteessa sijaitsee upea 

 Dementjeffin Kiwikartano, joka on Katajanokan vanhin asuintalo. Uusrenessanssityylisessä 

 talossa vuodelta 1885 oli Helsingin ensimmäinen sähkövalaistus. Jatkamme kävelykierrosta 

 Laivastokadun kautta Luotsikadulle 

 

 Kauppiaankadulla näemme julkisivuissa frontoneja eli päätykolmioita sekä tornierkkereitä. 

 Samalla kadulla sijaitsee upea linnamainen Gesellius, Lindgren ja Saarisen suunnittelema 

 Olofsborgin jugend-talo. Se on saanut vaikutteita Olavinlinnan pyöreistä torneista. Talo on 

 usein äänestetty kärkipäähän Helsingin kauneimmasta jugendtalon tittelistä. 

 

 Satamakadulla sijaitsee vihreäksi rapattu Aeolus-talo. Nimi tulee kreikan mytologiasta 

 tarkoittaen tuulen kuningasta. Julkisivussa on torneja, erkkereitä ja päätykolmioita.   

 Reitin varrella näemme jyhkeitä puuovia koristeellisine takorautaheloineen. Vyökadulle ja 

 Laivastokadulle näkyvä, jyrkkään rinteeseen rakennettu Wellamon talo erottuu kaarevine 

 päätyineen ja pikkutorneineen.  

 

 Lounas Hotelli Katajanokan Linnakellari -ravintolassa. Entiseen Helsingin lääninvankilaan 

 kunnostetussa hotellissa teemme vankilakierroksen ja näemme museosellin. 

 Kävelykierroksen pituus n. 1,8 km. Retki päättyy n. klo 13:30. 

 

 

 

Hinta 20 henkilöä   15 henkilöä 

 53 €/henkilö   57 €/henkilö 

 

 

 

Hintaan sisältyy: 

 - opastettu kävelykierros Katajanokalla 

 - vierailu museosellissä  

 - opastettu vankilakierros 

 - lounas, sis. vesi 

 - arvonlisävero 

 

 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita.  



 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 

tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-

aineallergiat viimeistään kaksi viikkoa ennen matkaa.   

 

 

 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Kehräsaari A 212, Tampere 

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 

Puh. 0440 477 070 

KKV 2107/06/Mj 
 

 

 


