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Puheenjohtajan palsta

Lintukuvaajapiireissä Langinkoski 
tunnetaan sen tarjoamasta kevättal-

visesta mahdollisuudesta kuvata isokos-
keloita. Nehän ovat noita karaistuneita 
vesilintuja, jotka ovat paikalla heti kun 
ensimmäiset sulat aukeavat. Niitä olin 
kuvaamassa minäkin. Ja totta maar, 
sain kuvia. 
Mutta kuvaamisen lomassa oli aikaa 
katsella myös ympärille. Langinkoski-
han tunnetaan isokoskeloita paremmin 

keisarillisesta kalamajastaan. Siitä ko-
measta hirsiluomuksesta jonka ”turvissa 
rauhanrakentaja tsaari Aleksanteri III 
nautti lepoa ja viihdytystä” kuten paikalla 
olevassa muistotaulussa kerrotaan. 
Ollaanpa tsaarinvallasta mitä mieltä 
hyvänsä, Langinkoskella on kiistä-
mätön historiallinen arvonsa. Sitäkin 
omituisempaa on, että majan edustalle, 
komeimman kosken yli, on rakennettu 
moderni ja vilkkaasti liikennöity silta. Se 
jakaa tylysti kahtia historiallisen miljöön, 
kalastusmajan ja komeimman kosken 
yhteyden alapuolella olevaan suvantoon 
ja merinäkymään. Tie tarvittiin, se suun-
niteltiin, mutta olisiko pitänyt suunnitella 
vähän enemmän? Linjata tie kulkemaan 
vaikkapa Langinkosken keisarillisen 
majan takaa?
Samaa tulin miettineeksi aikoinaan 
Tarvontien linjauksen suhteen. Se pilaa 
Helsinkiin tullessaan kansallistaiteilija 
Gallén-Kallelan Tarvaspään ateljeen 
ympäristön, erottaa Iso Huopalahden 
merestä mitättömäksi sisälahdeksi ja 
saapuu Munkkivuoren ja Munkkiniemen 
väliin jatkuakseen - niin minne? Jatko-
linjausta on suunniteltu vuosikymmenet, 
jopa Ruskeasuon läpi, siinä onnistumat-
ta. Läpikulkuliikennettä ajatellen, kuten 
jokainen autoilija tietää, olisi päästävä 
Hakamäentielle. 
Olisiko tässäkin tapauksessa linjausta 
pitänyt suunnitella aikoinaan vielä ker-
taalleen, vaikkapa Iso Huopalahden 
pohjoispuolitse?
Mutta miksi nämä jälkiviisaat pohdis-
kelut?

Jälkiviisastelua isokoskeloita 

kuvatessa
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Suunnittelun luonteeseen kuuluu pitkän 
aikavälin hahmottaminen ja harkinta. 
Niiden aika on nyt, ennenkuin aletaan 
toteuttaa suunnitelmia jotka yleiskaava 
mahdollistaa.
Harkinnassa ovat esimerkiksi niinsanotut 
kaupunkibulevardit uusine asuntoineen. 
Niiden totetuttaminen tapahtuu alueilla, 
joissa maata on vapaana, vaikkapa 
moottoriteiden ja vilkkaasti liikennöity-
jen katujen varsilla. Kyseisiä paikkoja ei 
kuitenkaan alunperin ole ajateltu asun-
torakentamiseen, sillä niiden ympäristö-
olosuhteet ovat huonot ja epäterveelliset 
vilkkaan liikenteen vuoksi.
Samoin uusi lainvoiman saanut yleiskaa-
va mahdollistaa Keskuspuiston osittaisen 
rakentamisen. Tämän mahdollisuuden 
lainvoimaisuudesta tosin kiistellään.
Kaupunki kasvaa, sen asukkaat tarvit-
sevat virkistysalueensa - yhtä hienoa, 
laajaa ja osin täysin luonnonvaraista 
aluetta kuin Keskuspuistomme, saa 
etsimällä etsiä.
Harkinnan ohella kaikkeen suunnitte-
luun sisältyy myös vastuunkanto tulevia 
sukupolvia ajatellen. Sitä emme saisi 
unohtaa. q

 Yllä olevista kommenteista 
huolimatta toivotan kaikille ruskeasuo-
laisille omasta puolestani aurinkoista ja 
lämmintä kesää. Kevään lehti on teema-
numero jonka aiheena on Ruskeasuon 
joukkoliikenne, kympin ratikka ja bussi-
linjamme.  
          Jyrki Erra 

Mukavat, joustavat ja luotettavat
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Hyvät ruskeasuolaiset,

Vuosi sitten kevätlehdessä s.46 
julkaisin kaupungin tiedotteen Rus-

keasuon tontinomistajille kuuluvien ka-
dunhoitotehtävien siirtämisestä kaupun-
gille. Tähän toimenpiteeseen kaupunki 
liitti viime syksynä hiukan yllättäen ja 
niukasti tiedottaen uuden kaksivuotisen 
pysäköintikokeilun. 
 Tieto kokeilusta huolestutti rus-
keasuolaisia laajasti. Asukkaiden huoles-
tumisen seurauksena Ruskeasuo-Seura 
päätti järjestää asukaskokoontumisen 
johon pyydettiin kaupungin edustus 
kertomaan suunnitelmista. Ehdin laatia 
asiasta tiedotteen viime syksyn lehteen 
mutta itse asukastilaisuus ajoittui niin, 
etteivät sen ajankohta ja tulos ehtineet 
painettuun sanaan.
 Tilaisuus järjestettiin seura-
kuntakeskus Rastissa 10.11. Paikalla 
oli 70 kaupunginosan asukasta sekä 
kaupungin edustus Helsingin kaupungin 
rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitte-
luvirastosta sekä pelastuslaitoksesta. 
 Lyhyen alustuspuheenvuoroni 
jälkeen pyysin Pekka Isoniemeä Hel-
singin kaupungin rakennusvirastosta 
kertomaan lähemmin pysäköintikokeilus-
ta, sillä mielestäni asiasta oli tiedotettu 
puutteellisesti. Ruskeasuo-Seura ei, 
kuten eivät monet asukkaistakaan, olleet 

Varapalsta ? saaneet asiasta minkäänlaista etukäteis-
tiedonantoa.
 Heti Isoniemen puheenvuoron 
jälkeen asukkaat ilmaisivat voimakkaasti 
huolensa heikentyvistä pysäköintiolosuh-
teista erityisesti Raisiontiellä ja Korois-
tentiellä. Kaupungin joustamattomaksi 
koettu asenne tilaisuudessa sekä heidän 
näkemyksensä, että paikalla oli vain 
etujaan puolustavia autoilijoita, olivat 
omiaan lisäämään kiukkua asukkaiden 
keskuudessa.
 Tuntui, että asukkaiden sinänsä 
järkevät ja kiihkottomat puheenvuorot-
kaan eivät tulleet kuulluiksi, esim. pysä-
köinnin salliminen yöaikaan ja viikonlop-
puisin entiseen tapaan ruuhkaisimmilla 
kaduilla joilla se muuten olisi rajoitettua. 
Muutama suutahtanut asukas kävelikin 
kokouksesta kesken kaiken ulos, kun 
kokous näytti ajautuvan ns. ratkaisemat-
tomaan.

Ruskeasuo-Seura laati heti kokouksen 
jälkeen kirjelmän apulaiskaupunginjoh-
taja Pekka Saurille ja toimialavastaa-
va Timo Korhoselle. Kirjeisiin liitettiin 
kokouksen päätteeksi paikalla olleilta 
asukkailta kerätty nimiadressi. Osa 
kaupunginosan asukkaista lähestyi 
turhautuneena Sauria myös suoraan 
sähköpostitse. 
 Välittömästi toimitetussa vas-
tausviestissään Sauri pahoitteli kokouk-
sen kielteishenkistä kulkua ja lupautui 
saman tien, Ruskeasuo-Seuran sitä hä-
neltä tiedustellessa, saapumaan seuran 
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vuosikokoukseen kertomaan Helsingin 
yleisistä linjauksista lähitulevaisuudessa 
sekä kaupungin ja kaupunginosayhdis-
tysten yhteistyöstä. Yhtenä asiana luon-
nollisesti käsiteltäisiin pysäköintikokeilua.
 Tuloksiakin lopulta tuli. Kokei-
lua päätettiin voimakkaan asukaspai-
nostuksen vuoksi muuttaa juuri kuten 
kokouksessa oli ehdotettu - pysäköinnin 
kannalta kiperimmillä alueilla pysäköinti 
sallitaan öisin ja viikonloppuisin entiseen 
tapaan.
 Ruskeasuo-seuran laatima 
kaupungille osoitettu kirjelmä on jul-
kaistu toisaalla tässä lehdessä. Samoin 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin 
käyttämästä puheenvuorosta vuosiko-
kouksessamme on artikkeli toisaalla 
lehdessä. 

v

Kuten tiedossa oli, Folkhälsanin työ-
maa aiheuttaa Tilkanvierron liiken-

teessä erilaisia järjestelyjä. Tällä hetkellä 
työmaan käytössä oleva torninosturi on 
jouduttu ahtaan tontin vuoksi sijoittamaan 
siten että vain Tilkanvierron toinen kaista 
toimii. Ahtaus estää ajon Tilkanviertoa 
pitkin Mannerheimintielle. Korvaava reitti 
kiertää Raisiontien kautta.  

v

Tilkan sairaalan hoitohenkilökunnan 
asuntola Mannerheimintien varrella 

tullaan purkamaan ja paikalle rakenne-
taan uusi asuinkerrostalo. Tästä artikkeli 
toisaalla lehdessä.q

Jyrki Erra

LUONTOON YHDESSÄ!

Tänä vuonna vietetään Euroopan Luon-
toon yhdessä- teemavuotta. On ilo asua, 
elää ja toimia juuri Ruskeasuolla missä 
luonto on lähellä ja läsnä ja siitä pide-
tään huolta. Päiväkotiryhmät retkeilevät 
lähimetsässä, siivoustalkoot pihoilla ja 
puistoissa ovat osa kevätarkeamme.  
Keskuspuiston säilyminen on sydäntem-
me asia. Kurkipuistossa vietetään lep-
peitä kesäpäiviä ja alkusyksyllä siellä on 
myös Suomi 100- juhlavuoden merkeissä 
piknik- tapahtuma, jossa seuramme on 
aloitteentekijä. 
 Suomen luonnon päivä 26.8. 
aloittaa kulttuuriympäristöpäivien ketjun. 
Euroopan ympäristöpäiviin osallistuu 
vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä 50 
maasta. Helsingissä monet kaupungin-
osayhdistykset ovat tehneet kulttuu-
riympäristösitoumuksen. Esimerkiksi 
Tammisaloseura aikoo parantaa alueen 



9Ruskeasuon kevät 2017

viihtyisyyttä istuttamalla kukkasipuleita ja 
tuottamalla kotikaupunkipolkuja.
 Tänä vuonna Euroopan kulttuu-
riympäristöpäivillä juhlistetaan ihmisen 
luontosuhteen kulttuurista perustaa. 
Luontoon yhdessä- teemavuonna noste-
taan esiin mm. maisemat, kaupunkiluon-
to, lähimetsät, kotipihat, kansallispuistot, 
perinnebiotoopit, ympäristöön liittyvä 
elävä kulttuuriperintö, luontoon liittyvät 
tavat ja uskomukset, ympäristötaide, 
kaupunkiviljely ja metsän elinkeinot.
 Ruskeasuo- seura kuuntelee 
tarkalla korvalla kaupunginosamme 
asukkaiden huolia lähiympäristömme 
asioista, niin rakentamishankkeiden 
aiheuttamista muutoksista kuin liiken-
teen sujumisesta ja paljosta muusta, 
mitä halutaan ja voidaan tehdä häiriöt-
tömän ja viihtyisän asumisen puolesta. 
Asukasiltojen viestit kulkevat päättäjille 
ja muihin oikeisiin osoitteisiin ja monia 
korjausliikkeitä on tehty. Tulemme yhteen 

myös monenlaisen kulttuurin merkeissä. 
Kutsumme mukaan. Tutustumme.
 Tässä lehdessä toisaalla ker-
rotaan, miten koiran ulkoiluttaminen 
auttoi Ruskeasuolle muuttanutta Paavo 
Ripattia tutustumaan alueeseen ja sen 
ihmisiin. Monelle muulle on käynyt sa-
moin. Ja hyvän mahdollisuuden tähän 
tarjoaa Ruskeasuon uusi koirapuisto, 
joka sijaitsee Kurkipuistoa vastapäätä 
metsikön ja rinteen reunassa Ratsastien 
vieressä.
 Entinen ”puisto” eli aitaus oli 
Mannerheimintien reunan ahtaikossa 
liikenteen melussa.( Sen tilalle nousee 
parhaillaan Folkhälsanin rakennus.) Uusi 
koira-aitaus on kaksiosainen, erillinen 
alue pienille ja toinen isoille koirille. Ja 
hauskaa siellä on sekä koirilla että ul-
koiluttajilla. Toisilleen tuntemattomatkin 
koirat ja ihmiset juttelevat keskenään, 
kukin tavallaan ja tyylillään. Itse olin 
koirakammoinen kunnes Kleinspitz Unto 
alkoi opettaa minulle koirien tapoja. 
Puistossa kokeneet koiraihmiset ovat 
antaneet tarpeellista lisäopetusta hyvine 
vinkkeineen. Monet lapset ovat halun-
neet leikkiä Unton kanssa puistossa, 
rapsuttaa sitä tai kävelyttää. Samalla on 
juteltu ja tutustuttu. Ollaan oltu yhdessä 
luonnossa.
Iloa luontohetkiin! q

Riittasisko Räike, vpj

P.S. Itselleni kesän ihanimmat luontohet-
ket ovat korkealla puussa, pojanpoikien 
majassa. Perspektiivi muuttuu. Näkee 
kauas. 
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HELSINGIN KAUPUNKI    
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
Toimistopäällikkö Timo Korhonen
 

Asia: Helsingin kaupungin 
muutosehdotus Ruskeasuon 
asukaspysäköintiin

Ruskeasuo Seura ry on saanut 
asukkaiden välittämänä tiedon 

Helsingin kaupungin aikeista muuttaa 
pysäköintijärjestelyjä Ruskeasuolla. 
Muutoksen peruste on helpottaa jalka-
käytävien puhtaanapitoa ja tehdä siitä 
kustannustehokas toimenpide siirtämällä 
tietyillä katuosuuksilla autot kadun toisel-
le puolelle.
 Tutustuttuaan asukkaiden 
seuralle toimittamaan kaupungin laati-
maan tiedotteeseen, ja järjestettyään 
asiasta 10.11. asukaskokoontumisen, 
jossa oli läsnä myös kaupungin edustus, 
Ruskeasuo Seura ry lausuu kaupungin 
asukkaiden mielipiteitä kuultuaan pysä-
köintijärjestelyistä seuraavaa:
 Ruskeasuo Seura ei yhdy kau-
pungin esittämiin perusteisiin muuttaa 
vallitsevaa pysäköintikäytäntöä. Kau-
pungin esittämä näkemys puhtaanapidon 
helpottamisesta on riittämätön syy näin 
pitkäkestoiselle kokeilun nimissä tapah-
tuvalle muutokselle. Kaupunginosan 
jalkakäytävien tehokas puhtaanapito on 
asukkaiden etu, mutta se on hoidetta-

vissa oikean kokoisella kalustolla ilman 
esitettyjä toimenpiteitä.
- Kaupungin päätös sijoittaa pysäköinti 
kadun vastakkaiselle puolelle asukkaita 
tai kaupunginosayhdistystä millään ta-
voin kuulematta, on hätiköity ja kesken-
eräinen. Se vaikeuttaa tarpeettomasti 
asukkaiden jokapäiväistä elämää:
o Ajoneuvosta poistuminen ns. 
pelkääjän paikalta muodostuu tietyillä 
katuosuuksilla vaikeaksi ja osin mahdot-
tomaksi katureunassa olevan kivipenke-
reen (Raisiontie) tai pensasaidan (Mas-
kuntie, Kiskontien pohjoispää) vuoksi. 
o Lasten ja tarvittavan turvaistui-
men autoon vienti on em. syystä hanka-
laa tai mahdotonta ja lisää turvariskiä. 
o Muutos ei tue miltään osin kau-
pungin edustajien esittämää perustetta 
turvallisuuden lisääntymisestä. Päinvas-
toin.
-Em. haitat huomioiden autopaikkamäärä 
lisäksi vähenee. Tämän kaupungin edus-
tajat myönsivät. Nykyiselle paikkamääräl-
le on tarve arkisin työajan päättymisen 
jälkeen sekä viikonloppuisin. Asukkaat 
ehdottivat ratkaisuksi että pysäköinti 
sallitaan kaupunginosassa yöaikaan ja 
viikonloppuisin entiseen tapaan. Kaupun-
gin vastaus yö- ja viikonloppupysäköinnin 
sallivien liikennemerkkien lisäämisen 
hankaluudesta ei voi olla peruste aloit-
teen hylkäämiselle.
-Asukastilaisuuden keskustelu kulminoi-
tui lumen poistoon. Asukkaat painottivat-
kin voimakkaasti muutaman aurauspäi-
vän vuoksi koituvaa haittaa, joka tulisi 
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olemaan asukkaiden elämässä läsnä 
jokaisena päivänä kahden vuoden ajan. 
Ruskeasuo Seuran mielestä yhden tal-
vikauden kokemukset riittävät mainiosti 
tilanteen arviointiin jos niin vain halutaan.
-Kaupungin edustajien ehdotus piha-alu-
eiden muuttamisesta paikoituskäyttöön ei 
saanut Ruskeasuon asukkailta ymmär-
rystä. Voimassa olevan asemakaavan 
muutosprosessi, juridiset ongelmat kun 
muutama edunsaaja valtaa autolleen 
yhteistä piha-aluetta, sekä tinkiminen 
kaupunginosan erikseen todetuista 
luonnonarvoista on kohtuuton vaade 
saavutettavaa nimellistä hyötyä ajatellen. 
o Ks. julkaisu Ruskeasuo-Raken-
netun ympäristön arvot ja ominaispiirteet, 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2004:6. Julkaisussa todetaan 
mm. autojen luontevimmaksi säilytys-
paikaksi katu tai autotalli, pihoille ei 
paikoitusta tule laajentaa. Sama julkaisu 
korostaa viherpihojen arvoa ja vaalimista.

 Ruskeasuo-Seura ei lisäksi 
pidä oikeana kaupungin tapaa edistää 
asiaansa. Ruskeasuon asukkaita ei ole 
kuultu, he eivät ole millään tavalla voineet 
osallistua asian valmisteluun ja päätök-
sentekoon. Myöskään kaupunginosayh-
distys ei ole saanut kaupungilta asiasta 
mitään tietoa. 
 Yllä mainitun kaltaisesta sane-
lupolitiikasta kaupunki on ilmoittanut eri 
yhteyksissä pyrkivänsä irti. Ruskeasuo-
Seura ry pitää tätä todella toivottavana. 
Myös kaupungin edustajien esittämä 

asukkaiden priorisointi jalankulkijoihin, 
pyöräilijöihin ja autoilijoihin oli virkamie-
hen kommenttina hämmennystä herät-
tävä. Paikalla olijoista asukkaista lähes 
jokainen edusti kaikkia mainittuja ryhmiä. 

Kantanaan Ruskeasuo-Seura ry esittää 
joko kokeilusta luopumista kokonaan, 
tai sen rajoittamista neljä kuukautta 
kestäväksi alkaen ensimmäinen päivä 
joulukuuta 2016 ja siten, että viikonlop-
pu- ja yöpysäköinti sallitaan nykyisen 
kaltaisena.
Näkemyksemme mukaisesti kaupunki 
saa tällöin tietoonsa talvikunnossapidon 
– siitähän on kyse – kokemukset täysi-
määräisinä.
Tämän jälkeen Ruskeasuo-Seura ry on 
valmis järjestämään tilat asukaskokoon-
tumiselle ja palaute voidaan arvioida 
asukaskeskeisesti. q

Helsinki 12.11.2016
Rakentavin terveisin

Ruskeasuo-Seura ry

Liite 2s.: Kokouksen jälkeen paikalla ke-
rätty hanketta vastustavien nimilista. Osa 
paikalla olleista ehti valitettavasti lähteä 
ennen kuin lista saatiin vireille.

Kehitä Ruskeasuota, 
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!

Osallistu tapahtumiin!



12 Ruskeasuon kevät 2017

”Helsingistä on tullut 
asukkaittensa kaupunki” 
sanoo apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri

Ruskeasuon liikenne- ja pysäköintijär-

jestelyistä on käyty vilkasta keskuste-

lua Helsingin kaupungin päättäjien 

ja arkitoimijoiden kanssa. Ruskeasuo-

Seura ry järjesti viime vuoden lopulla 

asukasillan jossa keskustelun laineet 

nousivat korkealle. Helsingin kau-

punki jatkoi vuorovaikutusta tämän 

vuoden maaliskuussa järjestämällä 

toisen illan, jonka osanottajamäärä 

jäi pieneksi.

Ruskeasuo-Seuran vuosikokoukseen 

8.2.2017 kutsuttu apulaiskaupun-

ginjohtaja Pekka Sauri puhui py-

säköinti- ja liikennemuutoksista ja 

vastasi kysymyksiin. Sauri kertoi myös 

ajankohtaiset kuulumiset kaupungin 

tulevaisuuden näkymistä ja mm. 

Länsi-Metron rakennustilanteesta.

Pekka Saurin puheesta on yhteenve-

to Facebookin Ruskeasuo-sivuilla ja 

sieltä löydät myös ruskeasuolaisten 

kommentteja.

Pekka Sauri kertoi aluksi Helsingin 
kolmesta suuresta murroksesta, joista 
ensimmäinen on kaupunkirakenteen 
muutos. Yleiskaavaa on muuttanut mm. 
vuonna 2008 rahtisatamien siirtyminen 
Vuosaareen ja samalla vapautuivat sekä 
Jätkäsaari että Sompasaari asuntoraken-
tamiselle. Tämä vaikutti myös ala-Pasilan 
ratapihan vapautumiseen liike-ja asunto-
rakentamiselle ja Kruunusillat tuo 2 uutta 
raitiotieyhteyttä Helsingin keskustaan 
Laajasalosta. 
 Sauri on tutustunut Länsi-
Metron rakennusprojektiin vuoden alusta 
alkaen kahdessa kokouksessa ja toden-
nut projektin monimutkaisuuden koska 
esimerkiksi vanhaan metroon verrattuna 
mm. turvallisuusmääräykset ovat moni-
mutkaistuneet. Hän esitti toiveen että 
toivottavasti Länsi-Metro on liikenteessä 
ensi elokuussa. 
 Helsingissä on viime vuosina 
valmistunut Helsingin, Espoon ja Van-
taan yhdistävä lentokenttärata ja myös 
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bussilinjan 550 korvaavasta Raidejoke-
rista on tehty päätös. Kaikki nämä uudet 
liikennejärjestelyt ovat tarpeellisia sillä 
vuoteen 2050 Helsingissä ennustetaan 
olevan n. 860.000 asukasta – eli yhden 
Tampereellisen verran lisää väkeä. 
Vuonna 2050 70% maapallon ihmisistä 
asuu kaupungeissa ja sama kehitys on 
jo nähtävissä Suomessa. 
 Helsingin asuntorakentamisen 
ja joukkoliikennejärjestelyiden lisäksi on 
Helsingin kaupungin oman hallintojär-
jestelmän muuttuminen, mm. 31.5.2017 
päättyy Pekka Saurin oma pesti apu-
laiskaupunginjohtajana. Helsingin kau-
pungin virastot ja laitokset yhdistetään 
kesällä neljäksi eri toimialaksi. Uudessa 
Sote-järjestelmässä Helsingin kaupungin 
budjetti ja henkilöstö puolittuu. 

”Helsingistä on tullut asukkaittensa 

kaupunki” 
Sauri totesi että Suomi on maailman ai-
noa paikallishallintojen maa, sillä useissa 
muissa maissa on aluehallinto. Kysymyk-
seen tuleeko pääkaupunkiseudulle vain 
yksi kaupunki joka yhdistäisi Helsingin, 
Espoon ja Vantaan Sauri vastasi että 
mm. HSL uudistaa jo lippujärjestelmään-
sä niin että matkan hinta perustuu mat-
kan pituuteen eikä kaupunkien rajoihin eli 
ainakin pääkaupunkiseudun kaupunkien 
yhteistyö tulee tiivistymään. q

Kuva ja teksti: Aira Rusanen

Ruskeasuo-Seura 
tekee retken 

Tamminiemeen

Ter vetuloa Tamminiemeen lauantaina 
23.9.2017!

Lähtö bussilla K-marketin edestä klo 10.30. 
Perillä opastus ja kierroksen jälkeen kahvit. 
Riittasisko Räike kertoo vierailuistaan Tam-
miniemessä sekä keskusteluista presidentti 

Urho Kekkosen kanssa.
Ilmoittautumiset: 

Aira Rusanen 040 7654748 tai 
aira.rusanen@gmail.com 

viimeistään 4.9.2017. Mukaan mahtuu 30 
henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Retken hinta 20 eur Ruskeasuo-Seura ry:n 
tilille Ålandsbanken

FI51 6601 0003 5843 56.

Kuva: Soile Tirilä/Museovirasto
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HELSINGIN KAUPUNKI    
Helsinki 7.12.2016
Kirjaamo 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Arkkitehti Marina Fogdell

Asia: 
Asemakaava 2015-007624 / 
TENHOLANTIE 10 JA 12 
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SAI-
RAALA ORTONIN 
RAKENNUSSUUNNITELMA

Ruskeasuo-Seura ry esittää mielipiteen-
ään valmisteilla olevasta Tenholantie 10 
ja 12 asemakaavamuutoksesta ja Sai-
raala Ortonin rakennussuunnitelmasta 
seuraavaa:
Sairaala Ortonin rakennussuunnitelma ja 
sen mahdollistava asemakaavan muu-
tos ovat vaikutukseltaan periaatteessa 
myönteisiä asioita ja vahvistavat Ruskea-
suon kaupunginosan asukaspainotteista 
rakennetta. Kaupunginosa on kärsinyt 
pitkään palvelurakenteen kuihtumisesta. 
Asukasmäärän lisääntyminen alueella 
tukee palvelujen säilymistä.
Kuitenkin kolmen rakennusmassan 
kerrosluku on yleisesti ottaen paikkaan 
nähden ylimitoitettu, huomioiden Sai-
raala Ortonin l. entisen Invalidisäätiön 
asema kaupunginosan tärkeimpänä 
historiallisena ja kaupunkirakenteellisena 
dominanttina. 
Asemakaavassa suojeltavaksi määrätty 
sairaalarakennus on jäämässä uudisra-
kentamisen myötä alisteiseen asemaan. 
Arkkitehtitoimisto Jaakkolan laatima 

aineisto ei tuo tätä oleellista tosiasiaa 
riittävän selkeästi, jos lainkaan, esille.
Sairaala Ortonissa on kuusi kerrosta, 
siipiosassa viisi ja sen viereisessä 
asuinrakennuksessa kuusi. Tulevista 
uudisrakennuksista ainoastaan yksi 
vastaa kerrosmäärältään (6) olemassa 
olevien rakennusten korkeusmaailmaa. 
Kaksi muuta ovat selkeästi korkeampia, 
8-kerroksisia.
Rakennusmassojen korkeus, massiivi-
suus ja suhde ympäristöönsä käyvät hy-
vin ilmi lintuperspektiivihavainnekuvasta 
sekä alueleikkaus itään ja etelään -piirus-
tuksesta. Sen sijaan havainnekuva, joka 
esittää näkymää Tenholantien rinteestä 
kohti uudisrakennuksia jalankulkijan 
tasolta, antaa virheellisen käsityksen uu-
disrakennusten korkeudesta. Verrattuna 
vieressä olevaan vanhaan kuusikerroksi-
seen asuntolarakennukseen, kahdeksan-
kerroksinen rakennus näyttäisi olevan 
saman korkuinen. 

Ruskeasuo-seura ry esittääkin raken-
nusten - joko kaikkien - toteuttamista 
kuusi kerrosta korkeina tai ehdottomasti 
ainakin kahden sairaalaa lähinnä olevan 
rakennuksen toteuttamista kuuden ker-
roksen korkuisena. q

Ruskeasuo-Seuran jäsen! Toimita osoit-
teenmuutostietosi Essi Lindroosille. Näin 
varmistat tiedotteiden ja Ruskeasuo-
lehden saannin. Essin yhteystiedot löydät 
lehden takasivulta.
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 Tervetuloa asioimaan

 Pikku Huopalahden Apteekkiin
 Korppaanmäentie 4, puh. 436 1270

 Avoinna ma-pe 9.00-18.00
 Juhannusaattona suljettu

Tule tutustumaan uusiin tuotteisiimme ja kysymään neuvoja.
pikku_huopalahti@apteekit.net
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Kiinteistöhuoltoa Ruskeasuon alueella jo vuodesta 1967.
Toimisto: Tilkankatu 39 00300 Helsinki

Konevarikko: Kiskontie 19 00280 Helsinki
Puhelin: 09-2706061 24H

huolto@khsaksa.fi
www.khsaksa.fi
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Juhlavuoden piknik 
syyskuussa

Suomi täyttää 100 vuotta joulukuussa 

2017. Ruskeasuolla 100-vuotista Suo-

mea juhlistetaan jo syyskuussa, kun 

Ruskeasuo-seura järjestää yhdessä 

Meilahden seurakunnan sekä Ruskea-

suon päiväkodin vanhempaintoimi-

kunnan kanssa juhlavuoden piknikin 

lauantaina 9.9. Kurkipuistossa.

Monissa Helsingin kaupunginosissa kau-
punkikulttuuria on elävöitetty asukkaiden 
yhteisillä juhlilla. Tunnetuimpia lienevät 
Käpylän ja Kumpulan kyläjuhlat, jotka 
ovat vuosien saatossa kasvaneet lähes 
festivaalien mittoihin. 
 Syyskuussa 2017 myös Rus-
keasuolla järjestetään asukkaiden yh-
teinen juhla. Ruskeasuo-seura järjestää 
yhdessä Meilahden seurakunnan ja 
Ruskeasuon päiväkodin vanhempaintoi-
mikunnan kanssa Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden piknikin lauantaina 9.9. klo 
13–16 Kurkipuistossa. 

 Juhlaan ovat tervetulleita kaikki 
kaupunginosan asukkaat. Ruskeasuo-
seura, Meilahden seurakunta ja Ruskea-
suon vanhempaintoimikunta vastaavat 
juhlan ohjelmasta. Luvassa on mukavaa 
tekemistä ja musisointia sekä lapsille 
että aikuisille. Lisäksi juhlassa istutetaan 
Kurkipuistoon itsenäisyyden juhlakuusi 
1980-luvun alussa istutettujen maailman-
rauhan kuusten läheiysyyteen.
 Pikinik-tapahtumaa varten pai-
kalle varataan muutamia telttakatoksia, 
tuoleja ja pöytiä sekä grilli ruokailua 
varten.  Toivotamme kaikki rusalaiset ja 
muutkin lähialueen asukkaat tervetulleik-
si yhteiseen juhlaan syyskuussa! q

Lisätietoja ohjelmasta ja aikatauluista 
tulee Ruskeasuon fb-sivuille kesällä. 
Juhlan järjestelyistä voi kysyä myös 
Ruskeasuo-seuran johtokunnan jäseniltä 
Matti Hirvolalta (p. 040 0764 518) ja Mia 
Malmilta (p. 050 387 7220).
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Vaikka eihän linjan 23 sähköistys 

vastaa vanhoja trollikoita oikeastaan 

millään tavoin - akkuihin ladatulla 

sähkövirrallahan se linja 23 kulkee. 

Vanhat trollikat ottivat sen sijaan 

virtansa pitkillä ajojohtimilla ilma-

johdoista - siitä nimikin - johdinauto.

- Vakavassa mielessä johdinautoliiken-
nettä harjoitettiin Helsingissä vuosina 
1949-1974. Pohjoinen päätepysäkki oli 
Tukholmankadulla Naistenklinikan koh-
dalla, eteläinen Eirassa Laivurinkadulla. 
Vuodesta 1953 eteenpäin Laivurinkadun 
pysäkki oli Merikadulla. 

- Helsingin trollikat eli trolleybussit 

ennen linjaa 23

Teksti: Johannes Erra

Ajettiinpa sähköllä ennenkin
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Linjan numero oli koko ajanjakson 14, 
ruuhkalinja 14A liikennöi tämän lisäksi 
johdinautoin vuodesta 1959 eteenpäin 
Tukholmankadun ja Viiskulman väliä. 
Töölön halli oli tällä ajanjaksolla yhdis-
tetty raitiovaunu- ja johdinautovarikko. 
Hallitsevassa asemassa olivat Valmetin 

ja British Thomson-Houstonin vuosina 
1949-1960 valmistamat autot, kaikki-
aan 23 kpl. Ruotsalaisia johdinautoja 
hankittiin 3 kpl käytettynä Tukholmasta 
liikenteen alkuun, näiden käyttö päättyi 
v. 1965. Neuvostoliittolaisia ZIU-joh-
dinautoja tuotiin Helsinkiin niinikään 3 
kpl vuonna 1973, mutta ne palautettiin 
Neuvostoliittoon jo samana vuonna.

- Vuosina 1979-1985 Tukholmankadun 
ja Merikadun väliä ajettiin taas johdin-
autolla, mutta käytössä oli vain yksi 
ainoa kotimainen johdinauto. Vuosina 
1979-1983 johdinautoa käytettiin tällä 

Vas.: Linjan 23 aamuvuoro lataamassa 
akkuja Ruskeasuon päätepysäkillä. 
Kuva: Jyrki Erra, 24.1. 2107
Yllä: Linjan 14 autoja Tukholmankadun 
päätepysäkillä. 
Kuva: Juhani Katajisto, 25.3.1970.
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osuudella linjalla 14, jota liikennöitiin sa-
malla myös dieselbussein. Vuonna 1983 
linjaa 14 pidennettiin, mutta johdinautolle 
uutta linjaa ei varustettu. Viimeiset kaksi 
vuotta, 1983-1985, johdinauto ajoi entistä 
14:n reittiä nyt tunnuksella 14A hyvin 
harvalla vuorovälillä (koska se yksi ja 
sama johdinauto hoiti kaiken liikenteen). 
Johdinautossa oli siirtoajoja varten myös 
pieni dieselmoottori. 

Ja sitten olennainen: Töölöön ei vuonna 
1979 enää sijoitettu johdinautotoimin-
taa, vaan tässä vaiheessa Ruskeasuon 
varikosta tehtiin yhdistetty dieselbussien 
ja johdinautojen varikko, Tukholman-
kadun ja Ruskeasuon välin johdinauto 
ajoi apudieselmoottorilla, eli johdinau-
tosähköistystä Mannerheimintiellä ei 
ollut. Tarkoitus oli alun alkaen muuttaa 
huomattava osa Topeliuksenkatua 
kulkevasta bussiliikenteestä johdinau-

Tietyn ikäiselle helsinkiläisväestölle trollikan etumaski on tuttu ja nostalginen näky. 
Bussien kulku oli äänetöntä, vain korin nitinä ja natina säesti menoa, voimansiirros-
ta johtuen ominaistuoksukin poikkesi tavanomaisista busseista. Linjan 14 vuoroväli 
oli tiheä, siksi ”neljätoista” oli suoranainen käsite.
Raitiotiehistoriallisen seuran arkiston kuvassa ollaan Merikadun päätepysäkillä.
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Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä 
kannatusilmoituksista!

Asukkaat, 
suosikaa mainostajiemme 

palveluita.

toliikenteeksi. Autoja olisi ollut ajossa 
kymmeniä, sijoitettuna Ruskeasuon 
varikolle. Suunnitelmat kariutuivat poh-
jimmiltaan jo aivan 1980-luvun alussa, 
kun johdinautoprojektin budjetti jouduttiin 
käyttämään 42 uuden raitiovaunun han-
kintaan (nämä olivat viimeiset Helsinkiin 
uutena hankitut korkealattiaraitiovaunut, 
ennen matalalattiavaunujen aikakautta).

- Helsingin viimeinen johdinauto jäi linjan 
14A lakkautuksen myötä työttömäksi 
vuonna 1985. Ensin se vietiin Belgian 
Gentiin kokeiltavaksi, siellä oli tuolloin 
uusi johdinautojärjestelmä joka kylläkin 
sittemmin lakkautettiin. Auto palasi 
Belgiasta Helsinkiin varsin nopeasti, ja 
se oli vuosikymmenten ajan varastoitu-
na Ruskeasuon varikon pihalla. Vasta 
2010-luvulla auto myytiin Enonkoskella 
sijaitsevalle autopurkaamolle.

- Johdinautojen tapaan johdinauton 
virroittimilla on ollut varustettuna myös 
kaikkiaan viisi ”tavallista” sinistä bussia, 
joita on eri aikoina käytetty huurteen 
poistamiseen johdinautojen ajolangoista. 
Neljä autoista oli käytössä varsinaisena 
liikenneaikana v. 1949-1974 (mutta eivät 
kaikki yhtäaikaisesti), viides auto sitten v. 
1979-1985. q

Iso hämähäkki 
katolla ja muita 
liikennekokemuksia

Olen nyt matkustanut uudella 
sähköbussilla Ruskeasuon ja Rau-
tatientorin väliä lähes päivittäin 
ja todennut kyydin tasaiseksi ja 
miellyttäväksi.  Muistumia nuoruu-
teni bussiin linjalla 14 on useita 
– vaikkakin ”isolla hämähäkillä” ei 
ole aiemman sähköbussin pitkää 
siimaa ylhäällä kulkeviin vaijereihin.
Naapurini Helmi totesi kerran että 
sähköbussin istuimet taitavat olla 
matalammalla - ehkä ne ovatkin 
- ainakin uusiin Helsinki-ratikoihin 
verrattuna. Niissä istuimet ovat 
harmaa-punaiset, kovat ja korke-
alla. Pidän Helmin lailla korkeista 
istuimista koska niihin on helpompi 
istua ja niistä myös nousta.
Minua ilahduttaa suuresti että uu-
sissa sähköbusseissa ei stop-näp-
päimellä ole samanlaista jälkikaikua 
kuin muissa uudehkoissa busseissa 
linjalla 23. Uuden bussilipun arvon 
leimaamislogiikka on monelle tosi 
vaikea. Myös uusien bussien lattian 
liukkaus tuli todettua, kun eräänä 
erittäin märkänä päivänä ihmiset 
suorastaan liukuivat uloskäynneille.

Aira Rusanen
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Pysäköintikokeilun 
asukastapahtuma 8.3.
Kaupunki järjesti asukastapahtuman 

aloittamastaan pysäköintikokeilusta 

8.3. Karjalan yhteiskoulun tiloissa. 

Paikalla oli yhdeksän kaupunginosan 

asukasta - mukaan lukien kolme 

Ruskeasuo-Seurasta - ja kahdeksan 

edustajaa kaupungin taholta.

Tilaisuuden aluksi käsiteltiin viestin-
nän ongelmaa - kuinka saada tämän 

tapaiset kokoontumiset tiedoksi asukkail-
le.  Mainitsin facebookin parhaana kana-
vana ja totesin samalla, että niin kätevää 
kuin olisikin, seuralla ei ole kiinteistöjen 
isännöitsijöiden tai hallitusten puheenjoh-
tajien sähköpostiosoitteita käytössään. 
Kirjeitse ilmoittaminen toimisi kyllä, mutta 
tavoittaa toisaalta vain seuran jäsenistön 
ja aiheuttaisi kustannuksia seuralle.
Kaupunki lupasi etsiä isännöitsijätiedot 
vastaista tarvetta varten.
 Kokeilun laajuutta käytiin läpi 
yleisellä tasolla ja kaupunki selitti stra-
tegiaansa. Kunnossapito on lyöty laimin 
monissa kiinteistöissä ja siksi kaupunki 
on ottanut katujen puhtaanapidon kiin-
teistöjen alueella hoitaakseen. Kokeilu 
on tarkoitus ulottaa koko kantakaupungin 
alueelle. 
Kokeilun tulokset, niin kielteiset kuin 
myönteiset olivat keskustelun kohteena. 
Asukkaat totesivat, että verraten vähällä 
on selvitty, sillä rankkoja lumisateita oli 

ollut vain kerran eikä talvesta muodos-
tunut muutaman aiemman kaltaista 
”lumitalvea”.
 Autopaikkojen riittävyys, joka 
syksyisessä tilaisuudessa aiheutti paljon 
kiivassävyistä keskustelua, tuntui oleva 
pääsääntöisesti hallinnassa. Todettiin 
kuitenkin, että Koroistentiellä on ajoittain 
täyttä, niinkuin ennenkin, samoin Rai-
siontiellä iltaisin ja viikonloppuisin. 
 Erikseen kiitettiin sitä, että 
alkuperäisestä ehdottomasta pysäköin-
tikiellosta luovuttiin Raisiontiellä ja Nou-
siaistentiellä. Tämä johtui asukkaiden 
kiivaasta vastustuksesta. Nyt pysäköinti 
on sallittu iltaisin ja viikonloppuisin näil-
lä kaduilla molemmin puolin entiseen 
tapaan. Kaupunki totesi suorittaneensa 
laskentoja kaupunginosassa ja että niis-
sä oli aina löytynyt vapaita autopaikkoja 
kokeilun alkamisen jälkeen.
 Folkhälsanin rakennustyömaan 
johdosta liikennejärjestelyjä Raisiontiellä 
on jouduttum muuttamaan sallimalla 
läpiajo. Tämä on aiheuttanut valituksia 
kasvaneista liikennemääristä ja mm. 
ylinopeuksista. Kaupunki on asentanut 
siksi harmaita nopeusmittauslaitteita 
tiettyihin risteyksiin. Tilaisuudessa käy-
tiin läpi mittaustuloksia. Ne oli tehty eri 
vuorokaudenaikoina ja tulokset osoittivat, 
ettei ylinopeuksia ajeta, ennemminkin 
päinvastoin. Todettiin myös poikkeusrei-
tin aiheuttaneen tilanteita joissa autoilijat 
ovat oikaisseet eri reittejä käyttäen mm. 
Kurkipuiston läpi.
 Asukkaat mainitsivat myös har-
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hauttavasti asennetusta liikennemerkistä 
Raisiontien päiväkodin luona suojatien 
edessä. Siirto luvattiin. Lisäksi käytiin 
yleistä keskustelua katujen kunnossapi-
dosta mm. Koroistentien osalta, jossa on 
hulevesiongelmia parissa paikassa.
 Minulla oli mukanani apu-
laiskaupunginjohtaja Pekka Saurille 
Ruskeasuo-Seuran vuosikokouksessa 
esitetyt kysymykset vastauksineen, mut-
ta vähäisen osallistujamäärän vuoksi, en 
ryhtynyt lukemaan vastauksia. Lähetin 
terveisiä Saurille, että homma oli hyvin 
hoidettu hänen puolestaan.
Kaupunki ilmoitti kaavailevansa syksyksi 
uutta palautetilaisuutta. Päivämäärä jäi 
toistaiseksi auki. q

Jyrki Erra

Keräysauto on Ruskeasuolla
Maanantaina 22.5.2017 

klo 17.00–17.40 
paikka: 

Kiskontien/Raisiontien 
risteys

Ruskislaiset ensin
     

 Vuoden alussa Helsingin seudun 

liikenne (HSL) juhlisti uusien säh-

köbussien latausasemien valmistu-

mista Ruskeasuolle ja Koskelaan. 

Samalla HSL julkisti aikataulun 

ensimmäiselle tarjouskierrokselle, 

jossa edellytetään sähkökalustoa. 

Ensi vuoden syksyllä bussiyhtiöt kil-

pailevat kantakaupunkia halkovien 

linjojen 14 ja 18 liikenteestä.

      Ruskeasuolta päästiin kokeilemaan 
sähköbussin kyytiä ensimmäisenä 
Helsingissä bussilinjalla 23. Invalidi-
säätiön pysäkillä on ns. tavanomainen 
latausasema, jonka hintalappu on 350 
000 euroa. Helsingin rautatientorille 
rakennettava asema maksaa 2,6 mil-
joonaa euroa.
      Bussiliikenteen sähköistymistä 
helpottaa se, että HSL on vuokrannut 
leasing-järjestelyllä 12 sähköbussia 
kotimaiselta Linkker-yhtiöltä, joka on 
toimittanut näitä uusia hiljaisia kulku-
pelejä myös Turkuun, Tampereelle ja 
Kööpenhaminaan. Linkkerin busseja 
on jo testattu Espoossa Tapiolan ja 
Matinkylän välisellä linjalla 11.
     HSL:n tavoite on, että seudun 
bussiliikenteestä vuonna 2010  jo 10 
prosenttia ajettaisiin sähköbusseilla, 
vuonna 2025 sähköbussien osuus olisi 
jo lähes 30 prosenttia. q

                          Riittasisko Räike

Käy katsomassa!
Rastissa on esillä valikoima vanhoja 

Ruskeasuo-aiheisia valokuvia. 
Vanhimmat ovat 1900-luvun alusta.
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Rastin sielu on Eeva-Liisa Sammela, 
Ruskeasuon seurakuntakeskuksen 

suntio-emäntä. Rasti avasi ovensa loka-
kuussa 2014 ja Eeva-Liisa otti ohjat kä-
siinsä. Sitä ennen hän työskenteli Pikku 
Huopalahden seurakuntakeskuksessa 
sekä kirkolla.
 Eeva-Liisa liikkuu ja sukkuloi 
Rastissa kevyesti, hymyilee, huikkaa 
tervehdyksen ja tarkistaa samalla monta 
asiaa, tuo tullessaan ja vie mennessään 
kuten toimeliaat emännät ovat kautta 
aikojen parhaimmillaan tehneet. Per-
jantaisin hän on loihtinut supersuositun 
lounaan vapaaehtoisten avustajien 
kanssa. He ovat löytyneet seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnan rekrytoinnin kaut-
ta.

 Lounastilaisuus on kuin elämä 
parhaimmillaan: lapset ja aikuiset, nuoret 
ja vanhat aterioivat samassa ruokasalis-
sa ja vaihtavat kuulumisia. Lounaalla on 
enimmillään ollut 120 henkeä, keskimää-
rin noin 80 aikuista ja 20 lasta. ”Keittiön ja 
muiden tilojen huoltamisessa minulla on 
apuna myös työssäoppimisharjoittelijoita, 
opiskelijoita eri oppilaitoksista sekä myös 
työvoimatoimistosta. Uusille vapaaehtoi-
sille olisi toimintaa tarjolla.”
 Rastin erilaisiin toimintoihin 
osallistuu viikottain noin 200 henkeä. Va-
littavissa on isosta kirjosta monenlaista, 
esimerkiksi Äiti Teresa-piiri maanantaisin, 
Äijäkuppila keskiviikkoisin, Raamat-
tukahvila sekä keskusteluryhmä Kuje 
torstaisin, lounas perjantaisin. Lisäksi 

RASTISTA TULI 
OLOHUONE
     Moni muistaa miten Ruskea-

suolle kaivattiin kaikkien yhteistä 

olohuonetta, kokoontumispaik-

kaa johon on helppo pistäytyä 

tapaamaan tuttavia, kahvittele-

maan, nauttimaan kulttuurista, 

esitelmistä, lounastamaan ja 

vaikka lukemaan lehtiä sekä 

lainaamaan kirjoja. Rastista tuli 

sellainen.
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Rastissa kokoontuvat esim. Ruskeasuon 
Martat, Muskarit, Perhekerho ja vapaa-
ehtoiset. Stadin Slangikuoro harjoittelee 
viikottain ja myös konsertoi Rastin salis-
sa, on myyjäisiä ja paljoin muuta. Myös  
Ruskeasuo-Seura kokoontuu Rastissa 
säännöllisesti, järjestää siellä teatteriesi-
tyksiä, konsertteja ja asukasiltoja.
 ”Alueen asukkaat pitävät täällä 
perhejuhlia, kastetilaisuuksia, syntymä-
päiviä ja konfirmaatiojuhlia”, täydentää 
Eeva-Liisa ja korostaa, että tiloja vuok-
rataan kaikille, kaikenlaisiin tilaisuuksiin. 
 Perjantailounaat ovat tauolla 
huhtikuun lopulta kesän yli. Mutta syk-
syllä padat taas porisevat! Ja ai niin, 
mikähän on Eeva-Liisan oma lempiruo-
ka? ”Poronliha ja kaikki siitä valmistetut 
ruuat.”
 Kun tarvitset omiin juhliisi tiloja, 
ota yhteyttä Eeva-Liisaan soittamalla 09-
23404775 tai kirjoittamalla: eeva-liisa.
sammela@evl.fi
     Tavataan Rastissa, alueen olohuo-
neessa! q

                        Teksti: Riittasisko Räike 
Kuvat: Aira Rusanen

Viereinen sivu: Armi, Aino ja Siri Hirvola. 
Matti-isä on seuramme johtokunnan uusi 
jäsen ja kuvanottohetkellä töissä.
Oik.:  Eeva-Liisa Sammelan (2.vas.) tiimis-
sä tällä kertaa: Lea Pylkkänen, Ruth Besiki 
Abunima ja Pablo Carrasco. Ruth siirtyy 
opiskelemaan, Pablo on tiimin uusi jäsen. 
Rastin perjantailounaat ovat tosi suosittuja.
Keskellä: 30-vuotistapaamisen merkeis-
sä: Terttu Immonen, Riitta Somer, ja Tytti 
Lindh. Eira Perheentupa liittyi seuraan.
Alakuva: Raul Röhr tositoimissa, Eeva-
Liisa Sammela myös.
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Teksti: Johannes Erra

Tiesitkö, että aikoinaan Ruskeasuol-

ta pääsi raitiovaunulla 10 Kallioon 

Linjoille ja vaunulla 10S suoraan 

Kauppatorille? Ja jos valitsi linjan 

10S/5, reitti vei Katajanokan Luotsi-

kadulle. Ja kulkipa sellainenkin linja 

ns. hallivuorona kuin 10V. Sillä pääsi 

Vallilaan. 

Sotien aikana Ruskeasuon merkitys 
raitioliikenteelle kasvoi polttoaine-

pulan vuoksi. Vuosina 1939-46, jolloin 
Ruskeasuolle liikennöi Erottajalta linja 
9, perinteikäs linja H kulki vaunupulasta 
johtuen ainoastaan Ruskeasuon ja Haa-
gan väliä. Vaihdotonta yhteyttä Haagaan 
pidettiin kuitenkin yllä puukaasutinkäyt-
töisin bussein Koroistentietä ajetulla 
linjalla 22.

Yllä: Raitiolinja 10:n päätepysäkki runkolinjan avajaispäivänä 29.8.1955. Liityntäliiken-
teen periaatteen mukaisesti Haagan suunnasta kaupunkiin saapuvista busseista siirryttiin 
suoraan päätepysäkillä odottavaan raitiovaunuun, joka jatkoi kaupunkiin. 
Kuva: RSS-arkisto.
Viereinen sivu, yläkuva: Raitiotiekiskot kulkivat Koroistentien länsireunaa aina 50-luvun 
puoliväliin saakka. Kuva: Tuomas Gerdt.
Alakuva: Linjan 100 bussi ajossa Koroistentiellä. Kuva RSS-arkisto.

Ruskeasuon raitio- ja linja-autoliikenteen 
kehitys 1940-luvulta lähtien


