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RUSKEASUON JA PASILAN/
ILMALAN VÄLISET KESKUS-
PUISTON ALUEELLA OLEVAT 
LINNOITTEET -
KUNTALAISALOITE

Ruskeasuon ja Pasilan/Ilmalan vä-

lisellä keskuspuiston alueella sijait-

see useita I Maailmansodan alussa 

rakennettuja linnoitteita. Osasta on 

jäljellä vain hyvin mataliksi kuluneita 

maa- ja kivivalleja, toisista huomat-

tavasti enemmän, esim. noin 1,5 m 

korkuisia ja kohtuullisesti säilyneitä 

paksuja rintavarustuksia ja ainakin 

yksi kivetty pesäke.

Etenkin Ruskeasuon puolen linnoit-
teiden kulumista edistää puiston 

alati kasvava virkistyskäyttö, mm. ennen 
kaikkea maastopyöräily sekä kävely, 
oleskelu ja koiran ulkoilutus kallioilla ja 
valleilla. Koska linnoitteiden olemassa-
olosta ei ole maastossa informaatiota 
paikan päällä, on mahdollista, että puis-
ton käyttäjät tahattomasti ja tietämättään 
pikkuhiljaa murentavat vielä jäljellä olevia 
muinaismuistoja.
Ajankulumisen ja ihmisten kasvavan 
toiminnan myötä linnoitteiden jäännökset 
häviävät vähitellen kokonaan.
Ruskeasuon ja etenkin Pasilan alueelle 
on tulossa runsaasti uutta asuinraken-
tamista. On odotettavissa, että Keskus-
puiston alueen virkistyskäyttö kasvaa 
jatkossa entistäkin vilkkaammaksi. Sa-

malla linnoitteiden (=muinaismuistojen) 
murentuminen nopeutuu entisestään, 
ellei mitään niiden säilymiseksi tehdä.

Ehdotan Helsingin kaupungille, että 
se yhteistyössä kaupunginmuseon 

ja Museoviraston kanssa tutkii ja kun-
nostaa alkuperäiseen malliin tai mah-
dollisimman/riittävän lähelle oletettua 
alkuperäistä mallia yhden jäljellä olevista 
linnoitteista tai edes osan linnoitteesta, 
esim. pätkän taisteluhautaa tai vallituk-
sia, ja sen lisäksi merkitsee maastoon 
informaatiotauluin tietoja tästä puolus-
tuslinjasta, jotta jäljellä olevat linnoittei-
den rippeet säilyisivät vielä tulevillekin 
sukupolville. Toteutuessaan kohteesta 
tulisi pienimuotoinen mutta varmastikin 
kiinnostava ja paikallisesti tärkeä tutus-
tumiskohde. Riippuen toteutuksesta, 
ehkä myös kansainvälisesti kiinnostava 
sotahistoriallinen tutustumiskohde.

Kivenlohkareista rakennettu konekivääripe-
säke Hakamäentien tuntumassa on täytetty 
jätteillä. Alkuperäistä rakennetta on enää 
vaikea erottaa umpeenkasvaneesta ympä-
ristöstä. (Kuva: Jyrki Erra, 23.10.2017).
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Linnoitteiden tutkimiseen ja kun-
nostustyön suunnitteluun ja toteu-

tukseen tulisi ottaa mukaan aktiivis-
ten asukasyhdistysten edustus, esim. 
Ruskeasuo-Seura ry:n jäseniä. Esim. 
vuonna 2001 ilmestyneessä palkitussa 
paikallishistoriikissa ”Ruskeasuo Ajuri-
kylästä kaupunginosaksi ” (Jyrki Erra ja 
Pertti Pekkinen) on kiinnostavalla tavalla 
käsitelty myös linnoitteiden syntyvai-
heita ja roolia vuoden 1918 Helsingin 
valtauksessa. Pro Haaga yhdistyksen 
varapuheenjohtaja KTT Jukka I. Mat-
tila on puolestaan perehtynyt Länsi-
Helsingin linnoitteisiin ja kirjoittanut mm. 
mielenkiintoisen artikkelin Ruskeasuon 
alueen taistelutapahtumista 12.4.1918 
”Hyökkäys Helsinkiin” Reservin Sanomat 
7. 16.9.2011. 

Arvioisin, että esim. em. kirjoittajat 
saattaisivat olla kiinnostuneita mu-

kanaolosta vallitusten tutkimisessa ja 
pienimuotoisessa ennallistamistyössä 
asukasyhdistys- ja asiantuntijaedustajina 
Helsingin kaupungin (tai Museoviraston) 
vetämässä ja rahoittamassa projektissa. 
Luonnollisesti hankkeeseen tulisi voida 
osallistua laajemminkin siitä kiinnostu-
neita kuntalaisia.
On mahdollista, ettei vallitusten alku-
peräistä yksityiskohtaista rakennetta ja 
ilmettä pystytä enää täysin selvittämään. 
Viitteitä siitä kuitenkin on löydettävissä. 
Esim. teoksessa ”Suomenlahti Pietarin 
suojana” vuodelta 2016 (toim. Ove En-
qvist ja Johanna Pakola) s.136 on yksi 

mallipiirros katetusta taisteluhaudasta.
Sama kuva sisältyy Helsingin kaupungin 
uuden yleiskaavan kulttuurihistoriallisiin 
taustaselvityksiin.
Lähteenä on ollut Kansallisarkisto. 
Mikäli kotimainen arkistomateriaali ei 
riitä, Kansallisarkiston lisäksi voitaisiin 
tukeutua venäläiseen arkistomateriaaliin. 
Hankkeeseen voisikin ottaa mukaan 
kotimaisten asiantuntijoiden ohella myös 
venäläisiä asiantuntijoita (esim. linnoi-
tusasiantuntija tai -historioitsija), jolloin
projektista tulisi Suomen 100-vuotis 
juhlavuonna myös kansainvälinen. 
Luultavaa on, että kotimaisten ja esim. 
venäläisten asiantuntijoiden avulla lin-
noitteiden alkuperäinen ilme ja rakenne 
voidaan selvittää riittävän hyvin, jotta Hel-
singin historian kannalta mielenkiintoisen 
muinaismuiston säilymistä jatkossa 
turvaava pienimuotoinen rekonstruktio 
on mahdollista toteuttaa.
Toivon että kuntalaisaloitteeni tutkitaan ja 
käsitellään huolella ja että siitä pyydetään 
lausunnot ainakin esim. kaupunkiym-
päristötoimialan elimiltä, kaupunginmu-
seolta, museovirastolta sekä kuullaan 
aihepiiriin jo aiemmin kiinnostuksena 
ilmaisseita aktiivisia asukasyhdistyksiä, 
kuten Ruskeasuo-Seura ry:tä ja Pro
Haaga ry:tä. Myös sotahistorialliset 
seurat voisivat olla hankkeesta kiin-
nostuneita. Aloitetta voidaan täydentää 
tarvittaessa myöhemminkin. q

Helsingissä Ruskeasuolla 24.7.2017
OTM YTM Sakari Eskelinen
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 Tervetuloa asioimaan

 Pikku Huopalahden Apteekkiin
 Korppaanmäentie 4, puh. 436 1270

 Avoinna ma-pe 9.00-18.00
 Jouluaattona suljettu

Tule tutustumaan uusiin tuotteisiimme ja kysymään neuvoja.
pikku_huopalahti@apteekit.net

Palvelemme Ma-Pe 10.00-18.00
Sesonkeina pidemmät aukioloajat.

Kaikki kukka-alan palvelut ja sidonnat.
Kotiinkuljetus myös lauantaisin, kukkavälitys, koristelut....

Aina valmiita kimppuja. 
Järjestämme inspiroivia sidontakursseja.

www.finnflorist.fi, myynti@finnflorist.fi 
p. 010 423 9888   mob 050 381 0599

Koroistentie 4 C-talo

TERVETULOA!
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HELSINGIN KAUPUNKI 
Kirjaamo 

Asia: 

RUSKEASUON JA PASILAN / ILMA-
LAN VÄLISELLÄ KESKUSPUISTON 
ALUEELLA SIJAITSEVISTA 
LINNOITTEISTA LAADITTU 
KUNTALAISALOITE , lausunto

kirjaustunnus HEL 2017-008431, 
käsittelijä Anna Villeneuve

Ruskeasuo-Seura ryn johtokunta 
esittää mielipiteenään OTM YTM 

Sakari Eskelisen laatimasta kuntalais-
aloitteesta, joka koskee I maailmansodan 
aikaisten maalinnoitusten kunnostamista, 
seuraavaa:
Ruskeasuo-seura ry:n johtokunta on 
käsitellyt ylämainitun kuntalaisaloitteen 
kokouksessaan 28.8. ja asettuu puolta-
maan sitä kaikilta osin.
Pidämme aloitteen laatijan näkemystä 
linnoitusfragmenttien säilyttämisestä 
tuleville sukupolville linnoitusten osia 

O

Kartassa on havainnollisesti esitetty eri vuosina rakennetut linnoitusketjut. Ruskeasuo (pu-
nainen ympyrä) on osa sisintä, vuonna 1914 rakennettua linnoitusketjua. Linnoitusketjun 
läntinen pää rajoittuu Pikku Huopalahteen, joka muodosti luontaisen esteen pohjoisesta 
tulevalle hyökkäykselle. Itäinen pää on Vanhankaupunginlahdella.
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kunnostamalla huomionarvoisena ja 
erittäin varteen otettavana kannanottona 
- ei pelkästään yhden kaupunginosan 
paikallishistorian - vaan koko Helsingin 
historian kannalta.

Olemme perehtyneet Eskelisen 
ehdottamiin kunnostuskohteisiin 

maastossa ja pidämme valintoja hy-
vinä. Ilmeistä on, kuten Eskelinenkin 
toteaa, että asialla on kiire. Maasto on 
kulutuksella, eikä suuri yleisö tunne 
linnoitushistoriaa käytännössä lainkaan. 

Tämä johtaa helposti vielä jäljellä olevien 
rakennelmien lopulliseen tuhoutumiseen.
On kuvaavaa, että Jyrki Erran laatima 
kirjanen Ruskeasuon kaupunginosapolku 
(2010) esittelee ss. 42-43 Keskuspuis-
tossa sijaitsevia maalinnoitusvalleja 
tekstein, kuvin ja kartoin, mutta tästä 
huolimatta asukkaat, kaupunkipolkua 
vaeltaessaan, eivät onnistuneet enää 
löytämään kirjasessa kuvattuja frag-
mentteja. Syynä oli kyvyttömyys ”lukea” 
maastoa.

jatkuu. s. 32

Tsaarin armeijassa käytössä ollut kaaviopiirustus, jossa on esitetty linnoitusvallin poikki-
leikkaus. Ampujat ovat sijoittuneet hirsillä tuetun maavallirakennelman suojaan, johon on 
avattu ampuma-aukot. Keskellä kulkee juoksuhauta, jota pitkin on ollut mahdollista liikkua 
vallin suojassa ampumapaikasta toiseen.
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AUTOASI-huoltokorjaamo
määräaikaishuollot kaikkiin merkkeihin
myymme Nokia ja Continental renkaita

AUTOVUOKRAAMO
Paketti-ja henkilöautot

avoinna joka päivä 07-22.00

KAHVIO JA MYYMÄLÄ 24H

VEIKKAUS

AUTOPESU 24H

Huom! 
UUSI AUTONPESUKONE!

Kyseisten historiallisten fragmentti-
en säilyttämisellä on huomattava 

merkitys Ruskeasuon ja Helsingin identi-
teetille sekä ymmärrykselle paikan histo-
riallisista kerrostumista. Tämä edellyttää 
varustusten raivaamista ja asianmukai-
sen opastuksen järjestämistä paikalle, 
kuten esim. Kannelmäessä on tehty. 
Perusteet säilyttämisajatukselle on kir-
jattu Museoviraston inventointiraporttiin 
Helsingin vanhoista maalinnoituksista: 
Ruskeasuo, Helsinki, Tukikohta 1914:19 
(Ruskeasuo).

Em. syistä Ruskeasuo-Seura ry:n johto-
kunta asettui lämpimästi kannattamaan 
Eskelisen laatimaa poikkeuksellisen mie-
lenkiintoista ja kaukonäköistä aloitetta. q

Helsinki 25.9.2017

Jyrki Erra - puheenjohtaja 
Riittasisko Räike - varapuheenjohtaja
Ruskeasuo-Seura ry 
    

Kehitä Ruskeasuota, 
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!

Osallistu tapahtumiin!

Jos posti toi sinulle Ruskeasuo-

lehden, kysele myös naapureiltasi ja 

tutuiltasi ovatko he saaneet lehtensä. 

Seuran saamien tietojen mukaan pos-

tin jakelussa esiintyy yhä ongelmia. 

Ota yhteyttä seuran johtokuntaan 

mikäli lehti jäi tulematta.
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Uusi koti lähelläsi!
Esperin uusi hoivakoti valmistuu keväällä 2018 Ortonin  
perinteikkään päärakennuksen uusittuihin tiloihin Helsingin 
Ruskeasuolle. 

Tarjoamme lämminhenkisiä ja turvallisia koteja ympäri- 
vuorokautista hoivaa tarvitseville ikääntyville sekä erityis- 
ryhmiin kuuluville. 

Asukkaille on omat, tilavat huoneet ja wc-/kylpyhuone  
sekä yhteiset, viihtyisät ruokailu- ja oleskelutilat.  
Apuna on osaava ammattilaisten joukko ja saatavilla  
on lisäksi Ortonin hyvinvointipalvelujen verkosto.  
Talosta löytyy myös oma kahvila ja ravintola,  
monipuolisia liikuntatiloja, kuntosaleja ja uima-allas. 

Ota yhteyttä ja kuule lisää:
Marika Seppälä 
p. 046 923 0080  |   marika.seppala@esperi.fi
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Helsingin 
linnoittaminen 
vv. 1914-1918

Helsingin seutu linnoitettiin ensim-

mäisen maailmansodan aikana 1914 

– 1918. Linnoitteet olivat osa Venäjän 

silloisen pääkaupungin Pietarin puo-

lustusjärjestelyjä. Viaporin linnoitus 

suojasi Helsingin Kruunuvuoren seläl-

lä ja Katajanokalla sijaitsevaa Venä-

jän Itämeren laivaston sotasatamaa. 

Maailmansodan aikana Viaporin 
linnoitusta laajennettiin siten, että 

se käsitti rannikkopattereista koostuvan 
meririntaman lisäksi kolme perättäistä 
maarintaman puolustusvyöhykettä. Ny-
kyisin Viaporin maarintaman linnoitteita 
on Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. 
Pääkaupunkiseudun lisäksi varustettiin 
Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren saa-
risto ja vesialueet rannikkotykkipatterein 
ja miinakentin. Etelä-Suomen alueelle 
rakennettiin myös kenttälinnoituksia 
Hangosta aina Pohjois-Karjalaan saakka. 
Viaporin maarintaman ensimmäisen puo-
lustusvyöhykkeen linnoitteita ryhdyttiin 
rakentamaan sodan sytyttyä elokuussa 
1914 Helsingin Ruskeasuolle, Ilma-
laan, Käpylään, Koskelaan, Herttonie-
meen ja Roihuvuoreen.
Varustukset olivat kenttälinnoitteita, 
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joiden rakennusmateriaaleina käytettiin 
ladottuja kiviä, hiekkaa, maata ja puuta.
Saksalaisten hyökkäyksen viipyessä 
ja puolustussuunnitelmien muututtua 
vuoden vuosien 1914 ja 1915 vaihtees-
sa, päätettiin pääkaupunki linnoittaa 
vahvemmin. Uusi puolustuslinja alkoi 
Laajalahdesta kulkien Leppävaaran ja 
Mäkkylän kautta nykyisen Kannelmäen ja 
Pakilan kautta Tuomarinkylään ja Oulun-
kylään jatkuen Vantaanjoen länsipuolella 
Pukinmäen ja Viikin kautta Vartiokylään. 
Linnoituslaitteista tehtiin kestävämpiä.
Varustuksia rakennettiin muuratuista 
kivistä ja osittain betonista. Puun lisäksi 
käytettiin tukimateriaaleina myös terästä. 
Keväällä 1915 päätettiin linnoittaa myös 
alueita Laajalahdesta etelään nykyisessä
Tapiolassa ja Haukilahdessa. Vuonna 
1916 ryhdyttiin itäistä rintamaosaa 
vahvistamaan linnoittamalla Malmi – 
Vuosaari väliset alueet. Lisäksi 1915 
aloitetun puolustuslinjan yhteyteen ra-
kennettiin uusia linnoitteita.

Tuli- ja tähystysasemat sekä suoja-
huoneet rakennettiin sodan loppu-

puolella yleensä betonista ja tukimate-
riaaleina käytettiin terästä. Taistelu- ja 
yhdyshautojen tukemisessa käytettiin 
vielä toisinaan puuta, mutta betoni oli 
yleisin rakennusmateriaali.

Pääkaupunkiseudun linnoitustyömail-
la on arvioitu olleen noin 10 000 

henkilöä töissä. Pääosan työvoimasta 
ovat muodostaneet suomalaiset miehet 
ja naiset, joille on maksettu työstä palk-
kaa. Sotatarviketeollisuuden käynnis-
tyttyä Suomessa täydessä mitassaan, 
jouduttiin linnoitustöihin ottamaan väkeä 
pakko-otoilla palkkatöihin.
Linnoitusten rakentamistahti hidastui 
maaliskuun vallankumouksen jälkeen 
1917 mutta kokonaan linnoitustyöt lop-
puivat vasta keväällä 1918.

Sisällissodan aikana saksalaiset jou-
kot lähestyivät Helsinkiä mm. ranta-

rataa ja Turuntietä pitkin. Venäläiset jou-
kot olivat tuolloin jo suurimmaksi osaksi 
poistuneet Suomesta ja punakaartilaiset 
olivat miehittäneet läntisen rintamaosan 
varustuksia, joiden piikkilankaesteiden 
eteen saksalaiset ryhmittyivät 11.4.1918. 
Leppävaaran, Mäkkylän, Ruskeasuon 
sekä mahdollisesti Malmin linnoitteilla 
käytiin taisteluita.

Sodan jälkeen pääkaupunkiseudun 
maalinnoitteet menettivät merki-

tyksensä ja ne hylättiin. Linnoitteista 
purettiin kaikki hyödynnettävissä olevat 
materiaalit kuten puurakenteet, puhelin-
kaapelit sekä katettujen linnoituslaittei-
den teräspalkkivahvistukset. Purkutöiden 
ajankohta ei ole selvillä tarkasti mutta 
se on todennäköisesti tapahtunut pian 
linnoitteiden jäätyä tarpeettomiksi.

Kuva vier.: Tsaarin laivastoa talvehtimassa 
Pohjoisrannassa. Linnoitteiden rakenta-
minen aloitettiin mm. suojaamaan tätä 
Helsingissä sijainnutta Venäjän Itämeren 
laivaston sotasatamaa. 

jatkuu s. 36
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Mielenkiinto pääkaupunkiseudun 
ensimmäisen maailmansodan 

aikaisiin linnoitteisiin heräsi 1960-luvulla.
Muinaistieteellinen toimikunta (nykyinen 
Museovirasto) määritteli ne 1970-luvun 
alussa muinaismuistolain tarkoittamiksi 
kiinteiksi muinaisjäännöksiksi niiden 
historiallisen merkityksen takia. Kiinteän 
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittä-
minen, muuttaminen, vahingoittaminen, 
poistaminen ja muu siihen kajoaminen
on kielletty ilman lupaa.

Museoviraston Arkeologiset kenttä-
palvelut teki inventointiselvityksen 

Helsingin ensimmäisen maailmansodan 
maarintaman linnoitteista Helsingin 
Kaupunkisuunnitteluviraston tilauksesta. 
Linnoitteita sijaitsee kaikkialla Helsingin 
alueella ydinkeskustan ulkopuolella. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli päivittää 
viimeksi maastossa 1995 inventoitujen 
linnoitteiden tiedot ja koota yhteen eri 
tahojen hallussa olevat aihetta käsitte-
levät arkisto ja rekisteriaineistot. Inven-
tointiselvitys laadittiin arkistoaineiston 
perusteella eikä maastossa tehty kattavia 
tutkimuksia. Inventointiselvityksessä 

havaittiin, että suuri joukko tonttialueille 
jääneistä kohteista, jotka aiemmin on 
tulkittu tuhoutuneiksi, ovatkin säilyneet 
ainakin osittain maan alla. Vuoden 1995 
jälkeen on Helsingistä löytynyt myös 
uusia, aikaisemmin tuntemattomia lin-
noitteita ja linnoituslaitetyyppejä. q

Jalkaterapia

KorppaanmŠentieÊ30
00300ÊHelsinki
p.Ê040Ê742Ê8101

JalkojenÊperus-ÊjaÊerikoishoitoja
tukipohjalliset

www.jalkaterapia.fi

Ruskeasuo-seura myy 
Ruskeasuo-mukeja  
hinta 10 eur/kpl. 

Kysy Airalta!

Tekstilähde: Museovirasto; Ensimmäisen 
maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inven-
tointiselvitys.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
suunnitteluosaston selvityksiä 2014:32
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.

v
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Ruskeasuo-Seuran 
valokuvanäyttely 
Vanhoja Ruskeasuo-aiheisia valo-

kuvia on ollut näytteillä Meilahden 

kirkon seurakuntasalissa syyskauden 

alun Slangimessusta 3.9. lähtien lo-

kakuun loppuun asti.

-”Kauniisti ripustettu näyttely on saanut 
paljon huomiota osakseen”, kertoo Mia 
Malm seuran johtokunnasta, ”kuvia on 
jääty tutkimaan pitkään ja kun olen ollut 
paikalla, olen saanut vastata kysymyk-
siin. Usein on kysytty mitä kuvan esittä-
mällä paikalla nykyään on, mutta myös 
paljon on muisteltu tuttuja näkymiä.
Tälläkään näyttelykierroksella ei ole 
saatu lisätietoja esim. kuvien henkilöistä.”
 Kuvat voi jakaa kahteen sar-
jaan. Ennen 1950 -lukua kuvatut seura 

on lunastanut Helsingin kaupunginmu-
seosta. Ne kattavat Ruskeasuonäkymiä 
1900-luvun alusta 1950-luvun alkuun 
ja aiheena on luonnollisesti puutalojen 
kaupunginosa. Kuvaajina ovat toimineet 
kaupunginmuseon kuvaajat. 
 Kun Ruskeasuo-Seura perus-
tettiin vuonna 1953, se otti ensi tehtäväk-
seen katoavan puutalojen Ruskeasuon 
dokumentoinnin. Tehtävää jatkettiin 
uuden nousevan kaupunginosan doku-
mentoinnilla. Nämä kuvat painottuvat 
eteläiseen Ruskeasuohon, kaupungin-
osan ensi kortteleihin. Urakasta on kiit-
täminen seuran tuolloisen johtokunnan 
jäsentä Paavo Luostarista. 
 Tällä hetkellä Ruskeasuo-Seu-
ran valokuva-arkisto sisältää toistatuhat-
ta dokumenttia kaupunginosastamme. 
Ystävälliset kaupunginosan asukkaat 
kartuttavat arkistoamme jatkuvasti ku-
valahjoituksin. Siitä heille lämmin kiitos!

Kuvat: Mia Malm
Teksti: Mia Malm ja Jyrki Erra
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Kurkipuiston/Ratsas-
puiston lelulaatikko
Kurkipuiston aidattu leikkipuisto on 

erittäin suosittu lapsiperheiden paik-

ka Ruskeasuolla.

Yksi syy tähän on varmasti hyvä ja 

laaja leluvalikoima joka löytyy puis-

ton lelulaatikosta.

Lelulaatikon sisällöstä, leikkitarvik-
keiden kunnosta ja laatikon nume-

rolukosta pitävät huolta vapaaehtoisten 
vanhempien tiimi.  He käyvät pari kertaa 
vuodessa lelut läpi, poistavat rikkinäiset 
ja siirtävät talvikauden tavarat varastoon 
kesäajaksi ja päinvastoin. Lisäksi he pitä-
vät huolen että numerosarjalukko toimii.  
On kaikkien yhteinen hyvä että lelut tulee 
yhdessä aina korjattua takaisin laatik-
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koon ja laatikko lukkoon. Puisto pysyy 
siistinä eikä paikalle eksy ” satunnaisia” 
leikkijöitä.
Numerolukon koodin voi saada säh-
köpostitse ratsaspuiston.lelulaatikko@
gmail.com tai kysymällä puistossa 
kävijöiltä. Vanhemmat voivat maksaa 
vapaaehtoisen 5 euron maksun 
tilille FI 4080001710459729, rahat käyte-
tään uusien lelujen hankintaan.
Facebookista ryhmän löytää nimellä 
Ratsaspuiston lapset.
Tämän kaiken kertoi yksi huoltotiimin 
aktiivi Taina Hämäläinen, joka myös 
toivoo uusia vanhempia mukaan tiimiin. 
Lapset kasvavat vauhdilla ja koululaisten 
vanhempina ei puistotoiminta ole enää 
niin tarpeen.
Tulkaa rohkeasti mukaan, tutustutte sa-
malla paremmin alueen perheisiin ja on 
aina kivaa tehdä hyvää oman ympäristön 
ja perheitten hyväksi.
Kuvassa Taina Hämäläinen ja tyttäret 
Sofia ja Ada lelulaatikon runsaan sisällön 
äärellä. q

Kuvat ja teksti: Mia Malm

Mukavat, joustavat ja luotettavat

TILAUSAJOT
Lähde matkalle Toreniuksen

16-56 hengen luksusbusseilla!

TORENIUKSEN LIIKENNE OY
Nousiaistentie 4A6, 00280 H:KI

puh. (09) 2416415
fax. (09) 4773306

www.toreniuksenliikenne.fi

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Saudit Oy
Sinikka Ahola

isännöitsijä ITS, AIT

 09-477  5042

Saudit Oy, 
Koroistentie 8, 
00280 Helsinki

www.saudit.fi



40 Ruskeasuon joulu 2017

Tenhokodissa vaalitaan 
turvallista, mutta rikasta 
arkea

Tutoris Oy avaa uuden ikäihmisille 

suunnatun hoivakodin Helsingin Rus-

keasuolle alkukeväästä 2018 Ortonin 

tiloissa. Tuleville asukkaille Tenhokoti 

tulee olemaan ennen kaikkea heidän 

kotinsa, jonka arki rakentuu tuttujen 

ihmisten ja tekemisten ympärille.

Tutoris Oy on täysin suomalainen ”luo-
mutuote”, jonka juuret ovat Oulussa. 
Hoivakodin avaaminen Helsinkiin on ta-
vallaan paluu juurille, sillä Tutorikselle on 
aiemmin ollut hoivakoti myös Vantaalla. 
Tenhokodin lisäksi Ruskeasuolla sijaitsee 
jo entuudestaan yrityksen Uudenmaan 
aluekeskus, josta on saatavilla puhe- ja 
toimintaterapiapalveluita.
 Tenhokodin toiminta perustuu 
aktiiviseen asumiseen, jonka lähtökohta-
na ovat asukkaiden ja omaisten toiveet. 
Asukkaiden elämänhistorian tunteminen 
antaa avaimet laadukkaaseen ja yksi-
lölliseen hoivaan. Meille onkin tärkeää 
saada tietää asukkaiden mieltymykset, 
harrastukset, pelot yms. sellaiset seikat, 
jotta voimme tarjota tai tehdä yhdessä 
juuri heidän mieltymyksiensä mukaisia 
asioita ja välttää epämieluisia tai pe-
lottavia asioita. Muistisairas asukas ei 
välttämättä osaa kertoa historiaansa 
tai menneisyyden tapahtumia, jolloin 

omaiset ovat erittäin tärkeä linkki tiedon 
välittämisessä henkilökunnallemme heti 
alusta asti. Panostamme Tenhokodissa 
muuttovaiheeseen huolella myös siksi, 
että se on muutoinkin herkkä ja tärkeä 
vaihe sekä asukkaalle että omaiselle.
 Tutoriksessa panostetaan 
huolella asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi 
myös henkilökunnan osaamiseen ja 
hyvinvointiin. Vain hyvinvoiva ja riit-
tävä henkilöstö  jaksaa tehdä työnsä 
hyvin. Tenhokodin henkilökunta tulee 
koostumaan hoiva-alan ammattilaisista 
erikoisosaajineen (mm. geronomi ja 
toimintaterapeutti), joten hyvinvoinnin 
lisäksi myös osaaminen on vahvoissa 
käsissä. 
 Yhteisöllisyys on yksi arvois-
tamme. Onnen ja onnistumisen tunteita 
tarvitsee jokainen vauvasta vaariin. 
Näiden tunteiden kokemisen pyrimme 
mahdollistamaan päivittäin, tapahtui se 
sitten jonkin toiminnan (musiikki, as-
kartelu, vierailijat) tai vain turvallisen ja 
kodikkaan yhdessäolon kautta.  Teimme 
pienen ”gallupin” joukolle ikäihmisiä, 
joiden mielestä hoivakodista tulisi löytyä 
mm. hyvää ruokaa, iloista meininkiä ja 
”humputtelua”. Tätä lupaamme järjestää 
ja toteuttaa myös mottoamme, jonka 
mukaan ”Yhdessä olemme enemmän!”. 
q

Tervetuloa Tenhoon!
Eija Kyllönen

Asumisen kehitysjohtaja 
eija.kyllonen@tutoris.fi
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Viljasen stidiaski

Paljo on maailma muuttunu Ruskiksel 
siit ku Viljasen handelist sai bungaa 

stidiaskin. Vådaa strittaa kraanast, ei 
lämmitet enää veduil, on tuplafönärit, ellei 
triplat ja joka kundil bilika. On tietsikat ja 
luurit, aifounit ja muut, netti ja fb, twitterit 
ja zätit. Voi skypettää frendeil ihan mihin 

vaan ja tsiigaa aipädist leffoi ku hotsittaa.
Mut toi stidihomma ei oo kehittyny ku 
asteel kaks, eli stendariks. Kuitenki, ku 
mä landel stikkaan eldist bastun kiukaan 
alle, ni stidi on första. Ei siit vedujen 
sytyttämisest mitään tuu stendaril. Ja 
ku mä zittaan sit siel bastus ja stikkaan 
vådaa kiukaal, ni mä ain funtsin, et aika 
vähä sitä tarttee lopultaki et on hyvä fiilis: 
snadisti vedui ja pari stidii et saa bastun 
lämpimäks.

Se Viljasen handeli on tossa vierei-
ses fotos. Jos tsiigaa tarkkaan, niin 



42 Ruskeasuon joulu 2017

sen nimen voi hittaa tost kyltist dörtsin 
yläpuolelt.
Ai et mis tää Viljasen handeli oli? Vil-
jasen handeli ja sitidiaskit sun muut oli 
aikoinaan siin mihin bygattiin Koroistentie 
17a, silloin vuonna -63, Tenholantien ja 
Koroistentien risteykses. 

Mä muistan semmosenki jutskan 
kun mä kävin Sannin, mun iso-

mutsin kans, Viljasen handelis. Sanni oli 
landelt, Etelä-Pohjanmaalt ja se diggas 
siit fiiliksest mikä Viljasen handelis oli. 
Vähä niinku olis ollu böndel. Mä olin 
silloin snadi klossi, femma täys, mut mä 
muistan sen keikan.
Saapasnahka döfas ja siel oli muutenki 
sellane landehandelin dunkkis. Katost 

roikku hestikoitten valjait ja muit ridaus-
kamoi.
Senki mä tiedän, et ennenku Mansku 
bygattiin -36, niin kaikki ku meni Stadiin, 
köras Viljasen handelin ohi. Ja ku ne lähti 
himaan landelle, ne skujas rattail taas 
Viljasen ohi. Varmaan ne bungas silloí 
hampparinväärää ja limppuu skruudat-
tavaks ja pilsnerii, koska Viljasen jälkeen 
tuli Hagis ja sit alko bönde. q

Teksti ja stidiaski: Jyrki Erra
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo
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tarjoaa kattavan perinteisen  
isännöintipalvelun taloyhtiöille  

Helsingin kantakaupungin alueella. 

Taloyhtiökohtaisen palvelukokonaisuuden  
toimittamisessa kantavat  

periaatteet ovat aina  
palvelualttius ja sydämellisyys.

Pyydä nyt tarjous paikallisesta  
asiakaslähtöisestä isännöinnistä  

taloyhtiöllenne!

Lue lisää kotisivuilta www.iststo.fi,  
mailaa jani.peltola@iststo.fi  

tai soita 040 553 7119.
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Aloitin ikonimaalauksen opiskelun vuon-
na 2002 ikonografi  Alexander Wikströ-
min johdolla. Kreikassa olen opiskellut 
useamman kerran ikonografi Konstantina 
Stefanakin monipuolisilla kursseilla.
Kolmantena ohjaajani on toiminut itse 
mestari Konstantinos Xenopoulos – ar-
vostettu kreikkalainen osaaja.
Alkuperäinen bysanttilainen ikonitaide on 
sydäntäni lähellä.

Nykyisin työskentelen kotona Korois-
tentiellä, ikonimaalaaminen antaa mi-
nulle voimia, rauhaa ja suuren ilon. 

Käyn Heinäveden Valamon opistolla 
muutaman kerran vuodessa, siellä olen 
työskennellyt kuusi vuotta assistenttina 
ikonimaalauskursseilla.
Ikoni sana tulee kreikankielisestä sanas-
ta eikon, joka tarkoittaa kuvaa. Maalaus-
tekniikka on vanhan perinteen mukaan 
munatempera, joka maalataan puupoh-
jalle. Värit ovat maaväripigmenttejä. 

Raamatun kertomuksien mukaan maa-
lattavat vanhat ikoniaiheet maalataan
tämän päivän ikonityyliin, monia sääntöjä 
noudattaen.

ILOSANOMA
Monica Ordén

Ikoninäyttely 01.11.2017 – 31.12.2017 Ruskeasuon seurakuntakeskus 

Rastissa.
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Ikonit jaetaan neljään eri ryhmään:

Kristusikonit
Jumalanäiti-ikonit
Enkelit ja pyhät henkilöt
Tapahtumaikonit
 
Rastissa minulla on esillä 20 erilaisia 
käsin maalattua ikonia vuosien varrelta.
Toivon rauhoittavia ja iloisia katseluko-
kemuksia. q
Jos olet kiinnostunut ikoneista ota yh-
teyttä:

Puh 050 3306242 Monica

Ruskeasuo-seura myy 
Ruskeasuo-aiheisia 

postikortteja. 
16 kpl sarja vanhoja 
Ruskeasuonäkymiä 

vv. 1900-1966 
maksaa 5 euroa. 

Kysy Airalta!
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Kiira kävi 
Ruskeasuolla
Olimme sukuloimassa Turussa 12. 

elokuuta ja illan koittaessa paluu-

matkalla Helsinkiin. Autoradiosta 

kuului kummia: Ihmisiä kehotettiin 

pysymään pääkaupunkialueella sisä-

tiloissa lähestyvän myrskyn vuoksi. 

Sen voima arvioitiin huomattavan 

suureksi. 

Katselimme taivasta Helsingin yllä 
lähestyessämme kaupunkia. Tummat 
pyörteiset pilvet iskivät hetkittäin jatkuvia 
salamoita, ja kun saavuimme Helsinkiin, 
kadut lainehtivat vettä ja autoja oli pysäh-
tynyt katuristeyksissä syviin lammikoihin, 
kun viemärit eivät vetäneet kyllin nope-
asti. Kotikadun vaahterasta oli rojahtanut 
suuri oksa Kiskontielle. Onneksi kertaal-
leen myrskyssä vuosia sitten kärsinyt 
puu oli nyt muuten kestänyt tuiverruksen.
Viikonlopun aikana lenkki Keskuspuis-
toon paljasti tuhon laajuuden. Vanhat 
kuusikot olivat kaatuneet sijoilleen, re-
päisseet joko juurakkonsa ylös maasta 
tai kuvaavaa sinänsä, puut olivat katken-
neet puolivälistä kuin iskun saaneina niin, 
että säleet olivat sinkoilleet. Ulkoilutiet 
olivat poikki, sähköjohtoja oli putoillut 
kaatuvien puiden mukana maahan.
Tiet raivattiin jo seuraavina päivinä, joh-
dot korjattiin,mutta valtaosa kaatuneista 
puista makaa yhä niillä sijoillaan, johon 
Kiira ne voimallaan taittoi. q

Kuvat: Jyrki Erra ja Riia Dahl.
Teksti: Jyrki Erra
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Koroistentie 4 C -talo, puh. 040 518 3587.  Puhelinaika ma-to klo 11-17, pe 12-16
Lisätietoa: www.suolahoito.fi
Tällä kupongilla suolahoito 18€/kerta (aikuiset norm. 25€).
Tarjouksen voi käyttää myös lahjakortin ostoon. Voimassa 28.2.2018 asti.

Tervetuloa - Jaana Jokiaho ja Virve Luukkonen

Ruskeasuon kaksi kaupunkipyöräasemaa
Ruskeasuolle perustettiin kaksi kaupunkipyöräase-
maa kesän kynnyksellä. Ne sijaitsivat Tenholantien 
ja Kiskontien risteyksessä sekä Mannerheimintien 
ja Kiskontien risteyksessä eli käytännösä Kiskontien 
molemmissa päissä. Kaupunkipyörien käyttöaste 
on ollut kaupungin ilmoituksen mukaan hyvä. Myös 
Ruskeasuolla telineet olivat hetkittäin tyhjät. Ensi 
kesänä pyörien määrää aiotaankin lisätä.  
Tenholantien / Kiskontien risteyksen tuntumaan pe-
rustettu pyöräasema on sijoitettu melko ahtaaseen 
paikkaan risteyksen ja liikenteenjakajan tuntumaan. 
Kadun toinen puoli saattaisi olla toiminalle soveli-
aampi. Molemmat asemat purettiin talven ajaksi 
marraskuun alussa. q

Teksti ja kuvat: Jyrki Erra
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Tenholantie 10 D (sairaala Ortonin tiloissa), Helsinki
puh. (09) 2314 3400   |   plusterveys.fi/terveyspuisto

Suun kokonaishoito
Lohkeamat
Särkypotilaat
Hampaiden puhdistus

HAMMASLÄÄKÄRI 
+ SUUHYGIENISTIPALVELUT

RUSKEASUOLLA

MEILTÄ SAAT
K-PLUSSA -PISTEITÄ

HAMMASHOIDOSTA
plusterveys.fi/k-plussa



50 Ruskeasuon joulu 2017

Ruskeasuo-Seura ry
Ruskeasuo-Seura ry. on 27.9.1953 perustettu koti-
seututyötä tekevä kaupunginosayhdistys, jonka 
päätarkoituksena on viihtyvyyden säilyttäminen 
ja lisääminen Ruskeasuon alueella mm. tekemällä 
esityksiä kaupungin päättäville elimille. Tätä 
toimintaa voit tukea liittymällä jäseneksi ja tule-
malla toimintaan mukaan. Yhdistys on Helsingin 
kaupunginosayhdistys ry:n (HELKA) jäsen ja siten 
myös kotiseutuliiton jäsen.
Jäsenyydet: Henkilöjäsenmaksu á 10 eur.
Taloyhtiön kannatusjäsenmaksu 30 eur / talo.

Ruskeasuo-Seura ry:n tilinumero: 

Ålandsbanken FI51 6601 0003 5843 56 
Jos maksat tililtä, voit samalla pankkisiirrolla 
maksaa useammankin henkilön jäsenmaksun. 
Muista mainita nimi, osoite ja mielellään myös 
puhelinnumero.

Johtokunta v. 2017
n Puheenjohtaja, lehden toimitus: 
Jyrki Erra, puh. 050-3003068, 
jyrki.erra@welho.com
n Varapuheenjohtaja Riittasisko Räike, 
riittasisko@luukku.com, puh. 0400 474153
n Taina Haavisto, puh. 050 3660906, 
taina.haavisto@elisanet.fi
n Matti Hirvola, matti.hirvola@gmail.com
n Mia Malm, puh. 050-3877220, 
mia.malm@evl.fi
n Aira Rusanen, sihteeri, puh: 040 7654748
aira.rusanen@gmail.com, 
n Mikael Tikkanen, puh. 0400-474661, 
mikael.tikkanen@orton.fi
n Pentti Tirkkonen, puh 050-4343873
pentti.tirkkonen@welho.com, 
n Taina Toijala, 
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite: 
Ruskeasuo-Seura r.y. 

c/o Ruskeasuon seurakuntakeskus 
Rasti 

Tenholantie 6, 
00280 Helsinki

ruskeasuoseura@gmail.com

myydään
Ruskeasuo -Ajurikylästä kaupungino-
saksi, kaupunginosahistoriikki, 367s.,
yksityiselle á 40€, yrityksille  á 45€.

Ruskeasuon kaupunginosapolkuopas 
omaan kaupunginosaasi, 65s., 2 €.

DVD Ruskeasuo-elokuva, kuvattu 
v. 1963-64, mukana selostus, 10 €.

Ruskeasuo
1963-64

DVD 2016
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Sinunko asunnostasi  
sometähti?

#kohtamyyty #ruskeasuo

Maailman suurin 
on myös paikallinenPOWER

Homes And More Oy
Koroistentie 3, 00280 Helsinki 
power@remax.fi

Myyntineuvottelija
045 278 7012

Terhi Lyte

Yrittäjä, LKV, LVV, KiAT
040 770 1720

Jukka Vuorio

Kiinteistönvälittäjä, LKV
045 208 5012

Tuuli Almila

Yrittäjä, LKV, LVV, KiAT
044 237 1500

Janne Bruun


