Ruskeasuolla
tapahtuu
63. vsk.
Joulu 2016

Pysäköinnin muutokset
m Folkhälsan ja Orton rakentavat
m Raisiontien rakennushistoriaa
m Invalidisäätiön kahvilapalvelut
m

STADIN MUKAVIMMAT
HYMYNTEKIJÄT
TARJOAA!

Mainitse ETU
saapuessasi
hoitoon!

ETUSETELI
Varaa aikasi viimeistään 31.
1.2017. 1 etuseteli per asia
ajanvarauksia. Etuseteliä
kas , etu koskee uusia
ei voi käyttää erikoishamm
aslääkärin erikoisalakohtai
tai yhdistää Helsingin kau
siin toimenpiteisiin
pungin suun terveydenhuollo
n palveluseteliin.

Nettiajanvaraus!
www.tilkanhammasklinikka.fi

MANNERHEIMINTIE 164 A. RATIKKA 10 TUO PERILLE.
Ma–to 8–20, pe 8–15. Soita heti 030 63 43 626 tai varaa aika netissä

2

Ruskeasuon joulu 2016

Ruskeasuolla tapahtuu-lehti
Lehti on riippumaton kaupunginosajulkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. 63. vsk. Levikki n. 1700.
Lehden julkaisu ja kustannus: Ruskeasuo-Seura ry
Lehden toimitus ja taitto: Jyrki Erra
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Ilmoitushinnat:

MV-ilmoitus

Väri-ilmoitus

Kansilehti 1/1 sivu

160 eur		

190 eur

Sisäsivut 1/1 sivu

130 eur		

160 eur

Sisäsivut 1/2 sivu

80 eur		

105 eur

Sisäsivut 1/4 sivu

55 eur		

75 eur

rivi-ilmoitus

20 eur		

28 eur
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kaupunginosajaosta. Suuri osa Pikku
Huopalahden alueesta kuului ja kuuluu
yhä Ruskeasuohon. Loput kuuluvat
Munkkiniemeen ja Meilahteen. Pikku
Huopalahti nimistä kaupunginosaa ei
virallisesti ole olemassakaan.
Seura ajoi aloitetta, että Pikku Huopalahti erotettaisiin Ruskeasuosta omaksi
kaupunginosakseen. Tällä toimenpiteellä
vältettäisiin jatkuvia sekaannuksia uutisoinnissa sekä ennen kaikkea tilastot
saataisiin kuvaamaan tarkemmin kumpaakin aluetta ja niiden ominaispiirteitä.
Aloite toteutui ainoastaan osittain. Kaupunki jakoi Ruskeasuon kaupunginosan
kahdeksi osa-alueeksi. Mannerheimintien itäpuolinen osa, alue jolla asumme,
nimettiin Vanhaksi Ruskeasuoksi. Mannerheimintien länsipuolinen osa nimet-

Puheenjohtajan palsta

tiin Pikku Huopalahdeksi. Molemmat
osa-alueet kuuluvat kuitenkin edelleen
Ruskeasuon kaupunginosaan. Edelleenkään ei ole olemassa kaupunginosaa
nimeltään Pikku Huopalahti.
Miksikö pohdin asiaa nyt?

Tilastoja tulkitessa

R

Siksi, että vaikka tilastot ovat nyt Ruskea-

uskeasuo-Seura laati jo vuosia sitten aloitteen Helsingin kaupungille

kaupunginosarajojen muuttamiseksi. Pikku Huopalahden rakentamiseen saakka
tilastojen laatiminen Ruskeasuosta
oli yksiselitteistä. Sen jälkeen tilastot
muuttuivat, ne eivät enää antaneet tietoja oikeastaan kummastakaan, eivät
Ruskeasuosta eivätkä Pikku Huopalahdesta vaan molemmista yhdessä.
Tämä oli luonnollinen seuraus Helsingin
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suon osa-alueisiin jaon jälkeen kunnossa, median uutisointi ei. Sekaannuksia
tapahtuu yhä. Esimerkkinä toimikoon
vaikkapa uutisointi viime kevättalvena
tapahtuneesta murtovarkauksien sarjasta. Uutista kuvitti ruskeasuolaistalon
kuva. Varkaudet tapahtuivat kuitenkin
Mannerheimintien länsipuolella Pikku
Huopalahden osa-alueella. Sama toistui
kesällä uutisoinnissa joka koski Helsingissä tapahtuvia polkupyörävarkauksia.
Ruskeasuo mainittiin erikseen pyörä-
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varkauksien tyyssijana. Olisi ollut syytä
verrata tilastoja Vanhan Ruskeasuon ja
Pikku Huopalahden osalta. Se olisi ollut
uutisen laatineen toimittajan tehtävä
jonka hän laiminlöi.

L

v
ausunnolla ollut uusi yleiskaava on
herättänyt runsaasti keskustelua.

Kaavan epäselvää ja ylimalkaista esitystapaa on moitittu. Runsaimmat valitukset
– kansanliikkeiksi paisuneet – ovat kohdistuneet yleiskaavan sisältöön. Keskuspuiston pienentäminen varaamalla osa
puistosta rakentamiselle on herättänyt
laajaa vastustusta aina adressiksi asti;
Ruskeasuo-Seurakin on allekirjoittanut
kyseisen addressin ja osallistunut tapahtumiin Keskuspuiston puolesta.
Keskustelua seuranneena – sehän on
kohdistunut myös moneen muuhun
yleiskaavassa esitettyyn tavoitteeseen –
olen havainnut, että esitettyjä tavoitteita
ajetaan eteenpäin kansalaismielipiteestä
piittaamatta. Kymmenien tuhansien ihmisten selkeästi ilmaiseman mielipiteen
ohittaminen syö kansalaisten uskoa
vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Se ei
liene lopulta eduksi kenellekään, vähiten
asioille, joita vanhaa sanontaa lainatakseni ajetaan kuin käärmettä pyssyyn.q
Yllä olevista kommenteista huolimatta toivotan kaikille ruskeasuolaisille
omasta puolestani hyvää ja rauhallista
joulua sekä onnea tulevalle vuodelle
2017. 			
			

Jyrki Erra

Ruskeasuo-Seura toivottaa
kaupunginosan asukkaille
Hyvää ja Rauhallista Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta!
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Ruskeasuo-seura tarjoaa lapsille
PERINTEISEN NUKKETEATTERIESITYKSEN

lauantaina 19.11. 2016 klo 15
Ruskeasuon seurakuntakeskuksessa Tenholantie 6
Tarjolla on aikuisille kahvit ja lapsille mehua ja pipareita.
Tilaisuus on maksuton. Ruskeasuo-Seuran johtokunta toivottaa kaikki
ruskeasuolaiset lapsineen, mummoineen ja vaareineen lämpimästi
tervetulleiksi!
6
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Varapalsta

?

puistosta tekee Helsingin kaupunki ja
päätöksen ympäristöministeriö.
Valtuusto päättää kansallista kaupunkipuistoa koskevasta valtuustoaloitteesta

Hyvät ruskeasuolaiset,

marras-joulukuussa.
Seuraamme mielenkiinnolla hankkeen

K

ansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien verkosto, joka

edistymistä. Esittelen hanketta toisaalla
tässä lehdessä.

kattaa kaupunkikulttuurin ja -luonnon

v

kannalta oleellisimmat kohteet. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä
on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on
perustettu tähän mennessä kahdeksaan
kaupunkiin kansallinen kaupunkipuisto.
Kuntalaisaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin on hanke
jonka tarkoitus on yhdistää pääkaupunkiseudun luontoarvot ja rakennettu
ympäristö tasapainoiseksi asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Helsingissä
on paljon upeita kohteita, jotka täyttävät
kansallisen kaupunkipuiston kriteerit,
kuten kulttuurihistorialliset ympäristöt ja
arkkitehtuuri, meren rannat ja saaristo,
luonnonmetsät ja virkistysalueet.
Näistä alueista kaupunki koostaa yhteistyössä asukkaiden ja muiden asianosaisten kanssa kaupunkipuiston rajauksen.

H

elsingin seudun liikenteen eli
HSL:n matkakortin lataus on ollut

ruskeasuolaisille pieni ongelma. Lähin
toimipiste josta arvoa voi ostaa kortille,
on R-kioski Pikku Huopalahdessa. Seuran johtokunta laati esityksen Helsingin
Seudun Liikenteelle, että perustettaisiin
myyntipiste Vanhan Ruskeasuon puolelle SIWAn yhteyteen. SIWA lupautui
hankkeessa toimijaksi. Asiat menivät
kuitenkin SIWAN osalta eri suuntaan.
K-kauppaketju osti SIWAn ja aloittaa
toiminnan SIWAn tiloissa 12.1.2017.
Ilmeisesti tästä syystä matkakortin latauspistehanke ei ole edennyt. Seura
palaa asiaan vuodenvaihteen jälkeen Kmarketin avattua päivittäistavaraliikkeen
SIWAn tiloissa.
v

Esittelin hankkeen viime keväänä Ruskeasuo-Seuran johtokunnalle. Päätimme
kaupunginosayhdistyksenä kannattaa
kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Hanke onkin saanut taakseen mittavat
tukijoukot.
Hakemuksen kansallisesta kaupunki-

S

uomen itsenäisyyden 100-vuotis
juhlavuosi lähestyy. Teemana on

"Tehdään yhdessä". Tapahtumia on jo
nyt kirjattu suuri määrä yhteiskuntamme
eri alueilta. Teemoina ovat mm. yhteis-
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kunnallinen toiminta, taide ja kulttuuri,

joita kertyisi melkoisesti kun sähköt olisi

urheilu ja liikunta, lapset ja nuoret, yhtei-

louhittava kallioon.

söllinen toiminta, ruoka ja juoma, luonto

v

ja ympäristö.
Nämä teemat sisältävätkin sitten mitä
monipuolisimman tarjonnan tapahtumia.
Esillä on mm. teos Eduskunta – 100
vuotta demokraattista päätöksentekoa
itsenäisessä Suomessa, Taitoluistelun
MM-kilpailut 2017, Sukupolvien Suomi –
muistojen taltiointia haastattelujen kautta,
Monimuotoistuva suomalaisuusseminaari, Minä luen sinulle -kampanja,
Luonnon päivät 2017, Suomi 100 vuotta
elokuvan silmin, Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut Lahti 2017, 100 ajatusta
työstä ja työeläkkeestä, Maailma kylässä
-festivaali, Juhlavuoden 2017 juhlarahat,
Suomen kasvot -postimerkki , Villasukat
veteraaneille, Suomi 100 vuotta ja niin
edelleen.
Tapahtumien määrä on hengästyttävä ja
tuntuu että tarjontaa on tyyliin ”jokaiselle
jotakin”.

R

uskeasuo Seura, Meilahti Seura ja
Meilahden seurakunta sekä siirtola-

puutarhayhdistys osallistuivat jo keväällä
Keskuspuiston silpomista vastustavaan
tapahtumaan. Myös syyskesällä Keskuspuistoon järjestettyssä ”ihmisketju”tapahtumassa seuran johtokunnasta oli
edustaja mukana.
Seura allekirjoitti myös ”Tolkkua kaavaan” -kuntalaisaloitteen joka vaatii
helsinkiläisille heidän perustuslaillista
oikeuttaan osallistua elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon, ja esittää
Helsingin yleiskaavaehdotuksen palauttamista uuteen valmisteluun järkevämmän väestötavoitteen pohjalta.
Kaupunginhallitus kuitenkin hyväksyi
16.10. osaltaan Helsingin uuden yleiskaavan, joka tulee valtuuston käsittelyyn
keskiviikkona 26. lokakuuta tämän leh-

v

den ollessa jo painossa.
Kaupunginhallituksen käsittelyssä ehdo-

K

aupunki kunnostaa leikkipuistoa

tukseen lisättiin lausuma, jonka mukaan

Koroistentien tähtitalojen takana

jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkem-

sijaitsevalla Tilkanmäen kalliolla. Asu-

min maankäyttö Keskuspuiston Haka-

kaspyynnöstä otin selvittääkseni saisiko

mäentien ja Kehä 1:n välillä kulkevan

puisto valot, joita on kaupungilta kyselty

osan kohdalta sekä Hämeenlinnanväylän

useaan otteeseen niin suullisesti kuin

bulevardisoinnin osalta. Lähtökohta on,

kirjallisesti. Pekka Engblom kaupungin

että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen

puisto- ja katurakennusosastolta kertoi

sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto

kuitenkin, että tältä osin kaupunki pysyy

säilyy mahdollisimman laajana.Tämän

aiemmassa päätöksessään. Valoja puis-

tavoitteen toteutuminen jää nähtäväksi.q

toon ei saada. Syynä ovat kustannukset

Jyrki Erra

8

Ruskeasuon joulu 2016

Lisää liikkuvuutta
terapiapalveluilla
Orton tarjoaa monipuolisen
valikoiman erilaisia terapiapalveluita. Meillä pääset
muun muassa ammattitaitoisen fysioterapeutin
tai toimintaterapeutin
vastaanotolle tai voit
osallistua asiantuntijoidemme ohjaamiin
liikuntaryhmiin.
Terapiapalveluissamme yhdistyy
huipputason
osaaminen, pitkä
kokemus ja erinomainen asiakaspalvelu. Nyt uutena
palveluna myös purentahäiriöiden hoito.
Olemme lähellä sinua, ruskeasuolainen!

Varaa aika asiantuntijoidemme
vastaanotolle p. 09 4748 2705 tai
www.orton.fi/ajanvaraus

SILMÄT | SELKÄ | NIVELET | KIPU
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Helsingin kaupungin tiedote

Muutoksia pysäköinnissä Ruskeasuolla
1.11.2016-31.10.2018
Rakennusvirasto haluaa parantaa
alueenne katujen hoitoa. Pysäköidyt
ajoneuvot haittaavat jalkakäytävän
lumenpoistoa, puhtaanapitoa ja
kuivatusta. Pysäköinnin siirtäminen
kadun vastakkaiselle puolelle mahdollistaa jalkakäytävän lumenpoistotyön ja parantaa puhtaanapitoa
reunakiven vieressä pitäen sadevesikaivot toimivina.
Muutos koskee seuraavia katuja:
Kiskontie, Lehtikuusentie, Maskuntie, Nousiaistentie, Raisiontie ja
Sauvontie.
Pysäköintijärjestelyt muuttuvat
1.11.2016 alkaen.
Pysäköintikokeilun ajaksi jalkakäytävän viereen tuodaan pysäköintikieltomerkit.

johtunee siitä, että kaupunki on ottanut

Kommentti yllä olevaan:

kaupungille kokeilusta luopumista sen

Kaikkien muiden katujen paitsi Kiskontien katuvarsille on tähänkin asti voinut
pysäköidä käytännössä vain toiselle
puolen katua – Raisiontien loppupää
tosin muodostaa poikkeuksen. Pysäköintipuoleksi on valikoitunut jalkakäytävän
vierus, jolle pysäköinti on turvallista ja
luontevaa. Tähän käytäntöön on tulossa
siis muutos. Kahden vuoden kokeilu
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kaupunginosamme katujen puhtaanapidon tehtäväkseen. Aiemminhan kukin
kiinteistö on itse huolehtinut omasta
katualueestaan. Kaupungin päätös tulee
kieltämään pysäköinnin jalkakäytävän
viereen 1.11.2016 alkaen. Kaupungin
tavoite on ymmärrettävä kun tavoitteena on puhtaanapidon tehokkuus. Tästä
seuraa kuitenkin asukkaiden pysäköintipaikkojen väheneminen ja paikoituksen
yleinen hankaloituminen: Raisiontiellä on
pitkä katua reunustava kivipenger, jonka
viereen on erittäin vaikea pysäköidä,
Maskuntiellä taas pelkääjän paikalle on
ryömittävä pensasaidan kautta. Entä missä odottaa lapsi, jonka äiti asettelee pikkusisaren turvaistuinta autoon ajoradalla
seisten. Odottaako hän kiltisti vieressä ja
väistää taitavasti ohiajavan auton?
Em. syistä Ruskeasuo Seura esittää
seurauksena syntyviin ilmeisiin haittoihin
vedoten. Oikein mitoitetun kaluston avulla puhdistustoimet ovat suoritettavissa
vähintäänkin tyydyttävästi – onhan näin
tapahtunut kaupunginosassa jo yli kuusikymmentä vuotta.
Isot auraus- ja harjaustyöt voidaan
mainiosti suorittaa kuten aiemmin: katuosuuksien puhdistamisesta ilmoitetaan

Ruskeasuon joulu 2016

hyvissä ajoin etukäteen ja pyydettään siirtämään ajoneuvot kyseisenä
ajankohtana pois puhdistuskaluston
tieltä. Tulevan talven jälkeen tilannetta
on mahdollista arvioida uudelleen
tasapuolisesti niin kaupungin kuin
ruskeasuolaistenkin kannalta.
Myös kaupungin tiedottaminen muutoksesta on herättänyt kysymyksiä.
Sitä on ollut rajatusti tai ei ollenkaan.
Ruskeasuo-Seura esim. ei ole saanut tietoa kaupungin suunnitelmasta

Tallinna kesän
retkikohteeksi

muuttaa pysäköintijärjestelyjä eikä
seuraa ole asiasta kuultu. Tieto tuli
välikäden kautta. Laiminlyönti on
valitettava ja yhteydenpitoon on syytä
toivoa parannusta, kuten kaupunki
yhteistyötä korostavissa tapaamisissaan kaupunginosayhdistysten
kanssa on luvannut.

Ruskeasuo Seuran ensi kesän retkikohteeksi on alustavasti kaavailtu Tallinnaa.
Aiemmat matkat eteläiseen naapurikaupunkiin ovat olleet suosittuja, eivätkä

Ruskeasuo-Seura järjestää asukastilaisuuden uusista pysäköintijärjestelyistä. Tilaisuuteen on pyydetty myös
kaupungin edustus. Ajankohta on lehden painoon mennessä vielä avoin.q
Jyrki Erra

kaikki halukkaat ole mahtuneet mukaan.
Matka on vasta suunnitteluasteella, toteutumisajankohta olisi kuitenkin tavan
mukainen kesäkuun alkupuoli ja kyseessä olisi päivämatka. Matkalla tulisi todennäköisesti olemaan paikallinen opas.
Mikäli kiinnostusta on riittävästi, matka
toteutuu. Seura tiedottaa kevään mittaan
matkan hinnasta ja suunnitelman edistymisestä. q

Ruskeasuon joulu 2016
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Ompelimo

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

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

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
12
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Ruskeasuolla tapahtuu
–lehti ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa
Seuran johtokunta on joutunut parin
viime vuoden aikana vastailemaan
hiukan hämmentäviin kysymyksiin:
koska lehti ilmestyy tai ilmestyykö
lehti enää ollenkaan? Vastaus on,
että kyllä ilmestyy ja on ilmestynyt,
jaeltu kaupunginosan kotitalouksiin
kuten ennenkin.
Jakamatta jääneiden lehtien ongelmaa
selvitettiin ja johtokunnan saamien tietojen mukaan Ruskeasuolla tapahtuu
–lehden jakelussa on ollut puutteita. Posti
ei ole jakanut lehteä tiettyihin taloihin
ollenkaan. Tämä on tapahtunut kahden
viime vuoden aikana. Taloudet, joihin lehtiä ei ole jaeltu, vaihtelevat eikä jakelun
laiminlyönnin laajuutta tiedetä.
Olin yhteydessä postin yritysjakelusta
vastaavaan henkilöön ja hän pahoitteli
laiminlyöntiä. Jakeluhan on ostopalvelu
joka maksaa seuralle rahaa. Paitsi mielipahaa, jonka jakamattomat lehdet aiheuttavat asukkaille ja ilmoittajille menetettyinä mainosmäärinä, menee myös lehtien
painamiseen käytetty raha hukkaan, sillä
postilta saamamme ilmoituksen mukaan
jakamattomat lehdet hävitetään.
Ruskeasuo-Seura pyytäkin asukkailta
ilmoituksia mikäli lehti on jäänyt tulematta
tai olet kuullut, että naapurisi viereisessä

yritysjakelusta vastaavan mukaan ainoa
tapa saada selvyys jakelun laiminlyöntiin.
Aiemmin tapahtuneiden jakeluvirheiden
selvittäminen hänen mukaansa ei ole
enää mahdollista.
On myös syytä muistaa, että mikäli ovessasi on mainoskielto, lehteä ei jaeta. q

talossa ei ole saanut sitä. Tämä on postin

Ruskeasuon joulu 2016

Jyrki Erra
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HÄNEN OLIVAT SANAT
Teatteriesitys kirjailija
Marja-Liisa Vartion elämästä.

Ruskeasuo-Seura tarjoaa kaupunginosan asukkaille ja heidän ystävilleen teatteriesityksen ”Hänen
olivat sanat” Suomen 100-vuotis
juhlavuoden kunniaksi.

Esityspäivä on 28.1. 2017,
lauantai, kello 16.
Esityspaikka on seurakuntakeskuksen sali osoitteessa
Tenholantie 10.
Pääsylipun hinta on 10 euroa.
Lippuja voi tiedustella
Essi Lindroosilta,
puh. 050 5614923,
e-mail:
essi.e.lindroos@gmail.com
Tervetuloa!

Hänen olivat sanat
”Hänen olivat sanat” on Marja-Liisa

kuolema kesällä 1966 keskeytti taiteilijan

Vartion elämään perustuva teatteriesi-

värikkään ja luomisvoimaisen elämän.

tys, jossa Vartion päiväkirjamerkinnät,
lyriikka ja proosatekstit avaavat oven

Esityksen tekstit perustuvat pääosin

nuoren naisen intohimoiseen maailmaan,

Vartion nuoruuden päiväkirjoihin ja Anna-

sodan varjoihin, runoilijahaaveisiin ja lo-

Liisa Haavikon toimittamiin päiväkirjoihin

pulta menestyksen muassaan tuomaan

ja kirjeisiin.

tunnustukseen merkittävänä kirjailijana.

Esiintyjät: Elisa Salo ja Eero Ojala

Teatteri Seepian esityksessä kuljetaan

Ohjaus: Eeva Litmanen

sodan syksystä 1939 vuoteen 1954,

Alkuperäistekstit: Marja-Liisa Vartio ja

jolloin Vartio tapasi toisen puolisonsa,

Paavo Haavikko

Paavo Haavikon. Vartion varhainen

Kesto:1 h 15 min.
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Toivotamme kaikille Ruskeasuon asukkaille
rauhallista Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
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Gullkronan sijaitsee Folkhälsanin Senioritalon eteläpuolella osoitteessa Mannerheimintie 97. Senioritalon ravintola tulee
olemaan avoinna yleisölle myös jatkossa.

Folkhälsan rakentaa
kerrostalon
Mannerheimintielle

Tontille rakennetaan 7-kerroksinen
asuintalo. Kun rakennusta lähestytään
etelästä, sen eteläinen nurkka näyttäytyy
hienostuneena ja kapeana maamerkkinä. Julkisivu on okrankeltaista tiiltä.

Folkhälsan rakentaa uutta asuintaloa
Ruskeasuolle. Talon arvioidaan olevan valmis alkukesällä 2018.

Pohjakerrokseen tulee yleisölle avoin

Gullkronan-asuintalo kohoaa pian Se-

ta tulee. Lasinen yhteyskäytävä tulee

nioritalon eteläpuolelle, kapealle kaista-

kulkemaan Gullkronasta Senioritaloon

leelle Mannerheimintien ja Tilkanvierron

ja ylittää Tilkanvierron. Rakennuksen

välissä. Alueella aiemmin sijainnut

puutarha penkkeineen, istutuksineen

koirapuisto on muuttanut muutama sata

ja paviljonkeineen avautuu itään kohti

metriä itään Keskuspuistoon.

Keskuspuistoa.

16

kahvila sekä kolme liikehuoneistoa, joiden sisäänkäynti on Mannerheimintieltä.
Vielä ei tiedetä, millaisia liikehuoneistois-
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Okrankeltainen talo kohoaa etelän suunnasta eleganttina ja kapeana maamerkkinä.
Parhaillaan rakennetaan pysäköintitiloja
talon alle.
Talon ovat suunnitelleet arkkitehdit Huttu-

viettävät aktiivista, sosiaalista ja itsenäis-

nen-Lipasti-Pakkanen. Heidän ehdotuk-

tä elämää. Lisäksi rakennus on suunni-

sensa CoolKrona voitti arkkitehtikilpailun,

teltu mahdollistamaan sujuva arki myös

jonka tuomaristossa oli myös Helsingin

silloin, kun on syntynyt mahdollinen tarve

kaupungin arkkitehteja. Tuomaristo pe-

päivittäiseen huolenpitoon. Talo muodos-

rusteli yksimielistä valintaansa sillä, että

taa palvelukokokonaisuuden Senioritalon

rakennus sulautuu erinomaisesti ympä-

ja Tilkan sairaalan vieressä sijaitsevan

ristöönsä. Rakennuksen muoto huomioi

Majblomman-asuintalon kanssa.

näkymät eri suunnista ja kommunikoi
niiden kanssa kauniisti.

– Huoneistoilla on ollut runsaasti kysyntää. Alustavia varauksia on jo 76:sta

Asuntoja senioreille

asunnosta ja marraskuusta lähtien

Taloon tulee 84 erikokoista huoneistoa.

varauksista tulee sitovia, sanoo Marika

Omistusasunnot on tarkoitettu yli 55-vuo-

Skogsten, Folkhälsan Välfärd -yhtiön

tiaille asukkaille. Talo sopii ihmisille, jotka

yhteyshenkilö Gullkronan-asunnoille.

Ruskeasuon joulu 2016
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Rakennukseen tehdään myös yhteiset
kokoontumistilat asukkaille, mm. lukusali,
saunaosasto ja juhlasali. q
Teksti: Hanna Rundell
Havainnekuvat: Huttunen-Lipasti-Pakkanen
Arkkitehdit,

Tiivistelmä ruotsiksi:
Folkhälsan bygger våningshus vid Mannerheimvägen
Folkhälsan nya bostadshus Gullkronan
söder om Seniorhuset vid Mannerheimvägen i Brunakärr väntas stå klart
försommaren 2018. I bottenvåningen
byggs ett café, som är öppet för allmänheten, samt tre affärslokaler. En förbindelsegång i glas kommer att löpa från
Gullkronan till Seniorhuset.
Huset får 84 ägarbostäder som säljs till
personer över 55 år. Huset lämpar sig
för personer som lever ett aktivt och
självständigt liv, men är planerat för att
möjliggöra en smidig vardag också den
dagen då man eventuellt är i behov av
daglig omvårdnad.
Huset är ritat av arkitekterna HuttunenLipasti-Pakkanen. q
Käännös: Hannu Kari

Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä
kannatusilmoituksista!
Asukkaat,
suosikaa mainostajiemme
palveluita.
18

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen
tarjontaamme. Olemme
kurssi- ja koulutuspaikka henkisyydestä
kiinnostuneille.
Avoin Healing-ilta joka tiistai klo 19
• Energiahoitoja, minilukemuksia,
auravalokuvausta, vitaliteetti-analyyseja, ohjattu
puhdistusmeditaatio, yhteinen planetaarinen
valotyö, teetarjoilu. Vapaa pääsy!
Kursseja mm.
• Meditaatio I alkaen pe 11.11. 4 x 2,5 h
• Luonnonhenget-kurssi ma 14.11.
• Pitkä terve onnellinen elämä ma 28.11.
• Chakrat luento to 24.11.
Selvänäköiset auralukemukset ajanvarauksella.
Syystarjous! Kaikki lukemukset kaksi henkilöä
yhden hinnalla!
Aurinkopäivä ja ravintolapäivä la 3.12. klo 10-17
• Kasvisruokaa, kahvila, energiahoitoja,
minilukemuksia, auravalokuvausta,
vitaliteetti-analyyseja, ongintaa.
Henkinen Korkeakoulu
Uusi ohjelma alkaa 1.2. Haku- ja haastatteluaika:
tammikuu.
Korppaanmäentie 6 (sis. käynti Velkuanp. 3)
09 - 4584 764 nouseva@aurinko.fi www.aurinko.fi
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Lunchrestaurang – Lounasravintola

TALLEN
God husmanskost
Hyvää kotiruokaa
Lunch/Lounas:
vard./ark. 11–14
lö–sö/la–su 12–14

Lunchen inkluderar salladsbord, bröd, dryck och kaffe.
Lounas sisältää salaattipöydän, leivät, juomat ja kahvin.
Pris/hinta: 8,90€, pensionär/eläkeläinen: 8,10€
Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97.

Ruskeasuon joulu 2016
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MEILTÄ HYMYHUULET
+ TERVE SUU!
PlusTerveys-Terveyspuisto tarjoaa monipuoliset hammaslääkäri- ja suuhygienistipalvelut Ruskeasuon ja lähialueiden
asukkaille. Saat meiltä kaikki yleishammaslääkärin palvelut
ja palvelemme sinua aina yksilöllisesti ja kiireettömästi.
Tervetuloa hakemaan syy hymyyn!

PLUSTERVEYS.FI/
TERVEYSPUISTO

VARAA
AIKA

PLUSTERVEYS -TERVEYSPUISTO

Tenholantie 10 D (Ortonin tiloissa) | 00280 Helsinki | puh. 09 2314 3400
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Ortonin alueella
rakennetaan

Asemakaavan muutos koskee kolmen
uuden asuinkerrostalon ja maanalai-

Tenholantien varteen, Invalidisäätiö
Ortonin päärakennuksen viereen
suunnitellaan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Uudet rakennukset sijoittuvat
Tenholantie 12:n, l. Respectan purettavan toimitalon paikalle. Asuntola
muutetaan asuinkerrostaloksi.
Bussipysäkki säilyy tontilla.
Muutosalue rajautuu luoteessa Tenholantiehen, idässä keskuspuistoon
sekä lännessä ja etelässä Ruskeasuon
asuinkortteleihin.

sen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijaitseva
ns. proteesipajarakennus (Respectan
toimitalo) puretaan. Tontilla 16729/20
sijaitseva asuntolarakennus muutetaan
asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin
päärakennus säilytetään ja rakennuksen
suojelumääräystä ajanmukaistetaan.
Muutosalue rajautuu luoteessa Tenholantiehen, idässä keskuspuistoon sekä
lännessä ja etelässä Ruskeasuon asuinkortteleihin.
Asemakaavan muutos koskee kolmen
uuden asuinkerrostalon ja maanalai-
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Voimassa olevassa asemakaavassa (v.
1997) alue on merkitty YS-korttelialueeksi (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialue).
Sairaalan päärakennus on suojeltu merkinnällä sr-2. Korttelin muita rakennuksia
ei ole suojeltu.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi. Yleiskaavassa vuodelta
2002 Ruskeasuon alue on 4 (6) kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävää
aluetta, mutta yleiskaavan merkintä ei
koske proteesipajan tonttia.
sen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijaitseva
ns. proteesipajarakennus (Respectan
toimitalo) puretaan. Tontilla 16729/20
sijaitseva asuntolarakennus muutetaan
asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin
päärakennus säilytetään ja rakennuksen
suojelumääräystä ajanmukaistetaan.
6-8 kerroksisissa uusissa asuinkerrostaloissa on yhteensä n. 150 asuntoa ja
maanalaisessa paikoitushallissa on yhteensä n. 80 autopaikkaa. Päärakennuksen ja asuinrakennusten välistä piha- ja
paikoitusaluetta selkeytetään.
Bussilinja 23:n päätepysäkki säilyy
tontilla.
Kaavahanke edistää Helsingin kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.
Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta.
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Tontilla sijaitsee nykyisin Invalidisäätiö
Ortonin päärakennus ja asuntola sekä ns.
proteesipaja. Ensimmäiseen 1940-luvun
rakennusvaiheeseen kuuluvat päärakennus ja asuntola säilytetään. Proteesipaja
on rakennettu vuonna 1974, korotettu
vuosina 1992–1993 ja rakennuksessa
on vuosikymmenten aikana tehty lukuisia
sisätila- ja käyttötarkoitusmuutoksia.
Ruskeasuon laitoksista laaditussa rakennushistoriallisessa selvityksessä
todetaan, että proteesipaja kuuluu
Invalidisäätiön omistamaan laitoskokonaisuuteen, mutta on arkkitehtoniselta
merkitykseltään vähäisempi kun päärakennus ja asuntola. q
Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee,
twitter. com/ksvhelsinki, www.youtube.com/
helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahtipalvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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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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Ohjelmaa &
vireää arkea
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Kuva: Ovaskainen, Lusto - Suomen Metsämuseo, Suomen Metsäyhdistyksen kokoelma / Metsätaloudellinen Valistustoimisto.
Teksti: Aarno Rajamäki, kirjasi
muistiin Hannu Rajamäki.

olla nuorempien poikien hommaa. Isä ja
hänen kaverinsa olivat vuonna 1944 jo
17 - 18 vuotiaita. Heille oli muun muassa

Kuka muistaa
pihkankeruun?

urheiluseurassa sanottu, että ellei rauhaa tule syksyyn mennessä, niin heidät
kutsutaan palvelukseen sotaväkeen ja
koulutettavaksi rintamalle. Onneksi aselepo saatiin aikaan alkusyksystä.

Aarno Rajamäki, syntyperäinen

Pihkan käytöstä hänellä sen sijaan oli

(s. 1927) ruskeasuolainen, jolta viime

muistikuvia. Isähän oli sodan lopulla

lehdessä kyselin muistikuvia pihkan-

töissä varusteluteollisuudessa Strömberg

keruusta, tarttui juttuun. Vastauksen

Oy:n Pitäjänmäen tehtailla. Hän sanoi,

välitti hänen poikansa, Hannu Rajamä-

että voimansiirtoon sähkömoottoreista

ki: -Isä luki lehden ja ko. jutun suurella

käytettiin tuolloin - ja vielä myöhemminkin

mielenkiinnolla. Valitettavasti pihkan

- paljon leveitä lattahihnoja. Ne tahtoivat

keräämisestä Ruskeasuolla hänellä ei

usein luistaa. Kitkan lisäämiseksi käytet-

ollut kuitenkaan mitään muistikuvia. Toi-

tiin hihnojen pinnoilla pihkaa paljonkin.

saalta varsinkin sodan lopulla oli puutetta

Isä naureskeli, että ei sitä silloin ajatellut,

monista tarvikkeista ja erilaisia keräyksiä

että jostain se pihka tuli ja jonkun oli

järjestettiin tuon tuosta mitä erilaisimmis-

täytynyt se kerätäkin. Pula-ajan helpo-

ta asioista. Isä myös arveli lehden kuvia

tettua erilaiset hartsit ja vastaavat sitten

katseltuaan, että pihkankeräys saattoi

korvasivat pihkan. q
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Helsinki ansaitsee
upean kansallisen
kaupunkipuiston
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on idästä
länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto. Helsingissä puheenaolevia alueita
on jo pitkään kehitetty viheralueina.
Nyt on tärkeää nostaa tämä verkosto yhdeksi vahvasti tunnistettavaksi
kokonaisuudeksi, joka kirkastaa
Helsingin identiteetin luonto- ja kulttuurikaupunkina.
26

Kansallinen kaupunkipuisto on erinomainen väline tämän arvokkaimman
kokonaisuuden määrittelyyn. Valmisteilla olevassa yleiskaavaehdotuksessa
tätä mahdollisuutta ei ole vielä käytetty
hyödyksi. Voimakkaasti kehittyvä pääkaupunki ja kansallinen kaupunkipuisto
yhdessä luovat ainutlaatuisen luonnon,
meren ja tiiviin kaupungin vuoropuhelun
ja Helsingistä ekokaupungin, josta voivat
hyötyä asukkaat, matkailijat ja koko Suomen elinkeinoelämä.

Kaikki hyötyvät kansallisesta kaupunkipuistosta
Pääkaupunkiin on mahdollista luoda
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