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Kirvesmiehet rakensivat 
itselleen oman talon 
Vellamonkatu 7-9:n Asunto 
Oy:n syntysanat lausuttiin 17. 
11. 1957 HTY :n talon huonees
s~ numero 39 klo 19.00 alka
neessa kokouksessa. Kokoon
Jcutsujina oli ryhmä kirvesmie

--hiä. Tämä ammattiryhmä oli jo 

muutaman vuoden haaveillut 
omasta asuntoyhtiöstä. Ko
kouksen puheenjohtajaksi valit
tiin Uuno Pylkkänen ja sihtee
riksi Sulo Hurskainen. Pöytä
kirjan tarkastajiksi tulivat Kau
ko Mattila ja Väinö Salminen. 

-0 Perustettavaan rakennustoi
mikunta.µi valittiin: Uuno Pylk
känen, Matti Hermunen, Esko 
Ahonen ja Sulo Hurskainen. Ta
loudenhoitajaksi valittiin Matti 
Hermunen ja tilintarkastajiksi 
rakennusmestarit Veikko Norro 
ja ICalevi Rasinkangas. Toimi
kunnalle annettiin oikeus hank
kia asiantuntija-apua tonttiasioi
den ym. hoidossa . . Ast1nto-osa
keyhtiölle asetettiin alkupääoma
tavoite juoksevien asioiden hoi
tamiseksi. Toimikunta valtuutet-

. tiin järjestelemään asioita, joita 
oli paljon ja monenlaisia, eri vi
rastojen kanssa. 

Oli saatava tonttivaraus kau
pungilta, alueella asuvilta puuta
lon omistajilta oli ostettava ra
kennusoikeus ja hankittava 
asunnot puutalojen asukkaille. 
Asuntojen osoittaminen onnistui 
vain virallista tietä eli hJU!töpää-

töksen kautta. Tehtävä ei ollut 
helppo, mutta yhtään asukasta ei 
häädetty kadulJe, vaan kaikki 
saivat asunnon. Asuntotilanne ei 
Helsingissä ollut tuolloin sen pa
rempi kuin tänäänkään. 

Kokemuksesta voin sanoa, et
tä itse anoimme kolmihenkiselle 
perheellemme kuusi kertaa kau
pungin asuntoa, mutta meille ei 
sitä koskaan myönnetty. Siksi 
olimme onnellisia, kun meitä 
pyydettiin mukaan uuteen asun
toyritykseen. Aurinko alkoi pik
ku hiljaa paistaa risukasaankin, 
kun saimme aravalainaosuuden 
ja kalliskorkoista lainaa STS:sta. 
Kun tonttiasiat ja laina-asiat oli
vat kunnossa, tarvittiin enää ark
kitehti tekemään piirustukset. 
Talon suunnitteli arkkitehti Esko 
Suhonen ja hän onnistui hyvin, 
sillä harvassa talossa on mm. so
siaalisia tiloja niin paljon kuin 

Vellamonkatu 7-9:ssä. 
Urakkatarjousten jälkeen 

montun louhintalupa saatiin 7. 
5. 58 päivätyllä kirjeellä. Viralli
sesti Asunto Oy Vellarnonkatu 
7-9:n perustava kokous pidet
tiin 12. 6. 58 HTY:n talolla. Ko
ko osakekantaa edustavat yhtiön 
kaikki perustajat olivat paikalla. 
Ministeriö oli päivää aikaisem
min vahvistanut perustajien hy
väksymän yhtiöjärjestyksen. 
Kaikki kokoukseen osallistuneet 
hyväksyivät kokouspöytäkirjan 
omalla nimikirjoituksellaan. 

Rakennustyöt alkoivat ripeästi 
ja niin sanotut omat kirvesmie
het tekivät heille kuuluvat am
mattityöt. Rakennusmestari Ra
sinkangas toimi asukkaiden puo
lesta valvojana ja mm. rakennus
materiaali tutkittiin ja oikeaksi 
havaittiin. Vuoden 1959 alkupäi
vät olivat sitten monille onnen 

päiviä, kun pääsimme omaan, , 
tosin velkaiseen, asuntoon. 

Koska asuin alueella jo ennen 
talon valmistumista, tapasin ra
kennustoimikunnan jäseniä lähes 
päivittäin ja näin sen valtavan 
työn minkä he tekivät, jotta 
meillä olisi hyvä asua. Talossa ei 
enää asu ketään rakennustoimi
kunnan jäsentä; Matti Hermu
nen perheineen on mennyt ma
nan majoille ja muut ovat muu
ten vain muutcaneet. Jotkut kir
vesmiehet ovat sanoneet, että 
Hermusen Mattia ei voi unohtaa 
niin kauan kuin Myllypuron vesi
torni näkyy, sillä Matci oli siellä 
kirvesmiesten nokkamiehenä ja 
torni on Hermusen Marin monu
mentti. 

Parisen vuoua raion valmisru
misen jälkeen ryhdytriin suunnir
telemaan pihaa. Pihasra tuli k~u
nis ja siirä rodiscuksena Helsm-

-

gin kaupunki on myöntänyt kun
niakirjan Hermannin kauneim
masta pihasta. Alusta alkaen ta
lossa on asunut kivoja ihmisiä ja 
riitoja ei ole ollut. Alussa meitä 
oli 70, nyt 34. Lapset ovat tulleet 
aikuisiksi ja muuttaneet omiin 
koloihinsa. Moni iloinen silmä
pari on sammunut. 

Taloyhtiön hallitukseen kuulu
vat puheenjohtaja Jorma Laak• 
sonen ja jäseninä Kalevi Abo ja 
Ester Varvikko. Isännöitsijän 
tehtäviä hoitaa B. Jans.son. Ta
lossa on aina ollut oma talonmies 
ja se luo curvallisuuden runnerta. 
Joskus aina kuulee lasten ääniä 
ja ne ovat omiaan antamaan us
koa tulevaisuuteen. 0 
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