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ympärisympärisympärisympärisympäristöön, histöön, histöön, histöön, histöön, histttttoriaan ja luontoriaan ja luontoriaan ja luontoriaan ja luontoriaan ja luontoon.oon.oon.oon.oon.
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Tervetuloa lenkille !

TTTTTererererervevevevevetuloa lenkille ktuloa lenkille ktuloa lenkille ktuloa lenkille ktuloa lenkille kotikotikotikotikotikaupunginosaasiaupunginosaasiaupunginosaasiaupunginosaasiaupunginosaasi
RRRRRuskuskuskuskuskeasuolle!easuolle!easuolle!easuolle!easuolle!
Tämän pikkTämän pikkTämän pikkTämän pikkTämän pikku oppaan sivuilla sinulle tu oppaan sivuilla sinulle tu oppaan sivuilla sinulle tu oppaan sivuilla sinulle tu oppaan sivuilla sinulle tarjotarjotarjotarjotarjotaan kaan kaan kaan kaan kaksiaksiaksiaksiaksi
polkpolkpolkpolkpolkua kua kua kua kua kaupunginosaasi. Paupunginosaasi. Paupunginosaasi. Paupunginosaasi. Paupunginosaasi. Polkolkolkolkolku 1 on lyhu 1 on lyhu 1 on lyhu 1 on lyhu 1 on lyhyt jayt jayt jayt jayt ja
reippaasreippaasreippaasreippaasreippaasti kävellen kierrät sitä seurti kävellen kierrät sitä seurti kävellen kierrät sitä seurti kävellen kierrät sitä seurti kävellen kierrät sitä seuratatatatatenenenenen
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon ydinalueen n. 30 minuutissa.easuon ydinalueen n. 30 minuutissa.easuon ydinalueen n. 30 minuutissa.easuon ydinalueen n. 30 minuutissa.easuon ydinalueen n. 30 minuutissa.
PPPPPolkolkolkolkolku 2 on hiuku 2 on hiuku 2 on hiuku 2 on hiuku 2 on hiukan pidempi ja se johdattan pidempi ja se johdattan pidempi ja se johdattan pidempi ja se johdattan pidempi ja se johdattaaaaaaaaaa
reippailijan Rreippailijan Rreippailijan Rreippailijan Rreippailijan Ruskuskuskuskuskeasuon ympäri runsaassa tunnissa.easuon ympäri runsaassa tunnissa.easuon ympäri runsaassa tunnissa.easuon ympäri runsaassa tunnissa.easuon ympäri runsaassa tunnissa.
Molemmat polut tMolemmat polut tMolemmat polut tMolemmat polut tMolemmat polut tarjoavarjoavarjoavarjoavarjoavat sinulle lenkilläsi rat sinulle lenkilläsi rat sinulle lenkilläsi rat sinulle lenkilläsi rat sinulle lenkilläsi raittiinaittiinaittiinaittiinaittiin
ilman lisäksi lyhilman lisäksi lyhilman lisäksi lyhilman lisäksi lyhilman lisäksi lyhyyyyyen ken ken ken ken katsauksen Ratsauksen Ratsauksen Ratsauksen Ratsauksen Ruskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
hishishishishistttttoriaan, näkymiin, luontoriaan, näkymiin, luontoriaan, näkymiin, luontoriaan, näkymiin, luontoriaan, näkymiin, luontoon ja koon ja koon ja koon ja koon ja kaupunginosasiaupunginosasiaupunginosasiaupunginosasiaupunginosasi
erityispiirerityispiirerityispiirerityispiirerityispiirttttteisiin.eisiin.eisiin.eisiin.eisiin.
Sivuille on sijoitSivuille on sijoitSivuille on sijoitSivuille on sijoitSivuille on sijoiteeeeettu kttu kttu kttu kttu kararararartttttat kat kat kat kat kulkulkulkulkulkuasi ohjaamaan jauasi ohjaamaan jauasi ohjaamaan jauasi ohjaamaan jauasi ohjaamaan ja
sitsitsitsitsiten, een, een, een, een, että reitti jatkttä reitti jatkttä reitti jatkttä reitti jatkttä reitti jatkuu aukuu aukuu aukuu aukuu aukeamalteamalteamalteamalteamalta ta ta ta ta toiselle.oiselle.oiselle.oiselle.oiselle.
PPPPPolun 1 reittikolun 1 reittikolun 1 reittikolun 1 reittikolun 1 reittikararararartttttttttta on viereisellä sivulla, polun 2a on viereisellä sivulla, polun 2a on viereisellä sivulla, polun 2a on viereisellä sivulla, polun 2a on viereisellä sivulla, polun 2
kkkkkararararartttttttttta on sijoita on sijoita on sijoita on sijoita on sijoiteeeeettu kirjasen kttu kirjasen kttu kirjasen kttu kirjasen kttu kirjasen keskiaukeskiaukeskiaukeskiaukeskiaukeamalle (s.32-eamalle (s.32-eamalle (s.32-eamalle (s.32-eamalle (s.32-
33). V33). V33). V33). V33). Voit tieoit tieoit tieoit tieoit tietttttenkin menkin menkin menkin menkin myös yhdisyös yhdisyös yhdisyös yhdisyös yhdistttttellä reitit mielesiellä reitit mielesiellä reitit mielesiellä reitit mielesiellä reitit mielesi
mukmukmukmukmukaan.aan.aan.aan.aan.

VVVVVaikkaikkaikkaikkaikka ka ka ka ka kaupunginosamme palvelutaupunginosamme palvelutaupunginosamme palvelutaupunginosamme palvelutaupunginosamme palvelutarjontarjontarjontarjontarjonta ona ona ona ona on
niukkniukkniukkniukkniukka, löytyy rea, löytyy rea, löytyy rea, löytyy rea, löytyy retktktktktkeilijän iloksi meilijän iloksi meilijän iloksi meilijän iloksi meilijän iloksi myös muutyös muutyös muutyös muutyös muutamaamaamaamaama
tttttaukaukaukaukaukopaikkopaikkopaikkopaikkopaikka, jossa voi vira, jossa voi vira, jossa voi vira, jossa voi vira, jossa voi virkiskiskiskiskistyä ktyä ktyä ktyä ktyä kahvikahvikahvikahvikahvikupillisella,upillisella,upillisella,upillisella,upillisella,
mmmmmyös nämä on meryös nämä on meryös nämä on meryös nämä on meryös nämä on merkitty oppaaseen.kitty oppaaseen.kitty oppaaseen.kitty oppaaseen.kitty oppaaseen.
Tämä opas on maksutTämä opas on maksutTämä opas on maksutTämä opas on maksutTämä opas on maksuton, sen on kon, sen on kon, sen on kon, sen on kon, sen on kaupunginosanaupunginosanaupunginosanaupunginosanaupunginosan
asukkasukkasukkasukkasukkaiden käyttöön tuottaiden käyttöön tuottaiden käyttöön tuottaiden käyttöön tuottaiden käyttöön tuottanut Ranut Ranut Ranut Ranut Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seura ra ra ra ra ryyyyy,,,,,
oman koman koman koman koman kaupunginosasi asukaupunginosasi asukaupunginosasi asukaupunginosasi asukaupunginosasi asukasyhdisasyhdisasyhdisasyhdisasyhdistytytytytys.s.s.s.s.

  R  R  R  R  Reipaseipaseipaseipaseipasttttta lenkkiä!a lenkkiä!a lenkkiä!a lenkkiä!a lenkkiä!
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1. Kurkipatsas

RRRRRuskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon kaupunginosan tunnuslinnuksiaupunginosan tunnuslinnuksiaupunginosan tunnuslinnuksiaupunginosan tunnuslinnuksiaupunginosan tunnuslinnuksi
vvvvvalikalikalikalikalikoitunut koitunut koitunut koitunut koitunut kurururururki, suon vki, suon vki, suon vki, suon vki, suon valtias, jokaltias, jokaltias, jokaltias, jokaltias, joka ka ka ka ka komeilee momeilee momeilee momeilee momeilee myösyösyösyösyös
asukasukasukasukasukasyhdisasyhdisasyhdisasyhdisasyhdistyksen logossa, sai oman patsaansatyksen logossa, sai oman patsaansatyksen logossa, sai oman patsaansatyksen logossa, sai oman patsaansatyksen logossa, sai oman patsaansa
RatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisttttton länsipäätyyn vuonna 2003.on länsipäätyyn vuonna 2003.on länsipäätyyn vuonna 2003.on länsipäätyyn vuonna 2003.on länsipäätyyn vuonna 2003.

PrPrPrPrPronssisen “Kuronssisen “Kuronssisen “Kuronssisen “Kuronssisen “Kurki on laskki on laskki on laskki on laskki on laskeutunut”-patsaan teutunut”-patsaan teutunut”-patsaan teutunut”-patsaan teutunut”-patsaan tekijäekijäekijäekijäekijä
on kon kon kon kon kuvuvuvuvuvanveisanveisanveisanveisanveistäjä Pirtäjä Pirtäjä Pirtäjä Pirtäjä Pirkkkkkkkkkko No No No No Nukukukukukari. Hänenari. Hänenari. Hänenari. Hänenari. Hänen
näknäknäknäknäkemememememyksensä mukyksensä mukyksensä mukyksensä mukyksensä mukaan kaan kaan kaan kaan kurururururki on mki on mki on mki on mki on myyttinen lintu,yyttinen lintu,yyttinen lintu,yyttinen lintu,yyttinen lintu,
jokjokjokjokjoka mahdollisesa mahdollisesa mahdollisesa mahdollisesa mahdollisesti on joskti on joskti on joskti on joskti on joskus tus tus tus tus tepasepasepasepasepastttttellutellutellutellutellut
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon alaveasuon alaveasuon alaveasuon alaveasuon alavalla kalla kalla kalla kalla kosososososttttteikkeikkeikkeikkeikkoalueella.oalueella.oalueella.oalueella.oalueella.
TTTTTaitaitaitaitaiteilija keilija keilija keilija keilija kererererertttttoi saaneensa innoituksen patsaaseenoi saaneensa innoituksen patsaaseenoi saaneensa innoituksen patsaaseenoi saaneensa innoituksen patsaaseenoi saaneensa innoituksen patsaaseen
näknäknäknäknäkemäsemäsemäsemäsemästään suurestään suurestään suurestään suurestään suuresttttta ka ka ka ka kurururururkiparkiparkiparkiparkiparvesvesvesvesvesttttta ja Egyptina ja Egyptina ja Egyptina ja Egyptina ja Egyptin
muinaismuinaismuinaismuinaismuinaistttttaitaitaitaitaiteeseeseeseeseesttttta, jossa ka, jossa ka, jossa ka, jossa ka, jossa kookkookkookkookkookkaat linnunsiiveaat linnunsiiveaat linnunsiiveaat linnunsiiveaat linnunsiivettttt
suojelivsuojelivsuojelivsuojelivsuojelivat kat kat kat kat kuningatuningatuningatuningatuningatar Hatsephsutia.ar Hatsephsutia.ar Hatsephsutia.ar Hatsephsutia.ar Hatsephsutia.
TTTTTaitaitaitaitaitelija Nelija Nelija Nelija Nelija Nukukukukukari suunnittari suunnittari suunnittari suunnittari suunnitteli teli teli teli teli tarararararkkkkkoituksella patsaanoituksella patsaanoituksella patsaanoituksella patsaanoituksella patsaan
kkkkkatsomissuunnan katsomissuunnan katsomissuunnan katsomissuunnan katsomissuunnan kohti Rohti Rohti Rohti Rohti Ruskuskuskuskuskeasuoteasuoteasuoteasuoteasuota. Ehkäpäa. Ehkäpäa. Ehkäpäa. Ehkäpäa. Ehkäpä
majesmajesmajesmajesmajesttttteeeeeeeeeettinen kttinen kttinen kttinen kttinen kurururururki suojelee kki suojelee kki suojelee kki suojelee kki suojelee kaupunginosanaupunginosanaupunginosanaupunginosanaupunginosan
asukkasukkasukkasukkasukkaitaitaitaitaita?a?a?a?a?

KKKKKaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikkaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikkaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikkaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikkaupunkipolun molempien lenkkien lähtöpaikka ona ona ona ona on
kkkkkurururururkipatsaan luona ja molemmat lenkit mkipatsaan luona ja molemmat lenkit mkipatsaan luona ja molemmat lenkit mkipatsaan luona ja molemmat lenkit mkipatsaan luona ja molemmat lenkit myösyösyösyösyös
lopultlopultlopultlopultlopulta päättyvät samaan paikka päättyvät samaan paikka päättyvät samaan paikka päättyvät samaan paikka päättyvät samaan paikkaan.aan.aan.aan.aan.
EnnenkEnnenkEnnenkEnnenkEnnenkuin lähdeuin lähdeuin lähdeuin lähdeuin lähdet kt kt kt kt kohti eohti eohti eohti eohti etttttappia numerappia numerappia numerappia numerappia numero 2, ko 2, ko 2, ko 2, ko 2, katseleatseleatseleatseleatsele
hehehehehetki ylvästki ylvästki ylvästki ylvästki ylvästä ja ilmeikästä ja ilmeikästä ja ilmeikästä ja ilmeikästä ja ilmeikästä lintupatsastä lintupatsastä lintupatsastä lintupatsastä lintupatsasttttta. Sen siipiena. Sen siipiena. Sen siipiena. Sen siipiena. Sen siipien
väli on yli kväli on yli kväli on yli kväli on yli kväli on yli kolme meolme meolme meolme meolme metriä.triä.triä.triä.triä.

KKKKKyyyyysymsymsymsymsymyyyyys: Löys: Löys: Löys: Löys: Löysitkö tsitkö tsitkö tsitkö tsitkö taitaitaitaitaitelijan jalanjäljen,elijan jalanjäljen,elijan jalanjäljen,elijan jalanjäljen,elijan jalanjäljen,
jokjokjokjokjoka ennen patsaan pra ennen patsaan pra ennen patsaan pra ennen patsaan pra ennen patsaan pronssivonssivonssivonssivonssivalua onalua onalua onalua onalua on
painunut märpainunut märpainunut märpainunut märpainunut märkään saveen?kään saveen?kään saveen?kään saveen?kään saveen?
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Ratsaspuiston omenapuu.
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2. Ratsaspuisto

RatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisRatsaspuisttttto vo vo vo vo valmisalmisalmisalmisalmistui ktui ktui ktui ktui kahdessa vahdessa vahdessa vahdessa vahdessa vaiheessaaiheessaaiheessaaiheessaaiheessa
nnnnnykyiseen laajuutykyiseen laajuutykyiseen laajuutykyiseen laajuutykyiseen laajuuteensa vuosina 2003-0eensa vuosina 2003-0eensa vuosina 2003-0eensa vuosina 2003-0eensa vuosina 2003-077777.....
RRRRRuskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seuran kan kan kan kan kaupungille esittämä ajatusaupungille esittämä ajatusaupungille esittämä ajatusaupungille esittämä ajatusaupungille esittämä ajatus
puispuispuispuispuisttttton ron ron ron ron rakakakakakentententententamisesamisesamisesamisesamisesttttta on ka on ka on ka on ka on kuituituituituitenkin huomattenkin huomattenkin huomattenkin huomattenkin huomattavavavavavasasasasastititititi
vvvvvanhempi, melkanhempi, melkanhempi, melkanhempi, melkanhempi, melkein seurein seurein seurein seurein seuran ikäinen. Ensimmäisean ikäinen. Ensimmäisean ikäinen. Ensimmäisean ikäinen. Ensimmäisean ikäinen. Ensimmäisettttt
ajatukseajatukseajatukseajatukseajatukset kt kt kt kt kaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaidenaidenaidenaidenaiden
vvvvvapaamuotapaamuotapaamuotapaamuotapaamuotoisoisoisoisoisttttten ren ren ren ren ryytimaiden muuttyytimaiden muuttyytimaiden muuttyytimaiden muuttyytimaiden muuttamisesamisesamisesamisesamisestttttaaaaa
puispuispuispuispuistttttoksi esitoksi esitoksi esitoksi esitoksi esiteeeeettiin jo vttiin jo vttiin jo vttiin jo vttiin jo v. 1. 1. 1. 1. 195959595954.4.4.4.4.
PuisPuisPuisPuisPuisttttton on suunniton on suunniton on suunniton on suunniton on suunnitellut kellut kellut kellut kellut kaupungin taupungin taupungin taupungin taupungin toimeksiannosoimeksiannosoimeksiannosoimeksiannosoimeksiannostttttaaaaa
maisema-armaisema-armaisema-armaisema-armaisema-arkkitkkitkkitkkitkkitehti Eeehti Eeehti Eeehti Eeehti Eevvvvva Byman maisema-a Byman maisema-a Byman maisema-a Byman maisema-a Byman maisema-
arararararkkitkkitkkitkkitkkitehdit Byman & Rehdit Byman & Rehdit Byman & Rehdit Byman & Rehdit Byman & Ruokuokuokuokuokoseltoseltoseltoseltoselta.a.a.a.a.
PuisPuisPuisPuisPuisttttto jako jako jako jako jakautuu tautuu tautuu tautuu tautuu toiminnallisesoiminnallisesoiminnallisesoiminnallisesoiminnallisesti moneen osaan. Osati moneen osaan. Osati moneen osaan. Osati moneen osaan. Osati moneen osaan. Osa
alueesalueesalueesalueesalueesttttta on va on va on va on va on varararararattu isattu isattu isattu isattu istusktusktusktusktuskelulle, osa pientelulle, osa pientelulle, osa pientelulle, osa pientelulle, osa pienten lasen lasen lasen lasen lastttttenenenenen
hiekkhiekkhiekkhiekkhiekkalaatikkalaatikkalaatikkalaatikkalaatikkoleikoleikoleikoleikoleikeille ja osa isompien laseille ja osa isompien laseille ja osa isompien laseille ja osa isompien laseille ja osa isompien lastttttenenenenen
leikkilaittleikkilaittleikkilaittleikkilaittleikkilaitteille. Nimensä mukeille. Nimensä mukeille. Nimensä mukeille. Nimensä mukeille. Nimensä mukaisesaisesaisesaisesaisesti puisti puisti puisti puisti puistttttosososososttttta löytyya löytyya löytyya löytyya löytyy
ponipatsaitponipatsaitponipatsaitponipatsaitponipatsaita ja jättiläismäisiä hea ja jättiläismäisiä hea ja jättiläismäisiä hea ja jättiläismäisiä hea ja jättiläismäisiä hevosenkvosenkvosenkvosenkvosenkenkäkenkäkenkäkenkäkenkäkuvi-uvi-uvi-uvi-uvi-
oitoitoitoitoita.a.a.a.a.
Yksi puisYksi puisYksi puisYksi puisYksi puisttttton ton ton ton ton tarararararkkkkkoitus on toitus on toitus on toitus on toitus on toimia moimia moimia moimia moimia myös osanayös osanayös osanayös osanayös osana
kkkkkaupungin “esaupungin “esaupungin “esaupungin “esaupungin “esttttteeeeeeeeeetön ympäristön ympäristön ympäristön ympäristön ympäristö”-prtö”-prtö”-prtö”-prtö”-projektia. Puisojektia. Puisojektia. Puisojektia. Puisojektia. Puistttttononononon
kkkkkararararartttttttttta sijaitsee ka sijaitsee ka sijaitsee ka sijaitsee ka sijaitsee keskeskeskeskeskeiseseiseseiseseiseseisesti pienessä kti pienessä kti pienessä kti pienessä kti pienessä katatatatatoksessa,oksessa,oksessa,oksessa,oksessa,
jossa eri tjossa eri tjossa eri tjossa eri tjossa eri toiminnot on kirjoitoiminnot on kirjoitoiminnot on kirjoitoiminnot on kirjoitoiminnot on kirjoiteeeeettu mttu mttu mttu mttu myösyösyösyösyös
pispispispispistttttekirjotuksella.ekirjotuksella.ekirjotuksella.ekirjotuksella.ekirjotuksella.
KKKKKasvivasvivasvivasvivasvivalikalikalikalikalikoima on sitoima on sitoima on sitoima on sitoima on siten ven ven ven ven valittu, ealittu, ealittu, ealittu, ealittu, että kttä kttä kttä kttä kasvien tuoksutasvien tuoksutasvien tuoksutasvien tuoksutasvien tuoksut
olisivolisivolisivolisivolisivat selväsat selväsat selväsat selväsat selvästi aisti aisti aisti aisti aistitttitttitttitttittavissa.avissa.avissa.avissa.avissa.
KirjatKirjatKirjatKirjatKirjatoautoautoautoautoautolla on polla on polla on polla on polla on pyyyyysäkki puissäkki puissäkki puissäkki puissäkki puisttttton pohjoisreunallaon pohjoisreunallaon pohjoisreunallaon pohjoisreunallaon pohjoisreunalla
KIskKIskKIskKIskKIskontien ja Raisiontien risontien ja Raisiontien risontien ja Raisiontien risontien ja Raisiontien risontien ja Raisiontien risttttteyksessä.eyksessä.eyksessä.eyksessä.eyksessä.

HuomasitkHuomasitkHuomasitkHuomasitkHuomasitko?: Näkövo?: Näkövo?: Näkövo?: Näkövo?: Näkövammaisia vammaisia vammaisia vammaisia vammaisia varararararttttten onen onen onen onen on
puispuispuispuispuisttttton sisäänkäynnit meron sisäänkäynnit meron sisäänkäynnit meron sisäänkäynnit meron sisäänkäynnit merkittykittykittykittykitty
kkkkkohopintohopintohopintohopintohopintaisilla “nappulalaataisilla “nappulalaataisilla “nappulalaataisilla “nappulalaataisilla “nappulalaatoilla”.oilla”.oilla”.oilla”.oilla”.
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Raisiontien asukkaita ovat olleet mm. Leo Linkovesi (kuva)
pikaluistelun maailmanmestari v. 1973, muusikko Seppo
Hovi (kuva), kirjailija Taru Stenvall Marski-aiheisine
kirjoineen, kapellimestari, professori Tauno Hannikainen,
sarjakuvapiirtäjä Joonas ja muotiateljé Puiston
omistajatar Bertha Puisto, monet missikisat puvustanut.
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3. Raisiontien
korttelikokonaisuus

OleOleOleOleOlet Ratsaspuist Ratsaspuist Ratsaspuist Ratsaspuist Ratsaspuisttttton polulla ja käveleon polulla ja käveleon polulla ja käveleon polulla ja käveleon polulla ja kävelet itään.t itään.t itään.t itään.t itään.
VVVVVasemmalla puolellasi kasemmalla puolellasi kasemmalla puolellasi kasemmalla puolellasi kasemmalla puolellasi kohoaa Raisiontienohoaa Raisiontienohoaa Raisiontienohoaa Raisiontienohoaa Raisiontien
kkkkkorororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuus, Ronaisuus, Ronaisuus, Ronaisuus, Ronaisuus, Ruskuskuskuskuskeasuon ensimmäineneasuon ensimmäineneasuon ensimmäineneasuon ensimmäineneasuon ensimmäinen
yhtyhtyhtyhtyhtenäinen kenäinen kenäinen kenäinen kenäinen kerrerrerrerrerrososososostttttalojen aluekalojen aluekalojen aluekalojen aluekalojen aluekokokokokokonaisuusonaisuusonaisuusonaisuusonaisuus
kkkkkolmesolmesolmesolmesolmesttttta. Se oli ARAa. Se oli ARAa. Se oli ARAa. Se oli ARAa. Se oli ARAVVVVVAAAAA-järjes-järjes-järjes-järjes-järjestttttelmän velmän velmän velmän velmän varararararhainenhainenhainenhainenhainen
tttttotototototeutus ja herätti veutus ja herätti veutus ja herätti veutus ja herätti veutus ja herätti valmisalmisalmisalmisalmistuessaan paljontuessaan paljontuessaan paljontuessaan paljontuessaan paljon
mmmmmyöntyöntyöntyöntyönteiseiseiseiseistä huomiottä huomiottä huomiottä huomiottä huomiota. Kuuluihan alueeseena. Kuuluihan alueeseena. Kuuluihan alueeseena. Kuuluihan alueeseena. Kuuluihan alueeseen
asuinrasuinrasuinrasuinrasuinrakakakakakennusennusennusennusennusttttten lisäksi oma lämpöken lisäksi oma lämpöken lisäksi oma lämpöken lisäksi oma lämpöken lisäksi oma lämpökeskeskeskeskeskus, pesulaus, pesulaus, pesulaus, pesulaus, pesula
mankmankmankmankmankeleineen, laseleineen, laseleineen, laseleineen, laseleineen, lastttttentententententarararararha ja elintha ja elintha ja elintha ja elintha ja elintarararararvikvikvikvikvikeliikeliikeliikeliikeliike sekäe sekäe sekäe sekäe sekä
kkkkkemikemikemikemikemikaliokaliokaliokaliokaliokauppa.auppa.auppa.auppa.auppa.
RakRakRakRakRakennusennusennusennusennusttttten aren aren aren aren arkkitkkitkkitkkitkkitehtuuri edusehtuuri edusehtuuri edusehtuuri edusehtuuri edustttttaa 1aa 1aa 1aa 1aa 1950-luvun950-luvun950-luvun950-luvun950-luvun
rrrrrakakakakakennusennusennusennusennustttttapaa parapaa parapaa parapaa parapaa parhaimmillaan. Suunnitthaimmillaan. Suunnitthaimmillaan. Suunnitthaimmillaan. Suunnitthaimmillaan. Suunnittelijoinaelijoinaelijoinaelijoinaelijoina
tttttoimivoimivoimivoimivoimivat arat arat arat arat arkkitkkitkkitkkitkkitehdit Wehdit Wehdit Wehdit Wehdit Woldemar Baecoldemar Baecoldemar Baecoldemar Baecoldemar Baeckmann ja Hugokmann ja Hugokmann ja Hugokmann ja Hugokmann ja Hugo
Harmia.Harmia.Harmia.Harmia.Harmia.
KKKKKorororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuus on honaisuus on honaisuus on honaisuus on honaisuus on hyvin säilynyvin säilynyvin säilynyvin säilynyvin säilynyt, jopayt, jopayt, jopayt, jopayt, jopa
lämpöklämpöklämpöklämpöklämpökeskeskeskeskeskuksen vuksen vuksen vuksen vuksen vanhasanhasanhasanhasanhasttttta savupiipusa savupiipusa savupiipusa savupiipusa savupiipusttttta,a,a,a,a,
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon maamereasuon maamereasuon maamereasuon maamereasuon maamerkiskiskiskiskistä, huolehdittiin ktä, huolehdittiin ktä, huolehdittiin ktä, huolehdittiin ktä, huolehdittiin korjaamallaorjaamallaorjaamallaorjaamallaorjaamalla
se vse vse vse vse v. 2006.. 2006.. 2006.. 2006.. 2006.
OleOleOleOleOlet saapumassa Rt saapumassa Rt saapumassa Rt saapumassa Rt saapumassa Ruskuskuskuskuskeasuon päiväkeasuon päiväkeasuon päiväkeasuon päiväkeasuon päiväkodin luokse,odin luokse,odin luokse,odin luokse,odin luokse,
Raisiontien päähän.  PäiväkRaisiontien päähän.  PäiväkRaisiontien päähän.  PäiväkRaisiontien päähän.  PäiväkRaisiontien päähän.  Päiväkoti on osaoti on osaoti on osaoti on osaoti on osa
kkkkkorororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuuttonaisuuttonaisuuttonaisuuttonaisuutta, se on ra, se on ra, se on ra, se on ra, se on rakakakakakenneenneenneenneennettu vttu vttu vttu vttu v. 1. 1. 1. 1. 195959595954.4.4.4.4.
Jos lähdeJos lähdeJos lähdeJos lähdeJos lähdet Rt Rt Rt Rt Ruskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon kaupunkipolulle numeraupunkipolulle numeraupunkipolulle numeraupunkipolulle numeraupunkipolulle numero yksio yksio yksio yksio yksi
eli lyheli lyheli lyheli lyheli lyhyyyyyelle lenkille, suuntelle lenkille, suuntelle lenkille, suuntelle lenkille, suuntelle lenkille, suuntaa kaa kaa kaa kaa kulkulkulkulkulkusi Raisiontielle.usi Raisiontielle.usi Raisiontielle.usi Raisiontielle.usi Raisiontielle.
Jos vJos vJos vJos vJos valitsealitsealitsealitsealitset polun numert polun numert polun numert polun numert polun numero ko ko ko ko kaksi, suuntaksi, suuntaksi, suuntaksi, suuntaksi, suuntaa Ratsasaa Ratsasaa Ratsasaa Ratsasaa Ratsastientientientientien
kkkkkauttauttauttauttautta ka ka ka ka kohti Ratsasohti Ratsasohti Ratsasohti Ratsasohti Ratsastushallia ja siirrtushallia ja siirrtushallia ja siirrtushallia ja siirrtushallia ja siirry oppaan sivulley oppaan sivulley oppaan sivulley oppaan sivulley oppaan sivulle
35. P35. P35. P35. P35. Polkolkolkolkolku ku ku ku ku kakkakkakkakkakkosen kosen kosen kosen kosen kararararartttttttttta on auka on auka on auka on auka on aukeamalla 32-33.eamalla 32-33.eamalla 32-33.eamalla 32-33.eamalla 32-33.

TTTTTiesitkö: Ratsasiesitkö: Ratsasiesitkö: Ratsasiesitkö: Ratsasiesitkö: Ratsastielläkin on aiktielläkin on aiktielläkin on aiktielläkin on aiktielläkin on aikoinaanoinaanoinaanoinaanoinaan
11111950-luvulla k950-luvulla k950-luvulla k950-luvulla k950-luvulla kulkulkulkulkulkenut renut renut renut renut raitioaitioaitioaitioaitiovvvvvaunu.aunu.aunu.aunu.aunu.
VVVVVaunusuoja sijaitsi raunusuoja sijaitsi raunusuoja sijaitsi raunusuoja sijaitsi raunusuoja sijaitsi ratsasatsasatsasatsasatsastusmaneesissa.tusmaneesissa.tusmaneesissa.tusmaneesissa.tusmaneesissa.
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HOK sijaitsi Raisiontien ja Kiskontien kulmassa, Elanto
puolestaan Nousiaistentien ja Kiskontien kulmassa.
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4. Ruskeasuon ensim-
mäiset kerrostalot

Käveltyäsi kKäveltyäsi kKäveltyäsi kKäveltyäsi kKäveltyäsi kauniisauniisauniisauniisauniisti kti kti kti kti kaaraaraaraaraartuiletuiletuiletuiletuilevvvvvaa Raisiontieaa Raisiontieaa Raisiontieaa Raisiontieaa Raisiontietä, joktä, joktä, joktä, joktä, jokaaaaa
paikpaikpaikpaikpaikoin on koin on koin on koin on koin on korisorisorisorisoristtttteltu keltu keltu keltu keltu kauniilla liuskauniilla liuskauniilla liuskauniilla liuskauniilla liuskekivipengermillä,ekivipengermillä,ekivipengermillä,ekivipengermillä,ekivipengermillä,
saavut Raisiontien ja Kisksaavut Raisiontien ja Kisksaavut Raisiontien ja Kisksaavut Raisiontien ja Kisksaavut Raisiontien ja Kiskontien risontien risontien risontien risontien risttttteykseen.eykseen.eykseen.eykseen.eykseen.

RisRisRisRisRisttttteyksen teyksen teyksen teyksen teyksen talo, Raisiontie 1alo, Raisiontie 1alo, Raisiontie 1alo, Raisiontie 1alo, Raisiontie 1, on R, on R, on R, on R, on Ruskuskuskuskuskeasuon veasuon veasuon veasuon veasuon vanhinanhinanhinanhinanhin
asuinkasuinkasuinkasuinkasuinkerrerrerrerrerrososososostttttalo. Piirusalo. Piirusalo. Piirusalo. Piirusalo. Piirustuksetuksetuksetuksetukset on päivätty vuonnat on päivätty vuonnat on päivätty vuonnat on päivätty vuonnat on päivätty vuonna
1111199999444447 ja r7 ja r7 ja r7 ja r7 ja rakakakakakennus vennus vennus vennus vennus valmisalmisalmisalmisalmistui seurtui seurtui seurtui seurtui seuraavaavaavaavaavana vuonna.ana vuonna.ana vuonna.ana vuonna.ana vuonna.
Tämä olikin tärTämä olikin tärTämä olikin tärTämä olikin tärTämä olikin tärkkkkkeää, sillä reää, sillä reää, sillä reää, sillä reää, sillä rakakakakakennuksessa sijaitsiennuksessa sijaitsiennuksessa sijaitsiennuksessa sijaitsiennuksessa sijaitsi
HOK:n elintHOK:n elintHOK:n elintHOK:n elintHOK:n elintarararararvikvikvikvikvikeliikeliikeliikeliikeliike, ve, ve, ve, ve, valmiina paikalmiina paikalmiina paikalmiina paikalmiina paikallaanallaanallaanallaanallaan
vvvvvasasasasastttttaanottaanottaanottaanottaanottamaan uuden kamaan uuden kamaan uuden kamaan uuden kamaan uuden kaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaupunginosan asukkaat.aat.aat.aat.aat.
KilpaileKilpaileKilpaileKilpaileKilpailevvvvvan Elannon tilat avan Elannon tilat avan Elannon tilat avan Elannon tilat avan Elannon tilat avattiin vattiin vattiin vattiin vattiin v. 1. 1. 1. 1. 19999948 naapurissa48 naapurissa48 naapurissa48 naapurissa48 naapurissa
NNNNNousiaisousiaisousiaisousiaisousiaistttttentie 2:ssa.entie 2:ssa.entie 2:ssa.entie 2:ssa.entie 2:ssa.

TTTTTunnisunnisunnisunnisunnistitktitktitktitktitko?: Päiväko?: Päiväko?: Päiväko?: Päiväko?: Päiväkoti Roti Roti Roti Roti Ruskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
pihalla Raisiontien vpihalla Raisiontien vpihalla Raisiontien vpihalla Raisiontien vpihalla Raisiontien varrella  karrella  karrella  karrella  karrella  kasvasvasvasvasvaaaaaaaaaa
erikerikerikerikerikoinen toinen toinen toinen toinen taalainkaalainkaalainkaalainkaalainkoivu.oivu.oivu.oivu.oivu.

RaisiontieRaisiontieRaisiontieRaisiontieRaisiontie (K(K(K(K(Kannaksentie)annaksentie)annaksentie)annaksentie)annaksentie)
KiskKiskKiskKiskKiskontieontieontieontieontie (Suomussalmentie)(Suomussalmentie)(Suomussalmentie)(Suomussalmentie)(Suomussalmentie)
PPPPParararararaisaisaisaisaistttttentieentieentieentieentie (K(K(K(K(Kollaantie)ollaantie)ollaantie)ollaantie)ollaantie)
NNNNNousiaisousiaisousiaisousiaisousiaistttttentieentieentieentieentie (Summantie)(Summantie)(Summantie)(Summantie)(Summantie)
MaskMaskMaskMaskMaskuntieuntieuntieuntieuntie (T(T(T(T(Taipaleentie)aipaleentie)aipaleentie)aipaleentie)aipaleentie)
TTTTTenholantieenholantieenholantieenholantieenholantie (T(T(T(T(Tolvolvolvolvolvajärajärajärajärajärventie)ventie)ventie)ventie)ventie)

RRRRRuskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon kadunnimiksi ehdotadunnimiksi ehdotadunnimiksi ehdotadunnimiksi ehdotadunnimiksi ehdoteeeeettiin alunperinttiin alunperinttiin alunperinttiin alunperinttiin alunperin
sotien aiksotien aiksotien aiksotien aiksotien aikaisaisaisaisaisttttten ten ten ten ten taisaisaisaisaistttttelupaikkelupaikkelupaikkelupaikkelupaikkojen nimiä. Asiaaojen nimiä. Asiaaojen nimiä. Asiaaojen nimiä. Asiaaojen nimiä. Asiaa
pidepidepidepidepidettiin kttiin kttiin kttiin kttiin kuituituituituitenkin poliittisesenkin poliittisesenkin poliittisesenkin poliittisesenkin poliittisesti liianti liianti liianti liianti liian
arararararkkkkkaluontaluontaluontaluontaluontoisena. Nimeoisena. Nimeoisena. Nimeoisena. Nimeoisena. Nimet vt vt vt vt valittiin valittiin valittiin valittiin valittiin varararararsinais-sinais-sinais-sinais-sinais-
suomalaisessuomalaisessuomalaisessuomalaisessuomalaisesttttta paika paika paika paika paikannimisannimisannimisannimisannimistöstöstöstöstöstä.tä.tä.tä.tä.
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Kiskontien korttelikokonaisuus
valmistui v. 1950.



1919191919

LähdeLähdeLähdeLähdeLähdet seurt seurt seurt seurt seuraamaan polkaamaan polkaamaan polkaamaan polkaamaan polkuasi nuasi nuasi nuasi nuasi nyt kyt kyt kyt kyt kohti pohjoisohti pohjoisohti pohjoisohti pohjoisohti pohjoisttttta,a,a,a,a,
pitkin Kiskpitkin Kiskpitkin Kiskpitkin Kiskpitkin Kiskontieontieontieontieontietä. Kisktä. Kisktä. Kisktä. Kisktä. Kiskontien alkontien alkontien alkontien alkontien alkupään “parilliseupään “parilliseupään “parilliseupään “parilliseupään “parilliset”t”t”t”t”
tttttalot muodosalot muodosalot muodosalot muodosalot muodostttttavavavavavat kat kat kat kat kaupunginosan taupunginosan taupunginosan taupunginosan taupunginosan toisenoisenoisenoisenoisen
kkkkkorororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuuden.  Nämä ronaisuuden.  Nämä ronaisuuden.  Nämä ronaisuuden.  Nämä ronaisuuden.  Nämä roiskoiskoiskoiskoiskerererererapatut tapatut tapatut tapatut tapatut talotalotalotalotalot
liuskliuskliuskliuskliuskekivisokkekivisokkekivisokkekivisokkekivisokkeleinen suunnitteleinen suunnitteleinen suunnitteleinen suunnitteleinen suunnitteli areli areli areli areli arkkitkkitkkitkkitkkitehtitehtitehtitehtitehtitoimisoimisoimisoimisoimistttttooooo
Hytönen & LHytönen & LHytönen & LHytönen & LHytönen & Luukkuukkuukkuukkuukkonen 1onen 1onen 1onen 1onen 19999940-luvun lopussa.40-luvun lopussa.40-luvun lopussa.40-luvun lopussa.40-luvun lopussa.

KiskKiskKiskKiskKiskontie on Kontie on Kontie on Kontie on Kontie on Korororororoisoisoisoisoistttttentien ohella tentien ohella tentien ohella tentien ohella tentien ohella toinen Roinen Roinen Roinen Roinen Ruskuskuskuskuskesuonesuonesuonesuonesuon
kkkkkokokokokokoojakoojakoojakoojakoojakaduisaduisaduisaduisaduisttttta. Bira. Bira. Bira. Bira. Birger Brunilan vger Brunilan vger Brunilan vger Brunilan vger Brunilan v. 1. 1. 1. 1. 19999945 laatiman45 laatiman45 laatiman45 laatiman45 laatiman
asemakasemakasemakasemakasemakavavavavavaan periaataan periaataan periaataan periaataan periaate oli re oli re oli re oli re oli rakakakakakentententententamisen väljyyamisen väljyyamisen väljyyamisen väljyyamisen väljyys jas jas jas jas ja
luonnonmukluonnonmukluonnonmukluonnonmukluonnonmukaisuus. Kaisuus. Kaisuus. Kaisuus. Kaisuus. Kadut noudattadut noudattadut noudattadut noudattadut noudattavavavavavatkinatkinatkinatkinatkin
maasmaasmaasmaasmaastttttonmuotonmuotonmuotonmuotonmuotoja ja roja ja roja ja roja ja roja ja rakakakakakennusennusennusennusennusttttten väliin jää suuriaen väliin jää suuriaen väliin jää suuriaen väliin jää suuriaen väliin jää suuria
luonnonmukluonnonmukluonnonmukluonnonmukluonnonmukaisia piha-alueitaisia piha-alueitaisia piha-alueitaisia piha-alueitaisia piha-alueita. Tämä käy erityisena. Tämä käy erityisena. Tämä käy erityisena. Tämä käy erityisena. Tämä käy erityisen
hhhhhyvin ilmi Kiskyvin ilmi Kiskyvin ilmi Kiskyvin ilmi Kiskyvin ilmi Kiskontieltä kontieltä kontieltä kontieltä kontieltä kohti Kohti Kohti Kohti Kohti Keskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuistttttoaoaoaoaoa
haarhaarhaarhaarhaarautuvien Nautuvien Nautuvien Nautuvien Nautuvien Nousiaisousiaisousiaisousiaisousiaistttttentien ja Maskentien ja Maskentien ja Maskentien ja Maskentien ja Maskuntienuntienuntienuntienuntien
pihoilla. Käyhän kpihoilla. Käyhän kpihoilla. Käyhän kpihoilla. Käyhän kpihoilla. Käyhän kurururururkiskiskiskiskistttttamassa!amassa!amassa!amassa!amassa!

5. Kiskontien
korttelikokonaisuus

KiskKiskKiskKiskKiskontien asukkontien asukkontien asukkontien asukkontien asukkaitaitaitaitaita oa oa oa oa ovvvvvat olleeat olleeat olleeat olleeat olleet mm. tt mm. tt mm. tt mm. tt mm. taidemaalariaidemaalariaidemaalariaidemaalariaidemaalari
MikMikMikMikMikael Sael Sael Sael Sael Stierncreutz mannekiinivtierncreutz mannekiinivtierncreutz mannekiinivtierncreutz mannekiinivtierncreutz mannekiinivaimonsa Maaimonsa Maaimonsa Maaimonsa Maaimonsa Mayyyyy-Brit-Brit-Brit-Brit-Brit
SeitSeitSeitSeitSeitavavavavavan kan kan kan kan kanssa sekä merihisanssa sekä merihisanssa sekä merihisanssa sekä merihisanssa sekä merihistttttorioitsija Matti E.orioitsija Matti E.orioitsija Matti E.orioitsija Matti E.orioitsija Matti E.
MäkMäkMäkMäkMäkelä. Nelä. Nelä. Nelä. Nelä. Nousiaisousiaisousiaisousiaisousiaistttttentiellä asuiventiellä asuiventiellä asuiventiellä asuiventiellä asuivat tat tat tat tat teatteatteatteatteatterilaiseerilaiseerilaiseerilaiseerilaiset Leift Leift Leift Leift Leif
WWWWWager baleager baleager baleager baleager balettitttitttitttitttitanssijapuolisonsa Evanssijapuolisonsa Evanssijapuolisonsa Evanssijapuolisonsa Evanssijapuolisonsa Eva Hemmingina Hemmingina Hemmingina Hemmingina Hemmingin
kkkkkanssa sekä “ranssa sekä “ranssa sekä “ranssa sekä “ranssa sekä “radioääni”, näyttadioääni”, näyttadioääni”, näyttadioääni”, näyttadioääni”, näyttelijä Aino Lehtimäki,elijä Aino Lehtimäki,elijä Aino Lehtimäki,elijä Aino Lehtimäki,elijä Aino Lehtimäki,
pakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjäpakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjäpakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjäpakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjäpakinoitsija Bisquit alias Seppo Ahti, ja säveltäjä
IlkkIlkkIlkkIlkkIlkka Kuusisa Kuusisa Kuusisa Kuusisa Kuusisttttto. Miniso. Miniso. Miniso. Miniso. Ministtttteri Teri Teri Teri Teri Tuija Bruija Bruija Bruija Bruija Brax on Nax on Nax on Nax on Nax on Nousiaisousiaisousiaisousiaisousiaisttttten-en-en-en-en-
tien ntien ntien ntien ntien nykyykyykyykyykyasukkasukkasukkasukkasukkaitaitaitaitaita. Maska. Maska. Maska. Maska. Maskuntien “pariisilaisin”untien “pariisilaisin”untien “pariisilaisin”untien “pariisilaisin”untien “pariisilaisin”
lienee ollut mannekiiniklienee ollut mannekiiniklienee ollut mannekiiniklienee ollut mannekiiniklienee ollut mannekiinikaunotaunotaunotaunotaunotar Anna-Liisa Rar Anna-Liisa Rar Anna-Liisa Rar Anna-Liisa Rar Anna-Liisa Ruotsi.uotsi.uotsi.uotsi.uotsi.

HuomasitkHuomasitkHuomasitkHuomasitkHuomasitko?: Kisko?: Kisko?: Kisko?: Kisko?: Kiskontien  länsireunalla kontien  länsireunalla kontien  länsireunalla kontien  länsireunalla kontien  länsireunalla kasvasvasvasvasvaa  kaa  kaa  kaa  kaa  komea riviomea riviomea riviomea riviomea rivi
hehehehehevoskvoskvoskvoskvoskasasasasastttttanjoitanjoitanjoitanjoitanjoita.a.a.a.a.
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Invalidisäätiö Kiskontieltä nähtynä 2010.

OrOrOrOrOrtttttononononon

RRRRRespectespectespectespectespectaaaaa

RRRRRuskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
kkkkkouluouluouluouluoulu
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InvInvInvInvInvalidisäätiön ralidisäätiön ralidisäätiön ralidisäätiön ralidisäätiön rakakakakakennuskennuskennuskennuskennuskompleksi hallitseeompleksi hallitseeompleksi hallitseeompleksi hallitseeompleksi hallitsee
kkkkkorororororkkkkkealtealtealtealtealta ka ka ka ka kallioltallioltallioltallioltallioltaan pohjoisen Raan pohjoisen Raan pohjoisen Raan pohjoisen Raan pohjoisen Ruskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
näkymiä. Tnäkymiä. Tnäkymiä. Tnäkymiä. Tnäkymiä. Talvisodan päätyttyä valvisodan päätyttyä valvisodan päätyttyä valvisodan päätyttyä valvisodan päätyttyä v. 1. 1. 1. 1. 1999994040404040
vvvvvaltioneuvosaltioneuvosaltioneuvosaltioneuvosaltioneuvosttttto aseo aseo aseo aseo asetti ktti ktti ktti ktti komitomitomitomitomitean suunnittean suunnittean suunnittean suunnittean suunnittelemaanelemaanelemaanelemaanelemaan
sotsotsotsotsotainvainvainvainvainvalidien kalidien kalidien kalidien kalidien kuntuntuntuntuntoutusoutusoutusoutusoutusttttta. Säätiö perusa. Säätiö perusa. Säätiö perusa. Säätiö perusa. Säätiö perusttttteeeeettiin vttiin vttiin vttiin vttiin v.....
111119999940 ja Eino For40 ja Eino For40 ja Eino For40 ja Eino For40 ja Eino Forsmanin piirussmanin piirussmanin piirussmanin piirussmanin piirustustustustustusttttten muken muken muken muken mukaanaanaanaanaan
vvvvvalmisalmisalmisalmisalmistuneen rtuneen rtuneen rtuneen rtuneen rakakakakakennuksen vihkiäisiä juhlittiin vennuksen vihkiäisiä juhlittiin vennuksen vihkiäisiä juhlittiin vennuksen vihkiäisiä juhlittiin vennuksen vihkiäisiä juhlittiin v.....
111119999943 t43 t43 t43 t43 tasavasavasavasavasavallan presidentti Risallan presidentti Risallan presidentti Risallan presidentti Risallan presidentti Risttttto Ro Ro Ro Ro Rytinytinytinytinytin
läsnäollessa.läsnäollessa.läsnäollessa.läsnäollessa.läsnäollessa.
SairSairSairSairSairaalalla oli erittäin meraalalla oli erittäin meraalalla oli erittäin meraalalla oli erittäin meraalalla oli erittäin merkittävä osuus sodissakittävä osuus sodissakittävä osuus sodissakittävä osuus sodissakittävä osuus sodissa
vvvvvammautuneiden hoidossa ja kammautuneiden hoidossa ja kammautuneiden hoidossa ja kammautuneiden hoidossa ja kammautuneiden hoidossa ja kuntuntuntuntuntoutuksessa.outuksessa.outuksessa.outuksessa.outuksessa.
Jo 1Jo 1Jo 1Jo 1Jo 19999940-luvulla sair40-luvulla sair40-luvulla sair40-luvulla sair40-luvulla sairaalassa aleaalassa aleaalassa aleaalassa aleaalassa alettiin hoitttiin hoitttiin hoitttiin hoitttiin hoitaa sodissaaa sodissaaa sodissaaa sodissaaa sodissa
vvvvvammautuneiden ohella mammautuneiden ohella mammautuneiden ohella mammautuneiden ohella mammautuneiden ohella myös siviilipotilaityös siviilipotilaityös siviilipotilaityös siviilipotilaityös siviilipotilaita.a.a.a.a.
InvInvInvInvInvalidisäätiön nimi muutalidisäätiön nimi muutalidisäätiön nimi muutalidisäätiön nimi muutalidisäätiön nimi muuteeeeettiin sairttiin sairttiin sairttiin sairttiin sairaala Oraala Oraala Oraala Oraala Ortttttoniksi voniksi voniksi voniksi voniksi v.....
11111992.992.992.992.992.
Alueella sijaitseAlueella sijaitseAlueella sijaitseAlueella sijaitseAlueella sijaitsevvvvvat mat mat mat mat myös Ryös Ryös Ryös Ryös Ruskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon koulu jaoulu jaoulu jaoulu jaoulu ja
PrPrPrPrProtototototeesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Respectespectespectespectespecta. Ra. Ra. Ra. Ra. Ruskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon koulu,oulu,oulu,oulu,oulu,
alunperin nimeltään Raajarikkalunperin nimeltään Raajarikkalunperin nimeltään Raajarikkalunperin nimeltään Raajarikkalunperin nimeltään Raajarikkoisoisoisoisoisttttten ken ken ken ken koulu aloittioulu aloittioulu aloittioulu aloittioulu aloitti
tttttoimintoimintoimintoimintoimintansa vansa vansa vansa vansa v. 1. 1. 1. 1. 1952 Eino For952 Eino For952 Eino For952 Eino For952 Eino Forsmanin suunnittsmanin suunnittsmanin suunnittsmanin suunnittsmanin suunnitte-e-e-e-e-
lemissa tiloissa. Raklemissa tiloissa. Raklemissa tiloissa. Raklemissa tiloissa. Raklemissa tiloissa. Rakennusennusennusennusennusttttta on laajennea on laajennea on laajennea on laajennea on laajennettuttuttuttuttu
kkkkkahdesahdesahdesahdesahdesti, 90-luvulla ja vti, 90-luvulla ja vti, 90-luvulla ja vti, 90-luvulla ja vti, 90-luvulla ja v. 2002.. 2002.. 2002.. 2002.. 2002.
PrPrPrPrProtototototeesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Reesisäätiö Respectespectespectespectespecta muutti Inva muutti Inva muutti Inva muutti Inva muutti Invalidisäätiönalidisäätiönalidisäätiönalidisäätiönalidisäätiön
suojissuojissuojissuojissuojisttttta omiin, va omiin, va omiin, va omiin, va omiin, v. 1. 1. 1. 1. 199999777774 v4 v4 v4 v4 valmisalmisalmisalmisalmistuneisiin tiloihin.tuneisiin tiloihin.tuneisiin tiloihin.tuneisiin tiloihin.tuneisiin tiloihin.
MatMatMatMatMatala rala rala rala rala rakakakakakennus sijaitsee tennus sijaitsee tennus sijaitsee tennus sijaitsee tennus sijaitsee tontin pohjoisreunalla.ontin pohjoisreunalla.ontin pohjoisreunalla.ontin pohjoisreunalla.ontin pohjoisreunalla.
Sen edesSen edesSen edesSen edesSen edestä lähttä lähttä lähttä lähttä lähtee ruskee ruskee ruskee ruskee ruskeasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaisttttten oma bussilinjaen oma bussilinjaen oma bussilinjaen oma bussilinjaen oma bussilinja
numernumernumernumernumero 23.o 23.o 23.o 23.o 23.

6. Invalidisäätiön
alue



2222222222

R
us

ke
as

uo
-p

ol
ku

 1
Yläkuva: Veikko Nuutinen: Sotka, alla vas.: Hannu
Sirén: Varjo, alla oik.: Ukri Merikanto: Kohisten
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 7. Galleria Ortonin
teospuisto

Kun nKun nKun nKun nKun nyt oleyt oleyt oleyt oleyt olet kt kt kt kt kavunnut sairavunnut sairavunnut sairavunnut sairavunnut sairaala Oraala Oraala Oraala Oraala Ortttttonin konin konin konin konin korororororkkkkkealleealleealleealleealle
kkkkkalliolle, kalliolle, kalliolle, kalliolle, kalliolle, kannattannattannattannattannattaa maa maa maa maa myös vieryös vieryös vieryös vieryös vierailla Orailla Orailla Orailla Orailla Ortttttoninoninoninoninonin
tttttakakakakakapihalla sijaitseapihalla sijaitseapihalla sijaitseapihalla sijaitseapihalla sijaitsevvvvvassa tassa tassa tassa tassa teospuiseospuiseospuiseospuiseospuistttttossa.ossa.ossa.ossa.ossa.
Käynti puisKäynti puisKäynti puisKäynti puisKäynti puistttttoon on hieman mutkikoon on hieman mutkikoon on hieman mutkikoon on hieman mutkikoon on hieman mutkikas.as.as.as.as.
SairSairSairSairSairaalan ollessa auki, pääseaalan ollessa auki, pääseaalan ollessa auki, pääseaalan ollessa auki, pääseaalan ollessa auki, pääset  et  et  et  et  etupihalttupihalttupihalttupihalttupihalta B-oa B-oa B-oa B-oa B-ovesvesvesvesvestttttaaaaa
kkkkkulkulkulkulkulkemalla remalla remalla remalla remalla rakakakakakennuksen läpi tennuksen läpi tennuksen läpi tennuksen läpi tennuksen läpi takakakakakapihalle puisapihalle puisapihalle puisapihalle puisapihalle puistttttoon.oon.oon.oon.oon.
VVVVVaihtaihtaihtaihtaihtoehtoehtoehtoehtoehtoisesoisesoisesoisesoisesti pääseti pääseti pääseti pääseti pääset kiert kiert kiert kiert kiertämällä lähes ktämällä lähes ktämällä lähes ktämällä lähes ktämällä lähes kokokokokokooooo
OrOrOrOrOrtttttonin ympäri Konin ympäri Konin ympäri Konin ympäri Konin ympäri Keskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuisttttton puolelton puolelton puolelton puolelton puolelta. Ka. Ka. Ka. Ka. Kolmasolmasolmasolmasolmas
vvvvvaihtaihtaihtaihtaihtoehtoehtoehtoehtoehto on lähto on lähto on lähto on lähto on lähteä jo Kiskeä jo Kiskeä jo Kiskeä jo Kiskeä jo Kiskontieltä (viittontieltä (viittontieltä (viittontieltä (viittontieltä (viitta Kiska Kiska Kiska Kiska Kiskontieontieontieontieontie
111115) oik5) oik5) oik5) oik5) oikealle kealle kealle kealle kealle kohti Orohti Orohti Orohti Orohti Ortttttonia ja tonia ja tonia ja tonia ja tonia ja taitaitaitaitaiteen keen keen keen keen kallioitallioitallioitallioitallioita.a.a.a.a.
TTTTTeospuiseospuiseospuiseospuiseospuisttttto avo avo avo avo avattiin vattiin vattiin vattiin vattiin v. 200. 200. 200. 200. 2004. Siellä on viereisellä4. Siellä on viereisellä4. Siellä on viereisellä4. Siellä on viereisellä4. Siellä on viereisellä
sivulla esitsivulla esitsivulla esitsivulla esitsivulla esiteltyjen lisäksi teltyjen lisäksi teltyjen lisäksi teltyjen lisäksi teltyjen lisäksi teoksia mm. seureoksia mm. seureoksia mm. seureoksia mm. seureoksia mm. seuraaviltaaviltaaviltaaviltaaviltaaaaa
kkkkkuvuvuvuvuvanveisanveisanveisanveisanveistäjiltä:täjiltä:täjiltä:täjiltä:täjiltä:

AntAntAntAntAntererererero To To To To Toikkoikkoikkoikkoikka, “1a, “1a, “1a, “1a, “16.barrik6.barrik6.barrik6.barrik6.barrikadi” ja “Babel”adi” ja “Babel”adi” ja “Babel”adi” ja “Babel”adi” ja “Babel”
Matti NMatti NMatti NMatti NMatti Nurminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”
Jari Juvonen, “Lähellä ja kJari Juvonen, “Lähellä ja kJari Juvonen, “Lähellä ja kJari Juvonen, “Lähellä ja kJari Juvonen, “Lähellä ja kaukaukaukaukaukaa”aa”aa”aa”aa”
Kimmo Pyykkö, “MusKimmo Pyykkö, “MusKimmo Pyykkö, “MusKimmo Pyykkö, “MusKimmo Pyykkö, “Musttttta lintu”a lintu”a lintu”a lintu”a lintu”
Ossi Somma, “Globalisaatio”Ossi Somma, “Globalisaatio”Ossi Somma, “Globalisaatio”Ossi Somma, “Globalisaatio”Ossi Somma, “Globalisaatio”
Radoslaw GrRadoslaw GrRadoslaw GrRadoslaw GrRadoslaw Grytytytytyta, “Pa, “Pa, “Pa, “Pa, “Palanen”alanen”alanen”alanen”alanen”
PPPPPekkekkekkekkekka Ka Ka Ka Ka Kauhanen, “auhanen, “auhanen, “auhanen, “auhanen, “VVVVVelj´puol”elj´puol”elj´puol”elj´puol”elj´puol”
Matti NMatti NMatti NMatti NMatti Nurminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”urminen, “Rajalla”
KKKKKaisu Kaisu Kaisu Kaisu Kaisu Koivisoivisoivisoivisoivisttttto, to, to, to, to, teos sarjaseos sarjaseos sarjaseos sarjaseos sarjasttttta “a “a “a “a “VVVVVaihdokkaihdokkaihdokkaihdokkaihdokkaat”aat”aat”aat”aat”
BarbarBarbarBarbarBarbarBarbara Ta Ta Ta Ta Tieaho, “ieaho, “ieaho, “ieaho, “ieaho, “AmmoiseAmmoiseAmmoiseAmmoiseAmmoiset ajat”t ajat”t ajat”t ajat”t ajat”

TTTTTaidepuisaidepuisaidepuisaidepuisaidepuistttttossa kierossa kierossa kierossa kierossa kiertttttely on maksutely on maksutely on maksutely on maksutely on maksutontontontontonta.a.a.a.a.
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Makedonian mänty Paraistentiellä ja
Kiskontien varren koristepensaita.
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8. Ruskeasuo-puiden
suurkaupunki

TTTTTaidepuisaidepuisaidepuisaidepuisaidepuisttttton jälkon jälkon jälkon jälkon jälkeen on aikeen on aikeen on aikeen on aikeen on aika jatka jatka jatka jatka jatkaa matkaa matkaa matkaa matkaa matkaa,aa,aa,aa,aa,
suunnatsuunnatsuunnatsuunnatsuunnata alas saira alas saira alas saira alas saira alas sairaala Oraala Oraala Oraala Oraala Ortttttonin mäkonin mäkonin mäkonin mäkonin mäkeä, ohitteä, ohitteä, ohitteä, ohitteä, ohittaaaaaaaaaa
opiskopiskopiskopiskopiskelija-asunnot Telija-asunnot Telija-asunnot Telija-asunnot Telija-asunnot Tenholantien molemmin puolin jaenholantien molemmin puolin jaenholantien molemmin puolin jaenholantien molemmin puolin jaenholantien molemmin puolin ja
suunnatsuunnatsuunnatsuunnatsuunnata SIWa SIWa SIWa SIWa SIWAn ohi aina PAn ohi aina PAn ohi aina PAn ohi aina PAn ohi aina Parararararaisaisaisaisaistttttentielle. Käännentielle. Käännentielle. Käännentielle. Käännentielle. Käännyyyyy
vvvvvasempaan ja jatkasempaan ja jatkasempaan ja jatkasempaan ja jatkasempaan ja jatka Pa Pa Pa Pa Parararararaisaisaisaisaistttttentieentieentieentieentietä ktä ktä ktä ktä kohti Kohti Kohti Kohti Kohti Karjalanarjalanarjalanarjalanarjalan
yhtyhtyhtyhtyhteiskeiskeiskeiskeiskoulua, jokoulua, jokoulua, jokoulua, jokoulua, joka näkyy tien mutka näkyy tien mutka näkyy tien mutka näkyy tien mutka näkyy tien mutkassa.assa.assa.assa.assa.

RRRRRuskuskuskuskuskeasuoteasuoteasuoteasuoteasuota on osuva on osuva on osuva on osuva on osuvasasasasasti kti kti kti kti kutsuttu puidenutsuttu puidenutsuttu puidenutsuttu puidenutsuttu puiden
suursuursuursuursuurkkkkkaupungiksi taupungiksi taupungiksi taupungiksi taupungiksi tai puiden puutai puiden puutai puiden puutai puiden puutai puiden puutarararararhaksi. Oikhaksi. Oikhaksi. Oikhaksi. Oikhaksi. Oikeaeaeaeaea
arborearborearborearborearboretum se onkin, sillä ktum se onkin, sillä ktum se onkin, sillä ktum se onkin, sillä ktum se onkin, sillä kaupunginosaamme onaupunginosaamme onaupunginosaamme onaupunginosaamme onaupunginosaamme on
isisisisistuttuttuttuttuteeeeettu laajasttu laajasttu laajasttu laajasttu laajasti eri puulajeja, joukti eri puulajeja, joukti eri puulajeja, joukti eri puulajeja, joukti eri puulajeja, joukossa hiukossa hiukossa hiukossa hiukossa hiukananananan
epätepätepätepätepätavavavavavallisiakin.allisiakin.allisiakin.allisiakin.allisiakin.
EsimerEsimerEsimerEsimerEsimerkiksi hekiksi hekiksi hekiksi hekiksi heti käännöksesi jälkti käännöksesi jälkti käännöksesi jälkti käännöksesi jälkti käännöksesi jälkeen voit nähdäeen voit nähdäeen voit nähdäeen voit nähdäeen voit nähdä
PPPPParararararaisaisaisaisaistttttentie 1entie 1entie 1entie 1entie 10:n pihalla muhk0:n pihalla muhk0:n pihalla muhk0:n pihalla muhk0:n pihalla muhkean Makean Makean Makean Makean Makedonianedonianedonianedonianedonian
männmännmännmännmännyn. Kyn. Kyn. Kyn. Kyn. Katso läheltä katso läheltä katso läheltä katso läheltä katso läheltä kookkookkookkookkookkaan puun neulasia. Naan puun neulasia. Naan puun neulasia. Naan puun neulasia. Naan puun neulasia. Neeeee
muismuismuismuismuistutttutttutttutttuttavavavavavat tiheydessään eläimen turat tiheydessään eläimen turat tiheydessään eläimen turat tiheydessään eläimen turat tiheydessään eläimen turkkia. Puunkkia. Puunkkia. Puunkkia. Puunkkia. Puun
luontluontluontluontluontainen kainen kainen kainen kainen kasvualue on Makasvualue on Makasvualue on Makasvualue on Makasvualue on Makedonia ja Albania. Senedonia ja Albania. Senedonia ja Albania. Senedonia ja Albania. Senedonia ja Albania. Sen
molemmin puolin kmolemmin puolin kmolemmin puolin kmolemmin puolin kmolemmin puolin kasvasvasvasvasvaa jalavia. Vaa jalavia. Vaa jalavia. Vaa jalavia. Vaa jalavia. Vuorijalavuorijalavuorijalavuorijalavuorijalava ona ona ona ona on
kkkkkosososososttttteiden lehteiden lehteiden lehteiden lehteiden lehtojen laji. Huomaa pahkojen laji. Huomaa pahkojen laji. Huomaa pahkojen laji. Huomaa pahkojen laji. Huomaa pahkurururururainen, järeäainen, järeäainen, järeäainen, järeäainen, järeä
runkrunkrunkrunkrunko sekä ko sekä ko sekä ko sekä ko sekä kaareaareaareaareaarevvvvvat oksat. Se kat oksat. Se kat oksat. Se kat oksat. Se kat oksat. Se kasvasvasvasvasvaa 40 maa 40 maa 40 maa 40 maa 40 m
kkkkkorororororkkkkkeaksi, lehdeeaksi, lehdeeaksi, lehdeeaksi, lehdeeaksi, lehdetkin otkin otkin otkin otkin ovvvvvat 1at 1at 1at 1at 18cm mitt8cm mitt8cm mitt8cm mitt8cm mittaiseaiseaiseaiseaiset.t.t.t.t.
MakMakMakMakMakedonian männedonian männedonian männedonian männedonian männyn tyn tyn tyn tyn toisella puolella koisella puolella koisella puolella koisella puolella koisella puolella kasvasvasvasvasvaa taa taa taa taa toinenoinenoinenoinenoinen
jalavjalavjalavjalavjalavalajimme, kynäjalavalajimme, kynäjalavalajimme, kynäjalavalajimme, kynäjalavalajimme, kynäjalava.a.a.a.a.
PPPPParararararaisaisaisaisaistttttentie 8:n edessä kentie 8:n edessä kentie 8:n edessä kentie 8:n edessä kentie 8:n edessä kasvasvasvasvasvaa rivi kaa rivi kaa rivi kaa rivi kaa rivi kookkookkookkookkookkaitaitaitaitaitaaaaa
hopeapajuja. Thopeapajuja. Thopeapajuja. Thopeapajuja. Thopeapajuja. Tien tien tien tien tien toisella puolella roisella puolella roisella puolella roisella puolella roisella puolella rakakakakakennusennusennusennusennustttttenenenenen
tttttakakakakakana erana erana erana erana erottuu kottuu kottuu kottuu kottuu kotototototoinen haavikkoinen haavikkoinen haavikkoinen haavikkoinen haavikko.o.o.o.o.
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Lapsia pulkkamäessä koulun pihalla.
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Ennen kEnnen kEnnen kEnnen kEnnen koulua ohittoulua ohittoulua ohittoulua ohittoulua ohittamasi matamasi matamasi matamasi matamasi matala harmaatiilinenala harmaatiilinenala harmaatiilinenala harmaatiilinenala harmaatiilinen
rrrrrakakakakakennus atriumpihoineen on alunperinennus atriumpihoineen on alunperinennus atriumpihoineen on alunperinennus atriumpihoineen on alunperinennus atriumpihoineen on alunperin
rrrrravintavintavintavintavintolaväen volaväen volaväen volaväen volaväen vanhainkanhainkanhainkanhainkanhainkoti. Viimeksi siinä onoti. Viimeksi siinä onoti. Viimeksi siinä onoti. Viimeksi siinä onoti. Viimeksi siinä on
tttttoiminut Läntisen sosiaaliviroiminut Läntisen sosiaaliviroiminut Läntisen sosiaaliviroiminut Läntisen sosiaaliviroiminut Läntisen sosiaalivirasasasasasttttton ton ton ton ton toimisoimisoimisoimisoimistttttoja.oja.oja.oja.oja.

KKKKKaaraaraaraaraartuvtuvtuvtuvtuvaa tieaa tieaa tieaa tieaa tietä seurtä seurtä seurtä seurtä seuraavaavaavaavaava ka ka ka ka keltelteltelteltainen julkisivu kainen julkisivu kainen julkisivu kainen julkisivu kainen julkisivu kuuluuuuluuuuluuuuluuuuluu
KKKKKarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhteiskeiskeiskeiskeiskouluun, touluun, touluun, touluun, touluun, tarararararkkkkkemmin, sen vemmin, sen vemmin, sen vemmin, sen vemmin, sen v. 1. 1. 1. 1. 1963963963963963
vvvvvalmisalmisalmisalmisalmistuneeseen laajennukseen. Itse ktuneeseen laajennukseen. Itse ktuneeseen laajennukseen. Itse ktuneeseen laajennukseen. Itse ktuneeseen laajennukseen. Itse koulurouluroulurouluroulurakakakakakennusennusennusennusennus
vvvvvalmisalmisalmisalmisalmistui artui artui artui artui arkkitkkitkkitkkitkkitehti Tehti Tehti Tehti Tehti Toivo Löyoivo Löyoivo Löyoivo Löyoivo Löyskän piirusskän piirusskän piirusskän piirusskän piirustustustustustustttttenenenenen
mukmukmukmukmukaan vaan vaan vaan vaan v. 1. 1. 1. 1. 1955. K955. K955. K955. K955. Koulun hisoulun hisoulun hisoulun hisoulun histttttoria on koria on koria on koria on koria on kuituituituituitenkinenkinenkinenkinenkin
pidempi, se ulottuu Kpidempi, se ulottuu Kpidempi, se ulottuu Kpidempi, se ulottuu Kpidempi, se ulottuu Karjalaan. Viipurin uusiarjalaan. Viipurin uusiarjalaan. Viipurin uusiarjalaan. Viipurin uusiarjalaan. Viipurin uusi
yhtyhtyhtyhtyhteiskeiskeiskeiskeiskoulu perusoulu perusoulu perusoulu perusoulu perusttttteeeeettiin jo vttiin jo vttiin jo vttiin jo vttiin jo v. 1. 1. 1. 1. 1906. K906. K906. K906. K906. Kahdenahdenahdenahdenahden
eeeeevvvvvakkakkakkakkakkoreoreoreoreoretktktktktken jälken jälken jälken jälken jälkeen keen keen keen keen koulu aseoulu aseoulu aseoulu aseoulu asettui Helsinkiin vttui Helsinkiin vttui Helsinkiin vttui Helsinkiin vttui Helsinkiin v.....
111119999940, nimi muut40, nimi muut40, nimi muut40, nimi muut40, nimi muuteeeeettiin Kttiin Kttiin Kttiin Kttiin Karjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhteiskeiskeiskeiskeiskouluksi.ouluksi.ouluksi.ouluksi.ouluksi.
Aluksi kAluksi kAluksi kAluksi kAluksi koulu toulu toulu toulu toulu toimi vuokroimi vuokroimi vuokroimi vuokroimi vuokratiloissa Aratiloissa Aratiloissa Aratiloissa Aratiloissa Arkkkkkadianadianadianadianadian
yhtyhtyhtyhtyhteiskeiskeiskeiskeiskoulun yhtoulun yhtoulun yhtoulun yhtoulun yhteydessä.eydessä.eydessä.eydessä.eydessä.
SuurSuurSuurSuurSuurttttten ikäluokkien ken ikäluokkien ken ikäluokkien ken ikäluokkien ken ikäluokkien kouluvuosina Kouluvuosina Kouluvuosina Kouluvuosina Kouluvuosina Karjalanarjalanarjalanarjalanarjalan
yhtyhtyhtyhtyhteiskeiskeiskeiskeiskoulu oli Suomen kymmenen suurimmanoulu oli Suomen kymmenen suurimmanoulu oli Suomen kymmenen suurimmanoulu oli Suomen kymmenen suurimmanoulu oli Suomen kymmenen suurimman
kkkkkoulun joukoulun joukoulun joukoulun joukoulun joukossa.ossa.ossa.ossa.ossa.
KKKKKoulun toulun toulun toulun toulun toimintoimintoimintoimintoiminta lakka lakka lakka lakka lakkautautautautauteeeeettiin oppilaskttiin oppilaskttiin oppilaskttiin oppilaskttiin oppilaskadon vuoksiadon vuoksiadon vuoksiadon vuoksiadon vuoksi
vvvvv. 1. 1. 1. 1. 1986. T986. T986. T986. T986. Tiloissa tiloissa tiloissa tiloissa tiloissa toimii noimii noimii noimii noimii nykyisin Sykyisin Sykyisin Sykyisin Sykyisin Sttttteinereinereinereinereinerkkkkkoulu jaoulu jaoulu jaoulu jaoulu ja
päiväkpäiväkpäiväkpäiväkpäiväkoti.oti.oti.oti.oti.
KKKKKoulu on toulu on toulu on toulu on toulu on toiminut vuosikoiminut vuosikoiminut vuosikoiminut vuosikoiminut vuosikausia ruskausia ruskausia ruskausia ruskausia ruskeasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaistttttenenenenen
äänesäänesäänesäänesäänestytytytytyspaikkspaikkspaikkspaikkspaikkana vana vana vana vana valtiollisisssa valtiollisisssa valtiollisisssa valtiollisisssa valtiollisisssa vaaleissa.aaleissa.aaleissa.aaleissa.aaleissa.

KurKurKurKurKurkiskiskiskiskisttttta ma ma ma ma myös kyös kyös kyös kyös koulun pihalle, siellä  onoulun pihalle, siellä  onoulun pihalle, siellä  onoulun pihalle, siellä  onoulun pihalle, siellä  on
tttttoinen pääsisäänkäynneisoinen pääsisäänkäynneisoinen pääsisäänkäynneisoinen pääsisäänkäynneisoinen pääsisäänkäynneistä. Ttä. Ttä. Ttä. Ttä. Toinen onoinen onoinen onoinen onoinen on
KiskKiskKiskKiskKiskontien puoleltontien puoleltontien puoleltontien puoleltontien puolelta.a.a.a.a.

9. Karjalan
yhteiskoulu
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Tunnetko entisiä
ruskeasuolaisia?
Ylhäältä alas: Näyttelijä
Helge Herala,
oopperalaulajatar Anna
Mutanen, näyttelijä Aku
Korhonen, TV-kuuluttaja
Teija Sopanen tyttärineen.
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KKKKKorororororoisoisoisoisoistttttentien kentien kentien kentien kentien korororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuus näkyy mainiosonaisuus näkyy mainiosonaisuus näkyy mainiosonaisuus näkyy mainiosonaisuus näkyy mainiostititititi
PPPPParararararaisaisaisaisaistttttentielle ja Kentielle ja Kentielle ja Kentielle ja Kentielle ja Karjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhtarjalan yhteiskeiskeiskeiskeiskoulun poroulun poroulun poroulun poroulun portille,tille,tille,tille,tille,
sillä ksillä ksillä ksillä ksillä korororororkkkkkealla kealla kealla kealla kealla kalliolla sijaitsealliolla sijaitsealliolla sijaitsealliolla sijaitsealliolla sijaitsevvvvvat tat tat tat tat tornitornitornitornitornitalotalotalotalotalot
hallitsehallitsehallitsehallitsehallitsevvvvvat itse asiassa osaa kat itse asiassa osaa kat itse asiassa osaa kat itse asiassa osaa kat itse asiassa osaa kokokokokoko Helsingino Helsingino Helsingino Helsingino Helsingin
horisontishorisontishorisontishorisontishorisontisttttta.a.a.a.a.
KKKKKorororororoisoisoisoisoistttttentien kentien kentien kentien kentien korororororttttttttttelikelikelikelikelikokokokokokonaisuutonaisuutonaisuutonaisuutonaisuuteen keen keen keen keen kuuluu tuuluu tuuluu tuuluu tuuluu tornienornienornienornienornien
lisäksi mlisäksi mlisäksi mlisäksi mlisäksi myös matyös matyös matyös matyös matalia kalia kalia kalia kalia kerrerrerrerrerrososososostttttaloja.  Taloja.  Taloja.  Taloja.  Taloja.  Talojen erikalojen erikalojen erikalojen erikalojen erikoinenoinenoinenoinenoinen
syntyhissyntyhissyntyhissyntyhissyntyhistttttoria liittää ne yhdeksi koria liittää ne yhdeksi koria liittää ne yhdeksi koria liittää ne yhdeksi koria liittää ne yhdeksi kokokokokokonaisuudeksi.onaisuudeksi.onaisuudeksi.onaisuudeksi.onaisuudeksi.
Helsingin RHelsingin RHelsingin RHelsingin RHelsingin Reseresereseresereserviupseerikviupseerikviupseerikviupseerikviupseerikerererererhossa virinneenhossa virinneenhossa virinneenhossa virinneenhossa virinneen
ajatuksen mukajatuksen mukajatuksen mukajatuksen mukajatuksen mukaisesaisesaisesaisesaisesti rti rti rti rti ryhtyivät reseryhtyivät reseryhtyivät reseryhtyivät reseryhtyivät reserviupseeritviupseeritviupseeritviupseeritviupseerit
orororororganisoimaan asuntganisoimaan asuntganisoimaan asuntganisoimaan asuntganisoimaan asuntojen rojen rojen rojen rojen rakakakakakennuttennuttennuttennuttennuttamisamisamisamisamistttttaaaaa
perperperperperheilleen sodan jälkheilleen sodan jälkheilleen sodan jälkheilleen sodan jälkheilleen sodan jälkeen, sillä veen, sillä veen, sillä veen, sillä veen, sillä vallinnut asuntallinnut asuntallinnut asuntallinnut asuntallinnut asuntopulaopulaopulaopulaopula
oli voli voli voli voli vaikaikaikaikaikea.ea.ea.ea.ea.
RakRakRakRakRakennukseennukseennukseennukseennukset vt vt vt vt valmisalmisalmisalmisalmistuivtuivtuivtuivtuivat 1at 1at 1at 1at 1950-luvun aik950-luvun aik950-luvun aik950-luvun aik950-luvun aikana.ana.ana.ana.ana.

KKKKKorororororoisoisoisoisoistttttentien asukkentien asukkentien asukkentien asukkentien asukkaitaitaitaitaita oa oa oa oa ovvvvvat olleeat olleeat olleeat olleeat olleet mm:t mm:t mm:t mm:t mm:
NäyttNäyttNäyttNäyttNäyttelijä Akelijä Akelijä Akelijä Akelijä Aku Ku Ku Ku Ku Korororororhonen, Mannerhonen, Mannerhonen, Mannerhonen, Mannerhonen, Mannerheim-risheim-risheim-risheim-risheim-ristin rittin rittin rittin rittin ritariariariariari
TTTTTuomas Geruomas Geruomas Geruomas Geruomas Gerdt, fdt, fdt, fdt, fdt, filosofilosofilosofilosofilosofian maisian maisian maisian maisian maisttttteri Ereri Ereri Ereri Ereri Erkki Pkki Pkki Pkki Pkki Pale,ale,ale,ale,ale,
tttttaidemaalari Vaidemaalari Vaidemaalari Vaidemaalari Vaidemaalari Veikkeikkeikkeikkeikko Vionoja, ooppero Vionoja, ooppero Vionoja, ooppero Vionoja, ooppero Vionoja, oopperalaulajat Annaalaulajat Annaalaulajat Annaalaulajat Annaalaulajat Anna
MutMutMutMutMutanen ja Liisa Linkanen ja Liisa Linkanen ja Liisa Linkanen ja Liisa Linkanen ja Liisa Linko-Malmio, muusikko-Malmio, muusikko-Malmio, muusikko-Malmio, muusikko-Malmio, muusikko Jormao Jormao Jormao Jormao Jorma
WWWWWeneskeneskeneskeneskeneskoski puolisonsa Maijan koski puolisonsa Maijan koski puolisonsa Maijan koski puolisonsa Maijan koski puolisonsa Maijan kanssa,anssa,anssa,anssa,anssa,
näytnäytnäytnäytnäytelijäpariskelijäpariskelijäpariskelijäpariskelijäpariskuntuntuntuntunta Helge Hera Helge Hera Helge Hera Helge Hera Helge Herala ja Marja Kala ja Marja Kala ja Marja Kala ja Marja Kala ja Marja Korororororhonen,honen,honen,honen,honen,
näyttnäyttnäyttnäyttnäyttelijä Matti Orelijä Matti Orelijä Matti Orelijä Matti Orelijä Matti Oravisavisavisavisavisttttto ja puolisonsa To ja puolisonsa To ja puolisonsa To ja puolisonsa To ja puolisonsa TVVVVV-k-k-k-k-kuuluttuuluttuuluttuuluttuuluttajaajaajaajaaja
TTTTTeija Sopanen, kirjailijat Simo “eija Sopanen, kirjailijat Simo “eija Sopanen, kirjailijat Simo “eija Sopanen, kirjailijat Simo “eija Sopanen, kirjailijat Simo “Aapeli” PuupponenAapeli” PuupponenAapeli” PuupponenAapeli” PuupponenAapeli” Puupponen
ja Juha Mannerja Juha Mannerja Juha Mannerja Juha Mannerja Juha Mannerkkkkkorororororpi.pi.pi.pi.pi.

10. Koroistentien
korttelikokonaisuus
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11. Folkhälsan

Folkhälsanin senioritFolkhälsanin senioritFolkhälsanin senioritFolkhälsanin senioritFolkhälsanin senioritalo valo valo valo valo valmisalmisalmisalmisalmistui ktui ktui ktui ktui keeeeeväällä 1väällä 1väällä 1väällä 1väällä 1996.996.996.996.996.
RakRakRakRakRakennuksessa tennuksessa tennuksessa tennuksessa tennuksessa totototototeutuu ikäihmisille suunnattueutuu ikäihmisille suunnattueutuu ikäihmisille suunnattueutuu ikäihmisille suunnattueutuu ikäihmisille suunnattu
monimuotmonimuotmonimuotmonimuotmonimuotoinen palvelumalli, jossaoinen palvelumalli, jossaoinen palvelumalli, jossaoinen palvelumalli, jossaoinen palvelumalli, jossa
omisomisomisomisomistusasuminen ja vuokrtusasuminen ja vuokrtusasuminen ja vuokrtusasuminen ja vuokrtusasuminen ja vuokra-asuminen yhdisa-asuminen yhdisa-asuminen yhdisa-asuminen yhdisa-asuminen yhdistyvättyvättyvättyvättyvät
sosiaali- ja tsosiaali- ja tsosiaali- ja tsosiaali- ja tsosiaali- ja terererererveyveyveyveyveyspalveluihin. Tspalveluihin. Tspalveluihin. Tspalveluihin. Tspalveluihin. Tarjolla on lisäksiarjolla on lisäksiarjolla on lisäksiarjolla on lisäksiarjolla on lisäksi
laaja vlaaja vlaaja vlaaja vlaaja valikalikalikalikalikoima muitoima muitoima muitoima muitoima muita palveluja, ka palveluja, ka palveluja, ka palveluja, ka palveluja, kutututututen ken ken ken ken koulutusoulutusoulutusoulutusoulutusttttta,a,a,a,a,
ttttterererererveydenhuoltveydenhuoltveydenhuoltveydenhuoltveydenhuoltoa ja tutkimusoa ja tutkimusoa ja tutkimusoa ja tutkimusoa ja tutkimusttttta. Lisäksi Folkhälsana. Lisäksi Folkhälsana. Lisäksi Folkhälsana. Lisäksi Folkhälsana. Lisäksi Folkhälsan
tttttarjoaa mm. karjoaa mm. karjoaa mm. karjoaa mm. karjoaa mm. kotipalvelua, kotipalvelua, kotipalvelua, kotipalvelua, kotipalvelua, kotisairotisairotisairotisairotisairaanhoitaanhoitaanhoitaanhoitaanhoitoa,oa,oa,oa,oa,
kkkkkuntuntuntuntuntoutusoutusoutusoutusoutusttttta, ra, ra, ra, ra, ravintavintavintavintavintoneuvontoneuvontoneuvontoneuvontoneuvontaa, lääkärinaa, lääkärinaa, lääkärinaa, lääkärinaa, lääkärin
vvvvvasasasasastttttaanotaanotaanotaanotaanoton sekä senioriliikon sekä senioriliikon sekä senioriliikon sekä senioriliikon sekä senioriliikuntuntuntuntuntaa ja erilaisaa ja erilaisaa ja erilaisaa ja erilaisaa ja erilaistttttaaaaa
kkkkkurururururssi- ja yhdisssi- ja yhdisssi- ja yhdisssi- ja yhdisssi- ja yhdistytytytytyssssstttttoimintoimintoimintoimintoimintaa.aa.aa.aa.aa.
SeniorikSeniorikSeniorikSeniorikSeniorikorororororttttttttttelisa asuu 200 henkelisa asuu 200 henkelisa asuu 200 henkelisa asuu 200 henkelisa asuu 200 henkeä, mutteä, mutteä, mutteä, mutteä, mutta palvelujaa palvelujaa palvelujaa palvelujaa palveluja
käyttää huomattkäyttää huomattkäyttää huomattkäyttää huomattkäyttää huomattavavavavavasasasasasti suurempi määrä kävijöitä.ti suurempi määrä kävijöitä.ti suurempi määrä kävijöitä.ti suurempi määrä kävijöitä.ti suurempi määrä kävijöitä.
Folkhälsan on laajentFolkhälsan on laajentFolkhälsan on laajentFolkhälsan on laajentFolkhälsan on laajentanut asumisanut asumisanut asumisanut asumisanut asumistttttoimintoimintoimintoimintoimintojaan mojaan mojaan mojaan mojaan myösyösyösyösyös
MannerMannerMannerMannerMannerheimitien theimitien theimitien theimitien theimitien toiselle puolelle. Rakoiselle puolelle. Rakoiselle puolelle. Rakoiselle puolelle. Rakoiselle puolelle. Rakennuksiaennuksiaennuksiaennuksiaennuksia
yhdisyhdisyhdisyhdisyhdistää ktää ktää ktää ktää kadun alittadun alittadun alittadun alittadun alittavavavavava tunneli.a tunneli.a tunneli.a tunneli.a tunneli.

RRRRRuskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon kaupunkipolun numeraupunkipolun numeraupunkipolun numeraupunkipolun numeraupunkipolun numero yksi pääto yksi pääto yksi pääto yksi pääto yksi päätepisepisepisepisepisttttteeeee
häämöttää jo Ratsaspuishäämöttää jo Ratsaspuishäämöttää jo Ratsaspuishäämöttää jo Ratsaspuishäämöttää jo Ratsaspuistttttossa, misossa, misossa, misossa, misossa, mistä retä retä retä retä retktktktktkesiesiesiesiesi
aloititkin. Nyt on oivaloititkin. Nyt on oivaloititkin. Nyt on oivaloititkin. Nyt on oivaloititkin. Nyt on oivallinen heallinen heallinen heallinen heallinen hetki palkittki palkittki palkittki palkittki palkita itsesia itsesia itsesia itsesia itsesi
vvvvvaikkaikkaikkaikkaikkapa kapa kapa kapa kapa kahvikahvikahvikahvikahvikupposella Folkhälsanin kupposella Folkhälsanin kupposella Folkhälsanin kupposella Folkhälsanin kupposella Folkhälsanin kahviossa.ahviossa.ahviossa.ahviossa.ahviossa.
KKKKKahvila tahvila tahvila tahvila tahvila tarjoilee marjoilee marjoilee marjoilee marjoilee myös lounaityös lounaityös lounaityös lounaityös lounaita.a.a.a.a.

TTTTTiesitkö: Folkhälsanin tiesitkö: Folkhälsanin tiesitkö: Folkhälsanin tiesitkö: Folkhälsanin tiesitkö: Folkhälsanin tontilla kontilla kontilla kontilla kontilla kasvoi ennen rasvoi ennen rasvoi ennen rasvoi ennen rasvoi ennen rakakakakakentententententamisamisamisamisamistttttaaaaa
lehtiklehtiklehtiklehtiklehtikuusimeuusimeuusimeuusimeuusimetsä. Jäänttsä. Jäänttsä. Jäänttsä. Jäänttsä. Jäänteeeeeeeeeet siitä ot siitä ot siitä ot siitä ot siitä ovvvvvat näkyvissä Raisiontienat näkyvissä Raisiontienat näkyvissä Raisiontienat näkyvissä Raisiontienat näkyvissä Raisiontien
alkalkalkalkalkupään reunusupään reunusupään reunusupään reunusupään reunustttttoilla.oilla.oilla.oilla.oilla.
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Ratsastushalli v. 1940, alakuva v. 2001
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12. Ratsastushalli

Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940Ruskeasuon ratsastushalli valmistui vuoden 1940
olympialaisia volympialaisia volympialaisia volympialaisia volympialaisia varararararttttten. Ensimmäisen lapionpisen. Ensimmäisen lapionpisen. Ensimmäisen lapionpisen. Ensimmäisen lapionpisen. Ensimmäisen lapionpistttttononononon
vvvvv. 1. 1. 1. 1. 1939 t939 t939 t939 t939 tehnehnehnehnehnyt maryt maryt maryt maryt marsalkksalkksalkksalkksalkka Mannera Mannera Mannera Mannera Mannerheim arheim arheim arheim arheim arveliveliveliveliveli
rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei-rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei-rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei-rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei-rakennuksen olevan vallankumous ratsastusurhei-
lun historiassa. Vuoden 1940 olympialaisetlun historiassa. Vuoden 1940 olympialaisetlun historiassa. Vuoden 1940 olympialaisetlun historiassa. Vuoden 1940 olympialaisetlun historiassa. Vuoden 1940 olympialaiset
jouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vastajouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vastajouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vastajouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vastajouduttiin kuitenkin perumaan sodan vuoksi ja vasta
v. 1952 olympialaisissa halli oli käytössä, silloinv. 1952 olympialaisissa halli oli käytössä, silloinv. 1952 olympialaisissa halli oli käytössä, silloinv. 1952 olympialaisissa halli oli käytössä, silloinv. 1952 olympialaisissa halli oli käytössä, silloin
kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa.kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa.kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa.kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa.kuitenkin harjoitushallina, kisat käytiin ulkotiloissa.
Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä.Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä.Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä.Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä.Katsomoon mahtui tuolloin 3600 henkeä.
Vilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohellaVilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohellaVilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohellaVilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohellaVilkkaana virinneen ratsastusharrastuksen ohella
halli oli thalli oli thalli oli thalli oli thalli oli talvisodan aikalvisodan aikalvisodan aikalvisodan aikalvisodan aikana Kana Kana Kana Kana Karjalasarjalasarjalasarjalasarjalasttttta ea ea ea ea evvvvvakakakakakuoidunuoidunuoidunuoidunuoidun
kkkkkarjan säilytyarjan säilytyarjan säilytyarjan säilytyarjan säilytyssssstilana ja sodan jälktilana ja sodan jälktilana ja sodan jälktilana ja sodan jälktilana ja sodan jälkeen ositteen ositteen ositteen ositteen osittain mm.ain mm.ain mm.ain mm.ain mm.
rrrrraitioaitioaitioaitioaitiovvvvvaunuhallina, S.Paunuhallina, S.Paunuhallina, S.Paunuhallina, S.Paunuhallina, S.P.J. K.J. K.J. K.J. K.J. Keinäsen auteinäsen auteinäsen auteinäsen auteinäsen autoliikkoliikkoliikkoliikkoliikkeenä jaeenä jaeenä jaeenä jaeenä ja
HKL:n bussivHKL:n bussivHKL:n bussivHKL:n bussivHKL:n bussivarikkarikkarikkarikkarikkona. 1ona. 1ona. 1ona. 1ona. 1960-luvulla halli jae960-luvulla halli jae960-luvulla halli jae960-luvulla halli jae960-luvulla halli jaettiinttiinttiinttiinttiin
kkkkkahtia, tahtia, tahtia, tahtia, tahtia, toinen puoli säilyi roinen puoli säilyi roinen puoli säilyi roinen puoli säilyi roinen puoli säilyi ratsasatsasatsasatsasatsastuskäytössä,tuskäytössä,tuskäytössä,tuskäytössä,tuskäytössä,
tttttoisessa ooisessa ooisessa ooisessa ooisessa ovvvvvat nat nat nat nat nykyisin mm. eri palloilu-, nykyisin mm. eri palloilu-, nykyisin mm. eri palloilu-, nykyisin mm. eri palloilu-, nykyisin mm. eri palloilu-, nyryryryryrkkkkkkkkkkeilyeilyeilyeilyeily-,-,-,-,-,
pöytätpöytätpöytätpöytätpöytätennis-, voimailu-, salibandyennis-, voimailu-, salibandyennis-, voimailu-, salibandyennis-, voimailu-, salibandyennis-, voimailu-, salibandy- ja sählytilat.- ja sählytilat.- ja sählytilat.- ja sählytilat.- ja sählytilat.
AikAikAikAikAikoinaan moinaan moinaan moinaan moinaan myös jousiammuntyös jousiammuntyös jousiammuntyös jousiammuntyös jousiammunta ka ka ka ka kuuluiuuluiuuluiuuluiuului
lajivlajivlajivlajivlajivalkalkalkalkalkoimaan. Nykyisin hallia ympärisoimaan. Nykyisin hallia ympärisoimaan. Nykyisin hallia ympärisoimaan. Nykyisin hallia ympärisoimaan. Nykyisin hallia ympäristöineentöineentöineentöineentöineen
kkkkkutsututsututsututsututsutaan Raan Raan Raan Raan Ruskuskuskuskuskeasuon liikeasuon liikeasuon liikeasuon liikeasuon liikuntuntuntuntuntapuisapuisapuisapuisapuistttttoksi. Hallinoksi. Hallinoksi. Hallinoksi. Hallinoksi. Hallin
edusedusedusedusedustttttan kan kan kan kan kenttä on tenttä on tenttä on tenttä on tenttä on talvisin Ralvisin Ralvisin Ralvisin Ralvisin Ruskuskuskuskuskeasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaiseasuolaistttttenenenenen
luisluisluisluisluistinrtinrtinrtinrtinratatatatatana.ana.ana.ana.ana.
11111950-luvun puolivälissä hallissa esiintyi950-luvun puolivälissä hallissa esiintyi950-luvun puolivälissä hallissa esiintyi950-luvun puolivälissä hallissa esiintyi950-luvun puolivälissä hallissa esiintyi
“jääk“jääk“jääk“jääk“jääkuningatuningatuningatuningatuningatar” Sonja Henié kar” Sonja Henié kar” Sonja Henié kar” Sonja Henié kar” Sonja Henié kansainvälisenansainvälisenansainvälisenansainvälisenansainvälisen
jäärejäärejäärejäärejäärevyynsä tähtvyynsä tähtvyynsä tähtvyynsä tähtvyynsä tähtenä.enä.enä.enä.enä.
Hallissa on mHallissa on mHallissa on mHallissa on mHallissa on myös kyös kyös kyös kyös kahvio. Pisahvio. Pisahvio. Pisahvio. Pisahvio. Pistäydy!täydy!täydy!täydy!täydy!

Huomaa: RatsasHuomaa: RatsasHuomaa: RatsasHuomaa: RatsasHuomaa: Ratsastushallin sisäänkäyntiä ktushallin sisäänkäyntiä ktushallin sisäänkäyntiä ktushallin sisäänkäyntiä ktushallin sisäänkäyntiä korisorisorisorisoristttttaa hienoaa hienoaa hienoaa hienoaa hieno
olympiarenkolympiarenkolympiarenkolympiarenkolympiarenkain kain kain kain kain korisorisorisorisoristtttteeeeettu muisttu muisttu muisttu muisttu muistttttolaattolaattolaattolaattolaatta, jossa mainita, jossa mainita, jossa mainita, jossa mainita, jossa mainitaanaanaanaanaan
rrrrrakakakakakennuksen suunnittennuksen suunnittennuksen suunnittennuksen suunnittennuksen suunnittelijat, mm. arelijat, mm. arelijat, mm. arelijat, mm. arelijat, mm. arkkitkkitkkitkkitkkitehti Marehti Marehti Marehti Marehti Martti Väliktti Väliktti Väliktti Väliktti Välikangas.angas.angas.angas.angas.
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13. Ratsastava
poliisi

RatsasRatsasRatsasRatsasRatsastttttavavavavava poliisi asea poliisi asea poliisi asea poliisi asea poliisi asettui Rttui Rttui Rttui Rttui Ruskuskuskuskuskeasuolle samaaneasuolle samaaneasuolle samaaneasuolle samaaneasuolle samaan
aikaikaikaikaikaan kaan kaan kaan kaan kun Ratsasun Ratsasun Ratsasun Ratsasun Ratsastushalli vtushalli vtushalli vtushalli vtushalli valmisalmisalmisalmisalmistui vtui vtui vtui vtui v. 1. 1. 1. 1. 19999940. Sitä40. Sitä40. Sitä40. Sitä40. Sitä
ennen rennen rennen rennen rennen ratsasatsasatsasatsasatsastttttavavavavava poliisi oli ta poliisi oli ta poliisi oli ta poliisi oli ta poliisi oli toiminut Sofoiminut Sofoiminut Sofoiminut Sofoiminut Sofiankiankiankiankiankadullaadullaadullaadullaadulla
kkkkkeskeskeskeskeskellä Helsinkiä vuodesellä Helsinkiä vuodesellä Helsinkiä vuodesellä Helsinkiä vuodesellä Helsinkiä vuodesttttta 1a 1a 1a 1a 1882.882.882.882.882.
Enimmillään rEnimmillään rEnimmillään rEnimmillään rEnimmillään ratsasatsasatsasatsasatsastttttavavavavavalla poliisilla on ollut healla poliisilla on ollut healla poliisilla on ollut healla poliisilla on ollut healla poliisilla on ollut hevosiavosiavosiavosiavosia
noin knoin knoin knoin knoin kuutisenkymmentä, nuutisenkymmentä, nuutisenkymmentä, nuutisenkymmentä, nuutisenkymmentä, nykyisin määrä onykyisin määrä onykyisin määrä onykyisin määrä onykyisin määrä on
kymmenen. Tkymmenen. Tkymmenen. Tkymmenen. Tkymmenen. Tehtäviin kehtäviin kehtäviin kehtäviin kehtäviin kuuluvuuluvuuluvuuluvuuluvat kat kat kat kat katuparatuparatuparatuparatupartiointi jatiointi jatiointi jatiointi jatiointi ja
ulkulkulkulkulkoalueiden voalueiden voalueiden voalueiden voalueiden valvontalvontalvontalvontalvonta. Ratsasa. Ratsasa. Ratsasa. Ratsasa. Ratsastttttavavavavavan poliisin tilatan poliisin tilatan poliisin tilatan poliisin tilatan poliisin tilat
ooooovvvvvat rat rat rat rat ratsasatsasatsasatsasatsastushallia lähinnä oletushallia lähinnä oletushallia lähinnä oletushallia lähinnä oletushallia lähinnä olevvvvvan tan tan tan tan tallirallirallirallirallirakakakakakennuksenennuksenennuksenennuksenennuksen
päädypäädypäädypäädypäädyssä.ssä.ssä.ssä.ssä.
MoneMoneMoneMoneMonet maamme kilpart maamme kilpart maamme kilpart maamme kilpart maamme kilparatsasatsasatsasatsasatsastuksen huippunimistuksen huippunimistuksen huippunimistuksen huippunimistuksen huippunimistätätätätä
ooooovvvvvat nousseeat nousseeat nousseeat nousseeat nousseet rt rt rt rt ratsasatsasatsasatsasatsastttttavavavavavan poliisin riveisan poliisin riveisan poliisin riveisan poliisin riveisan poliisin riveistä. Heistä. Heistä. Heistä. Heistä. Heistätätätätä
mainittmainittmainittmainittmainittakakakakakoon mm.  Olavi Mannonen, roon mm.  Olavi Mannonen, roon mm.  Olavi Mannonen, roon mm.  Olavi Mannonen, roon mm.  Olavi Mannonen, ratsasatsasatsasatsasatsastttttavavavavavananananan
poliisin päällikkö, jokpoliisin päällikkö, jokpoliisin päällikkö, jokpoliisin päällikkö, jokpoliisin päällikkö, joka voitti na voitti na voitti na voitti na voitti nykyykyykyykyykyaikaikaikaikaikaisenaisenaisenaisenaisen
viisottviisottviisottviisottviisottelun hopeamitelun hopeamitelun hopeamitelun hopeamitelun hopeamitalin Melbournenalin Melbournenalin Melbournenalin Melbournenalin Melbournen
olympiakisoissa volympiakisoissa volympiakisoissa volympiakisoissa volympiakisoissa v. 1. 1. 1. 1. 19999940.40.40.40.40.

VVVVVoit koit koit koit koit kurururururkiskiskiskiskistttttaa taa taa taa taa talleihin sisälle, poliisin healleihin sisälle, poliisin healleihin sisälle, poliisin healleihin sisälle, poliisin healleihin sisälle, poliisin hevosvosvosvosvostttttenenenenen
lisäksi tlisäksi tlisäksi tlisäksi tlisäksi talleissa on tänä päivänä suuralleissa on tänä päivänä suuralleissa on tänä päivänä suuralleissa on tänä päivänä suuralleissa on tänä päivänä suurttttta suosiota suosiota suosiota suosiota suosiotaaaaa
nauttivnauttivnauttivnauttivnauttivan lajin harran lajin harran lajin harran lajin harran lajin harrasasasasastttttajien omisajien omisajien omisajien omisajien omistttttamia heamia heamia heamia heamia hevosiavosiavosiavosiavosia
runsaasrunsaasrunsaasrunsaasrunsaasti.ti.ti.ti.ti.
HarrHarrHarrHarrHarrasasasasastus kärtus kärtus kärtus kärtus kärsii tilanpuuttsii tilanpuuttsii tilanpuuttsii tilanpuuttsii tilanpuutteeseeseeseeseesttttta, mm. laidunmaidena, mm. laidunmaidena, mm. laidunmaidena, mm. laidunmaidena, mm. laidunmaiden
määrää on täsmäärää on täsmäärää on täsmäärää on täsmäärää on tästä syytä syytä syytä syytä syyssssstä lisätty vtä lisätty vtä lisätty vtä lisätty vtä lisätty v. 2009 t. 2009 t. 2009 t. 2009 t. 2009 tehdylläehdylläehdylläehdylläehdyllä
hehehehehevoshaan kvoshaan kvoshaan kvoshaan kvoshaan kunnosunnosunnosunnosunnostustustustustustyöllä.työllä.työllä.työllä.työllä.

TTTTTiesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Vuonna 1uonna 1uonna 1uonna 1uonna 1955 helmik955 helmik955 helmik955 helmik955 helmikuussa tuussa tuussa tuussa tuussa talleilla syttyi tuhoisaalleilla syttyi tuhoisaalleilla syttyi tuhoisaalleilla syttyi tuhoisaalleilla syttyi tuhoisa
tulipalo. Ratsastulipalo. Ratsastulipalo. Ratsastulipalo. Ratsastulipalo. Ratsastttttavavavavavan poliisin 48 hean poliisin 48 hean poliisin 48 hean poliisin 48 hean poliisin 48 hevosvosvosvosvosttttta oli pääsa oli pääsa oli pääsa oli pääsa oli päästtttteeeeettävä  ulosttävä  ulosttävä  ulosttävä  ulosttävä  ulos
pakkpakkpakkpakkpakkaseen, jolloin ne kaseen, jolloin ne kaseen, jolloin ne kaseen, jolloin ne kaseen, jolloin ne karararararkkkkkasivasivasivasivasivat  ympäri kat  ympäri kat  ympäri kat  ympäri kat  ympäri kaupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.
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❑ vvvvvarisarisarisarisaris
❑ naakknaakknaakknaakknaakkaaaaa
❑ harharharharharakkakkakkakkakkaaaaa
❑ kkkkkottottottottottarararararainenainenainenainenainen
❑ viherviherviherviherviherpeippopeippopeippopeippopeippo
❑ tiklitiklitiklitiklitikli
❑ vihervihervihervihervihervvvvvarararararpunenpunenpunenpunenpunen
❑ urururururpiainenpiainenpiainenpiainenpiainen
❑ punatulkkpunatulkkpunatulkkpunatulkkpunatulkkuuuuu
❑ tttttaviokaviokaviokaviokaviokuurnauurnauurnauurnauurna
❑ käpkäpkäpkäpkäpylintuylintuylintuylintuylintu
❑ peippopeippopeippopeippopeippo
❑ kkkkkeltelteltelteltasirrasirrasirrasirrasirrkkkkkuuuuu
❑ vvvvvarararararpunenpunenpunenpunenpunen
❑ mememememetsäkirtsäkirtsäkirtsäkirtsäkirvinenvinenvinenvinenvinen
❑ väsväsväsväsvästäräkkitäräkkitäräkkitäräkkitäräkki
❑ puukiipijäpuukiipijäpuukiipijäpuukiipijäpuukiipijä
❑ tttttalitiainenalitiainenalitiainenalitiainenalitiainen
❑ sinitiainensinitiainensinitiainensinitiainensinitiainen
❑ kkkkkuusitiainenuusitiainenuusitiainenuusitiainenuusitiainen
❑ töyhtötiainentöyhtötiainentöyhtötiainentöyhtötiainentöyhtötiainen
❑ pppppyryryryryrssssstötiainentötiainentötiainentötiainentötiainen
❑ tilhitilhitilhitilhitilhi
❑ harmaasieppoharmaasieppoharmaasieppoharmaasieppoharmaasieppo
❑ kirjosieppokirjosieppokirjosieppokirjosieppokirjosieppo
❑ hippiäinenhippiäinenhippiäinenhippiäinenhippiäinen
❑ tilttilttilttilttiltalttialttialttialttialtti
❑ pajulintupajulintupajulintupajulintupajulintu
❑ sirittäjäsirittäjäsirittäjäsirittäjäsirittäjä
❑ kkkkkultultultultultarintarintarintarintarintaaaaa

SeurSeurSeurSeurSeuraavaavaavaavaavassa lisassa lisassa lisassa lisassa listttttassa on lajeja, joitassa on lajeja, joitassa on lajeja, joitassa on lajeja, joitassa on lajeja, joita voit nähdä ta voit nähdä ta voit nähdä ta voit nähdä ta voit nähdä taiaiaiaiai
kkkkkuulla Ruulla Ruulla Ruulla Ruulla Ruskuskuskuskuskeasuon pihoilla ja Keasuon pihoilla ja Keasuon pihoilla ja Keasuon pihoilla ja Keasuon pihoilla ja Keskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuistttttossa. Osaossa. Osaossa. Osaossa. Osaossa. Osa
on mahdollison mahdollison mahdollison mahdollison mahdollisttttta hava hava hava hava havaitaitaitaitaita va va va va vain kain kain kain kain kesällä, osa vesällä, osa vesällä, osa vesällä, osa vesällä, osa vainainainainain
satunnaisessatunnaisessatunnaisessatunnaisessatunnaisesti, esim. linnun ollessa muuttti, esim. linnun ollessa muuttti, esim. linnun ollessa muuttti, esim. linnun ollessa muuttti, esim. linnun ollessa muuttomatkomatkomatkomatkomatkalla.alla.alla.alla.alla.

❑ lehtlehtlehtlehtlehtokokokokokerererererttuttuttuttuttu
❑ musmusmusmusmustttttapääkapääkapääkapääkapääkerererererttuttuttuttuttu
❑ pensaskpensaskpensaskpensaskpensaskerererererttuttuttuttuttu
❑ hernekhernekhernekhernekhernekerererererttuttuttuttuttu
❑ räkättirräkättirräkättirräkättirräkättirasasasasastttttasasasasas
❑ laulurlaulurlaulurlaulurlaulurasasasasastttttasasasasas
❑ punakylkirpunakylkirpunakylkirpunakylkirpunakylkirasasasasastttttasasasasas
❑ musmusmusmusmustttttarararararasasasasastttttasasasasas
❑ kivitkivitkivitkivitkivitaskaskaskaskaskuuuuu
❑ punarintpunarintpunarintpunarintpunarintaaaaa
❑ haarhaarhaarhaarhaarapääskyapääskyapääskyapääskyapääsky
❑ räyräyräyräyräyssssstäspääskytäspääskytäspääskytäspääskytäspääsky
❑ tttttererererervvvvvapääskyapääskyapääskyapääskyapääsky
❑ käpkäpkäpkäpkäpytikkytikkytikkytikkytikkaaaaa
❑ pikkpikkpikkpikkpikkutikkutikkutikkutikkutikkaaaaa
❑ palokärpalokärpalokärpalokärpalokärkikikikiki
❑ huuhkhuuhkhuuhkhuuhkhuuhkajaajaajaajaaja
❑ sarsarsarsarsarvipöllövipöllövipöllövipöllövipöllö
❑ lehtlehtlehtlehtlehtopöllöopöllöopöllöopöllöopöllö
❑ kkkkkanahaukkanahaukkanahaukkanahaukkanahaukkaaaaa
❑ vvvvvarararararpushaukkpushaukkpushaukkpushaukkpushaukkaaaaa
❑ vvvvvalkalkalkalkalkoposkihanhioposkihanhioposkihanhioposkihanhioposkihanhi
❑ sinisorsinisorsinisorsinisorsinisorsasasasasa
❑ sepelkyyhkysepelkyyhkysepelkyyhkysepelkyyhkysepelkyyhky
❑ kkkkkesykyyhkyesykyyhkyesykyyhkyesykyyhkyesykyyhky
❑ kkkkkurururururkikikikiki
❑ naurulokkinaurulokkinaurulokkinaurulokkinaurulokki
❑ kkkkkalalokkialalokkialalokkialalokkialalokki
❑ harmaalokkiharmaalokkiharmaalokkiharmaalokkiharmaalokki
❑ fffffasaaniasaaniasaaniasaaniasaani



3939393939

14. Ruskeasuon
linnut

Ennen lähtöäsi lenkin KEnnen lähtöäsi lenkin KEnnen lähtöäsi lenkin KEnnen lähtöäsi lenkin KEnnen lähtöäsi lenkin Keskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuisttttto-osuudelle,o-osuudelle,o-osuudelle,o-osuudelle,o-osuudelle,
kkkkkannattannattannattannattannattaa heaa heaa heaa heaa hetkinen mietkinen mietkinen mietkinen mietkinen miettiä mettiä mettiä mettiä mettiä metsän linnustsän linnustsän linnustsän linnustsän linnustttttoa. Sitäoa. Sitäoa. Sitäoa. Sitäoa. Sitä
hallitsehallitsehallitsehallitsehallitsevvvvvat kat kat kat kat kesäiseen aikesäiseen aikesäiseen aikesäiseen aikesäiseen aikaan sekaan sekaan sekaan sekaan sekameameameameametsän tyypillisetsän tyypillisetsän tyypillisetsän tyypillisetsän tyypillisettttt
vvvvvaltaltaltaltaltalajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu.alajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu.alajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu.alajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu.alajit, yleisimpinä peippo ja pajulintu.
PPPPPeipon moni tunteipon moni tunteipon moni tunteipon moni tunteipon moni tuntee laulusee laulusee laulusee laulusee laulusttttta ja ulka ja ulka ja ulka ja ulka ja ulkonäöltäkin,onäöltäkin,onäöltäkin,onäöltäkin,onäöltäkin,
vihervihervihervihervihertävä  pajulintu sen sijaan on tunttävä  pajulintu sen sijaan on tunttävä  pajulintu sen sijaan on tunttävä  pajulintu sen sijaan on tunttävä  pajulintu sen sijaan on tuntemattemattemattemattemattomampi.omampi.omampi.omampi.omampi.
TTTTTiaisisiaisisiaisisiaisisiaisisttttta Ra Ra Ra Ra Ruskuskuskuskuskeasuon meeasuon meeasuon meeasuon meeasuon metsässä ttsässä ttsässä ttsässä ttsässä tapaa tapaa tapaa tapaa tapaa tali-, jaali-, jaali-, jaali-, jaali-, ja
sinitiaissinitiaissinitiaissinitiaissinitiaisttttta, hara, hara, hara, hara, harvemmin kvemmin kvemmin kvemmin kvemmin kuusitiaisuusitiaisuusitiaisuusitiaisuusitiaisttttta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta syksylläa syksylläa syksylläa syksylläa syksyllä
on havon havon havon havon havaittu kaittu kaittu kaittu kaittu kauniitauniitauniitauniitauniita pa pa pa pa pyryryryryrssssstötiaispartötiaispartötiaispartötiaispartötiaispar viakin. Rasviakin. Rasviakin. Rasviakin. Rasviakin. Rastttttaataataataataat
alkalkalkalkalkavavavavavat laulaa jo vat laulaa jo vat laulaa jo vat laulaa jo vat laulaa jo varararararhain khain khain khain khain keeeeeväällä, ensimmäisenäväällä, ensimmäisenäväällä, ensimmäisenäväällä, ensimmäisenäväällä, ensimmäisenä
tttttalvehtija, huiluniekkalvehtija, huiluniekkalvehtija, huiluniekkalvehtija, huiluniekkalvehtija, huiluniekka musa musa musa musa mustttttarararararasasasasastttttas. Kun muuttas. Kun muuttas. Kun muuttas. Kun muuttas. Kun muuttavavavavavatatatatat
rrrrrasasasasastttttaat saapuvaat saapuvaat saapuvaat saapuvaat saapuvat huhtikat huhtikat huhtikat huhtikat huhtikuussa, täyttää meuussa, täyttää meuussa, täyttää meuussa, täyttää meuussa, täyttää metsäntsäntsäntsäntsän
punakylki- ja laulurpunakylki- ja laulurpunakylki- ja laulurpunakylki- ja laulurpunakylki- ja laulurasasasasastttttaiden kaiden kaiden kaiden kaiden konseronseronseronseronsertti. Pihoillatti. Pihoillatti. Pihoillatti. Pihoillatti. Pihoilla
kkkkkaikaikaikaikaikuu räkättien räksätyuu räkättien räksätyuu räkättien räksätyuu räkättien räksätyuu räkättien räksätys.s.s.s.s.
Yksi tYksi tYksi tYksi tYksi taitureisaitureisaitureisaitureisaitureisttttta on ra on ra on ra on ra on rasasasasastttttaiden kaiden kaiden kaiden kaiden kanssa yhtä matkanssa yhtä matkanssa yhtä matkanssa yhtä matkanssa yhtä matkaaaaaaaaaa
saapuvsaapuvsaapuvsaapuvsaapuva punarinta punarinta punarinta punarinta punarinta, joka, joka, joka, joka, joka laulaa ka laulaa ka laulaa ka laulaa ka laulaa korororororkkkkkealla puidenealla puidenealla puidenealla puidenealla puiden
latvoissa helmeilelatvoissa helmeilelatvoissa helmeilelatvoissa helmeilelatvoissa helmeilevän kirvän kirvän kirvän kirvän kirkkkkkasasasasasttttta säea säea säea säea säettään.ttään.ttään.ttään.ttään.
Pihapönttöihin asePihapönttöihin asePihapönttöihin asePihapönttöihin asePihapönttöihin asettuu kttuu kttuu kttuu kttuu korea kirjosieppo jaorea kirjosieppo jaorea kirjosieppo jaorea kirjosieppo jaorea kirjosieppo ja
väsväsväsväsvästäräkit saapuvtäräkit saapuvtäräkit saapuvtäräkit saapuvtäräkit saapuvat tat tat tat tat tepasepasepasepasepastttttelemaan pihanurmille.elemaan pihanurmille.elemaan pihanurmille.elemaan pihanurmille.elemaan pihanurmille.
Pääskyt ilmaantuvPääskyt ilmaantuvPääskyt ilmaantuvPääskyt ilmaantuvPääskyt ilmaantuvat kat kat kat kat kesän kynnesän kynnesän kynnesän kynnesän kynnyksellä tyksellä tyksellä tyksellä tyksellä taivaivaivaivaivaalle jaaalle jaaalle jaaalle jaaalle ja
KKKKKeskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuistttttossa kossa kossa kossa kossa kulkija tulkija tulkija tulkija tulkija tapaa usein eri tikkapaa usein eri tikkapaa usein eri tikkapaa usein eri tikkapaa usein eri tikkalajeja.alajeja.alajeja.alajeja.alajeja.
TTTTTalvisin Ralvisin Ralvisin Ralvisin Ralvisin Ruskuskuskuskuskeasuolla näyttäytyvät mm. keasuolla näyttäytyvät mm. keasuolla näyttäytyvät mm. keasuolla näyttäytyvät mm. keasuolla näyttäytyvät mm. kana- jaana- jaana- jaana- jaana- ja
vvvvvarararararpushaukkpushaukkpushaukkpushaukkpushaukka. Huuhka. Huuhka. Huuhka. Huuhka. Huuhkaja on isaja on isaja on isaja on isaja on istusktusktusktusktuskellut tellut tellut tellut tellut talojenalojenalojenalojenalojen
kkkkkatatatatatoilla ja Ratsasoilla ja Ratsasoilla ja Ratsasoilla ja Ratsasoilla ja Ratsastien metien metien metien metien metsikössä on ttsikössä on ttsikössä on ttsikössä on ttsikössä on talvehtinutalvehtinutalvehtinutalvehtinutalvehtinut
sarsarsarsarsarvipöllöjä. Tvipöllöjä. Tvipöllöjä. Tvipöllöjä. Tvipöllöjä. Toukoukoukoukoukokokokokokuun puolivälin jälkuun puolivälin jälkuun puolivälin jälkuun puolivälin jälkuun puolivälin jälkeen voiteen voiteen voiteen voiteen voit
nähdä vnähdä vnähdä vnähdä vnähdä valkalkalkalkalkoposkihanhien massamuutoposkihanhien massamuutoposkihanhien massamuutoposkihanhien massamuutoposkihanhien massamuuton Jäämerelle.on Jäämerelle.on Jäämerelle.on Jäämerelle.on Jäämerelle.

TTTTTiesitkö: Ennen riesitkö: Ennen riesitkö: Ennen riesitkö: Ennen riesitkö: Ennen rakakakakakentententententamisamisamisamisamisttttta Pikka Pikka Pikka Pikka Pikku-Huopalahden merenlahtiu-Huopalahden merenlahtiu-Huopalahden merenlahtiu-Huopalahden merenlahtiu-Huopalahden merenlahti
oli Roli Roli Roli Roli Ruskuskuskuskuskeasuon oma lintupareasuon oma lintupareasuon oma lintupareasuon oma lintupareasuon oma lintuparatiisi. Siellä havatiisi. Siellä havatiisi. Siellä havatiisi. Siellä havatiisi. Siellä havaittujaaittujaaittujaaittujaaittuja
harharharharharvinaisuuksia ovinaisuuksia ovinaisuuksia ovinaisuuksia ovinaisuuksia ovvvvvat mm. sepelrat mm. sepelrat mm. sepelrat mm. sepelrat mm. sepelrasasasasastttttas ja harjalintu.as ja harjalintu.as ja harjalintu.as ja harjalintu.as ja harjalintu.
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15. Keskuspuisto

RRRRRuskuskuskuskuskeasuo-polkeasuo-polkeasuo-polkeasuo-polkeasuo-polku jatku jatku jatku jatku jatkuu Ratsasuu Ratsasuu Ratsasuu Ratsasuu Ratsastushallin ttushallin ttushallin ttushallin ttushallin takakakakakaa. Josaa. Josaa. Josaa. Josaa. Jos
oleoleoleoleolet onnekt onnekt onnekt onnekt onnekas, hallin avoimesas, hallin avoimesas, hallin avoimesas, hallin avoimesas, hallin avoimesttttta oa oa oa oa ovesvesvesvesvesttttta saata saata saata saata saatat nähdäat nähdäat nähdäat nähdäat nähdä
rrrrratsasatsasatsasatsasatsastttttajia kajia kajia kajia kajia kouluroulurouluroulurouluratsasatsasatsasatsasatsastustustustustustunnillaan.tunnillaan.tunnillaan.tunnillaan.tunnillaan.
SuuntSuuntSuuntSuuntSuuntaa kaa kaa kaa kaa kararararartttttan mukan mukan mukan mukan mukaisesaisesaisesaisesaisesti oikti oikti oikti oikti oikealle. Pealle. Pealle. Pealle. Pealle. Polkolkolkolkolku nouseeu nouseeu nouseeu nouseeu nousee
ja laskja laskja laskja laskja laskee sittee sittee sittee sittee sitten pieneen puren pieneen puren pieneen puren pieneen puren pieneen puronotkonotkonotkonotkonotkelmaan. Nelmaan. Nelmaan. Nelmaan. Nelmaan. Nousousousousoustuasituasituasituasituasi
notknotknotknotknotkelman velman velman velman velman vasasasasastttttarintarintarintarintarinteen ylös saat pian oikeen ylös saat pian oikeen ylös saat pian oikeen ylös saat pian oikeen ylös saat pian oikeallaeallaeallaeallaealla
puolellasi näkyviin jousiammuntpuolellasi näkyviin jousiammuntpuolellasi näkyviin jousiammuntpuolellasi näkyviin jousiammuntpuolellasi näkyviin jousiammuntakakakakakentän. Täälläentän. Täälläentän. Täälläentän. Täälläentän. Täällä
harjoittharjoittharjoittharjoittharjoitteli aikeli aikeli aikeli aikeli aikoinaan Toinaan Toinaan Toinaan Toinaan Tapio Rautapio Rautapio Rautapio Rautapio Rautavavavavavaaraaraaraaraarakinakinakinakinakin
jousiammuntjousiammuntjousiammuntjousiammuntjousiammuntaa, tuolloiseaa, tuolloiseaa, tuolloiseaa, tuolloiseaa, tuolloiset pikkt pikkt pikkt pikkt pikkupojat muisupojat muisupojat muisupojat muisupojat muistttttavavavavavatatatatat
vieläkin ihaillun sankvieläkin ihaillun sankvieläkin ihaillun sankvieläkin ihaillun sankvieläkin ihaillun sankarin tarin tarin tarin tarin tauluun läheauluun läheauluun läheauluun läheauluun lähettämät nuolettämät nuolettämät nuolettämät nuolettämät nuolet.t.t.t.t.
VVVVVasemmalla puolellasi näkyy Invasemmalla puolellasi näkyy Invasemmalla puolellasi näkyy Invasemmalla puolellasi näkyy Invasemmalla puolellasi näkyy Invalidisssätiö.alidisssätiö.alidisssätiö.alidisssätiö.alidisssätiö.
Kulje eKulje eKulje eKulje eKulje ettttteenpäin ja ylität Teenpäin ja ylität Teenpäin ja ylität Teenpäin ja ylität Teenpäin ja ylität Tenholantien jatkenholantien jatkenholantien jatkenholantien jatkenholantien jatkeen.een.een.een.een.
VVVVVasemmalla puolellasi on Rasemmalla puolellasi on Rasemmalla puolellasi on Rasemmalla puolellasi on Rasemmalla puolellasi on Ruskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon koulu,oulu,oulu,oulu,oulu,
lähimpänä sen 2000-luvulla vlähimpänä sen 2000-luvulla vlähimpänä sen 2000-luvulla vlähimpänä sen 2000-luvulla vlähimpänä sen 2000-luvulla valmisalmisalmisalmisalmistunut laajennus.tunut laajennus.tunut laajennus.tunut laajennus.tunut laajennus.
Pihamuurin vieressä on venPihamuurin vieressä on venPihamuurin vieressä on venPihamuurin vieressä on venPihamuurin vieressä on venyttyttyttyttyttelypenkki (kelypenkki (kelypenkki (kelypenkki (kelypenkki (kuvuvuvuvuva).a).a).a).a).
KKKKKokokokokokeile! Teile! Teile! Teile! Teile! Tie mutkittie mutkittie mutkittie mutkittie mutkittelee velee velee velee velee vaihtaihtaihtaihtaihteleeleeleeleelevvvvvassa maasassa maasassa maasassa maasassa maastttttossa,ossa,ossa,ossa,ossa,
on hon hon hon hon hyvä tilaisuus tyvä tilaisuus tyvä tilaisuus tyvä tilaisuus tyvä tilaisuus tehdä lintuhavehdä lintuhavehdä lintuhavehdä lintuhavehdä lintuhavaintaintaintaintaintoja toja toja toja toja tai kai kai kai kai katsellaatsellaatsellaatsellaatsella
kkkkkasvimaailmaa. Rasvimaailmaa. Rasvimaailmaa. Rasvimaailmaa. Rasvimaailmaa. Ruskuskuskuskuskeasuon meeasuon meeasuon meeasuon meeasuon metsät otsät otsät otsät otsät ovvvvvat kat kat kat kat keeeeeväisinväisinväisinväisinväisin
täynnä ktäynnä ktäynnä ktäynnä ktäynnä kukkivia vukkivia vukkivia vukkivia vukkivia valkalkalkalkalkooooovuokkvuokkvuokkvuokkvuokkoja, kieloja, käenkoja, kieloja, käenkoja, kieloja, käenkoja, kieloja, käenkoja, kieloja, käenkaalia,aalia,aalia,aalia,aalia,
kkkkkalliokieloja, oralliokieloja, oralliokieloja, oralliokieloja, oralliokieloja, oravavavavavanmarjoja, meanmarjoja, meanmarjoja, meanmarjoja, meanmarjoja, metsätähtiä ja eritsätähtiä ja eritsätähtiä ja eritsätähtiä ja eritsätähtiä ja eri
orororororvokkilajeja. Invvokkilajeja. Invvokkilajeja. Invvokkilajeja. Invvokkilajeja. Invalidisäätiön ja jousiammuntalidisäätiön ja jousiammuntalidisäätiön ja jousiammuntalidisäätiön ja jousiammuntalidisäätiön ja jousiammunta-a-a-a-a-
kkkkkentän välissä näit ehkä suopurentän välissä näit ehkä suopurentän välissä näit ehkä suopurentän välissä näit ehkä suopurentän välissä näit ehkä suopursujakin.sujakin.sujakin.sujakin.sujakin.
Kun puiden välisKun puiden välisKun puiden välisKun puiden välisKun puiden välistä vtä vtä vtä vtä vasemmalla alkasemmalla alkasemmalla alkasemmalla alkasemmalla alkaa näkyäaa näkyäaa näkyäaa näkyäaa näkyä
liikliikliikliikliikennelaitennelaitennelaitennelaitennelaitoksen voksen voksen voksen voksen varikkarikkarikkarikkarikkorororororakakakakakennuksia, on aikennuksia, on aikennuksia, on aikennuksia, on aikennuksia, on aikaaaaa
ttttteräseräseräseräserästäytyä ja suunnattäytyä ja suunnattäytyä ja suunnattäytyä ja suunnattäytyä ja suunnata ka ka ka ka katse maasatse maasatse maasatse maasatse maastttttoon.oon.oon.oon.oon.

TTTTTiesitkö: Kiesitkö: Kiesitkö: Kiesitkö: Kiesitkö: Keskeskeskeskeskuspuisuspuisuspuisuspuisuspuisttttto on ro on ro on ro on ro on rajattu yleiskajattu yleiskajattu yleiskajattu yleiskajattu yleiskaavaavaavaavaava 2002:ssaa 2002:ssaa 2002:ssaa 2002:ssaa 2002:ssa
virvirvirvirvirkiskiskiskiskistytytytytyskäyttöön.skäyttöön.skäyttöön.skäyttöön.skäyttöön.
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Linnoitus koostuu nykyisin melko
huomaamattomista maavalleista. Niiden
erottaminen maastosta puiden joukosta voi
olla haasteellista.
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16.      1. Maailman-
sodan linnoitusvallit

TTTTTsaari Niksaari Niksaari Niksaari Niksaari Nikolai II alkolai II alkolai II alkolai II alkolai II alkoi roi roi roi roi rakakakakakennuttennuttennuttennuttennuttaa ennenaa ennenaa ennenaa ennenaa ennen
ensimmäisensimmäisensimmäisensimmäisensimmäistä maailmansottä maailmansottä maailmansottä maailmansottä maailmansotaa syksyllä 1aa syksyllä 1aa syksyllä 1aa syksyllä 1aa syksyllä 1999991111144444
linnoitusklinnoitusklinnoitusklinnoitusklinnoituskeeeeetjua Helsingin suojaksi pohjoisestjua Helsingin suojaksi pohjoisestjua Helsingin suojaksi pohjoisestjua Helsingin suojaksi pohjoisestjua Helsingin suojaksi pohjoisestttttaaaaa
suuntsuuntsuuntsuuntsuuntautuvautuvautuvautuvautuvaa haa haa haa haa hyökkäyyökkäyyökkäyyökkäyyökkäyssssstä vtä vtä vtä vtä vasasasasastttttaan. Linnoitusaan. Linnoitusaan. Linnoitusaan. Linnoitusaan. Linnoitus
kkkkkoosoosoosoosoostuu maastuu maastuu maastuu maastuu maastttttooooovvvvvalleisalleisalleisalleisalleisttttta, jotka, jotka, jotka, jotka, jotka ra ra ra ra rakakakakakenneenneenneenneennettiinttiinttiinttiinttiin
kkkkkehämäisesehämäisesehämäisesehämäisesehämäisesti kti kti kti kti kolmeen eri linjaan. Yksi näisolmeen eri linjaan. Yksi näisolmeen eri linjaan. Yksi näisolmeen eri linjaan. Yksi näisolmeen eri linjaan. Yksi näistätätätätä
linnoituslinjoislinnoituslinjoislinnoituslinjoislinnoituslinjoislinnoituslinjoisttttta ka ka ka ka kulkulkulkulkulkee Ree Ree Ree Ree Ruskuskuskuskuskeasuolla ja on yhäeasuolla ja on yhäeasuolla ja on yhäeasuolla ja on yhäeasuolla ja on yhä
nähtävissä. Tämä ns. “pattnähtävissä. Tämä ns. “pattnähtävissä. Tämä ns. “pattnähtävissä. Tämä ns. “pattnähtävissä. Tämä ns. “patterityönä” tunneerityönä” tunneerityönä” tunneerityönä” tunneerityönä” tunnettu urttu urttu urttu urttu urakkakkakkakkakkaaaaa
kkkkkesesesesesti vuotti vuotti vuotti vuotti vuoteen 1een 1een 1een 1een 1999991111177777. T. T. T. T. Työn työn työn työn työn tekivät paikekivät paikekivät paikekivät paikekivät paikalliseallisealliseallisealliset ihmiset ihmiset ihmiset ihmiset ihmisettttt
ja venäläiseja venäläiseja venäläiseja venäläiseja venäläiset sotilaat venäläist sotilaat venäläist sotilaat venäläist sotilaat venäläist sotilaat venäläisttttten sotilasinsinöörienen sotilasinsinöörienen sotilasinsinöörienen sotilasinsinöörienen sotilasinsinöörien
johdolla. Tjohdolla. Tjohdolla. Tjohdolla. Tjohdolla. Työvoiman määrää kyövoiman määrää kyövoiman määrää kyövoiman määrää kyövoiman määrää kasvasvasvasvasvatatatatateeeeettiin Vttiin Vttiin Vttiin Vttiin Venäjälläenäjälläenäjälläenäjälläenäjällä
suoritsuoritsuoritsuoritsuoriteeeeetuilla pakktuilla pakktuilla pakktuilla pakktuilla pakko-oto-oto-oto-oto-otoilla, mm. kiinalaisilla, joitoilla, mm. kiinalaisilla, joitoilla, mm. kiinalaisilla, joitoilla, mm. kiinalaisilla, joitoilla, mm. kiinalaisilla, joitaaaaa
oli 3000. Toli 3000. Toli 3000. Toli 3000. Toli 3000. Työvoiman kyövoiman kyövoiman kyövoiman kyövoiman kokokokokokonaismäärä oli 1onaismäärä oli 1onaismäärä oli 1onaismäärä oli 1onaismäärä oli 100000000000000000000
henkhenkhenkhenkhenkeä.eä.eä.eä.eä.
VVVVVanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiset muist muist muist muist muistivtivtivtivtivat Tat Tat Tat Tat Tsaari Niksaari Niksaari Niksaari Niksaari Nikolaiolaiolaiolaiolai
II:n tII:n tII:n tII:n tII:n tarararararkkkkkasasasasastusmatktusmatktusmatktusmatktusmatkan “pattan “pattan “pattan “pattan “patterityömaalle” syksylläerityömaalle” syksylläerityömaalle” syksylläerityömaalle” syksylläerityömaalle” syksyllä
1111199999111115.5.5.5.5.
Tänään täsTänään täsTänään täsTänään täsTänään tästä suurimittä suurimittä suurimittä suurimittä suurimitaisesaisesaisesaisesaisesttttta ponnisa ponnisa ponnisa ponnisa ponnistuksestuksestuksestuksestuksesttttta ona ona ona ona on
kkkkkooooovin vähän jäljellä, Rvin vähän jäljellä, Rvin vähän jäljellä, Rvin vähän jäljellä, Rvin vähän jäljellä, Ruskuskuskuskuskeasuolla ainoaseasuolla ainoaseasuolla ainoaseasuolla ainoaseasuolla ainoastttttaan laillaaan laillaaan laillaaan laillaaan lailla
suojellut  vsuojellut  vsuojellut  vsuojellut  vsuojellut  vallit. Vallit. Vallit. Vallit. Vallit. Vaatii hiukaatii hiukaatii hiukaatii hiukaatii hiukan mielikan mielikan mielikan mielikan mielikuvitusuvitusuvitusuvitusuvitusttttta ja kykyäa ja kykyäa ja kykyäa ja kykyäa ja kykyä
“luk“luk“luk“luk“lukea” maasea” maasea” maasea” maasea” maasttttton muoton muoton muoton muoton muotoja, eoja, eoja, eoja, eoja, että vttä vttä vttä vttä vallit erallit erallit erallit erallit erottottottottottaa, silläaa, silläaa, silläaa, silläaa, sillä
puuspuuspuuspuuspuusttttto peittää ne ko peittää ne ko peittää ne ko peittää ne ko peittää ne kauttauttauttauttauttaaltaaltaaltaaltaaltaan. Kaan. Kaan. Kaan. Kaan. Kararararartttttaan on meraan on meraan on meraan on meraan on merkittykittykittykittykitty
se kse kse kse kse kohtohtohtohtohta ka ka ka ka kulkulkulkulkulkemasemasemasemasemastttttasi tiesasi tiesasi tiesasi tiesasi tiestä, jonktä, jonktä, jonktä, jonktä, jonka molemmina molemmina molemmina molemmina molemmin
puolin maaspuolin maaspuolin maaspuolin maaspuolin maastttttooooovvvvvallit voi tieltä poikkallit voi tieltä poikkallit voi tieltä poikkallit voi tieltä poikkallit voi tieltä poikkeamatteamatteamatteamatteamatta era era era era erottottottottottaa.aa.aa.aa.aa.

TTTTTiesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Viesitkö: Vanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskanhimmat ruskeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiset muist muist muist muist muistivtivtivtivtivat kat kat kat kat keränneensäeränneensäeränneensäeränneensäeränneensä
lapsina klapsina klapsina klapsina klapsina kasasasasastttttematematematematematoja voja voja voja voja vallitöissä olleille  kiinalaisille. Madotallitöissä olleille  kiinalaisille. Madotallitöissä olleille  kiinalaisille. Madotallitöissä olleille  kiinalaisille. Madotallitöissä olleille  kiinalaisille. Madot
olivolivolivolivolivat kiinalaisat kiinalaisat kiinalaisat kiinalaisat kiinalaisttttten muken muken muken muken mukaan oivaan oivaan oivaan oivaan oivallisallisallisallisallisttttta syötävää.a syötävää.a syötävää.a syötävää.a syötävää.
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Kiskontien alkupään
sininen betoniporsas,
pihapiirin maskotti, on
entinen kaupungin
teettämä liikenteen
rajaaja.
Alla Karunantien
näkymiä.
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17. Kiskontien
omakotialue

MuisMuisMuisMuisMuistttttatkatkatkatkatko: aiko: aiko: aiko: aiko: aikoinaan KIskoinaan KIskoinaan KIskoinaan KIskoinaan KIskontien kontien kontien kontien kontien kauttauttauttauttautta pääsi ajamaana pääsi ajamaana pääsi ajamaana pääsi ajamaana pääsi ajamaan
HakHakHakHakHakamäentielle. Tämä asukkamäentielle. Tämä asukkamäentielle. Tämä asukkamäentielle. Tämä asukkamäentielle. Tämä asukkaitaitaitaitaita häirinna häirinna häirinna häirinna häirinnyt läpiajoliikyt läpiajoliikyt läpiajoliikyt läpiajoliikyt läpiajoliikenneenneenneenneenne
saatiin lakksaatiin lakksaatiin lakksaatiin lakksaatiin lakkautautautautauteeeeettua Rttua Rttua Rttua Rttua Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seuran aloittan aloittan aloittan aloittan aloitteeseeseeseeseesttttta.a.a.a.a.

JatkJatkJatkJatkJatka rea rea rea rea retktktktktkeäsi keäsi keäsi keäsi keäsi kararararartttttan opasan opasan opasan opasan opastuksen muktuksen muktuksen muktuksen muktuksen mukaan.aan.aan.aan.aan.
PPPPPaluupolkaluupolkaluupolkaluupolkaluupolkusi kääntyy heusi kääntyy heusi kääntyy heusi kääntyy heusi kääntyy heti tsaarinaikti tsaarinaikti tsaarinaikti tsaarinaikti tsaarinaikaisaisaisaisaisttttten ven ven ven ven vallienallienallienallienallien
jälkjälkjälkjälkjälkeen jyreen jyreen jyreen jyreen jyrkäskäskäskäskästi vti vti vti vti vasemmalle.asemmalle.asemmalle.asemmalle.asemmalle.
PPPPPolkolkolkolkolku johdattu johdattu johdattu johdattu johdattelee sinut Kiskelee sinut Kiskelee sinut Kiskelee sinut Kiskelee sinut Kiskontien jatkontien jatkontien jatkontien jatkontien jatkeelle.eelle.eelle.eelle.eelle.
OikOikOikOikOikealle puollellesi jää aidattu kealle puollellesi jää aidattu kealle puollellesi jää aidattu kealle puollellesi jää aidattu kealle puollellesi jää aidattu kaupunginaupunginaupunginaupunginaupungin
liikliikliikliikliikennelaitennelaitennelaitennelaitennelaitoksen linja-autoksen linja-autoksen linja-autoksen linja-autoksen linja-autooooovvvvvarikkarikkarikkarikkarikko ro ro ro ro rakakakakakennuksineenennuksineenennuksineenennuksineenennuksineen
ja kja kja kja kja kaupungin kaupungin kaupungin kaupungin kaupungin korororororkkkkkea lämpökea lämpökea lämpökea lämpökea lämpökeskeskeskeskeskuksen piippu. Kunuksen piippu. Kunuksen piippu. Kunuksen piippu. Kunuksen piippu. Kun
käännkäännkäännkäännkäännyt Kiskyt Kiskyt Kiskyt Kiskyt Kiskontien suuntontien suuntontien suuntontien suuntontien suuntaan on oikaan on oikaan on oikaan on oikaan on oikealla puolellasiealla puolellasiealla puolellasiealla puolellasiealla puolellasi
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon siireasuon siireasuon siireasuon siireasuon siirtttttolapuutolapuutolapuutolapuutolapuutarararararha. Pääsisäänkäyntiha. Pääsisäänkäyntiha. Pääsisäänkäyntiha. Pääsisäänkäyntiha. Pääsisäänkäynti
puutpuutpuutpuutpuutarararararhaan on sen thaan on sen thaan on sen thaan on sen thaan on sen takakakakakana näkyvien kana näkyvien kana näkyvien kana näkyvien kana näkyvien korororororkkkkkeideneideneideneideneiden
tttttalojen luona.alojen luona.alojen luona.alojen luona.alojen luona.

Kun puutKun puutKun puutKun puutKun puutalojen Ralojen Ralojen Ralojen Ralojen Ruskuskuskuskuskeasuon pureasuon pureasuon pureasuon pureasuon purkkkkku aiku aiku aiku aiku aikoinaanoinaanoinaanoinaanoinaan
aloitaloitaloitaloitaloiteeeeettiin uuden asemakttiin uuden asemakttiin uuden asemakttiin uuden asemakttiin uuden asemakaavaavaavaavaavan tultua voimaan van tultua voimaan van tultua voimaan van tultua voimaan van tultua voimaan v.....
111119999945, ant45, ant45, ant45, ant45, antoi koi koi koi koi kaupunki puraupunki puraupunki puraupunki puraupunki purkkkkkutututututalojen asukkalojen asukkalojen asukkalojen asukkalojen asukkailleailleailleailleaille
eeeeetuoiktuoiktuoiktuoiktuoikeuden lunaseuden lunaseuden lunaseuden lunaseuden lunastttttaa itselleen taa itselleen taa itselleen taa itselleen taa itselleen tontti alueeltontti alueeltontti alueeltontti alueeltontti alueeltaaaaa
uudisruudisruudisruudisruudisrakakakakakentententententamisamisamisamisamisttttta va va va va varararararttttten. Tämä oiken. Tämä oiken. Tämä oiken. Tämä oiken. Tämä oikeus olieus olieus olieus olieus oli
lakisäätlakisäätlakisäätlakisäätlakisääteinen, joskin lunaseinen, joskin lunaseinen, joskin lunaseinen, joskin lunaseinen, joskin lunastusoiktusoiktusoiktusoiktusoikeuksia tiedeeuksia tiedeeuksia tiedeeuksia tiedeeuksia tiedetääntääntääntääntään
haehaehaehaehaetun mtun mtun mtun mtun myös oikyös oikyös oikyös oikyös oikeuseuseuseuseusttttteitse. Näin muodoseitse. Näin muodoseitse. Näin muodoseitse. Näin muodoseitse. Näin muodostuituituituitui
KiskKiskKiskKiskKiskontien ja Kontien ja Kontien ja Kontien ja Kontien ja Karunantien pieni omakarunantien pieni omakarunantien pieni omakarunantien pieni omakarunantien pieni omakotitotitotitotitotitalojenalojenalojenalojenalojen
yhdyyhdyyhdyyhdyyhdyskskskskskuntuntuntuntunta, jonka, jonka, jonka, jonka, jonka asukka asukka asukka asukka asukkaisaisaisaisaisttttta osalla on yhä tänääna osalla on yhä tänääna osalla on yhä tänääna osalla on yhä tänääna osalla on yhä tänään
siis hsiis hsiis hsiis hsiis hyvinkin pitkät juureyvinkin pitkät juureyvinkin pitkät juureyvinkin pitkät juureyvinkin pitkät juuret kt kt kt kt kaupunginosan hisaupunginosan hisaupunginosan hisaupunginosan hisaupunginosan histttttoriaan.oriaan.oriaan.oriaan.oriaan.
Pääosa rPääosa rPääosa rPääosa rPääosa rakakakakakennuksisennuksisennuksisennuksisennuksisttttta on ra on ra on ra on ra on rakakakakakenneenneenneenneennettu 1ttu 1ttu 1ttu 1ttu 1950- ja 60-950- ja 60-950- ja 60-950- ja 60-950- ja 60-
luvuilla.luvuilla.luvuilla.luvuilla.luvuilla.
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Väinö Rantanen, toisen polven asukas
Sauvontie 6:ssa. Sauvontie 6 talvellla 2010.
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18. Sauvontie 6 ja
vanha Ruskeasuo

OleOleOleOleOlet nauttinut Kiskt nauttinut Kiskt nauttinut Kiskt nauttinut Kiskt nauttinut Kiskontien omakontien omakontien omakontien omakontien omakotialueenotialueenotialueenotialueenotialueen
rrrrrauhallisesauhallisesauhallisesauhallisesauhallisesttttta idyllisa idyllisa idyllisa idyllisa idyllistä ja saavut ntä ja saavut ntä ja saavut ntä ja saavut ntä ja saavut nyt Tyt Tyt Tyt Tyt Tenholantienenholantienenholantienenholantienenholantien
risrisrisrisristtttteykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänny oiky oiky oiky oiky oikealle ja jatkealle ja jatkealle ja jatkealle ja jatkealle ja jatka Pa Pa Pa Pa Parararararaisaisaisaisaistttttentielle.entielle.entielle.entielle.entielle.
OikOikOikOikOikealle puolellesi jää laaja punatiilikealle puolellesi jää laaja punatiilikealle puolellesi jää laaja punatiilikealle puolellesi jää laaja punatiilikealle puolellesi jää laaja punatiilikerrerrerrerrerrososososostttttalojenalojenalojenalojenalojen
alue. Se on lääkalue. Se on lääkalue. Se on lääkalue. Se on lääkalue. Se on lääkeeeeetietietietietiettttteen opiskeen opiskeen opiskeen opiskeen opiskelijoidenelijoidenelijoidenelijoidenelijoiden
asuinalueasuinalueasuinalueasuinalueasuinaluetttttttttta. Jatka. Jatka. Jatka. Jatka. Jatka edelleen ka edelleen ka edelleen ka edelleen ka edelleen kulkulkulkulkulkuasi kuasi kuasi kuasi kuasi kunnes saavutunnes saavutunnes saavutunnes saavutunnes saavut
Sauvontien risSauvontien risSauvontien risSauvontien risSauvontien risttttteykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänneykseen. Käänny oiky oiky oiky oiky oikealle ja pienenealle ja pienenealle ja pienenealle ja pienenealle ja pienen
mutkmutkmutkmutkmutkan tan tan tan tan takakakakakaa saat näkyviisi puutaa saat näkyviisi puutaa saat näkyviisi puutaa saat näkyviisi puutaa saat näkyviisi puutalon, jonkalon, jonkalon, jonkalon, jonkalon, jonkaaaaa
olemassaoloa eolemassaoloa eolemassaoloa eolemassaoloa eolemassaoloa et tt tt tt tt todennäköisesodennäköisesodennäköisesodennäköisesodennäköisesti edes osannutti edes osannutti edes osannutti edes osannutti edes osannut
aavisaavisaavisaavisaavistttttaa.aa.aa.aa.aa.
Sauvontie 6 on RSauvontie 6 on RSauvontie 6 on RSauvontie 6 on RSauvontie 6 on Ruskuskuskuskuskeasuon viimeinen puuteasuon viimeinen puuteasuon viimeinen puuteasuon viimeinen puuteasuon viimeinen puutalo jaalo jaalo jaalo jaalo ja
yhä alkyhä alkyhä alkyhä alkyhä alkuperäisen omisuperäisen omisuperäisen omisuperäisen omisuperäisen omistttttajasuvun hallussa.ajasuvun hallussa.ajasuvun hallussa.ajasuvun hallussa.ajasuvun hallussa.
VVVVVoit hienotuntoit hienotuntoit hienotuntoit hienotuntoit hienotunteiseseiseseiseseiseseisesti ikkti ikkti ikkti ikkti ikkunoitunoitunoitunoitunoita ka ka ka ka kurururururkkimattkkimattkkimattkkimattkkimatta silmäilläa silmäilläa silmäilläa silmäilläa silmäillä
kkkkkatujulkisivua. Se tuo mieleen Watujulkisivua. Se tuo mieleen Watujulkisivua. Se tuo mieleen Watujulkisivua. Se tuo mieleen Watujulkisivua. Se tuo mieleen Wrightin veljesrightin veljesrightin veljesrightin veljesrightin veljestttttenenenenen
maalauksemaalauksemaalauksemaalauksemaalaukset vt vt vt vt vanhasanhasanhasanhasanhasttttta Helsingisa Helsingisa Helsingisa Helsingisa Helsingistä. Tämä ttä. Tämä ttä. Tämä ttä. Tämä ttä. Tämä talo voisikinalo voisikinalo voisikinalo voisikinalo voisikin
esiintyä niissä, sillä sen siiresiintyä niissä, sillä sen siiresiintyä niissä, sillä sen siiresiintyä niissä, sillä sen siiresiintyä niissä, sillä sen siirsi Rsi Rsi Rsi Rsi Ruskuskuskuskuskeasuolle Veasuolle Veasuolle Veasuolle Veasuolle Valfridalfridalfridalfridalfrid
RantRantRantRantRantanen vanen vanen vanen vanen v. 1. 1. 1. 1. 1909 Helsingin k909 Helsingin k909 Helsingin k909 Helsingin k909 Helsingin keskeskeskeskeskususususustttttasasasasasttttta, osoitta, osoitta, osoitta, osoitta, osoittees-ees-ees-ees-ees-
ttttta Esplanadi 1a Esplanadi 1a Esplanadi 1a Esplanadi 1a Esplanadi 10. Se oli kär0. Se oli kär0. Se oli kär0. Se oli kär0. Se oli kärsinsinsinsinsinyt hiukyt hiukyt hiukyt hiukyt hiukan tulipalosan tulipalosan tulipalosan tulipalosan tulipalosttttta,a,a,a,a,
ullakullakullakullakullakolla on tolla on tolla on tolla on tolla on talon asukkalon asukkalon asukkalon asukkalon asukkaan, Raan, Raan, Raan, Raan, Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seurananananan
monivuotisen puheenjohtmonivuotisen puheenjohtmonivuotisen puheenjohtmonivuotisen puheenjohtmonivuotisen puheenjohtajan Tajan Tajan Tajan Tajan Tuula Vuula Vuula Vuula Vuula Vanosenanosenanosenanosenanosen
mukmukmukmukmukaan yhä nähtävissä hiiltynaan yhä nähtävissä hiiltynaan yhä nähtävissä hiiltynaan yhä nähtävissä hiiltynaan yhä nähtävissä hiiltynyttä hiryttä hiryttä hiryttä hiryttä hirsipintsipintsipintsipintsipintaa.aa.aa.aa.aa.
KKKKKatujulkisivu on suojeltu ja sen ääressä voi tatujulkisivu on suojeltu ja sen ääressä voi tatujulkisivu on suojeltu ja sen ääressä voi tatujulkisivu on suojeltu ja sen ääressä voi tatujulkisivu on suojeltu ja sen ääressä voi todeodeodeodeodettttta:a:a:a:a:
näin asui helsinkiläinen knäin asui helsinkiläinen knäin asui helsinkiläinen knäin asui helsinkiläinen knäin asui helsinkiläinen kantantantantantakakakakakaupungin alueellaaupungin alueellaaupungin alueellaaupungin alueellaaupungin alueella
11111800-luvun lopussa ja edelleen: näin asuiv800-luvun lopussa ja edelleen: näin asuiv800-luvun lopussa ja edelleen: näin asuiv800-luvun lopussa ja edelleen: näin asuiv800-luvun lopussa ja edelleen: näin asuivat rus-at rus-at rus-at rus-at rus-
kkkkkeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiseeasuolaiset 1t 1t 1t 1t 1900-luvun ensimmäisen puolisk900-luvun ensimmäisen puolisk900-luvun ensimmäisen puolisk900-luvun ensimmäisen puolisk900-luvun ensimmäisen puoliskon jaon jaon jaon jaon ja
edelleen: kedelleen: kedelleen: kedelleen: kedelleen: kuinkuinkuinkuinkuinka moni haluaisika moni haluaisika moni haluaisika moni haluaisika moni haluaisikaan yhä asua näin!aan yhä asua näin!aan yhä asua näin!aan yhä asua näin!aan yhä asua näin!

TTTTTiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tenholantien ja Penholantien ja Penholantien ja Penholantien ja Penholantien ja Parararararaisaisaisaisaistttttentien risentien risentien risentien risentien risttttteyksessä,eyksessä,eyksessä,eyksessä,eyksessä,
suunnilleen  Psuunnilleen  Psuunnilleen  Psuunnilleen  Psuunnilleen  Parararararaisaisaisaisaistttttentie 1entie 1entie 1entie 1entie 12:n k2:n k2:n k2:n k2:n kohdalla sijaitsi puutohdalla sijaitsi puutohdalla sijaitsi puutohdalla sijaitsi puutohdalla sijaitsi puutalojenalojenalojenalojenalojen
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon keasuon keasuon keasuon keasuon kaivo. Kaivo. Kaivo. Kaivo. Kaivo. Kokokokokoko kylä sai siitä juomaveo kylä sai siitä juomaveo kylä sai siitä juomaveo kylä sai siitä juomaveo kylä sai siitä juomavetttttensä.ensä.ensä.ensä.ensä.
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Ruskeasuo Invalidisäätiön suunnasta 1930-luvulla.
Vossikka-ajuri  Jalmari Palotie ajoon lähdössä.
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19. Ajurikylä,
historia  havisee

RRRRRuskuskuskuskuskeasuoteasuoteasuoteasuoteasuota on ka on ka on ka on ka on kutsuttu ajureiden kyläksi, eikäutsuttu ajureiden kyläksi, eikäutsuttu ajureiden kyläksi, eikäutsuttu ajureiden kyläksi, eikäutsuttu ajureiden kyläksi, eikä
suottsuottsuottsuottsuotta; mera; mera; mera; mera; merkittävä osa Helsingin vossikkkittävä osa Helsingin vossikkkittävä osa Helsingin vossikkkittävä osa Helsingin vossikkkittävä osa Helsingin vossikka-ajureisa-ajureisa-ajureisa-ajureisa-ajureistttttaaaaa
asui täällä, kasui täällä, kasui täällä, kasui täällä, kasui täällä, kaupungin ulkaupungin ulkaupungin ulkaupungin ulkaupungin ulkopuolella, hopuolella, hopuolella, hopuolella, hopuolella, hyvienyvienyvienyvienyvien
laidunmaiden äärellä.laidunmaiden äärellä.laidunmaiden äärellä.laidunmaiden äärellä.laidunmaiden äärellä.
OheisesOheisesOheisesOheisesOheisesttttta ka ka ka ka kararararartttttasasasasasttttta näea näea näea näea näet, et, et, et, et, että liikkttä liikkttä liikkttä liikkttä liikkuessasiuessasiuessasiuessasiuessasi
TTTTTenholantien, Sauvontien, Penholantien, Sauvontien, Penholantien, Sauvontien, Penholantien, Sauvontien, Penholantien, Sauvontien, Parararararaisaisaisaisaistttttentienentienentienentienentien
tuntumassa Kisktuntumassa Kisktuntumassa Kisktuntumassa Kisktuntumassa Kiskontien ja Kontien ja Kontien ja Kontien ja Kontien ja Korororororoisoisoisoisoistttttentien väliselläentien väliselläentien väliselläentien väliselläentien välisellä
alueella, hisalueella, hisalueella, hisalueella, hisalueella, histttttoria havisee koria havisee koria havisee koria havisee koria havisee korororororvissasi. Juuri tässävissasi. Juuri tässävissasi. Juuri tässävissasi. Juuri tässävissasi. Juuri tässä
sijaitsivsijaitsivsijaitsivsijaitsivsijaitsivat aikat aikat aikat aikat aikoinaan puu-Roinaan puu-Roinaan puu-Roinaan puu-Roinaan puu-Ruskuskuskuskuskeasuon teasuon teasuon teasuon teasuon talot, juurialot, juurialot, juurialot, juurialot, juuri
tässä oli Ajurikylä.tässä oli Ajurikylä.tässä oli Ajurikylä.tässä oli Ajurikylä.tässä oli Ajurikylä.
KKKKKylä rylä rylä rylä rylä rakakakakakentui nentui nentui nentui nentui nykyisessä Pikkykyisessä Pikkykyisessä Pikkykyisessä Pikkykyisessä Pikku-Huopalahdessau-Huopalahdessau-Huopalahdessau-Huopalahdessau-Huopalahdessa
sijaitsesijaitsesijaitsesijaitsesijaitsevvvvvan Kan Kan Kan Kan Korororororpaksen kpaksen kpaksen kpaksen kpaksen kararararartttttanon vuokranon vuokranon vuokranon vuokranon vuokramaille.amaille.amaille.amaille.amaille.
RRRRRuskuskuskuskuskeasuohon keasuohon keasuohon keasuohon keasuohon kuului muului muului muului muului myös Manneryös Manneryös Manneryös Manneryös Mannerheimintienheimintienheimintienheimintienheimintien
tttttoisella puolella sijainnut Uusipellon alue toisella puolella sijainnut Uusipellon alue toisella puolella sijainnut Uusipellon alue toisella puolella sijainnut Uusipellon alue toisella puolella sijainnut Uusipellon alue taloineen.aloineen.aloineen.aloineen.aloineen.
VVVVVasasasasasttttta vuonna 1a vuonna 1a vuonna 1a vuonna 1a vuonna 1926 Helsingin pitäjään k926 Helsingin pitäjään k926 Helsingin pitäjään k926 Helsingin pitäjään k926 Helsingin pitäjään kuuluneeuuluneeuuluneeuuluneeuuluneettttt
alueealueealueealueealueet liitt liitt liitt liitt liiteeeeettiin osaksi kttiin osaksi kttiin osaksi kttiin osaksi kttiin osaksi kaupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.
VäesVäesVäesVäesVäestökirjojen muktökirjojen muktökirjojen muktökirjojen muktökirjojen mukaan ajurikylässä asui vaan ajurikylässä asui vaan ajurikylässä asui vaan ajurikylässä asui vaan ajurikylässä asui v. 1. 1. 1. 1. 1999994040404040
6666645 henk45 henk45 henk45 henk45 henkeä. Teä. Teä. Teä. Teä. Talot olivalot olivalot olivalot olivalot olivat melkat melkat melkat melkat melko ko ko ko ko kookkookkookkookkookkaitaitaitaitaita, monesa, monesa, monesa, monesa, monestititititi
niisä asui sukniisä asui sukniisä asui sukniisä asui sukniisä asui sukua laajasua laajasua laajasua laajasua laajastikin. Ktikin. Ktikin. Ktikin. Ktikin. Kantantantantanta-asukka-asukka-asukka-asukka-asukkaidenaidenaidenaidenaiden
muismuismuismuismuistiktiktiktiktikuvien mukuvien mukuvien mukuvien mukuvien mukaan kylä oli sangen omavaan kylä oli sangen omavaan kylä oli sangen omavaan kylä oli sangen omavaan kylä oli sangen omavarararararainen,ainen,ainen,ainen,ainen,
sillä pidettiin kotieläimiä ja viljeltiin palstoja.sillä pidettiin kotieläimiä ja viljeltiin palstoja.sillä pidettiin kotieläimiä ja viljeltiin palstoja.sillä pidettiin kotieläimiä ja viljeltiin palstoja.sillä pidettiin kotieläimiä ja viljeltiin palstoja.
ErikErikErikErikErikoisuus oli roisuus oli roisuus oli roisuus oli roisuus oli raitiolinja, jokaitiolinja, jokaitiolinja, jokaitiolinja, jokaitiolinja, joka jo vuodesa jo vuodesa jo vuodesa jo vuodesa jo vuodesttttta 1a 1a 1a 1a 1999991111144444
yhdisyhdisyhdisyhdisyhdisti Rti Rti Rti Rti Ruskuskuskuskuskeasuon osaksi keasuon osaksi keasuon osaksi keasuon osaksi keasuon osaksi kantantantantantakakakakakaupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.aupunkia.
VVVVVuoden 1uoden 1uoden 1uoden 1uoden 19999945 asemak45 asemak45 asemak45 asemak45 asemakaavaavaavaavaavassa kassa kassa kassa kassa kokokokokoko alue olio alue olio alue olio alue olio alue oli
kkkkkaavoitaavoitaavoitaavoitaavoiteeeeettu kttu kttu kttu kttu kerrerrerrerrerrososososostttttalojen ralojen ralojen ralojen ralojen rakakakakakennusalueeksi.ennusalueeksi.ennusalueeksi.ennusalueeksi.ennusalueeksi.

TTTTTiesitkö?:Riesitkö?:Riesitkö?:Riesitkö?:Riesitkö?:Ruskuskuskuskuskeasuon heeasuon heeasuon heeasuon heeasuon hevosvosvosvosvosttttten lannoitten lannoitten lannoitten lannoitten lannoittama multama multama multama multama multa oli ka oli ka oli ka oli ka oli kuu-uu-uu-uu-uu-
luisaa laadusluisaa laadusluisaa laadusluisaa laadusluisaa laadustttttaan. Sitä kärrättiin aikaan. Sitä kärrättiin aikaan. Sitä kärrättiin aikaan. Sitä kärrättiin aikaan. Sitä kärrättiin aikoinaan koinaan koinaan koinaan koinaan kuormakuormakuormakuormakuormakaupallaaupallaaupallaaupallaaupalla
eduskeduskeduskeduskeduskuntuntuntuntuntatatatatatalon edusalon edusalon edusalon edusalon edustttttalle, kalle, kalle, kalle, kalle, kun ruoho piti saada viheriöimään.un ruoho piti saada viheriöimään.un ruoho piti saada viheriöimään.un ruoho piti saada viheriöimään.un ruoho piti saada viheriöimään.
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Karu raivaustyö synnytti vuosien mittaan
viidakkomaista rehevyyttä.
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20. Siirtolapuu-
tarha

TTTTTunnelmoituasi Tunnelmoituasi Tunnelmoituasi Tunnelmoituasi Tunnelmoituasi Tenholantiellä kenholantiellä kenholantiellä kenholantiellä kenholantiellä kadonneen Ajuri-adonneen Ajuri-adonneen Ajuri-adonneen Ajuri-adonneen Ajuri-
kylän tkylän tkylän tkylän tkylän tantantantantantereilla jatkereilla jatkereilla jatkereilla jatkereilla jatka rea rea rea rea retktktktktkeäsi keäsi keäsi keäsi keäsi kohti Kohti Kohti Kohti Kohti Korororororoisoisoisoisoistttttentieentieentieentieentietätätätätä
ja käännja käännja käännja käännja käänny oiky oiky oiky oiky oikealle, ja jatkealle, ja jatkealle, ja jatkealle, ja jatkealle, ja jatka matka matka matka matka matkaasi NCC:n mahtaasi NCC:n mahtaasi NCC:n mahtaasi NCC:n mahtaasi NCC:n mahta-a-a-a-a-
vvvvvan tan tan tan tan toimisoimisoimisoimisoimistttttomuurin tomuurin tomuurin tomuurin tomuurin taakse. Oikaakse. Oikaakse. Oikaakse. Oikaakse. Oikealle puolellesi jääealle puolellesi jääealle puolellesi jääealle puolellesi jääealle puolellesi jää
alavalavalavalavalava aidattu alue. Siellä sijaitsee tyya aidattu alue. Siellä sijaitsee tyya aidattu alue. Siellä sijaitsee tyya aidattu alue. Siellä sijaitsee tyya aidattu alue. Siellä sijaitsee tyyssssstin omassatin omassatin omassatin omassatin omassa
rrrrrauhassaan Brunakärrauhassaan Brunakärrauhassaan Brunakärrauhassaan Brunakärrauhassaan Brunakärrs Ks Ks Ks Ks Koloniträdgåroloniträdgåroloniträdgåroloniträdgåroloniträdgård.d.d.d.d.

Helsingin ensimmäinen siirHelsingin ensimmäinen siirHelsingin ensimmäinen siirHelsingin ensimmäinen siirHelsingin ensimmäinen siirtttttolapuutolapuutolapuutolapuutolapuutarararararha perusha perusha perusha perusha perusttttteeeeet-t-t-t-t-
tiin Rtiin Rtiin Rtiin Rtiin Ruskuskuskuskuskeasuolle Brunakärr Keasuolle Brunakärr Keasuolle Brunakärr Keasuolle Brunakärr Keasuolle Brunakärr Koloniträdgåroloniträdgåroloniträdgåroloniträdgåroloniträdgård-nimi-d-nimi-d-nimi-d-nimi-d-nimi-
senä. Psenä. Psenä. Psenä. Psenä. Peruseruseruseruserustttttajina oli kajina oli kajina oli kajina oli kajina oli kolme yhdisolme yhdisolme yhdisolme yhdisolme yhdistytytytytyssssstä: Svensktä: Svensktä: Svensktä: Svensktä: Svenskaaaaa
KvinnoförbundeKvinnoförbundeKvinnoförbundeKvinnoförbundeKvinnoförbundet, Ungdomsförbundet, Ungdomsförbundet, Ungdomsförbundet, Ungdomsförbundet, Ungdomsförbundet Fylgia jat Fylgia jat Fylgia jat Fylgia jat Fylgia ja
SvenskSvenskSvenskSvenskSvenska Mara Mara Mara Mara Marthaföreningen. Alue on entisthaföreningen. Alue on entisthaföreningen. Alue on entisthaföreningen. Alue on entisthaföreningen. Alue on entistä suottä suottä suottä suottä suota jaa jaa jaa jaa ja
sellaisessellaisessellaisessellaisessellaisesttttta käsivoimin ra käsivoimin ra käsivoimin ra käsivoimin ra käsivoimin raivaivaivaivaivattu nattu nattu nattu nattu nykyiseksi kykyiseksi kykyiseksi kykyiseksi kykyiseksi kukukukukukois-ois-ois-ois-ois-
tttttavavavavavaksi pikkaksi pikkaksi pikkaksi pikkaksi pikku mökkien ja puutu mökkien ja puutu mökkien ja puutu mökkien ja puutu mökkien ja puutarararararhojen tilkkhojen tilkkhojen tilkkhojen tilkkhojen tilkkutäkiksiutäkiksiutäkiksiutäkiksiutäkiksi
puutpuutpuutpuutpuutarararararha-arha-arha-arha-arha-arkkitkkitkkitkkitkkitehti Bengt Scehti Bengt Scehti Bengt Scehti Bengt Scehti Bengt Schalinin suunnithalinin suunnithalinin suunnithalinin suunnithalinin suunnitelmienelmienelmienelmienelmien
mukmukmukmukmukaan. Ensimmäiseaan. Ensimmäiseaan. Ensimmäiseaan. Ensimmäiseaan. Ensimmäiset mökit saatiin pt mökit saatiin pt mökit saatiin pt mökit saatiin pt mökit saatiin pyyyyyssssstyyn vtyyn vtyyn vtyyn vtyyn v.....
11111929292929211111.....
Brunakärr KBrunakärr KBrunakärr KBrunakärr KBrunakärr Kolonitdärolonitdärolonitdärolonitdärolonitdärgårgårgårgårgård on nd on nd on nd on nd on nykyisin Suomenykyisin Suomenykyisin Suomenykyisin Suomenykyisin Suomen
vvvvvanhin alkanhin alkanhin alkanhin alkanhin alkuperäisellä paikuperäisellä paikuperäisellä paikuperäisellä paikuperäisellä paikallaan sijaitseallaan sijaitseallaan sijaitseallaan sijaitseallaan sijaitsevvvvvaaaaa
siirsiirsiirsiirsiirtttttolapuutolapuutolapuutolapuutolapuutarararararha. Helsingin kha. Helsingin kha. Helsingin kha. Helsingin kha. Helsingin kaupungin yleiskaupungin yleiskaupungin yleiskaupungin yleiskaupungin yleiskaavaavaavaavaavaaaaa
2002:ssa alue on mer2002:ssa alue on mer2002:ssa alue on mer2002:ssa alue on mer2002:ssa alue on merkitty kkitty kkitty kkitty kkitty kulttuurihisulttuurihisulttuurihisulttuurihisulttuurihistttttoriallisesoriallisesoriallisesoriallisesoriallisesti,ti,ti,ti,ti,
rrrrrakakakakakennusennusennusennusennustttttaitaitaitaitaiteelliseseelliseseelliseseelliseseellisesti ja maisemakti ja maisemakti ja maisemakti ja maisemakti ja maisemakulttuurinulttuurinulttuurinulttuurinulttuurin
kkkkkannaltannaltannaltannaltannalta mera mera mera mera merkittäväksi viherkittäväksi viherkittäväksi viherkittäväksi viherkittäväksi viheralueeksi. Täsalueeksi. Täsalueeksi. Täsalueeksi. Täsalueeksi. Tästätätätätä
huolimatthuolimatthuolimatthuolimatthuolimatta puuta puuta puuta puuta puutarararararha on meneha on meneha on meneha on meneha on menettänttänttänttänttänyt alueityt alueityt alueityt alueityt alueitaan mm.aan mm.aan mm.aan mm.aan mm.
viereisen HKL:n vviereisen HKL:n vviereisen HKL:n vviereisen HKL:n vviereisen HKL:n varikkarikkarikkarikkarikkoalueen laajennusoalueen laajennusoalueen laajennusoalueen laajennusoalueen laajennustttttarararararpeisiin.peisiin.peisiin.peisiin.peisiin.
Nykyisin palsNykyisin palsNykyisin palsNykyisin palsNykyisin palstttttoja on 1oja on 1oja on 1oja on 1oja on 1111113.3.3.3.3.

TTTTTiesitkö?: Siiriesitkö?: Siiriesitkö?: Siiriesitkö?: Siiriesitkö?: Siirtttttolamökin hankkiminen  Rolamökin hankkiminen  Rolamökin hankkiminen  Rolamökin hankkiminen  Rolamökin hankkiminen  Ruskuskuskuskuskesuonesuonesuonesuonesuon
siirsiirsiirsiirsiirtttttolapuutolapuutolapuutolapuutolapuutarararararhashashashashasttttta edellyttää helsinkiläisyyden lisäksi, ea edellyttää helsinkiläisyyden lisäksi, ea edellyttää helsinkiläisyyden lisäksi, ea edellyttää helsinkiläisyyden lisäksi, ea edellyttää helsinkiläisyyden lisäksi, ettättättättättä
äidinkielesi on ruotsi.äidinkielesi on ruotsi.äidinkielesi on ruotsi.äidinkielesi on ruotsi.äidinkielesi on ruotsi.
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21. Punamäki 16,
yhä tallella

TTTTTiesitkö?:Mökin yli oli tiesitkö?:Mökin yli oli tiesitkö?:Mökin yli oli tiesitkö?:Mökin yli oli tiesitkö?:Mökin yli oli tarararararkkkkkoitus johtoitus johtoitus johtoitus johtoitus johtaa raa raa raa raa raitiotiekiskaitiotiekiskaitiotiekiskaitiotiekiskaitiotiekiskototototot
rrrrrakakakakakenneenneenneenneennettttttttttaviin vaviin vaviin vaviin vaviin vaunuhalleihin 1aunuhalleihin 1aunuhalleihin 1aunuhalleihin 1aunuhalleihin 1960-luvulla. Ar960-luvulla. Ar960-luvulla. Ar960-luvulla. Ar960-luvulla. Arkkitkkitkkitkkitkkitehtiehtiehtiehtiehti
Solansuu esitti mökin sääsSolansuu esitti mökin sääsSolansuu esitti mökin sääsSolansuu esitti mökin sääsSolansuu esitti mökin säästämistämistämistämistämistä, ktä, ktä, ktä, ktä, kun hallihankun hallihankun hallihankun hallihankun hallihanke viiväse viiväse viiväse viiväse viivästyi.tyi.tyi.tyi.tyi.

Kun palaat kävelylenkiltäsi siirKun palaat kävelylenkiltäsi siirKun palaat kävelylenkiltäsi siirKun palaat kävelylenkiltäsi siirKun palaat kävelylenkiltäsi siirtttttolapuutolapuutolapuutolapuutolapuutarararararhashashashashastttttaaaaa
(mikäli por(mikäli por(mikäli por(mikäli por(mikäli portti oli auki ja hartti oli auki ja hartti oli auki ja hartti oli auki ja hartti oli auki ja harvoin on) on edessäsivoin on) on edessäsivoin on) on edessäsivoin on) on edessäsivoin on) on edessäsi
pieni punainen tupa, suorpieni punainen tupa, suorpieni punainen tupa, suorpieni punainen tupa, suorpieni punainen tupa, suoraan kaan kaan kaan kaan kuin satukirjanuin satukirjanuin satukirjanuin satukirjanuin satukirjan
lehdiltä Rlehdiltä Rlehdiltä Rlehdiltä Rlehdiltä Ruskuskuskuskuskeasuolle tupsahteasuolle tupsahteasuolle tupsahteasuolle tupsahteasuolle tupsahtanut. Mökki onanut. Mökki onanut. Mökki onanut. Mökki onanut. Mökki on
Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 16, v6, v6, v6, v6, vanhoissa kanhoissa kanhoissa kanhoissa kanhoissa kararararartttttoissa esiintyneenoissa esiintyneenoissa esiintyneenoissa esiintyneenoissa esiintyneen
paikpaikpaikpaikpaikannimen mukannimen mukannimen mukannimen mukannimen mukaisesaisesaisesaisesaisesti nimeti nimeti nimeti nimeti nimetty ja tänääntty ja tänääntty ja tänääntty ja tänääntty ja tänään
asemakasemakasemakasemakasemakaavaavaavaavaavalla suojeltu.alla suojeltu.alla suojeltu.alla suojeltu.alla suojeltu.
TTTTTalon ralon ralon ralon ralon rakakakakakensi Kensi Kensi Kensi Kensi Karl Wilhelm Rantarl Wilhelm Rantarl Wilhelm Rantarl Wilhelm Rantarl Wilhelm Ranta va va va va v. 1. 1. 1. 1. 1920 ja hän920 ja hän920 ja hän920 ja hän920 ja hän
perperperperperheineen mheineen mheineen mheineen mheineen myös asui siinä ensimmäiseyös asui siinä ensimmäiseyös asui siinä ensimmäiseyös asui siinä ensimmäiseyös asui siinä ensimmäiset runsaatt runsaatt runsaatt runsaatt runsaat
kymmenen vuottkymmenen vuottkymmenen vuottkymmenen vuottkymmenen vuotta. Tämän jälka. Tämän jälka. Tämän jälka. Tämän jälka. Tämän jälkeen teen teen teen teen talo on selvinnalo on selvinnalo on selvinnalo on selvinnalo on selvinnytytytytyt
ympärisympärisympärisympärisympäristön rtön rtön rtön rtön rakakakakakentententententamismamismamismamismamismyllerryllerryllerryllerryllerryksesyksesyksesyksesyksestä ktä ktä ktä ktä kuin ihmeenuin ihmeenuin ihmeenuin ihmeenuin ihmeen
kkkkkaupalla, onnisaupalla, onnisaupalla, onnisaupalla, onnisaupalla, onnistuneestuneestuneestuneestuneesti aina hieman syrjässäti aina hieman syrjässäti aina hieman syrjässäti aina hieman syrjässäti aina hieman syrjässä
isoisisoisisoisisoisisoisttttten jaloisen jaloisen jaloisen jaloisen jaloisttttta ja aina sellaisen suojeluksessa,a ja aina sellaisen suojeluksessa,a ja aina sellaisen suojeluksessa,a ja aina sellaisen suojeluksessa,a ja aina sellaisen suojeluksessa,
jokjokjokjokjoka on ymmära on ymmära on ymmära on ymmära on ymmärtäntäntäntäntänyt pikkyt pikkyt pikkyt pikkyt pikku mökin ku mökin ku mökin ku mökin ku mökin kunnosunnosunnosunnosunnostuksentuksentuksentuksentuksen
päälle, oli sitpäälle, oli sitpäälle, oli sitpäälle, oli sitpäälle, oli siten kyen kyen kyen kyen kyseessä kseessä kseessä kseessä kseessä kaksi kaksi kaksi kaksi kaksi kaupungin vaupungin vaupungin vaupungin vaupungin vanhaaanhaaanhaaanhaaanhaa
mememememetsänvtsänvtsänvtsänvtsänvararararartijaa 1tijaa 1tijaa 1tijaa 1tijaa 1930-luvulla, HKL:n suur930-luvulla, HKL:n suur930-luvulla, HKL:n suur930-luvulla, HKL:n suur930-luvulla, HKL:n suurttttten hallienen hallienen hallienen hallienen hallien
suunnittsuunnittsuunnittsuunnittsuunnitteluseluseluseluselusttttta va va va va vasasasasastttttannut arannut arannut arannut arannut arkkitkkitkkitkkitkkitehti 1ehti 1ehti 1ehti 1ehti 1960-luvulla t960-luvulla t960-luvulla t960-luvulla t960-luvulla taiaiaiaiai
huolekhuolekhuolekhuolekhuolekas HKL:n asukas HKL:n asukas HKL:n asukas HKL:n asukas HKL:n asukas työsuhdemökissään 2000-as työsuhdemökissään 2000-as työsuhdemökissään 2000-as työsuhdemökissään 2000-as työsuhdemökissään 2000-
luvulla. Vluvulla. Vluvulla. Vluvulla. Vluvulla. Vuonna 2006 ruonna 2006 ruonna 2006 ruonna 2006 ruonna 2006 rakakakakakennus siirennus siirennus siirennus siirennus siirtyi ttyi ttyi ttyi ttyi tonttikonttikonttikonttikonttikaupanaupanaupanaupanaupan
seurseurseurseurseurauksena Invauksena Invauksena Invauksena Invauksena Invalidiliitalidiliitalidiliitalidiliitalidiliitolle, jonkolle, jonkolle, jonkolle, jonkolle, jonka uudisra uudisra uudisra uudisra uudisrakakakakakennusennusennusennusennus
seisoo aivseisoo aivseisoo aivseisoo aivseisoo aivan pikkan pikkan pikkan pikkan pikku mökin naapurissa.u mökin naapurissa.u mökin naapurissa.u mökin naapurissa.u mökin naapurissa.
UudisrUudisrUudisrUudisrUudisrakakakakakennuksen rennuksen rennuksen rennuksen rennuksen rakakakakakentententententamisen yhtamisen yhtamisen yhtamisen yhtamisen yhteydessä meydessä meydessä meydessä meydessä myösyösyösyösyös
mökki peruskmökki peruskmökki peruskmökki peruskmökki peruskorjattiin ja sen lähiympärisorjattiin ja sen lähiympärisorjattiin ja sen lähiympärisorjattiin ja sen lähiympärisorjattiin ja sen lähiympäristöntöntöntöntön
männikkö rmännikkö rmännikkö rmännikkö rmännikkö raivaivaivaivaivattiin. Tattiin. Tattiin. Tattiin. Tattiin. Toisoisoisoisoistttttaiseksi mökinaiseksi mökinaiseksi mökinaiseksi mökinaiseksi mökin
käyttötkäyttötkäyttötkäyttötkäyttötarararararkkkkkoitus on avoin.oitus on avoin.oitus on avoin.oitus on avoin.oitus on avoin.
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Kympin päätepysäkki sijaitsi
nykyisen NCC-toimitalon
kohdalla. Matkustajat
vaihtavat linja-autoista juuri
raitiovaunuihin. Vaunujen
kääntösilmukka jää
kuvaajan selän taakse.
Nykyisen TB:n kohdalla
kasvaa männikkö.
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22. Kympin
päättäri

RRRRRuskuskuskuskuskeasuo ja kympin reasuo ja kympin reasuo ja kympin reasuo ja kympin reasuo ja kympin raitiolinja paisaitiolinja paisaitiolinja paisaitiolinja paisaitiolinja paistttttattattattattattelivelivelivelivelivatatatatat
laajaslaajaslaajaslaajaslaajasti julkisuudessa vti julkisuudessa vti julkisuudessa vti julkisuudessa vti julkisuudessa v. 1. 1. 1. 1. 1955  k955  k955  k955  k955  kun ns.un ns.un ns.un ns.un ns.
runkrunkrunkrunkrunkolinjakolinjakolinjakolinjakolinjakokokokokokeilu käynniseilu käynniseilu käynniseilu käynniseilu käynnisttttteeeeettiin. Kttiin. Kttiin. Kttiin. Kttiin. Kokokokokokeilussa oli kyeilussa oli kyeilussa oli kyeilussa oli kyeilussa oli kysesesesese
bussiliikbussiliikbussiliikbussiliikbussiliikentententententeen reen reen reen reen rajoittajoittajoittajoittajoittamisesamisesamisesamisesamisesttttta Helsingina Helsingina Helsingina Helsingina Helsingin
kkkkkeskeskeskeskeskususususustttttassa järjesassa järjesassa järjesassa järjesassa järjestämällä liityntälinja rtämällä liityntälinja rtämällä liityntälinja rtämällä liityntälinja rtämällä liityntälinja raitiotaitiotaitiotaitiotaitioteitse.eitse.eitse.eitse.eitse.
Liityntäasema laitureineen sijaitsi NCC:n tLiityntäasema laitureineen sijaitsi NCC:n tLiityntäasema laitureineen sijaitsi NCC:n tLiityntäasema laitureineen sijaitsi NCC:n tLiityntäasema laitureineen sijaitsi NCC:n talonalonalonalonalon
kkkkkohdalla. Raitioohdalla. Raitioohdalla. Raitioohdalla. Raitioohdalla. Raitiovvvvvaunujen kääntöpaikkaunujen kääntöpaikkaunujen kääntöpaikkaunujen kääntöpaikkaunujen kääntöpaikka olia olia olia olia oli
Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 1Punamäki 16:n vieressä.6:n vieressä.6:n vieressä.6:n vieressä.6:n vieressä.
KKKKKokokokokokeilu herätti laajaseilu herätti laajaseilu herätti laajaseilu herätti laajaseilu herätti laajasti kritiikkiä ja hti kritiikkiä ja hti kritiikkiä ja hti kritiikkiä ja hti kritiikkiä ja hyvä perusajatusyvä perusajatusyvä perusajatusyvä perusajatusyvä perusajatus
oli moli moli moli moli myös sangen häriöaltis. Ryös sangen häriöaltis. Ryös sangen häriöaltis. Ryös sangen häriöaltis. Ryös sangen häriöaltis. Runkunkunkunkunkolinja siirolinja siirolinja siirolinja siirolinja siirtyityityityityi
hishishishishistttttoriaan koriaan koriaan koriaan koriaan kahden vuoden kahden vuoden kahden vuoden kahden vuoden kahden vuoden kuluttua kuluttua kuluttua kuluttua kuluttua kokokokokokeiluneiluneiluneiluneilun
aloittaloittaloittaloittaloittamisesamisesamisesamisesamisesttttta.a.a.a.a.

VVVVVaikkaikkaikkaikkaikka aika aika aika aika aikoinaan suunnitoinaan suunnitoinaan suunnitoinaan suunnitoinaan suunniteltiin Punamäki 1eltiin Punamäki 1eltiin Punamäki 1eltiin Punamäki 1eltiin Punamäki 16:n6:n6:n6:n6:n
purpurpurpurpurkkkkkamisamisamisamisamisttttta tulea tulea tulea tulea tulevvvvvan ran ran ran ran raitioaitioaitioaitioaitiovvvvvaunuvaunuvaunuvaunuvaunuvarikarikarikarikarikon kiskon kiskon kiskon kiskon kiskotuksenotuksenotuksenotuksenotuksen
tieltä, ttieltä, ttieltä, ttieltä, ttieltä, toisin kävi. Manneroisin kävi. Manneroisin kävi. Manneroisin kävi. Manneroisin kävi. Mannerheimintien vheimintien vheimintien vheimintien vheimintien varararararttttteen eieen eieen eieen eieen ei
kkkkkoskoskoskoskoskaan raan raan raan raan rakakakakakenneenneenneenneennettu uusia vttu uusia vttu uusia vttu uusia vttu uusia varikkarikkarikkarikkarikkohalleja, eiohalleja, eiohalleja, eiohalleja, eiohalleja, ei
mmmmmyöskään liikyöskään liikyöskään liikyöskään liikyöskään liikennelaitennelaitennelaitennelaitennelaitoksen toksen toksen toksen toksen toimisoimisoimisoimisoimistttttotototototorniaorniaorniaorniaornia
HakHakHakHakHakamäentien risamäentien risamäentien risamäentien risamäentien risttttteykseen. Päinveykseen. Päinveykseen. Päinveykseen. Päinveykseen. Päinvasasasasastttttoin, linjanoin, linjanoin, linjanoin, linjanoin, linjan
kymmenen rkymmenen rkymmenen rkymmenen rkymmenen raitioaitioaitioaitioaitiovvvvvaunun kääntöpaikkaunun kääntöpaikkaunun kääntöpaikkaunun kääntöpaikkaunun kääntöpaikkaaaaa
järjesjärjesjärjesjärjesjärjestttttelyrelyrelyrelyrelyraitaitaitaitaiteineen, entinen ns. runkeineen, entinen ns. runkeineen, entinen ns. runkeineen, entinen ns. runkeineen, entinen ns. runkolinjanolinjanolinjanolinjanolinjan
päätpäätpäätpäätpäätepepepepepyyyyysäkki vsäkki vsäkki vsäkki vsäkki vaununkaununkaununkaununkaununkuljeuljeuljeuljeuljettttttttttajien tajien tajien tajien tajien taukaukaukaukaukotupineen, seotupineen, seotupineen, seotupineen, seotupineen, se
kkkkkaikki pureaikki pureaikki pureaikki pureaikki purettiin.ttiin.ttiin.ttiin.ttiin.
MuutMuutMuutMuutMuutoksen aiheutti Pikkoksen aiheutti Pikkoksen aiheutti Pikkoksen aiheutti Pikkoksen aiheutti Pikku-Huopalahdenu-Huopalahdenu-Huopalahdenu-Huopalahdenu-Huopalahden
rrrrrakakakakakentententententaminen, jonne raminen, jonne raminen, jonne raminen, jonne raminen, jonne raitiolinja päätaitiolinja päätaitiolinja päätaitiolinja päätaitiolinja pääteeeeettiin jatkttiin jatkttiin jatkttiin jatkttiin jatkaa.aa.aa.aa.aa.
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Pienoismallin etualan talot sijaitsivat nykyisen
Siwan tienoilla, alakuvassa pienoismallia esitellään
kaupunginosan asukkaille.
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23. Ruskeasuon
pienoismalli

Kun lähdeKun lähdeKun lähdeKun lähdeKun lähdet kävelemään Hannun ja Kt kävelemään Hannun ja Kt kävelemään Hannun ja Kt kävelemään Hannun ja Kt kävelemään Hannun ja Kererererertun Punamäkitun Punamäkitun Punamäkitun Punamäkitun Punamäki
111116-t6-t6-t6-t6-taloltaloltaloltaloltalolta ta ta ta ta takakakakakaisinpäin, suunnisaisinpäin, suunnisaisinpäin, suunnisaisinpäin, suunnisaisinpäin, suunnisttttta tulosuunta tulosuunta tulosuunta tulosuunta tulosuuntaasiaasiaasiaasiaasi
kkkkkohti Kohti Kohti Kohti Kohti Korororororoisoisoisoisoistttttentieentieentieentieentietä. Selkäsi ttä. Selkäsi ttä. Selkäsi ttä. Selkäsi ttä. Selkäsi taakse jää laajaaakse jää laajaaakse jää laajaaakse jää laajaaakse jää laaja
kkkkkaupungin liikaupungin liikaupungin liikaupungin liikaupungin liikennelaitennelaitennelaitennelaitennelaitoksen voksen voksen voksen voksen varikkarikkarikkarikkarikko uusine sinisineo uusine sinisineo uusine sinisineo uusine sinisineo uusine sinisine
tttttoimisoimisoimisoimisoimisttttto-/huolto-/huolto-/huolto-/huolto-/huoltorororororakakakakakennuksineen ja viereinenennuksineen ja viereinenennuksineen ja viereinenennuksineen ja viereinenennuksineen ja viereinen
InvInvInvInvInvalidiliitalidiliitalidiliitalidiliitalidiliiton ton ton ton ton talo. Ennenkalo. Ennenkalo. Ennenkalo. Ennenkalo. Ennenkuin oleuin oleuin oleuin oleuin olet Kt Kt Kt Kt Korororororoisoisoisoisoistttttentiellä,entiellä,entiellä,entiellä,entiellä,
käy sisään NCC-tkäy sisään NCC-tkäy sisään NCC-tkäy sisään NCC-tkäy sisään NCC-taloon viimeisesaloon viimeisesaloon viimeisesaloon viimeisesaloon viimeisestä sisäänkäynnistä sisäänkäynnistä sisäänkäynnistä sisäänkäynnistä sisäänkäynnistä.tä.tä.tä.tä.
(Onnis(Onnis(Onnis(Onnis(Onnistuu tietuu tietuu tietuu tietuu tietytytytytysssssti vti vti vti vti vain arain arain arain arain arkkkkkena). Ilmoittena). Ilmoittena). Ilmoittena). Ilmoittena). Ilmoittaudu aulassaaudu aulassaaudu aulassaaudu aulassaaudu aulassa
tulleesi ktulleesi ktulleesi ktulleesi ktulleesi katsomaan Ratsomaan Ratsomaan Ratsomaan Ratsomaan Ruskuskuskuskuskeasuon pienoismallia. Seeasuon pienoismallia. Seeasuon pienoismallia. Seeasuon pienoismallia. Seeasuon pienoismallia. Se
on nähtävillä sisäänkäynnison nähtävillä sisäänkäynnison nähtävillä sisäänkäynnison nähtävillä sisäänkäynnison nähtävillä sisäänkäynnistä vtä vtä vtä vtä vasemmalla (ainakinasemmalla (ainakinasemmalla (ainakinasemmalla (ainakinasemmalla (ainakin
vielä tätä kirjoitvielä tätä kirjoitvielä tätä kirjoitvielä tätä kirjoitvielä tätä kirjoiteeeeettttttttttaessa ja taessa ja taessa ja taessa ja taessa ja toivottoivottoivottoivottoivottavavavavavasasasasastititititi
tttttoisoisoisoisoistttttaiseksi).aiseksi).aiseksi).aiseksi).aiseksi).
Mallin on rMallin on rMallin on rMallin on rMallin on rakakakakakentententententanut ruskanut ruskanut ruskanut ruskanut ruskeasuolainen Harrieasuolainen Harrieasuolainen Harrieasuolainen Harrieasuolainen Harri
LehtLehtLehtLehtLehtooooovirvirvirvirvirttttta ja se ka ja se ka ja se ka ja se ka ja se kuvuvuvuvuvaa puutaa puutaa puutaa puutaa puutalojen Ralojen Ralojen Ralojen Ralojen Ruskuskuskuskuskeasuoteasuoteasuoteasuoteasuotaaaaa
sellaisena ksellaisena ksellaisena ksellaisena ksellaisena kuin se oli 1uin se oli 1uin se oli 1uin se oli 1uin se oli 1930-luvulla. Mallin930-luvulla. Mallin930-luvulla. Mallin930-luvulla. Mallin930-luvulla. Mallin
rrrrrakakakakakennukseennukseennukseennukseennukset (72 kpl) ot (72 kpl) ot (72 kpl) ot (72 kpl) ot (72 kpl) ovvvvvat aikat aikat aikat aikat aikakakakakakauden värityksessäauden värityksessäauden värityksessäauden värityksessäauden värityksessä
ja kja kja kja kja kutututututen ne muodoilten ne muodoilten ne muodoilten ne muodoilten ne muodoiltaan olivaan olivaan olivaan olivaan olivat tuona ajankat tuona ajankat tuona ajankat tuona ajankat tuona ajankohtohtohtohtohtana.ana.ana.ana.ana.
LehtLehtLehtLehtLehtooooovirvirvirvirvirttttta on ka on ka on ka on ka on konsonsonsonsonstruoinut malliinsa ajanktruoinut malliinsa ajanktruoinut malliinsa ajanktruoinut malliinsa ajanktruoinut malliinsa ajankuvuvuvuvuvaaaaaaaaaa
muutmuutmuutmuutmuutenkin, ajoneuvot, heenkin, ajoneuvot, heenkin, ajoneuvot, heenkin, ajoneuvot, heenkin, ajoneuvot, hevosrvosrvosrvosrvosrattattattattattaat ja raat ja raat ja raat ja raat ja raitiotienaitiotienaitiotienaitiotienaitiotien
linjaus olinjaus olinjaus olinjaus olinjaus ovvvvvat kat kat kat kat kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kohdallaan.ohdallaan.ohdallaan.ohdallaan.ohdallaan.
VVVVVuosina 1uosina 1uosina 1uosina 1uosina 19999979-879-879-879-879-81 t1 t1 t1 t1 totototototeuteuteuteuteuteeeeettu malli on lainassattu malli on lainassattu malli on lainassattu malli on lainassattu malli on lainassa
Helsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kaupunginmuseosaupunginmuseosaupunginmuseosaupunginmuseosaupunginmuseosttttta, joka, joka, joka, joka, joka osa osa osa osa osti senti senti senti senti sen
kkkkkokokokokokoelmiinsa koelmiinsa koelmiinsa koelmiinsa koelmiinsa kuultuaan hankkuultuaan hankkuultuaan hankkuultuaan hankkuultuaan hankkeeseeseeseeseesttttta.a.a.a.a.

PyPyPyPyPyssssstytkö sijoitttytkö sijoitttytkö sijoitttytkö sijoitttytkö sijoittamaan mallin mielessäsi maasamaan mallin mielessäsi maasamaan mallin mielessäsi maasamaan mallin mielessäsi maasamaan mallin mielessäsi maastttttoon? Koon? Koon? Koon? Koon? Koeoeoeoeoetttttaaaaa
eeeeetsiä mallistsiä mallistsiä mallistsiä mallistsiä mallisttttta ra ra ra ra raitiolinjan kääntöpaikkaitiolinjan kääntöpaikkaitiolinjan kääntöpaikkaitiolinjan kääntöpaikkaitiolinjan kääntöpaikka. Sen ka. Sen ka. Sen ka. Sen ka. Sen kohdalla onohdalla onohdalla onohdalla onohdalla on
nnnnnykyisin kioski. Näeykyisin kioski. Näeykyisin kioski. Näeykyisin kioski. Näeykyisin kioski. Näet kioskin, kt kioskin, kt kioskin, kt kioskin, kt kioskin, kun kun kun kun kun katsot ikkatsot ikkatsot ikkatsot ikkatsot ikkunasunasunasunasunasttttta ulos.a ulos.a ulos.a ulos.a ulos.
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ovesta.
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24. Lankarulla-
kioski

TTTTTiesitkö? Kioskin vieressä oli aikiesitkö? Kioskin vieressä oli aikiesitkö? Kioskin vieressä oli aikiesitkö? Kioskin vieressä oli aikiesitkö? Kioskin vieressä oli aikoinaan messinkikoinaan messinkikoinaan messinkikoinaan messinkikoinaan messinkikahvahvahvahvahvainenainenainenainenainen
pumppukpumppukpumppukpumppukpumppukaivo. Se helpotti kioskinpitäjän taivo. Se helpotti kioskinpitäjän taivo. Se helpotti kioskinpitäjän taivo. Se helpotti kioskinpitäjän taivo. Se helpotti kioskinpitäjän toimia. Koimia. Koimia. Koimia. Koimia. Kaivo hävisi,aivo hävisi,aivo hävisi,aivo hävisi,aivo hävisi,
kkkkkun run run run run raitiotie siirreaitiotie siirreaitiotie siirreaitiotie siirreaitiotie siirrettiin Mannerttiin Mannerttiin Mannerttiin Mannerttiin Mannerheimintien kheimintien kheimintien kheimintien kheimintien keskeskeskeskeskelle.elle.elle.elle.elle.

KKKKKorororororoisoisoisoisoistttttentien ja Mannerentien ja Mannerentien ja Mannerentien ja Mannerentien ja Mannerheimintien risheimintien risheimintien risheimintien risheimintien risttttteyksessäeyksessäeyksessäeyksessäeyksessä
seisoo pseisoo pseisoo pseisoo pseisoo pyöreä ryöreä ryöreä ryöreä ryöreä rakakakakakennus. Pieni 1ennus. Pieni 1ennus. Pieni 1ennus. Pieni 1ennus. Pieni 1930-luvulla930-luvulla930-luvulla930-luvulla930-luvulla
vvvvvalmisalmisalmisalmisalmistunut kioski, lempinimeltääntunut kioski, lempinimeltääntunut kioski, lempinimeltääntunut kioski, lempinimeltääntunut kioski, lempinimeltään
“lank“lank“lank“lank“lankarullakioski”, on suojelukarullakioski”, on suojelukarullakioski”, on suojelukarullakioski”, on suojelukarullakioski”, on suojelukohde. Sen onohde. Sen onohde. Sen onohde. Sen onohde. Sen on
suunnitsuunnitsuunnitsuunnitsuunnitellut kellut kellut kellut kellut kaupunginaraupunginaraupunginaraupunginaraupunginarkkitkkitkkitkkitkkitehti Gunnar Tehti Gunnar Tehti Gunnar Tehti Gunnar Tehti Gunnar Taucaucaucaucaucherherherherher
11111920-luvun lopussa. Helsingissä on v920-luvun lopussa. Helsingissä on v920-luvun lopussa. Helsingissä on v920-luvun lopussa. Helsingissä on v920-luvun lopussa. Helsingissä on vasasasasastttttaaviaaaviaaaviaaaviaaavia
kioskkioskkioskkioskkioskeja mm. Peja mm. Peja mm. Peja mm. Peja mm. Pohjois-Esplanadilla ja Kohjois-Esplanadilla ja Kohjois-Esplanadilla ja Kohjois-Esplanadilla ja Kohjois-Esplanadilla ja Kasarmitasarmitasarmitasarmitasarmitorilla.orilla.orilla.orilla.orilla.
Kioskit oKioskit oKioskit oKioskit oKioskit ovvvvvat lujan beat lujan beat lujan beat lujan beat lujan betttttonironironironironirakakakakakentententententeensa ansioseensa ansioseensa ansioseensa ansioseensa ansiostttttaaaaa
siirreltäviä, muttsiirreltäviä, muttsiirreltäviä, muttsiirreltäviä, muttsiirreltäviä, mutta on ara on ara on ara on ara on arvoitus misvoitus misvoitus misvoitus misvoitus mistä Rtä Rtä Rtä Rtä Ruskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
kioski on peräisin. Edes tkioski on peräisin. Edes tkioski on peräisin. Edes tkioski on peräisin. Edes tkioski on peräisin. Edes tarararararkkkkkkkkkkaa ajankaa ajankaa ajankaa ajankaa ajankohtohtohtohtohtaa kioskinaa kioskinaa kioskinaa kioskinaa kioskin
siirrsiirrsiirrsiirrsiirrolle ei ole saatu selville. Erään tolle ei ole saatu selville. Erään tolle ei ole saatu selville. Erään tolle ei ole saatu selville. Erään tolle ei ole saatu selville. Erään teorian mukeorian mukeorian mukeorian mukeorian mukaanaanaanaanaan
kioski olisi peräisin Rautkioski olisi peräisin Rautkioski olisi peräisin Rautkioski olisi peräisin Rautkioski olisi peräisin Rautatientatientatientatientatientoriltoriltoriltoriltorilta.a.a.a.a.
RRRRRuskuskuskuskuskeasuolaisen Aarno Rajamäen mukeasuolaisen Aarno Rajamäen mukeasuolaisen Aarno Rajamäen mukeasuolaisen Aarno Rajamäen mukeasuolaisen Aarno Rajamäen mukaan kioski onaan kioski onaan kioski onaan kioski onaan kioski on
siirresiirresiirresiirresiirretty paiktty paiktty paiktty paiktty paikalleen sotien jälkalleen sotien jälkalleen sotien jälkalleen sotien jälkalleen sotien jälkeen helpotteen helpotteen helpotteen helpotteen helpottamaanamaanamaanamaanamaan
kkkkkaupunginosan niukkaupunginosan niukkaupunginosan niukkaupunginosan niukkaupunginosan niukkaa palvelutaa palvelutaa palvelutaa palvelutaa palvelutarjontarjontarjontarjontarjontaa.aa.aa.aa.aa.
TTTTTyyliltään kioskit oyyliltään kioskit oyyliltään kioskit oyyliltään kioskit oyyliltään kioskit ovvvvvat vat vat vat vat varararararhaishaishaishaishaisttttta funktionalismia,a funktionalismia,a funktionalismia,a funktionalismia,a funktionalismia,
muttmuttmuttmuttmutta oa oa oa oa ovien ja mvien ja mvien ja mvien ja mvien ja myyntiluukkyyntiluukkyyntiluukkyyntiluukkyyntiluukkujen vujen vujen vujen vujen valualumiinipellitykalualumiinipellitykalualumiinipellitykalualumiinipellitykalualumiinipellityk-----
sessä on vielä klassishenkisiä yksityisksessä on vielä klassishenkisiä yksityisksessä on vielä klassishenkisiä yksityisksessä on vielä klassishenkisiä yksityisksessä on vielä klassishenkisiä yksityiskohtia.ohtia.ohtia.ohtia.ohtia.
Seinien porSeinien porSeinien porSeinien porSeinien porfyyrirfyyrirfyyrirfyyrirfyyrirappaus on osoittappaus on osoittappaus on osoittappaus on osoittappaus on osoittautunutautunutautunutautunutautunut
ongelmalliseksi; se kongelmalliseksi; se kongelmalliseksi; se kongelmalliseksi; se kongelmalliseksi; se kesesesesestää vtää vtää vtää vtää vain kain kain kain kain kohtohtohtohtohtalaisesalaisesalaisesalaisesalaisesti säätä.ti säätä.ti säätä.ti säätä.ti säätä.
RRRRRuskuskuskuskuskeasuon kioski on neasuon kioski on neasuon kioski on neasuon kioski on neasuon kioski on nykyisin suljeykyisin suljeykyisin suljeykyisin suljeykyisin suljettu, se olittu, se olittu, se olittu, se olittu, se oli
viimeksi avoinna vviimeksi avoinna vviimeksi avoinna vviimeksi avoinna vviimeksi avoinna v. 1. 1. 1. 1. 1999. Myyntitila on pieni ja999. Myyntitila on pieni ja999. Myyntitila on pieni ja999. Myyntitila on pieni ja999. Myyntitila on pieni ja
ohikohikohikohikohikulkijoiden määrä nulkijoiden määrä nulkijoiden määrä nulkijoiden määrä nulkijoiden määrä nykyisin vähäinen. Tykyisin vähäinen. Tykyisin vähäinen. Tykyisin vähäinen. Tykyisin vähäinen. Toimintoimintoimintoimintoiminta eia eia eia eia ei
kkkkkannatannatannatannatannata. Siksipä, jos lenkki on otta. Siksipä, jos lenkki on otta. Siksipä, jos lenkki on otta. Siksipä, jos lenkki on otta. Siksipä, jos lenkki on ottanut voimille,anut voimille,anut voimille,anut voimille,anut voimille,
kkkkkannattannattannattannattannattaa pisaa pisaa pisaa pisaa pistäytyä viereisen TB-huolttäytyä viereisen TB-huolttäytyä viereisen TB-huolttäytyä viereisen TB-huolttäytyä viereisen TB-huoltamonamonamonamonamon
kkkkkahvilassa virahvilassa virahvilassa virahvilassa virahvilassa virkiskiskiskiskistäytymässä.täytymässä.täytymässä.täytymässä.täytymässä.
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TTTTTiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tiesitkö?: Tilkilkilkilkilkan kan kan kan kan kallioilla tallioilla tallioilla tallioilla tallioilla toimi aikoimi aikoimi aikoimi aikoimi aikoinaan Roinaan Roinaan Roinaan Roinaan Ruskuskuskuskuskeasuoneasuoneasuoneasuoneasuon
sepelimursepelimursepelimursepelimursepelimurskskskskskaamo niminen yrityaamo niminen yrityaamo niminen yrityaamo niminen yrityaamo niminen yritys, joks, joks, joks, joks, joka jauhoi ka jauhoi ka jauhoi ka jauhoi ka jauhoi kalliotalliotalliotalliotalliotaaaaa
sepeliksi.sepeliksi.sepeliksi.sepeliksi.sepeliksi.

25. Tähtitalot,
kalliolle kukkulalle

Kun oleKun oleKun oleKun oleKun olet kt kt kt kt kerännerännerännerännerännyt heyt heyt heyt heyt hetktktktktken voimia TB:n ken voimia TB:n ken voimia TB:n ken voimia TB:n ken voimia TB:n kahviossa, onahviossa, onahviossa, onahviossa, onahviossa, on
aikaikaikaikaika aloitta aloitta aloitta aloitta aloittaa kaa kaa kaa kaa kapuaminen Tapuaminen Tapuaminen Tapuaminen Tapuaminen Tilkilkilkilkilkan kan kan kan kan kallioille. Tallioille. Tallioille. Tallioille. Tallioille. Tie ylösie ylösie ylösie ylösie ylös
löytyy TB:n huoltlöytyy TB:n huoltlöytyy TB:n huoltlöytyy TB:n huoltlöytyy TB:n huoltopihan topihan topihan topihan topihan takakakakakaa Kaa Kaa Kaa Kaa Korororororoisoisoisoisoistttttentienentienentienentienentien
vvvvvarresarresarresarresarresttttta.a.a.a.a.
KKKKKannattannattannattannattannattaa kaa kaa kaa kaa kavutavutavutavutavuta ka ka ka ka kallioiden kallioiden kallioiden kallioiden kallioiden korororororkkkkkeimmille huipuille,eimmille huipuille,eimmille huipuille,eimmille huipuille,eimmille huipuille,
näkymät enäkymät enäkymät enäkymät enäkymät etttttenkin läntenkin läntenkin läntenkin läntenkin länteen oeen oeen oeen oeen ovvvvvat hat hat hat hat hyvät.yvät.yvät.yvät.yvät.
SeurSeurSeurSeurSeuranasi kanasi kanasi kanasi kanasi kallioilla on tähtitallioilla on tähtitallioilla on tähtitallioilla on tähtitallioilla on tähtitalojen rivisalojen rivisalojen rivisalojen rivisalojen rivistö. Ttö. Ttö. Ttö. Ttö. Talot oalot oalot oalot oalot ovvvvvatatatatat
saaneesaaneesaaneesaaneesaaneet nimensä kt nimensä kt nimensä kt nimensä kt nimensä kolmisakolmisakolmisakolmisakolmisakarararararaisen pohjakaisen pohjakaisen pohjakaisen pohjakaisen pohjakaavaavaavaavaavansaansaansaansaansa
vuoksi, jokvuoksi, jokvuoksi, jokvuoksi, jokvuoksi, joka näyttää ilmasa näyttää ilmasa näyttää ilmasa näyttää ilmasa näyttää ilmasttttta ka ka ka ka katsoen tähdeltä.atsoen tähdeltä.atsoen tähdeltä.atsoen tähdeltä.atsoen tähdeltä.
Lähimpänä lännen suunnassa oLähimpänä lännen suunnassa oLähimpänä lännen suunnassa oLähimpänä lännen suunnassa oLähimpänä lännen suunnassa ovvvvvat Tat Tat Tat Tat Tilkilkilkilkilkan entinenan entinenan entinenan entinenan entinen
sotilassairsotilassairsotilassairsotilassairsotilassairaala eli naala eli naala eli naala eli naala eli nykyinen Tykyinen Tykyinen Tykyinen Tykyinen Tilkilkilkilkilkan hoivan hoivan hoivan hoivan hoivapalvelu-apalvelu-apalvelu-apalvelu-apalvelu-
kkkkkeskeskeskeskeskus, Kus, Kus, Kus, Kus, Kansantansantansantansantansanterererererveyveyveyveyveyslaitslaitslaitslaitslaitoksen roksen roksen roksen roksen rakakakakakennukseennukseennukseennukseennukset jat jat jat jat ja
VVVVVVVVVVO:n tO:n tO:n tO:n tO:n toimitoimitoimitoimitoimitalo. Pikkalo. Pikkalo. Pikkalo. Pikkalo. Pikku-Huopalahden yli näkymiäu-Huopalahden yli näkymiäu-Huopalahden yli näkymiäu-Huopalahden yli näkymiäu-Huopalahden yli näkymiä
riittää Espoon puolelle aina Otriittää Espoon puolelle aina Otriittää Espoon puolelle aina Otriittää Espoon puolelle aina Otriittää Espoon puolelle aina Otaniemen jaaniemen jaaniemen jaaniemen jaaniemen ja
Haukilahden vesitHaukilahden vesitHaukilahden vesitHaukilahden vesitHaukilahden vesitorneille sekä Norneille sekä Norneille sekä Norneille sekä Norneille sekä Nesesesesesttttteen teen teen teen teen tornille asornille asornille asornille asornille asti.ti.ti.ti.ti.
PPPPPohjoisen puolella näkyvät massiiviseohjoisen puolella näkyvät massiiviseohjoisen puolella näkyvät massiiviseohjoisen puolella näkyvät massiiviseohjoisen puolella näkyvät massiiviset Ilmalant Ilmalant Ilmalant Ilmalant Ilmalan
vesitvesitvesitvesitvesitornit, ennen niiden paikornit, ennen niiden paikornit, ennen niiden paikornit, ennen niiden paikornit, ennen niiden paikalla sijaitsi Ilmalanalla sijaitsi Ilmalanalla sijaitsi Ilmalanalla sijaitsi Ilmalanalla sijaitsi Ilmalan
säähavsäähavsäähavsäähavsäähavaintaintaintaintaintoasema. Etoasema. Etoasema. Etoasema. Etoasema. Etelässä erelässä erelässä erelässä erelässä erottuu Meilahdenottuu Meilahdenottuu Meilahdenottuu Meilahdenottuu Meilahden
kkkkkorororororkkkkkeiden teiden teiden teiden teiden talojen julkisivuja. Kalojen julkisivuja. Kalojen julkisivuja. Kalojen julkisivuja. Kalojen julkisivuja. Kantantantantantakakakakakaupunginaupunginaupunginaupunginaupungin
maamermaamermaamermaamermaamerkit, lukkit, lukkit, lukkit, lukkit, lukuisat kiruisat kiruisat kiruisat kiruisat kirkkkkkontontontontontornit, eivät kornit, eivät kornit, eivät kornit, eivät kornit, eivät kallioille näyallioille näyallioille näyallioille näyallioille näy,,,,,
sillä puussillä puussillä puussillä puussillä puusttttto ja ro ja ro ja ro ja ro ja rakakakakakennukseennukseennukseennukseennukset peittävät ne näkyvist peittävät ne näkyvist peittävät ne näkyvist peittävät ne näkyvist peittävät ne näkyvistä.tä.tä.tä.tä.
SeurSeurSeurSeurSeuraa puisaa puisaa puisaa puisaa puistttttoon roon roon roon roon rakakakakakenneenneenneenneennettua jalankttua jalankttua jalankttua jalankttua jalankulkulkulkulkulkureittiä,ureittiä,ureittiä,ureittiä,ureittiä,
pääsepääsepääsepääsepääset silloin kätt silloin kätt silloin kätt silloin kätt silloin käteeeeevimmin Kiskvimmin Kiskvimmin Kiskvimmin Kiskvimmin Kiskontielle ja voit ylittääontielle ja voit ylittääontielle ja voit ylittääontielle ja voit ylittääontielle ja voit ylittää
MannerMannerMannerMannerMannerheimintien niin halutheimintien niin halutheimintien niin halutheimintien niin halutheimintien niin halutessasi nähdäksesiessasi nähdäksesiessasi nähdäksesiessasi nähdäksesiessasi nähdäksesi
reitin viimeisen kreitin viimeisen kreitin viimeisen kreitin viimeisen kreitin viimeisen kohtohtohtohtohteen.een.een.een.een.
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Tilkan sotilassairaala valmistui vuonna 1936Tilkan sotilassairaala valmistui vuonna 1936Tilkan sotilassairaala valmistui vuonna 1936Tilkan sotilassairaala valmistui vuonna 1936Tilkan sotilassairaala valmistui vuonna 1936
arararararkkitkkitkkitkkitkkitehti Olavi Sorehti Olavi Sorehti Olavi Sorehti Olavi Sorehti Olavi Sortttttan puolusan puolusan puolusan puolusan puolustushallinnontushallinnontushallinnontushallinnontushallinnon
rakennustoimistossa laatimien piirustustenrakennustoimistossa laatimien piirustustenrakennustoimistossa laatimien piirustustenrakennustoimistossa laatimien piirustustenrakennustoimistossa laatimien piirustusten
mukaan. Alueella sijaitsi ennen nykyisenmukaan. Alueella sijaitsi ennen nykyisenmukaan. Alueella sijaitsi ennen nykyisenmukaan. Alueella sijaitsi ennen nykyisenmukaan. Alueella sijaitsi ennen nykyisen
sairaalan valmistumista useita rakennuksia,sairaalan valmistumista useita rakennuksia,sairaalan valmistumista useita rakennuksia,sairaalan valmistumista useita rakennuksia,sairaalan valmistumista useita rakennuksia,
joista osa aivan Pikku-Huopalahden rannassa.joista osa aivan Pikku-Huopalahden rannassa.joista osa aivan Pikku-Huopalahden rannassa.joista osa aivan Pikku-Huopalahden rannassa.joista osa aivan Pikku-Huopalahden rannassa.
Sotilassairaalassa hoidettiin lähes miljoona poti-Sotilassairaalassa hoidettiin lähes miljoona poti-Sotilassairaalassa hoidettiin lähes miljoona poti-Sotilassairaalassa hoidettiin lähes miljoona poti-Sotilassairaalassa hoidettiin lähes miljoona poti-
lasta, ennenkuin toiminta päättyi vuonna 2005.lasta, ennenkuin toiminta päättyi vuonna 2005.lasta, ennenkuin toiminta päättyi vuonna 2005.lasta, ennenkuin toiminta päättyi vuonna 2005.lasta, ennenkuin toiminta päättyi vuonna 2005.
Laajan peruskorjauksen jälkeen rakennuksessaLaajan peruskorjauksen jälkeen rakennuksessaLaajan peruskorjauksen jälkeen rakennuksessaLaajan peruskorjauksen jälkeen rakennuksessaLaajan peruskorjauksen jälkeen rakennuksessa
aloitti v. 2009 toimintansa hoivakoti Tilkka.aloitti v. 2009 toimintansa hoivakoti Tilkka.aloitti v. 2009 toimintansa hoivakoti Tilkka.aloitti v. 2009 toimintansa hoivakoti Tilkka.aloitti v. 2009 toimintansa hoivakoti Tilkka.
Tällöin myös rakennuksen ympäristö oli muuttunut;Tällöin myös rakennuksen ympäristö oli muuttunut;Tällöin myös rakennuksen ympäristö oli muuttunut;Tällöin myös rakennuksen ympäristö oli muuttunut;Tällöin myös rakennuksen ympäristö oli muuttunut;
sitä ympäröi kokonainen uusi kaupunginosa.sitä ympäröi kokonainen uusi kaupunginosa.sitä ympäröi kokonainen uusi kaupunginosa.sitä ympäröi kokonainen uusi kaupunginosa.sitä ympäröi kokonainen uusi kaupunginosa.
TTTTTyyliltään ryyliltään ryyliltään ryyliltään ryyliltään rakakakakakennus kennus kennus kennus kennus kaariparaariparaariparaariparaaripar vekkvekkvekkvekkvekkeineen eduseineen eduseineen eduseineen eduseineen edustttttaaaaaaaaaa
näyttävää funktionalismia. Kotipolun kulkijallenäyttävää funktionalismia. Kotipolun kulkijallenäyttävää funktionalismia. Kotipolun kulkijallenäyttävää funktionalismia. Kotipolun kulkijallenäyttävää funktionalismia. Kotipolun kulkijalle
avoinna on lounaskahvila, mutta jo tyylipuhdastaavoinna on lounaskahvila, mutta jo tyylipuhdastaavoinna on lounaskahvila, mutta jo tyylipuhdastaavoinna on lounaskahvila, mutta jo tyylipuhdastaavoinna on lounaskahvila, mutta jo tyylipuhdasta
sisäänkäyntiäkin kannattaa käydä katsomassa.sisäänkäyntiäkin kannattaa käydä katsomassa.sisäänkäyntiäkin kannattaa käydä katsomassa.sisäänkäyntiäkin kannattaa käydä katsomassa.sisäänkäyntiäkin kannattaa käydä katsomassa.
Asemakaavassa suojellun rakennuksenAsemakaavassa suojellun rakennuksenAsemakaavassa suojellun rakennuksenAsemakaavassa suojellun rakennuksenAsemakaavassa suojellun rakennuksen
sisäänkäyntikatokseen oli Museovirastonsisäänkäyntikatokseen oli Museovirastonsisäänkäyntikatokseen oli Museovirastonsisäänkäyntikatokseen oli Museovirastonsisäänkäyntikatokseen oli Museoviraston
määräyksestä jätettävä sairaalan nimilyhenteenmääräyksestä jätettävä sairaalan nimilyhenteenmääräyksestä jätettävä sairaalan nimilyhenteenmääräyksestä jätettävä sairaalan nimilyhenteenmääräyksestä jätettävä sairaalan nimilyhenteen
kirjaimet KSS eli Keskussotilassairaala.kirjaimet KSS eli Keskussotilassairaala.kirjaimet KSS eli Keskussotilassairaala.kirjaimet KSS eli Keskussotilassairaala.kirjaimet KSS eli Keskussotilassairaala.
Viereisen sivun kuvat: Tilkka 1939 ja 2009.Viereisen sivun kuvat: Tilkka 1939 ja 2009.Viereisen sivun kuvat: Tilkka 1939 ja 2009.Viereisen sivun kuvat: Tilkka 1939 ja 2009.Viereisen sivun kuvat: Tilkka 1939 ja 2009.

On aika palata kaupunkipolun lähtöpisteeseen,On aika palata kaupunkipolun lähtöpisteeseen,On aika palata kaupunkipolun lähtöpisteeseen,On aika palata kaupunkipolun lähtöpisteeseen,On aika palata kaupunkipolun lähtöpisteeseen,
kkkkkurururururkipatsaalle. Lenkki on tkipatsaalle. Lenkki on tkipatsaalle. Lenkki on tkipatsaalle. Lenkki on tkipatsaalle. Lenkki on tehtyehtyehtyehtyehty, t, t, t, t, toivottoivottoivottoivottoivottavavavavavasasasasasti senti senti senti senti sen
myötä tietämyksesi kotikaupunginosastasi onmyötä tietämyksesi kotikaupunginosastasi onmyötä tietämyksesi kotikaupunginosastasi onmyötä tietämyksesi kotikaupunginosastasi onmyötä tietämyksesi kotikaupunginosastasi on
lisääntynyt!lisääntynyt!lisääntynyt!lisääntynyt!lisääntynyt!

26. Tilkka

OleOleOleOleOletktktktktko luko luko luko luko lukenut?: enut?: enut?: enut?: enut?: TTTTTilkilkilkilkilkan verran verran verran verran verran tan tan tan tan tarinoitarinoitarinoitarinoitarinoitaaaaa  on Suomalaisen  on Suomalaisen  on Suomalaisen  on Suomalaisen  on Suomalaisen
kirjallisuuden seurkirjallisuuden seurkirjallisuuden seurkirjallisuuden seurkirjallisuuden seuran ja Etan ja Etan ja Etan ja Etan ja Eterererereran  julkan  julkan  julkan  julkan  julkaisema kirja Taisema kirja Taisema kirja Taisema kirja Taisema kirja Tilkilkilkilkilkananananan
sotilassairsotilassairsotilassairsotilassairsotilassairaalan  ja samalla Raalan  ja samalla Raalan  ja samalla Raalan  ja samalla Raalan  ja samalla Ruskuskuskuskuskeasuon hiseasuon hiseasuon hiseasuon hiseasuon histttttoriasoriasoriasoriasoriasttttta.a.a.a.a.



KuvKuvKuvKuvKuvamatamatamatamatamateriaalieriaalieriaalieriaalieriaali
KKKKKansiansiansiansiansi PPPPPeeeeetri Kähkönentri Kähkönentri Kähkönentri Kähkönentri Kähkönen
TTTTTakakakakakakakakakakansiansiansiansiansi KKKKKaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnitteluvireluvireluvireluvireluvirasasasasastttttooooo
s. 1s. 1s. 1s. 1s. 100000 Maj-Lis MaltMaj-Lis MaltMaj-Lis MaltMaj-Lis MaltMaj-Lis Maltelaelaelaelaela
s. 1s. 1s. 1s. 1s. 122222 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa
s. 1s. 1s. 1s. 1s. 144444 Seppo HoSeppo HoSeppo HoSeppo HoSeppo Hovi, Suomen Urvi, Suomen Urvi, Suomen Urvi, Suomen Urvi, Suomen Urheilumuseo,heilumuseo,heilumuseo,heilumuseo,heilumuseo,

JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa
s. 1s. 1s. 1s. 1s. 166666 HOK, ElantHOK, ElantHOK, ElantHOK, ElantHOK, Elantooooo
s. 1s. 1s. 1s. 1s. 188888 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seura, Ta, Ta, Ta, Ta, Tuija Bruija Bruija Bruija Bruija Braxaxaxaxax
s. 20s. 20s. 20s. 20s. 20 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa
s. 22s. 22s. 22s. 22s. 22 SirSirSirSirSirpa Viljanenpa Viljanenpa Viljanenpa Viljanenpa Viljanen
s. 2s. 2s. 2s. 2s. 24-284-284-284-284-28 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seuraaaaa
s. 30s. 30s. 30s. 30s. 30 Helsingin  kHelsingin  kHelsingin  kHelsingin  kHelsingin  kaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnittaupunkisuunnitteluvireluvireluvireluvireluvirasasasasastttttooooo
s. 34s. 34s. 34s. 34s. 34 Helsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kaupunginmuseo, Jyraupunginmuseo, Jyraupunginmuseo, Jyraupunginmuseo, Jyraupunginmuseo, Jyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa
s. 36s. 36s. 36s. 36s. 36 RatsasRatsasRatsasRatsasRatsastttttavavavavava poliisia poliisia poliisia poliisia poliisi
s. 40s. 40s. 40s. 40s. 40 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seuraaaaa
s. 42-4s. 42-4s. 42-4s. 42-4s. 42-444444 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa
s. 46s. 46s. 46s. 46s. 46 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Ta, Ta, Ta, Ta, Tuula Vuula Vuula Vuula Vuula Vanonenanonenanonenanonenanonen
s. 48s. 48s. 48s. 48s. 48 RRRRRuskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seura, Pa, Pa, Pa, Pa, Pererererertti Ptti Ptti Ptti Ptti Pekkinenekkinenekkinenekkinenekkinen
s. 50s. 50s. 50s. 50s. 50 RRRRRuskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seura, Ta, Ta, Ta, Ta, Terererererhi Saarinenhi Saarinenhi Saarinenhi Saarinenhi Saarinen
s. 52s. 52s. 52s. 52s. 52 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Irja Na, Irja Na, Irja Na, Irja Na, Irja Neeeeevvvvvalampialampialampialampialampi
s. 5s. 5s. 5s. 5s. 544444 Helsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kaupunginmuseoaupunginmuseoaupunginmuseoaupunginmuseoaupunginmuseo
s. 56s. 56s. 56s. 56s. 56 Harri LehtHarri LehtHarri LehtHarri LehtHarri Lehtooooovirvirvirvirvirtttttaaaaa
s. 58-62s. 58-62s. 58-62s. 58-62s. 58-62 JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erraaaaa

KKKKKararararartttttttttta-aineisa-aineisa-aineisa-aineisa-aineisttttton ton ton ton ton toimitus:oimitus:oimitus:oimitus:oimitus:
Helsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kaupunginsuunnittaupunginsuunnittaupunginsuunnittaupunginsuunnittaupunginsuunnittelu-virelu-virelu-virelu-virelu-virasasasasasttttto /o /o /o /o /
Leena LLeena LLeena LLeena LLeena Lukkukkukkukkukkarinen-arinen-arinen-arinen-arinen-Annila, Jaana ForAnnila, Jaana ForAnnila, Jaana ForAnnila, Jaana ForAnnila, Jaana Forsman.sman.sman.sman.sman.



LisälukLisälukLisälukLisälukLisälukemisemisemisemisemisttttta:a:a:a:a:
RRRRRuskuskuskuskuskesuo-esuo-esuo-esuo-esuo-AjurikyläsAjurikyläsAjurikyläsAjurikyläsAjurikylästä ktä ktä ktä ktä kaupunginosaksi,aupunginosaksi,aupunginosaksi,aupunginosaksi,aupunginosaksi,
JyrJyrJyrJyrJyrki Errki Errki Errki Errki Erra, Pa, Pa, Pa, Pa, Pererererertti Ptti Ptti Ptti Ptti Pekkinen.ekkinen.ekkinen.ekkinen.ekkinen.
Kirjaa myy:Kirjaa myy:Kirjaa myy:Kirjaa myy:Kirjaa myy:
- T- T- T- T- Tuula Vuula Vuula Vuula Vuula Vanonen, Ranonen, Ranonen, Ranonen, Ranonen, Ruskuskuskuskuskeasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seureasuo-seura ra ra ra ra ryyyyy, Sauvontie 6,, Sauvontie 6,, Sauvontie 6,, Sauvontie 6,, Sauvontie 6,
00000400 7860400 7860400 7860400 7860400 78601111177777
- Helsingin kaupunginmuseon myymälä, Sofiankatu 4- Helsingin kaupunginmuseon myymälä, Sofiankatu 4- Helsingin kaupunginmuseon myymälä, Sofiankatu 4- Helsingin kaupunginmuseon myymälä, Sofiankatu 4- Helsingin kaupunginmuseon myymälä, Sofiankatu 4

TTTTTilkilkilkilkilkan verran verran verran verran verran tan tan tan tan tarinoitarinoitarinoitarinoitarinoita,a,a,a,a,
tttttoimittoimittoimittoimittoimittanut Minna Kilkki.anut Minna Kilkki.anut Minna Kilkki.anut Minna Kilkki.anut Minna Kilkki.
Kirjaa mKirjaa mKirjaa mKirjaa mKirjaa myyvätyyvätyyvätyyvätyyvät:::::
- Kirjak- Kirjak- Kirjak- Kirjak- Kirjakaupat ja Suomalaisen kirjallisuuden seuraupat ja Suomalaisen kirjallisuuden seuraupat ja Suomalaisen kirjallisuuden seuraupat ja Suomalaisen kirjallisuuden seuraupat ja Suomalaisen kirjallisuuden seura.a.a.a.a.
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Voit lukea, viestiä ja keskustella  
ajankohtaisista asioista kaupunginosamme 

omilla kotisivuilla osoitteessa:

www.kaupunginosat.net/ruskeasuo
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tutustuttaa sinut  
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