Vuoden 1945 alussa Helsingin kaupungin

vaunuhallina vuosina 1947-52.

liikennelaitos HKL korvasi Helsingin Rai-

Linja H sekä Ruskeasuon ruuhkalinjat

tiotie- ja Omnibusosakeyhtiön. Sotien jäl-

lakkautettiin 30.8.1953, jolloin koko rai-

keen raitioliikenteessä palattiin vanhaan

tioliikenne Ruskeasuolle loppui. Tilalle

käytäntöön. Linja H kulki nyt Kallioon

tuli Erottajalta liikennöinyt bussilinja 28

Linjoille, ja 1950-luvun alussa lisäksi

linjan 22 rinnalle.

tulivat erinäiset ruuhkalinjat. Liikennettä
hoidettiin kuitenkin edelleen vanhoilla
kaksiakselisilla vaunuilla.

Runkolinja aloittaa, samoin
”satanen”

Raitiolinjojen muutokset tarkoittivat myös

Raitiotiet saatiin kuitenkin takaisin jo

uusia raitioteitä. Linjaa 9 varten Ruskea-

29.8.1955. Tuolloin alkoi liikenne linjalla

suolle rakennettiin vuonna 1939 nykyisen

10, Erottaja - Ruskeasuo. Linjaa tehosti-

Teboilin huoltoaseman tienoille kääntösilmukka, jossa vaunun saattoi kääntää
ilman, että ajosuuntaa oli vaihdettava.
Oman piirteensä raitiotietoimintaan
Ruskeasuolla toivat myös vaunuhallit.
Nykyisen Mannerheimintien länsipuolella
lähellä Vihdintien risteystä oli vuosina
1941-1961 käytössä kaksi puurakenteista raitiovaunuvajaa. Ratsastushalli
oli käytössä niinikään 60 vaunun raitio-
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vat myös ruuhkalinjat 10A ja 10S. Linjojen

Ruskeasuolaisille suurin vuoden 1958

reitti ei enää kulkenut Koroistentietä,

muutos oli bussilinjan 100 uusi reitti

vaan Mannerheimintien itälaitaa pitkin.

Kuusitieltä Invalidisäätiölle.

Linjat olivat HKL:n paljon keskustelua

Seuraavat vuosikymmenet linja 10 jatkoi

herättäneen runkolinjakokeilun keskeisin

entisellään. Päätepysäkiksi keskustassa

osa, korvaten kaiken Mannerheimintien

oli tullut vuonna 1957 Kirurgi ja vuonna

tai Koroistentien kautta keskustaan

1959 Linjat. Kympin matkustajamäärät

kulkeneen bussiliikenteen. Busseihin oli

kuitenkin olivat laskussa useastakin

vaihtoyhteys Ruskeasuon päätepysäkillä

syystä. Yksityisautojen määrä kasvoi

Nauvontiellä. Pysäkiltä oli bussilinjalla

rajusti myös Ruskeasuolla, samalla

100 yhteys myös Tenholantien ja Kiskon-

toisaalta Ruskeasuon väkiluku pieneni.

tien kautta Kuusitielle.

Lisäksi bussiliikenne toimi Ruskeasuolla

Linja 10 oli HKL:n tärkeimpiä linjoja.

hyvin, sitä varten oli vuonna 1962 valmis-

Sillä käytettiin vanhojen kaksiakselisten

tunut myös Ruskeasuon linja-autovarikko

vaunujen sijaan lähinnä uusia neliakse-

(RuHa). Sen sijaan linjan 100 reitin

lisia vaunuja, joita valmistui 1950-luvulla

muutos jälleen vuonna 1962 ei miellyt-

yhteensä 105 moottorivaunua ja 30

tänyt kaikkia: uudet päätepysäkit olivat

perävaunua.

linjan 10 päätepysäkki ja Invalidisäätiö

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet runko-

Kiskontien menettäessä bussiliikenteen-

linja-ajatuksesta. 14.4.1958 bussilinjat

sä lopullisesti. Uudesta reitistä ei kovin

pidennettiin takaisin Keskustaan. Rai-

pitkäaikaista muodostunutkaan, vaan

tioliikennettä ei kuitenkaan juuri karsittu.

linja, jonka numero vuodesta 1966 oli 11,

28
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Viereinen sivu, vas.:
Raitiotiekiskoja
irrotetaan Koroistentiellä, osin käsi- osin
konevoimalla. Asennus
Mannerheimintiellä
tapahtui samalla työtavalla, kuvien mukaan
etupäässä käsivoimin.
Vier.: Kiskojen linjaus
oli risteävän autoliikenteen vuoksi ongelmallinen. Onnettomuuksia
sattui verraten usein.
Sivun kuvat: RSS
arkisto.

lakkautettiin vuonna 1971.

kenteestä. Kuitenkin jo muutamaa vuotta

Vuonna 1968 avattiin kuitenkin uusi

myöhemmin liikenteen tulevaisuus näytti

bussilinja 23B, joka kulki Ruskeasuolta

todella epävarmalta.

Tenholantietä pitkin Keskuspuiston halki

Ruuhkalinja 10S ja yölinja 10N lakkautet-

Pasilaan. 1970-luvun lopussa se kor-

tiin vuonna 1977. Jo seuraavana vuonna

vattiin linjoilla 23 ja 23V, jotka kulkivat

Ruskeasuon liikenteessä luovuttiin ra-

Hakamäentien kautta Merihakaan. 23:n

hastajista ja perävaunuista. 1980-luvulla

päätepysäkki oli linjan 10 päätepysäkin

ehdotettiin jopa liikenteen rajoittamista

yhteydessä, 23V:n päätepysäkki Invali-

vain ruuhka-aikoihin.

disäätiöllä.

Vuoden 1985 linjauudistus muutti myös

Keskuspuiston kautta kulkeva reitti sen

Ruskeasuon liikennettä. Linjan 10 pää-

sijaan suljettiin kaikelta liikenteeltä, sillä

tepysäkiksi tuli Kirurgi ja linjoja 23 ja 23V

se oli häirinnyt alueen rauhaa liikaa.

jatkettiin Rautatientorille. Uudistus ei
kuitenkaan parantanut linjan 10 tulevai-

Raitiolinja 10 uhattuna

suudennäkymiä. Suunnitelmia liikenteen

Raitioliikenteen tulevaisuus 1960-luvulla

karsimisesta ei ollut hylätty, olipa esillä

ei näyttänyt valoisalta. Vuoteen 1969

Ruskeasuon raitiotien purkaminenkin.

sen jatkaminen koko kaupungissa oli

Pikku-Huopalahden rakentaminen kui-

epävarmaa. Vuonna 1973 kympille

tenkin lopulta ratkaisi ongelman. Vuo-

saatiin kuitenkin kaupungin ensimmäi-

den 1990 ajan Ruskeasuolle ei päässyt

set kuusiakseliset nivelvaunut, ja pian

raitiovaunuin, kun ratalinja siirrettiin

kaksiakseliset vaunut voitiin poistaa lii-

Mannerheimintien keskelle ja linjaa jat-
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RAITIOLINJAT RUSKEASUOLLE
VUODESTA 1955

30

10
Ruskeasuo - Erottaja 		
Ruskeasuo - Kirurgi 		
Ruskeasuo - Linjat 		
Ruskeasuo - Kirurgi 		
Pikku-Huopalahti - Kirurgi 		

1955-57
1957-59
1959-85
1985-89
1991-

10A (ruuhka-, myöhemmin yölinja)
Ruskeasuo - Rautatientori - Käpylä
Ruskeasuo - Rautatientori - Arabia

1955-58
1959-64

10N (yölinja)
Ruskeasuo - Erottaja		
Ruskeasuo - Rautatientori - Arabia

1957-59
1965-77

10S (ruuhkalinja)
Ruskeasuo - Kauppatori		

1955-77

10S/5 (ruuhkavuoroja)
Ruskeasuo - Katajanokka		

1970-75

10V (ruuhkavuoro)
Ruskeasuo - Vallila		

1959-61
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Ruskeasuon oma pysäkki oli aikoinaan linjan kaunein ja vihrein. Vaunu toi matkustajat kaupungista turvallisesti suoraan jalankulkualueelle eikä kaupunkiin päästäkseen
tarvinnut pysäkille mennessä ylittää katua.
Raiteiden linjaus johtui päätepysäkistä joka
oli seuraava pysäkki. Se sijaitsi kääntösilmukoineen Koroistentien pään tuntumassa
Mannerheimintien itäpuolella.
Kuva: Jyrki Erra.
kettiin Pikku-Huopalahteen. Vuoden

AUTOASI-huoltokorjaamo
määräaikaishuollot kaikkiin merkkeihin
myymme Nokia ja Continental renkaita

AUTOVUOKRAAMO
Paketti-ja henkilöautot
avoinna joka päivä 07-22.00

1991 alussa uudelleen aloitettu liikenne
on kuitenkin osoittautunut erittäin kannattavaksi. 1990-luvun alussa liikenne

KAHVIO JA MYYMÄLÄ 24H

hoidettiin jo lähes yksinomaan HKL:n
parhaalla kalustolla, nivelvaunuilla, joita
vuoteen 1987 mennessä hankittiin 82
kappaletta. Vuonna 1999 linjalle saatiin
HKL:n ensimmäiset matalalattiaiset
raitiovaunut.

Palvelulinja P14 jäi lyhytikäiseksi
Helsingin kaupunki asetti ruskeasuo-

VEIKKAUS

laisten käyttöön syyskuussa 2002 bussilinjan P14, joka oli ns. palvelulinja.
Reitti lähti Ruskeasuolta ja perinteisestä
liikennöinnistä poiketen se kulki mm.

AUTOPESU 24H

Laakson terveyskeskuksen kautta keskikaupungille Marian sairaalaan. Linja ei
kuitenkaan saavuttanut kaupunginosan
asukkaiden suosiota ja vähäiseen käyttäjämäärään vedoten kaupunki lakkautti
sen keväällä 2005.

v
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rauhassa. Ainoa miinus, jonka saatoin
keksiä, oli oman alakerran kulmakuppilan
puuttuminen. Sellainen oli ollut Meikussa.
Senkin puuttumisesta pääsin nopeasti
yli, kun tyttäreni syntyivät. Tilalle tulivat
lapsiperheet riennot, päiväkodit ja leikkipuistot. Niitä täällä riittää.
Olen nyt ehtinyt asua Helsingissä yli puolet elämästäni. Sydän on
yhä padanmuotoinen, mutta Rusasta on
tullut koti. Siksi olin kovin ilahtunut, kun
minua pyydettiin mukaan Ruskeasuoseuran toimintaan. Kun on jossain kuin
kotonaan, haluaa siitä paikasta toki tehdä
niin hauskan kuin mahdollista. Kaupunkikulttuuri elää ihmisistä ja yhteisestä
tekemisestä. Ensi syksyksi olemme Rus-

Porilainen Ruskeasuolla
Kaikissa elämäni asuinpaikoissa on
ollut oma erityisyytensä ja hauskuutensa. Syntymäkaupunkini Pori on
esimerkiksi mukavan tasainen. Siellä
ei pyöräillessä tarvitse vaihteita.

R

uskeasuokin on mahtava paikka
asua. Muutimme Ainon kanssa Kis-

kontielle Meilahdesta kuusi ja puoli vuotta
sitten. Ihastuimme Keskuspuistoon ja
ajattelimme, miten näppärää on sitten
talvisin lähteä kotiovelta hiihtolenkille.
No, suksia emme ole vielä ostaneet,
mutta tänä talvena melkein kokeilin yksiä
jalkaani. Ihastuimme myös 1950-luvun
miljööseen. Kaupunginosa on pieni

keasuo-seurassa nyt suunnitelleet kaupunginosan yhteistä piknik-tapahtumaa
Kurkipuistoon. Meillä on täällä jo vaikka
mitä, mutta enemmänkin voisi olla.
Porissa tavataan tervehtiä sellaisia tuttavia, joita ei ole pitkään aikaan
nähnyt, huikkaamalla iloisesti ”vieläksääki elät?” Ja perään voidaan vielä
esittää mukaansatempaava kutsu ”et sää
varmaa kaffel tuu?” Länsi-Suomessahan
ollaan tunnetusti kovin ystävällisiä.
Siksikin ja siitä huolimatta:
Yhteyttä sopii ottaa, päiväkodissa, leikkipuistossa, 23:n bussissa tai vaikka
sitten maililla: matti.hirvola@gmail.com.
Antakaa vinkkejä, paljastakaa ideat
kaupunginosamme kehittämiseksi ja
hauskanpidon lisäämiseksi! q

arkkitehtoninen helmi Helsingissä. Lähellä kaikkea, mutta kuitenkin omassa
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Matti Hirvola Kiskontie 15:stä
Kuva: Aira Rusanen

Koti palvelujen keskellä

Ikä oikeuttaa hyvään elämään
Ikäihmisellä on oikeus nauttia omien voimavarojensa mukaisesta,
hyvästä ja merkityksellisestä elämästä – joka päivä.
Wilhelmiina on yksilöllisyyttä arvostava palvelukoti, jossa voi elää
omannäköistä elämää palvelujen keskellä. Meillä on koteja erilaisiin
tarpeisiin, itsenäisistä asujista ympärivuorokautista hoitoa tarvitseviin.
Tule tutustumaan meihin ja ota
halutessasi läheisesi mukaan.
Tarjoamme teille käynnillä lounaan.
Lämpimästi tervetuloa!

Soita ja sovi
tutustumiskäynti!

puh. 09 473 47

3

Minna Saranpää / Wilhelmiina

www.wilhelmiina.fi
Asumispalvelukeskus Wilhelmiina
Taavetti Laitisen katu 4, 00300 HELSINKI
puh. 09 473 473 | wilhelmiina@wilhelmiina.fi

Voimavarojen ylläpitoa
& kuntoutusta

Kattavaa palvelua
& huolenpitoa
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Paavo Ripatin
rengasmatka
Paavo Ripatti on keskiviikkoisin Rastissa kokoontuvan
Äijäkuppilan vetäjä. Hän muutti Ruskeasuolle eläkkeelle
siirtyessään Töölöstä, missä
hän oli legenda jo eläessään.
Paavo Ripatti teki näet pitkän
työsaran nuorten parissa, joille
sekä hänen sydämensä että
kotiovensa olivat auki. Bokserinpentu Käpälällä oli iso rooli
Paavon kotiutumisessa uusille
kulmille.

Teksti: Riittasisko Räike
Kuva: Paavo Ripatin kotialbumi.

P

aavo Ripatti sai Käpälän lahjaksi

Paavo Ripatin elämä on kuin pitkä

työtovereiltaan eläköityessään.

rengasmatka, jolle Suomen kohtalot hä-

Käpälä auttoi tutustumaan Ruskeasuo-

net kuljettivat. Hän syntyi Inkerinmaalla

hon ja kaupunginosan ihmisiin. Eikä

Spankovan seurakunnan Seppälän

aikaakaan kun Paavolla oli laaja ver-

kylässä. Isoisä oli lähtenyt Savosta Hir-

kosto alueella – myös lapsiystäviä. Eikä

vensalmen Ripatinkylästä Kannakselle

aikaakaan, kun Paavo oli Meilahden

leveämmän leivän perässä. Paavon syn-

seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa

tymän aikaan hänen isänsä ja setänsä

ja luottamustehtävissä aktiivinen toimija.

vietiin puna-armeijaan ja suvun 14 jä-

Ja on yhä. Mutkattomalla tyylillään hän

sentä asui Spankovan pappilan suuressa

auttaa tarvittaessa – kuten Rastin salin

salissa. Saksalaisten vallattua alueen tuli

muuntamisessa katsomoksi Ruskeasuo-

lähtö. Ihmisille kaivettiin asumuksiksi ja

Seuran teatterituokiota varten.

pommisuojiksi maakuoppia. Sellaisessa
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myös Paavo asui äitinsä kanssa.

Hänestä oli tuleva Paavon vaimo. Paavo

Vuonna 1943 sodan jatkuessa inkeriläi-

on kertonut olleensa niin huimasti ra-

sille annettiin mahdollisuus tulla Suomen

kastunut että ”varpaista lähtivät melkein

puolelle. Äiti päätti lähteä, samoin kaksi

kynnet pois”.

tätiä sekä vaari ja mummo. Osa suvusta

Seuraava opinahjo oli Helsingin evan-

jäi Inkeriin, osa oli kadonnut. Paavon isä,

kelinen opisto, missä Paavo opiskeli nuo-

jota Paavo ei ollut koskaan nähnyt, kaatui

risotyön linjalla. Tampereen Vanhassa

sodassa. Näin 3-vuotiaan pojan rengas-

kirkossa Paavo ja Marja-Leena vihittiin

matka alkoi. Äidin ja pojan ensimmäinen

elokuussa 1961. Koti löytyi Kalliosta,

etappi oli Hämeessä Jokioisissa. Seu-

työpaikka Askartelukeskuksesta ja toinen

raava oli huone maalaistalossa Kalvolan

työ Tuomiokirkkoseurakunnan sivutoi-

Lintumaalla, missä talon poikamiesi-

misena nuoriso-ohjaajana. Marja-Leena

säntä opetti Paavon lukemaan. Siellä

työskenteli Tuomiokirkkoseurakunnan

hän maisteli ensimmäisen kerran kahta

päiväkerhon ohjaajana. Esikoinen Pek-

Amerikan-apupaketissa tullutta makeista.

ka syntyi kesällä 1962. Paavo kutsuttiin

Mutta siellä hän joutui maistamaan myös

Töölön seurakunnan nuorisotyön ohjaa-

ryssittelyllä kiusaamista. Sodan varjot

jaksi, Marja-Leena saman seurakunnan

häälyivät pienen koululaisen yllä.

vahtimestariksi. Eteläinen Hesperiankatu

Seuraava koti oli Riisikkala Toijalan

oli perheen koti vuosikymmeniä.

lähistöllä ja sitten Annula keskellä kor-

Mustasaari oli kesäisin Paavon leirityö-

pea. Äiti oli tutustunut Einoon, pikkuveli

maa mutta myös koko perheen kesäsaari

Raimo oli syntynyt ja Annulan – Einon

viitenä kesänä. Hannele syntyi kesällä

kotitalon – metsissä Paavo sai ikuisen

1967 ja ehti olla viimeisenä kesänä

kammon mustikan ja puolukan pakko-

mukana.

poimintaan! Ja seuraava koti oli Urjalan
Uudessasalmessa, missä Eino oli saanut

Saunoja ja saunojia

rintamamiestalolle tontin. Paavo harrasti

Paavo oppi työnsä takia tuntemaan

lukemista ja kävi koulunkäynnin ohella

paitsi lukemattomia saunojia myös per-

töissä koritehtaalla. Viimeinen kouluvuosi

soonallisia saunoja: Mustasaari, Sipuli,

sujui kaupungissa, Hämeenlinnassa,

Lohilampi, Jaakobinsaari, Korpirauha,

missä Paavo asui Helmi-tätinsä luona.

Tievantupa Lapissa, Partaharju, Höljäkkä
sekä saunat ulkomailla ja ystävyysseura-

Marja-Leena tuli elämään

kunnassa monilla retkipaikoilla.

Paavo ahersi rakennusfirmassa ja se-

Paavo Ripatti ehti työskennellä nuori-

katyömiehenä, kunnes 19-vuotiaana

sotyönohjaana pitkään ilman muodollista

pääsi vuodeksi Laajasalon kristilliseen

pätevyyttä. Poikkeuskoulutuksen myötä

kansanopistoon. Siellä opiskeli myös

hän pätevöityi Järvenpään seurakunta-

tamperelainen Marja-Leena Lindgren.

opistossa ja työ jatkui kuten ennenkin.
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Ripattien kotiovi kävi tiuhaan, kun

tä oli 10-vuotiskausi Tyttöjen ja Poikien

nuoret tulivat piipahtamaan. Töölössä

Keskuksen piirin puheenjohtajana. Silloin

oli poikakerhoissa imua ja monenlaista

herätettiin henkiin Eltsun ajot, mäkiauto-

toimintaa. Pojat myivät mm. merkkejä

kisat, joihin isät ja pojat tekivät menopelit.

Poikien Keskuksen tukemiseksi ja saivat

Kun vapauden tuulet alkoivat puhaltaa

tulla tilittämään Ripattien kotiin iltamyö-

Virossa, suomalaisen seurakuntaväen

hään asti. Jokaiselle annettiin palkaksi

kiinnostus siellä oleviin inkeriläisiin virisi.

jäätelöä. Merkinmyynti kristillisen poi-

Sinnehän oli neuvostoaikana muutta-

katyön tukemiseksi paisui suosituksi ja

nut paljon inkeriläisiä sekä luvalla että

Töölöstä tuli paras merkkienmyyjäseu-

salaa. Paikallisten pappien puuttuessa

rakunta useiksi vuosiksi.

suomalaiset papit alkoivat vierailla siellä

Rakkain sauna on Pohjois-Iitissä Vuo-

jumalanpalveluksia pitämässä. Paavo

lenkoskella, omalla kesämökillä. Kerho-

oli mukana Tallinnan tuomiokirkossa,

työ, kansainvälinen leiritoiminta, retket,

kun hänen esimiehensä Timo Vuorisen

reissut, partioyhteistyö, veneenkuljettaja,

oli määrä kastaa Paavon pikkuserkun

eräopas… Ei ihme, että saunojia on

aikuinen poika Mauno. Sana tilaisuudes-

mökillä riittänyt. Paavo ja Marja-Leena

ta oli kiirinyt, kirkko oli tupaten täynnä ja

olivat mökkiyhteisön elämässä aktiivises-

kasteelle tuli paljon väkeä.

ti mukana. Suomen mökkikyläksi valittu

Paavo Ripatti on rakentanut moni-

Vuolenkoski on Paavolle edelleen tärkeä

tasoisia yhteyksiä Viroon. Eräs suuri

ja mieluinen.

ponnistus oli jo eläkkeelle siirtyneen

Paavo pyydettiin, osaava kun on,

miehen koota Torin kirkkoon muistotaulu,

kerran järjestäjäksi kun Puolan TV teki

jossa olisi kaikkien Viron vapaussodassa

elokuvan Lapin karu lumous. Paavo

20-luvulla palvelleiden suomalaisten

kutsuttiin aikanaan Puolaan juhlimaan.

nimet. Sitkeydellä ja neuvokkuudella

Elettiin kommunismin aikaa ja Paavo

tehtävä onnistui.

Ripatti pääsi kokemaan komeasti eliitin
mustien autojen viikon.

Viime vuoden kesällä Paavon elämän
rengasmatkalla oli iso pysäkki, kun puo-

Kierrätystä ja ystävyystoimintaa

liso Marja-Leena nukkui ikiuneen. Paavo

Paavo Ripatti organisoi Töölössä isoksi

oli ollut vaimonsa viimeisinä aikoina

paisuvaa kirpputoritoimintaa ennen Hie-

omaishoitajana. Paavon kanssa kaipaa-

talahden, Jäähallin ja muita kirppareita

maan jäivät poika Pekka vaimonsa Annin

nuorisotyön ja muun toiminnan hyväksi.

kanssa sekä tytär Hannele miehensä

Paavo huolehti kuljetukset, Marja-Leena

Matin ja poikien Joelin ja Ilmon kanssa.

keitti lihasoppaa ja piti kahvilaa, toiminnassa oli mukana 30-50 vanhempaa.

Mutta matka jatkuu. Ja myös
uudet pysäkit odottavat. q

Luottamustehtäviä oli myös. Yksi niis-
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Tervetuloa
Ortoniin!
Täysin kotimaista alan huippuosaamista. Ortonin
erikoislääkäreiden vastaanotolle pääset nopeasti,
myös ilman lähetettä. Ortonin ammattitaitoiset ja
kokeneet erikoislääkärit palvelevat seuraavilla
erikoisaloilla:
- Ortopedia (erityisesti nivel- ja selkäsairaudet)
- Fysiatria ja kivunhoito sekä
kipupsykologin palvelut
- Silmäsairaudet (erityisesti harmaakaihi)
- Geriatria
- Neurofysiologia
- Neurokirurgia
- Psykiatria
- Reumatologia
- Sisätaudit
- Fysioterapia
- Toimintaterapia
Ajanvaraus ja lisätietoa kaikista palveluistamme:
www.orton.fi
Ajanvaraus puhelimitse 09 4748 2705,
ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16

SILMÄT | SELKÄ | NIVELET | KIPU
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Kehoita ottamaan yhteyttä sähköposti
ja puhelinnumero?
Diakoniaan ja seurakuntaan liittyvissä
kysymyksissä voi ottaa meikäläiseen
yhteyttä. Puhelinnumero on 09 2340
4742 ja sähköposti tulee perille osoitteeseen henri.isokuortti@evl.fi. Toki
muutkin seurakuntamme työntekijät ovat
käytettävissä.
Miksi hymyilet?
Enpä ole sen tarkemmin ajatellut, miksi
tulee hymyiltyä. Jos nauru pidentää
ikää niin hymylläkin voi olla samanlaisia
vaikutuksia :)
Mikä isoin ilo/huolenaihe Ruskeasuolla?

Esittelyssä:

Ruskeasuolta löytyy erittäin paljon ilonai-

Henri Isokuortti

heita: Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö, loistava sijainti, erittäin mukavia

Mistä tulit?
Alun perin tulen Vantaalta ja koen yhä
vankkaa vantaalaisuutta sielussani, vaikka Helsingissä olenkin asunut viimeiset
seitsemän vuotta. Meilahden seurakunnan palvelukseen tulin ratikkakuskin ja
lastensuojelupuolen töiden kautta.

Työkseni teen diakoniatyötä Meilahden
seurakunnassa täällä Ruskeasuon ja
Pikku-Huopalahden alueella. Muutoin
aikani kuluu harrastusten ja kavereiden
parissa. Myös sukutilalla Savossa tulee
käytyä metsätöissä, mikä onkin oikein
hyvää vaihtelua arjen työlle ja kaupun-
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hyvät ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet.
Jos jokin huoli pitää mainita niin olkoon
se, että keskuspuistoa supistettaisiin ja
alueen luonnonläheisyys jollain tavalla
kärsisi. q
Lopuksi haluan toivottaa kaikille Ruskea-

Mitä teet?

kielämälle.

ihmisiä, vireä kaupunginosayhdistys,

suolaisille oikein mainiota kevättä!
**************
Henri Isokuortti, diakoni
Meilahden seurakunta, Jalavatie 6 B
00270 Helsinki
puh: 09 2340 4742, 050 911 1279
Kuva ja kysymykset: Aira Rusanen
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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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“Hänen olivat sanat”
Teatteriesitys Marja-Liisa Vartion
elämästä nähtiin Ruskeasuon seurakuntakeskus Rastissa lauantaina
28.1.2017.

E

kautta” katsellessa ja kuunnellessa.
11.9.2014 Marja-Liisa Vartio olisi täyttänyt 90 vuotta ja tällä näytelmällä juhlistettiin silloin hänen merkkipäiväänsä.

lisa Salon ja Eero Ojalan tähdittämä

”Kaikki naiset näkevät unia”

näytelmä vei mukanaan intohimoi-

Marja-Liisa Vartio on ajankohtainen myös

sen ihmisen elämään ja runoihin. Näy-

tänä vuonna, sillä hän on mukana ”101

telmä perustuu Vartion nuoruuden päivä-

kirjaa”-sivustolla:

kirjoihin, proosatuotantoon ja lyriikkaan.

www.yle.fi/kirjojensuomi

Meitä oli 60 ruskeasuolaista

Tälle sivustolle toimittajat Nadja

katsomassa ja nauttimassa Vartion

Nowak ja Seppo Puttonen ovat valinneet

elämänkerrasta ja runoista mm. esikois-

kirjan jokaiselta Suomen itsenäisyyden

kokoelmasta Häät (1952) ja seuraavana

vuodelta. Vartion Kaikki naiset näkevät

vuonna ilmestyneestä runokokoelmasta

unia on vuoden 1960 teos. Lue, kuinka

Seppele.

maa ja ihmiset ovat muuttuneet aikojen
Tunti ja 15 minuuttia meni kuin

saatossa. q

siivillä Vartion elämänkäänteitä ”sanojen
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Teksti ja kuva: Aira Rusanen

Kaikille avoin
Oma Kahvila-Ravintola
Avoinna ma-pe 8.00-15.30
Lounas 11.00-13.30

Lounasbufee sisältää lämpimän ruoan, salaattipöydän,
meillä leivotun leivän ja kahvin 10.00 €
Kasviskeitto, salaattipöytä, leipä ja kahvi 8.00 €
Eläkeläisille buffetlounas 12.30-13.30 9.00 €
Tarjolla itse leivottua pullaa ja kahvileipää.
www.omakahvila-ravintoa.fi sivuilla on ruokalista luettavissa.
Juhlapalvelua, Take Away.
Nauti ateriasi tai kahvi kesäisellä kattoterassillamme!
Pohjola Sairaalan 4. krs, Puutarhurinkuja 2, Pikku Huopalahti
Tervetuloa
Tiina Hattu 050 549 2256

Ruskeasuon kevät 2017
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Stara pitää huolen
Ruskeasuon
puistojen puista
Raisiontien puistikon puustoa hoidettiin
maaliskuun alussa. Staran kaupunkitekniikan hoidon taitavat arboristit tekivät
hoitotoimenpiteitä pienessä puistikossa.
Hoidetut puut ovat lajeiltaan haapa
(puussa halkeama) ja kujasalava, jota
myös puiston upeimmaksi lemmikiksi
tituleerataan. Arboristit joutuivat poistamaan myös tämän salavan suuremman
oksan sen huonokuntoisuuden vuoksi.
Haara jätettiin näytille maastoon. Oli mielenkiintoista seurata arboristien taitavaa
työskentelyä. q
Kuvat ja teksti: Mia Malm

Folkhälsanin työmaa nousee
Folkhälsanin uudisrakennuksen työmaa
Mannerheimintien varrella on hyvässä
vauhdissa. Rakennuksen runko alkaa
hahmottua, samoin sen sijoittuminen varsin pienimittaiselle tontille. Kuvassa kaksi
melko huikeaa torninosturia, taustalla ns.
White Ladyn talo.

Ruskeasuon kevät 2017

Jyrki Erra
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Tilkan asuntola
puretaan, tilalle uusi
asuinkerrostalo
Mannerheimintien varteen suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa.
Suunnitelmassa yhdeksänkerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu Tilkan
sairaalan vuonna 1952 valmistuneen
asuntolarakennuksen paikalle osoitteessa Mannerheimintie 162. Vanha
asuntolarakennus puretaan uudisrakennuksen tieltä.
44

Tilkan sairaalan hoitohenkilökunnan
asuntolarakennus 50-luvun puolivälissä.
Kuva: Ruskeasuo-Seuran arkisto.

A

semakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon

ja paikoitushallin rakentaminen vanhan
asuntolan paikalle. Asuinrakennus tulee
todennäköisesti vuokrakäyttöön. Uudisrakennuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, johon
sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Pohjakerroksessa on asukkaiden yhteistiloja
ja kadulle avautuva liiketila. Pääasiallinen
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Ompelimo

Ylinnä: Havainnekuva katsottuna Kiskontien alkupään suunnasta.
Alempi kuva: Uusi rakennus merkitty
keltaisella värillä, purettava rakennus
katkoviivalla. Folkhälsanin kiinteistö kuvan
oikeassa laidassa, K-Market Fortunan
kiinteistö vasemmassa alakulmassa.

TaikaSauma
Korppaanmäentie 7 lh. 1
00300 Helsinki
Pikku Huopalahti (Ruskeasuo)
Ti, Ke
14 – 19
To, Pe
9 – 17
La
10-16
puh. 044 088 0248

julkisivumateriaali on tiili. Kadun varrella
oleva istutusvyöhyke ja ja arvokkaat puut
säilytetään.
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan
hakemuksesta.
Lausuntoaika kaavamuutoksesta päättyy
5.5. Sen jälkeen hankkeen etenemistä

Vaatteiden korjauspalvelu:lyhennykset, pidennykset, koon ja
kuosien muutokset, vuorin ja vetoketjun vaihto, paikkaukset.
Mittatilaustyöt: naisille, miehille, lapsille, lemmikeille.
Kodintekstiilit. Verhot, tyynynpäälliset ja muut.
Nahkan ja turkisten pienkorjaukset

voi seurata internet-osoitteessa:
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Jukka Vuorio edessä istumassa, hänen takanaan Tuuli Almila, Tuulin
vieressä Jeanette Lokka ja oikealla Janne Bruun.

Ruskeasuolle avattu oma kiinteistönvälitystoimisto!
Lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen Ruskeasuolla on auennut uusi
kiinteistönvälitystoimisto. RE/MAX
ketjuun kuuluva RE/MAX Power avasi
ovensa Koroistentie 3:ssa maaliskuun
alussa.
Toimiston franchising yrittäjinä toimivat
Janne Bruun ja Jukka Vuorio, molemmat
entisiä ruskeasuolaisia eli aluetuntemus
yrittäjillä on hallussa. ”Olimme molemmat
miettineet jo pitkään oman toimiston
avaamista jonnekin päin Länsi-Helsinkiä
ja kun huomasimme Koroistentien 3:ssa
pitkään toimineen tv-huoltoliikkeen
muuttaneen pois, totesimme sen olevan
luonteva paikka uudelle toimistollemme”,
kertoo Janne Bruun. Vuokrasopimus
taloyhtiön kanssa solmittiin vuoden 2016
lopulla, jonka jälkeen tilat saivat remon-
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tissa täysin uuden ja raikkaan ilmeen.
RE/MAX Power tarjoaa kaikille ruskeasuolaisille ja lähialueiden asukkaille täyden palvelun kiinteistönvälitystä. ”Meidän
avullamme järjestyy asunnon myynti, uuden kodin osto ja myös sijoitusasuntojen
vuokraus. Kaikki myyntikohteemme kuvaa asuntokuvaukseen erikoistunut ammattivalokuvaaja. Lisäksi palveluumme
sisältyy aina myytävän asunnon myyntistailaus, jonka avulla saamme asunnon
parhaat puolet esille. Palvelemme myös
yrityksiä liiketila-asioissa. ”, kertoo Jukka
Vuorio. Bruunin ja Vuorion lisäksi asiakkaita palvelevat kiinteistönvälittäjät Tuuli
Almila ja Jeanette Lokka. ”RE/MAXin
etuna on se, että kaikki välittäjämme ovat
yrittäjiä, joten tulosta syntyy paremmin
kuin muilla kiinteistönvälitysketjuilla”,
jatkaa Vuorio.
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RE/MAX on maailman suurin kiinteistön-

toivottaakin niin vanhat kuin uudet asiak-

välitysalan yritys, jolla on toimintaa yli 90

kaat tervetulleiksi uuteen toimistoomme

maassa. Suomeen ketju rantautui vuon-

keskustelemaan asuntoasioista”, vinkkaa

na 2006 ja on siitä alkaen kasvattanut

Janne Bruun. q

markkinaosuuttaan joka vuosi, ollen tällä
hetkellä Pääkaupunkiseudun toiseksi

Lisätiedot:

suurin kiinteistönvälitysalan ketju.

Janne Bruun, yrittäjä, 044-237 1500

”Viime vuonna moni ruskeasuolainen myi

Jukka Vuorio, yrittäjä, 040-770 1720,

asuntonsa avullamme ja RE/MAX Power

s-posti power@remax.fi

Aleksipaino Group
Höyläämötie 3, 00380 Helsinki
Kari Mallenius puh. 050 517 1154
kari.mallenius@trio-offset.fi, www.trio-offset.fi
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Partiolaiset jakavat
lehtemme
Ruskeasuo-seuran johtokunta on päättänyt antaa Ruskeasuolla tapahtuu -lehden
kevätnumeron jakelun partiolaisten tehtäväksi. Kahtena peräkkäisenä vuonna
Postin hoitamassa lehtemme jakelussa
on ilmennyt puutteita eivätkä kaikki asukkaat ole saaneet lehteään. Seura selvitti
tilannetta kirjelmöimällä Postin kanssa,
mutta päätti viestinvaihdon seurauksena antaa jakelutehtävän Viestityttöjen
Suosirri-vartiolle.
Ruskeasuo-Seura pyytääkin ymmärrystä
ovisummereiden avulla sisäänpyrkiville
partiolaisille. q
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Arkistojen aarteita
Tapahtui Raisiontiellä 24.5.1969

K

oska poliisi on paikalla, kyseessä on jokin erikoislaatuinen sattumus.
Kuvan tapahtumaan ei kuitenkaan vuosikymmenten jälkeen ole saatavissa selvyyttä. Sen sijaan kannattaa tarkastella kuvan yksityiskohtia.
Vaikka näkymä on kaikille ruskeasuolaisille periaatteessa tuttu, pieniä
muutoksia on silti nähtävissä. Kansallis-Osake pankki oli vielä paikallaan
kuvassa oikealla, samaten HOK:in myymälä Raisiontie ykkösessä. Punaisen
bussin - todennäköisesti kyseessä on Toreniuksen ajoneuvo - takana erottuu
hauska mainosrakennelma, joka kaikessa hiljaisuudessa hävisi - niin koska?
Sen vieressä niin ikään todiste erään kaupunkilaisinstituution olemassaolosta ja häviämisestä, Ruskeasuon puhelinkioski. Kuvan keskiössä erottuva
harmaa sähkönjakelukaappi korvattiin myöhemmin pienellä rakennuksella,
joka onnistui harmillisesti peittämään näkymän takana olevaan puistoon
ja puistosta. Ajoneuvot ovat sinänsä, kuten aina, oiva esimerkki ajan kulumisesta. Niin nämäkin, etualan kaksi Peugeotia, mallit 403 ja 203. q
Kuva: Juhani Katajisto.
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Ruskeasuo-Seura ry
Ruskeasuo-Seura ry. on 27.9.1953 perustettu kotiseututyötä tekevä kaupunginosayhdistys, jonka
päätarkoituksena on viihtyvyyden säilyttäminen
ja lisääminen Ruskeasuon alueella mm. tekemällä
esityksiä kaupungin päättäville elimille. Tätä
toimintaa voit tukea liittymällä jäseneksi ja tulemalla 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:

Ruskeasuo
1963-64

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
Puheenjohtaja, lehden toimitus:
Jyrki Erra, Kiskontie 12, puh. 050-3003068,
jyrki.erra@welho.com
n Varapuheenjohtaja Riittasisko Räike,
Koroistentie 6, riittasisko@luukku.com,
puh. 0400 474153
n Rahastonhoitaja: Essi Lindroos, Kiskontie 33,
puh. 050 5614923, essi.e.lindroos@gmail.com
n Taina Haavisto, Maskuntie 4 A 5,
puh. 050 3660906, taina.haavisto@elisanet.fi
n Matti Hirvola, KIskontie 15A,
matti.hirvola@gmail.com
n Mia Malm, Raisiontie 2 A 3, puh. 0503877220, mia.malm@evl.fi
n Aira Rusanen, Kiskontie 22
aira.rusanen@gmail.com, puh: 040 7654748
n Mikael Tikkanen, Koroistentie 15 B 18,
puh. 0400-474661, mikael.tikkanen@orton.fi
n Pentti Tirkkonen, Koroistentie 8 D 40,
pentti.tirkkonen@welho.com,
puh 050-4343873
n Taina Toijala, Kiskontie 26A,
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797
n
DVD 2016

myydään
Ruskeasuo -Ajurikylästä kaupunginosaksi, 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-postikorttisarja, 5 €.
Ruskeasuo-muki, 10 €.
Tiedustelut:
Essi Lindroos
essi.e.lindroos@gmail.com
050 5614923
50

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite:
Kiskontie 33,
00280 Helsinki
ruskeasuoseura@gmail.com
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Power

Myymme asuntosi nopeasti
ja parhaaseen hintaan.

Kutsu nyt välittäjämme
ilmaiselle arviokäynnille!
Elämä muuttuu – joskus hitaammin ja
toisinaan vähän nopeammin. Kun on
aika vaihtaa sopivaan, ota yhteyttä.

Just
remax.ﬁ

Janne Bruun

Jukka Vuorio

Tuuli Almila

Jeanette Lokka

janne.bruun@remax.ﬁ

jukka.vuorio@remax.ﬁ

tuuli.almila@remax.ﬁ

jeanette.lokka@remax.ﬁ

Yrittäjä, LKV, KiAT

044 237 1500

Yrittäjä, LKV, KiAT

040 770 1720

LKV, KiAT

045 208 5012

Myyntineuvottelija

040 507 3147

RE/MAX Power | Koroistentie 3, 00280 Helsinki | power@remax.ﬁ

