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Enemmistö ry:n lehdellä on nyt taka-
naan lähes samat viisikymmentä kun-
niakasta vuotta kuin yhdistykselläkin.

Nyt paperilehti on kuitenkin tiensä 
päässä. Tämän lehden on määrä olla 
viimeinen lajissaan. Yhdistys sekä sen 
ihmiset ja julkaisut löytyvät tietysti, 
mutta nyt vain verkosta.

”Vain”? Moni julkaisu ilmestyy jo pää-
asiassa tai kokonaan digitaalisena. 
Myös meidän on seurattava aikaamme 
ja oltava siellä, missä ihmiset ovat.

Julkaisemisen lisäksi myös kansa-
laistoiminta on muuttunut perus-
teellisesti viidenkymmenen vuoden 
takaisesta. Meillä on sijamme liiken-
nepoliittisessa keskustelussa, vaikka 
liikenne- ja kaupunkipolitiikkaan kes-
kittyvät facebook ryhmät ovat ottaneet 
aktiivisimman osan käytännön kansa-
laisvaikuttamisessa.

Tähän on tultu. Paperilehti lakkaa, tari-
na jatkuu. Tehdään sitä yhdessä.

    - Olli Orkoneva

TÄHÄN ON TULTU
19. 3. 2018

Aleksanterinkadun kävelykatukokeilun avajaiset vuonna 1970. 

Simo Rista / Helsingin kaupunginmuseo / Finna
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Liikennepoliittinen yhdistys 
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Mika Välipirtti
puheenjohtaja
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Risto Larjavaara
varapuheenjohtaja
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Tuomas Mänttäri
varapuheenjohtaja
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Matti Kosola
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Olli Orkoneva
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Tämän numeron toimitus ja taitto: 
Olli Orkoneva

Enemmistön tulevaisuus
Tämä lehti jäänee viimeiseksi paperijulkaisuksi yhdistykseltä jäsenillem-
me. Postimaksut ovat korkeita ja jäsenmäärä supistunut. Otamme nyt 
verkkoon siirtymisen kunniaksi lehdestämme suuremman painoksen,
koska jaamme lehtiä näyttelyn yhteydessä. Siellä jaetaan myös van-
hempia lehtiämme pinkoittain.

Nettisivumme jatkaa omaa elämäänsä – ja siitä maksettava vuosimak-
su. Tulevaisuus näyttää tarkemmin, missä muodosssa yhdistyksen toi-
minta jatkuu – kristallipalloa ei tarvita siihen veikkaukseen, että interne-
tissä nähdään. Sitä kautta meidät löytää myös nuorempi väki, jolla on jo 
tuntuma uuteen kaupunkisuunnitteluun ja sen liikenteeseen.

Jäsen- ja tukimaksut ovat silti tarpeen tulevaisuudessakin. Pyrimme sii-
hen, että jokainen maksettu jäsenmaksueuro vaikuttaa!

       - Risto Larjavaara, varapuheenjohtaja

Alkuaikojen intoa: Kaija Kosola poseeraa sisaruksineen Enemmistön 
painotuoreiden t-paitojen mannekiineina.
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Enemmistön 50-
vuotisnäyttely lähestyy!

Näyttelyn avajaiset ovat tiistaina 
3.4 klo 17-19 Helsingin ytimessä 
eli Laiturilla Kampissa Narink-
katori 2:ssa. Rakennus oli ennen 
Linja-autoasema.

Näyttely on esillä ti 3.4 - la 28.4. 
Aukioloajat ovat ma-to 10-16 ja 
pe-la 12-16. Ennen avajaisia klo 
16.45 pidetään sääntömääräinen 
kevätkokous.

Tervetuloa!
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Jokaisen liikkeen alkuajoilta löy-
tyy tapahtuma, jota jälkeenpäin 
pidetään toiminnan lähtölaukauk-
sena. Niin tässäkin. Tapahtuma, 
joka toi enemmistöläisen liikenne-
ajattelun yleiseen tietoisuuteen, oli 
Aleksanterinkadun valtaus. 

Aleksi vallattiin
 
Sankat ihmisjoukot täyttivät Alek-
sin ja vain raitiovaunut päästettiin 
hurraahuudoin läpi. Ilkka Taipale 
oli oma-aloitteisesti syöttänyt Ilta-
Sanomille tiedon, että Aleksi val-
lataan. 

Muistan, kuinka luin uutisen 
kauhun vallassa. En ollut koskaan 
aikaisemmin ollut järjestämässä 
mielenosoitusta ja pelkäsin, että se 
epäonnistuu surkeasti. Enemmis-
tön ensimmäinen puheenjohtaja 
Asko Salokorpi otti kuitenkin te-
hokkaasti homman johdon käsiin-
sä ja kohta olimme kaikki teke-
mässä plakaatteja ja banderolleja. 
Operaatiosta tuli suurmenestys ja 
se sai positiivista huomiota myös 
lehdistössä.

Kävelykatusuunnitelma

Aleksanterinkadun muuttaminen 
jalankulkijoiden ja raitiovaunujen 
kaduksi perustui suunnitelmaan, 
jonka arkkitehti Jorma Mänty 
oli esittänyt julkisesti Helsinki-
Seuran järjestämässä tilaisuudessa 
18.5.1967 (ks. seuran vuosikirja 
1968). Se sai valtaosin myönteisen 
vastaanoton, ei vain lehdistössä, 
vaan myös kaupungin liikenne-
suunnitteluosaston ja kadun liik-
keiden piirissä. 

Lokakuussa 1967 Arvo Salo 
(silloinen idolini) teki asiasta kir-

Enemmistö vuosien varrella
Lauri Nordberg muistelee yhdistyksen alkuaikoja

joittamani valtuustoaloitteen. Olin 
painottanut, että aloitteeseen pitää 
saada allekirjoittaja kaikista mer-
kittävistä ryhmistä, ja näin myös 
tapahtui.

Suunnitelmalla oli kuitenkin 
kaksi vaikutusvaltaista vastusta-
jaa, Aleksanterinkatuyhdistyksen 
puheenjohtaja Panu Toivonen ja 
silloinen Stockmann Oy:n johto. 
Nämä onnistuivat noin viiden vuo-
den ajan jarruttamaan hanketta. 
Panu Toivonen väitti, että ratikasta 
muodostuu giljotiini. Yhtenä kesä-
nä kokeiltiin puisin jalkakäytävä-
laajennuksin eikä mitään onnetto-
muuksia sattunut.

Kävelykaduista 
valtavirtaa

Vähitellen kokemukset muualta 
Euroopasta johtivat siihen, että 
suunnitelma toteutettiin. Esillä oli 
myös vaihtoehto, jossa raitiovaunu 
olisi kulkenut samassa tasossa ja-
lankulkijoiden kanssa. 

Onneksi tähän ei päädytty. Olen 
nähnyt tällaisia ratkaisuja Amster-
damissa ja Sevillassa ja ne eivät 
ole kovin onnistuneita. Seuraavak-
si muutettiin Iso Roobertinkadun 
osa jalankulkukaduksi. Se meni jo 
helposti.

Enemmistön toiminta oli paljon 
muutakin kuin kävelykatujen aja-
mista. Se oli uuden liikennefilo-

sofian luomista ja sen saattamista 
julkiseen keskusteluun. 

Enemmistö perustetaan

1960- ja 1970-lukujen taittees-
sa suuri joukko nuoria, pääosin 
opiskelijoita tai vasta työelämässä 
aloittaneita, teki keskeisen oival-
luksen. Sen aikainen liikennesuun-
nittel, ei ollut sen enempää oikeu-
denmukaista kuin järkevääkään. 

Siitä lähti innostunut yhteinen 
toiminta muutoksen aikaansaami-
seksi. Sen tuloksena perustettiin 
Enemmistö r.y. 25.9.1968.

Pamfletteja

Kustannusosakeyhtiö Tammi jul-
kaisi Huutomerkki-sarjaa, johon 
otettiin ajankohtaisia, epätavallisia 
aiheita. Toimittaja Leena Mau-
nula keräsi vuonna 1969 joukon 
kirjoituksia, joista tehtiin pamfletti 
Alas auton pakkovalta. Kirjoitta-
jista ainakin Pentti Tuovinen ja 
Leif Sundström olivat aktiivisia 
enemmistöläisiä. Itse tein kirjoi-
tuksen otsikolla ”Pakkoautoistava 
yhteiskunta”. Sen kärkenä oli, että 
että kalliit autopaikat pantiin nii-
denkin maksettaviksi, jotka niitä 
eivät haluneet. Tuollainen kritiikki 
sivuutettiin olalankohautuksella. 

Ilokseni olen havainnut, että nyt 
Helsingin Ruoholahdessa rakenne-
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taan niin, että autopaikkaa ei tar-
vitse ostaa asunnon mukana. Pam-
fletin tärkein anti oli Enemmistö 
r.y:n liikennepoliittinen manifes-
ti, jonka laatimiseen osallistuivat 
melkein kaikki silloiset aktiivit. 
Useat sen vaatimuksista ovat vielä 
tänäänkin ajankohtaisia ja monet 
niistä on jo toteutettukin.

Enemmistöläisiä 
hallinnossa

Vuodesta 1970 aina vuoteen 1992 
olin Helsingin kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan jäsen. Mahdollisuu-
det edistää tavoitteitamme olivat 
erinomaiset, kun lautakunnassa 
olivat ajoittain Juha Savander ja 
Matti Vesikansa, joiden kanssa 
oli helppo tehdä yhteistyötä.

Vastoin yleistä käsitystä, myös 
yhteistyö lautakunnan puheen-
johtajan, Ylermi Rungon kanssa 
sujui hyvin. Minä olin myötämie-
linen Elannon toivomuksille, ja 

Runko oli myötämielinen minun 
toivomuksilleni.  

Koko maassa nuorempi suun-
nittelijasukupolvi omaksui pitkäl-
ti enemmistöläisen ajattelutavan. 
Monet pääsivät merkittäviin ase-
miin kaupunkien virkakoneistois-
sa tai konsulttifirmoissa. Asko 
Salokorpi otettiin parlamentaari-
sen liikennekomitean sihteeriksi, 
millä paikalla hän saattoi suuresti 
edistää mm. liikenneturvallisuutta. 
Mikko Järvestä tuli Tampereen 
asemakaava-arkkitehti.
Eräs alkuvuosien pitkäaikainen 
puheenjohtaja, jonka kanssa tein 
tiivistä yhteistyötä, oli Pekka Ta-
vaila. Sitä voi parhaiten kuvailla 
sanalla ”mutkaton”. En kyllä muis-
ta, että muutoinkaan Enemmistön 
piirissä olisi ollut ristiriitoja. 

Muutokset tulevat

Sitä kyllä vähän ihmettelin, kun 
1980-luvun jälkipuoliskolla syn-

tyi uusi liike, ”Jalkaliitto”, jonka 
tavoitteet olivat aivan samat kuin 
meidän. Ilmeisesti on vain niin, 
että jokaisen nuorisosukupolven 
täytyy saada toteuttaa asiat omalla 
nimellään ja omalla tavallaan. Jal-
kaliitto olikin kentällä kiitettävän 
aktiivinen, kun taas Enemmistön 
taistelutahto ja -voima porukan 
ikääntyessä heikkeni.

Tässä vaiheessa oli eräitä, ennen 
kaikkea Risto Larjavaara, Olli 
Orkoneva, Tuomas Mänttäri ja 
Mirja Kahilainen, mutta myös 
monet muut, joiden ansiota on, et-
tei Enemmistöä päästetty sammu-
maan, vaikka se toimikin säästö-
liekillä. 

Yhdistys keskittyi varsinkin leh-
den julkaisemiseen. Se onkin ollut 
tärkeä kanava enemmistöläiselle 
mielipiteelle, etenkin kun kaupun-
gin suunnittelu ja rakentaminen 
sekä yleinen liikennepolitiikka, 
luovat koko ajan uusia tilanteita, 
joihin on syytä reagoida. n

Eeva Rista / Helsingin kaupunginmuseo / Finna
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Vuosikymmeniä inhimillisen liikennepolitiikan puolesta:

Enemmistö-lehden tarina
Risto Larjavaara

Liikennepoliittinen yhdistys 
Enemmistö ry. perustettiin 27. 
syyskuuta 1968. Kokouskutsu lä-
hetettiin yli sadalle hengelle. Jul-
kaisutoimintakin alkoi lähes sa-
man tien. Ensimmäinen julkaisu 
oli seuraavana vuonna ilmestynyt 
Kävelykatu-vihkonen.

Kiertokirjeistä lehteen

Aluksi jäsenistöä informoitiin 
muutamilla kiertokirjeillä, kunnes 
ensimmäinen lehti ilmestyi vuo-
den 1971 alussa tunnetun ranska-
laisen kuvittajan Sempen kansiku-
valla varustettuna. Ensimmäisenä  
vuonna ilmestyi jo viisi numeroa. 
Jo kolmannessa numerossa ko-
mennettiin: ”Tässä yhdistyksessä 
muuten sinutellaan – I denhär fö-
reningen kallar vi oss du”. Julkai-
sun virallinen nimi on Enemmistö 
Majoritet. 

Alussa artikkelit olivat kummal-
lakin kielellä. Samassa numerossa  
kartalla oli jäsenistön jakautumi-
nen  alueittain. Pohjois-Suomessa 
oli 17 jäsentä, kun taas pääkaupun-
kiseudulla 2408. Yhteensä jäseniä 
oli 2796. Vuoden 1971 kevätkoko-
uksessa oli alustajana metropääl-
likkö Unto Valtanen. 

Yhdistyksen istuttama puna-
vaahtera Aleksin alkupäähän ehti 
elää vajaan vuoden. Lehdessä to-
dettiin sen kohtalosta lakonisesti:  
”Varmaan joku ei pidä punavaah-
teroista. Tai ei pidä meistä. Suota-
koon se hänelle. Mutta sääli puna-
vaahteraa.”

Ykkösnumerossa 1972 lainattiin 
Viikkosanomien haastattelemaa 
presidentti Kekkosta. Hän vastasi 
kysymykseen yksityisautoliiken-
teen rajoittamisesta suurimpien 

kaupunkien keskustoissa: ”Ilman 
mitään laskelmia tai tilastollisia 
todisteluja, pelkästään aistejaan 
käyttämällä havaitsee, että esimer-
kiksi Helsingin keskustassa jalan-
kulkijat ovat jäämässä yksityisajo-
neuvoliikenteen puristukseen ja 
että julkisen liikenteen palveluky-
ky on ruuhkien vuoksi pahasti su-
pistunut.”

Koululainen Raija Pekkala, III 
lk totesi lehden sivuilla topakasti, 
että ”Rakkaus tarkoittaa, että ajaa 
polkupyörällä viisi kilometriä joka 
päivä ja syö kymmenen lihapullaa 
(3/1972). 

Valtuuston jäseniä ja 
ministerihaastattelu

Vitosnumerossa lueteltiin Enem-
mistön jäseniä, jotka ovat päässeet 
valtuustoihin. Helsingissä heitä 
olivat mm. Jutta Zilliacus ja Pe-
täjävedellä Olavi Tupamäki. Sa-
massa numerossa oikeusministeri 
Matti Louekoski vastasi parin si-
vun verran Enemmistön kysymyk-
siin jalankulkijoiden ja pyöräilijöi-
den turvattomuudesta liikenteessä. 
Seuraavalla sivulla oli lehtileike 
UM-lehdestä, jossa Katri Hele-
na ilmaisi haastattelussa paina-
van kantansa liikennepolitiikkaan: 
”Uskokaa tai älkää, autonvastusta-
jat loppuisivat heti jos niille josta-
kin saisi autot.”

Yhdistyksen perustajajäsen 
Lauri Nordberg pääsi Helsingin 
valtuustoon ja edelleen kaupun-
kisuunnittelulautakuntaan. Heti 
lehden numerossa 1/1973 alkoivat 
Lassen laajat artikkelit nimimer-
killä Mr. Omnibus. Hänhän oli lau-
takunnassa yhtä soittoa vuosikym-
meniä! Alkuvuosina lehdissä oli 
muutamia mainoksiakin. Seppo 
Hiltunen aloitti legendaarisen an-

tikvaariuransa 1973 ja lehdessäm-
me oli heti antikvariaatin mainos. 
Tunnollinen jäsenmaksajamme 
kuoli vuonna 2015.

1970-luvun railakasta radika-
lismia edusti kaksi kantta lähes 
peräkkäin. 2/1973:n kannessa Dat-
sun-henkilöauton rekkarikilvessä 
lukee AAS-1. 4/1973:n kannessa 
kaunis nainen hivelee rekkaria, 
jossa lukee PANU. Auto on Chev-
rolet Camaro-urheiluauto, josta 
sisäsivujen koeajossa kiitettiin 
suuria ovia mutta moitittiin vielä 
enemmän: ”vie paljon maanpintaa, 
tuottaa tuhottomasti ilman saastei-
ta ja paljon muutakin  (ks. Enem-
mistö ry:n ohjelma).” 

Tavaila vs. Bremer

Samaisessa numerossa Pekka Ta-
vaila vastasi VIP-lehdelle nope-
usrajoituksista. Lehden uusi pää-
toimittaja oli Klaus Bremer, joka 
monien muiden moottoritoimitta-
jien lailla on tuohtunut kattonope-
uksien tulosta Suomeen. Tavaila 
muistutti lohduttomasta tieliiken-
neonnettomuustilastosta vuodelta 
1969:

Autot 354              
Moottoripyörät 28                
Mopoilijat 102              
Pyöräilijät 100              
Jalankulkijat  336               

    -----------------------------------
Yhteensä 920

Vuonna 1972 tieliikenteessä oli 
reippaasti yli 1000 kuollutta ja 
autokanta alle miljoona, nykyään 
yli 3 miljoonaa. Vuonna 2017 kuol-
leita yhteensä 226, joista 15 polku-
pyöräilijää ja 26 jalankulkijaa.
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Enemmistö järjesti 17. päivänä 
toukokuuta 1974 koko päivän kes-
täneen jalankulkutapahtuman, jos-
sa äskettäin kuollut, liikenneohjel-
mistaan tunnettu toimittaja Esko 
Riihelä juonsi. Kolmella Sepällä 
sellotaiteilija Karoly Garam esit-
ti M. A. Nummisen säveltämän ja 
sanoittaman laulun ”Autoton kes-
kusta”.

Paikallisia yhdistyksiä

Turun miljööpoliittinen yhdistys 
Enemmistö ry:n lisäksi Lauttasaa-
ressa toimi tuolloin melkoinen 140 
jäsenen ryhmittymä.  Vuonna 1974 
perustettiin myöskin Järvenpäähän 
ryhmä sekä Lahdessa Päijät-Hä-

meen Enemmistö ry.
Lehti alkoi vuosikymmenen jäl-

kipuoliskolla laihtua, kunnes pu-
heenjohtaja Mirja Kahilainen (k. 
2014) toimitti yksinään komean  
yli 50-sivuisen 10-vuotisjulkaisun.

Raamatun seitsemän lihavaa ja 
seitsemän laihaa konkretisoituivat. 
Vuosina 1971-1977 lehdet olivat 
näyttäviä ja vuodet 1979 – 1985 
surkeita läpysköjä.

HePo syntyy

1/1981:ssa on pitkä lista yhdistyk-
sen pyöräretkistä. Toukokuun alus-
ta pitkälle syyskuuhun järjestettiin 
viikoittain pääkaupunkiseudulla 
reissuja, joissa yleensä oli kym-

meniä fillaristeja. Enemmistöläiset 
perustivat 20. 10. 1981 Säätytalol-
la nykyisen Helsingin Polkupyö-
räilijät ry:n, joka on edelleenkin 
todella aktiivinen yhdistys.

Seuraavana vuonna 30. 11. An-
nantalolla keskusteltiin jopa yh-
distyksen lakkauttamisesta, mutta 
eteenpäin kituutettiin.

Vuonna 1986 tämän tarinan kir-
joittaja päätti kerrankin näyttää ja 
toimitti kiiltäväkansisen numeron 
(A4), jonka painos oli kerrassaan 
3000 kpl. Kannen raflaava kuva on 
lainattu saksalaisesta aikakausleh-
destä. Siinä hampurilaiset jalan-
kulkijat liimailevat jalkakäytävälle 
pysäköityyn autoon tarroja joissa 
lukee: ”Älkää pysäköikö meidän 
teillemme.” Suuren painoksen 
vuoksi jaoin lopulta lehtiä lähiju-
nien hattuhyllyillekin.

Yhdistys tilasi ”Olet pysäköinyt 
väärin” -tarroja, joita se myi oma-
kustannushintaan. Jopa Kaunialan 
sotavammasairaala tilasi niitä!

Lehtiä ja juhlia

Seuraavana vuonna alkoi kym-
menvuotiskausi, jolloin pienem-
mät (A5) lehdet alkoivat jälleen 
näyttää ryhdikkäiltä ja innosta-
vammilta. 8. 10. 1988 juhlittiin 
yhdistyksen 20-vuotista taivalta 
Vanhalla laihialaisella. Olimme 
nimittäin vuokranneet 50-luvun 
ratikan, jossa Jussi Raittinen ki-
taroineen toi stadilaista tunnelmaa.

Lehdissämme oli monet vuo-
det seikkailut sarjakuvahahmo 
Herra Jalkanen. Olimme saaneet 
taiteilija Jorma Tiittaselta (1929-
2017) luvan vapaasti lainata hänen 
oivaltavia kuviaan. Lottovoitto 
saatiin lehden numeroon 2/1989, 
kun varapuheenjohtaja Tuomas 
Mänttäri aloitti Väinö Puoshaka 
-sarjakuvansa. Heti alusta alkaen 
kansikuva ja 9-ruutuinen keskiau-
keama kevensivät julkaisujamme.

1990-luvun ensimmäinen lehti 
hauskuutti tosikertomuksilla va-

Kansan Arkistossa olevat Enemmistö-lehden numerot kertovat ajasta, 
tekijöistä ja painotekniikasta. Vuoden 1973 leikkaa-liimaa-lehti.
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hinkoilmoituslomakkeista.

– Olin ajanut yhtäjaksoisesti 
40 vuotta, kun nukahdin rattiin 
ja jouduin onnettomuuteen.

– Näin hitaasti liikkuvan, su-
rullisen vanhan herrasmiehen, 
kun hän pompahti autoni ka-
tolta.

– Jalankulkija osui minuun 
ja meni autoni alle.

– Lensin autostani kun se jät-
ti tien. Minut löysi ojasta pari 
eksynyttä lehmää.

Ajan hermolla

Johtokunnan jäsen, ilmastotut-
kija Kimmo Ruosteenoja va-
roitteli 3/1992 voimistuvasta 
kasvihuoneilmiöstä:”Pahimmassa 
tapauksessa jopa sadat miljoonat 
ihmiset pyrkisivät pois näiltä alu-
eilta. Mikään toinen maa ei taatus-
ti ottaisi vapaaehtoisesti vastaan 
moisia ihmismääriä; poliittinen 
tasapaino ja maailmanrauhan säi-
lyminen olisi siis jokseenkin var-
masti koetuksella.”

Lähes käsivälitteinen 
neuvottelu

Vuosien saatossa johtokunnan 
yhteinen ikä nousi ja nousi. Siksi 
päätimme vielä   kerran tempais-
ta laittamalla paperiviestejä esim. 
Espan puistoon pysäköityihin au-
toihin. Kävely-Roballa laitoimme 
tällaisen tekstillä: Ajaja jos on lor-
vi, autokin on täysi torvi.  2/1994:n 
jutussa ”Enemmistön radikaalisii-
pi iski” on seuraava kuvaus:

”Keskelle tätä kävelykatua  oli 
pysäköity vauhdikkaannäköinen 
punainen Porsche, jonka iskulaus-
ehditsimme. Työn juuri valmistut-
tua paikalle ilmestyi noin 110 kg:n 
sarjassa otteleva kyrmyniskainen 
korsto, joka osoittautui vauhtihir-
viön omistajaksi. 

Tyynnyttelystämme huolimatta 

hän olisi tahtonut käydä keskus-
telua autonsa pysäköintiongel-
mista jossakin takapihan puolella, 
ilmeisesti käsivälitteisesti. Hän 
tarttui yhden ryhmämme jäsenen 
kurkkuun ja halusi väen väkisin 
syöttää tälle mainitun julisteen. 
Vasta muun joukon ilmaannuttua 
paikalle todistajiksi voitiin tämän 
huonosti sulavan välipalan nautti-
misesta luopua.”

Akateeminen kirjakauppa alkoi  
myydä Enemmistö -lehteä sään-
nöllisesti vuonna 1995.

Seuraavana vuonna Liikenne-
ministeriön erikoistutkija Anders 
Tallqvist oli kevätkokouksessa 
alustamassa aiheesta ”Suomalai-
nen liikennepolitiikka – kenen eh-
doilla, mihin suuntaan”.  Hän antoi 
yhdistykselle suurehkon tukisum-
man, jotta julkaisisimme tuhdim-
man lehden.  Olli Orkoneva ja 
Tuomas Mänttäri kävivät tuen voi-
min tutustumassa Ruotsin liiken-
neministeriön ns. Nollavisioon (ei 
yhtään liikennekuolemaa) sekä tu-
tustumassa pehmeämpää liikenne-
politiikkaa ajavaan Huomaavaiset 
autoilijat -yhdistykseen. Näin syn-
tyi 28-sivuinen 1/1997, jossa on 
Andersin ”Paluu 60-luvun politiik-
kaan” jäähyväiskirjoitus päättyen 
sanoihin Carpe diem! Adjö, farväl.  
Tallqvist kuoli saman vuoden ke-
sällä 24. 7. 1997.

Vuosikymmenen lopussa lehti 
ilmestyi värillisen julisteen muo-
dossa: 

Päivä ilman autoa 
Kaupunki ihmisille.

Enemmistö nettiin  

Kalle Sorainen rakensi yhdis-
tyksen nettisivut jo vuonna 1998, 
mutta ne alkoivat Kallen myö-
tä varsinaisesti kukoistaa uudel-
la vuosituhannella. 2007 Risto 
Larjavaara aloitti bloginsa ja 
parhaimmillaan niitä oli yli 50 
vuodessa. Homma jatkui edelleen 

hidastuneena. Joukossa on tieten-
kin muidenkin juttuja. Kaikki löy-
tyvät kuitenkin nettisivuiltamme.

1/2002 kannessa komeili Miina 
Äkkijyrkän ”peltilehmä”. Olin 
tätä numeroa tiputtamassa hänen 
postilaatikkoonsa Uutelassa. Hän 
sattui paikalle, vaati ensin teki-
jänoikeuskorvausta mutta hetken 
lauhduttuaan kutsui minut kuiten-
kin kahville!

2/2005 kannessa oli leikkipuis-
tokilpuri Espalla Autottoman päi-
vän kunniaksi. Heti sen takana 
näkyi oikea urheiluauto. Teksti 
kuvan alla: ”Autottomana päivänä 
tyhMäkäynnillä Espalla.

40-vuotislehti oli ymmärrettä-
västi tavallista juhlavampi. Se oli 
järjestyksessään tasan sadas la-
jissaan.  Siinä oli Eugen Parka-
tin monisivuinen muistelo Turun 
Enemmistöstä. Vuosijuhla pidettiin 
ravintola Fannyssa Sinebrychof-
finpuiston reunalla. Osallistujat 
saivat pois lähtiessään mukaansa 
kukkaruukun. Portilla puistoon oli 
koko ajan uljas ruukkumuodostel-
ma vertauskuvallisesti estämässä 
harhautuvia autoja.

Johtokunta Virossa

Vuoden 2014 ensimmäisessä nu-
merossa Enemmistön johtokun-
nan pitkäaikainen perusnelikko eli 
Matti Kosola, Risto Larjavaara, 
Tuomas Mänttäri ja Olli Orkoneva 
vierailivat Virossa. 

Nopeasti kehittynyt Viro oli 
meidänkin kannaltamme ajankoh-
tainen, sillä Tallinna oli siirtynyt 
ilmaiseen joukkoliikenteen vuoden 
2013 alussa ja entisten lähes romu-
tuskuntoisten rautateiden tilalle 
oli saatu pitkälti EU-rahoituksella 
uudet radat ja huipumodernit Flirt-
lähijunat. Siitä julkaistiin Ollin ja 
Tuomaan matkakertomukset rin-
nakkain! Se taisi olla ensimmäinen 
koko toimivan johtokunnan ulko-
maanmatka kautta aikojen. Aikoi-
naan 1970-luvulla enemmistöläi-
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Risto Larjavaara

1960-luku oli yhteiskunnallisen aktivismin kulta-
aikaa. Heti 70-luvun alusta puoluepolitisoituminen 
alkoi vahvistua. Edellisen vuosikymmenen alku-
puolella ensimmäinen niin sanotuista yhden asian 
liikkeistä oli vuonna 1963 perustettu rauhanjärjestö 
Sadankomitea. 1966 perustettiin Yhdistys 9 aja-
maan sukupuolten tasa-arvoa, 1967 Marraskuun 
liike ajamaan vähäosaisten, alkoholistien ja asun-
nottomien asiaa ja seuraavana vuonna Krim paran-
tamaan vankien asemaa.

1969 syntyi SEXPO  eli seksuaalipoliittinen yh-
distys. 

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:kin 
lasketaan samoihin yhden asian liikkeisiin. Tärkeä 
osa oli tietysti oli varoittaa yksityisautoilun kasvun 
räjähdysmaisen kasvun aiheuttamista vaaroista. 
Sen takia keskeinen asia oli laajemmin yhdyskun-
tasuunnittelu ja ennenkaikkea kaupunkisuunnittelu. 
Näin jälkeenpäin ilmastomuutoksen näkökulmasta 
Enemmistö oli paljon enemmän kuin vain yhtä asi-
aa ajava yhdistys.

1960-luvun jälkipuoliskolla kustantajat innos-
tuivat julkaisemaan pehmeäkantisia pamfletteja 
eli ohuehkoja mielipidekirjoja. Tunnetuin sarjoista 
oli Tammen Huutomerkki-sarja. Pääasiassa Enem-

mistön johtokunnan jäsenten artikkeleita sisältänyt 
”Alas auton pakkovalta” (1969) sisälsi paljon tietoa 
ilman saastumisesta. Siihenaikaan lyijy oli itses-
täänselvä bensiinin lisäaine. Leena Maunula sanoo 
luvussa ”Yksityisautolla joukkohautaan”:

   Sekoittamalla lyijyä bensiiniin on luotu olosuh-
teet, joissa vesihöyry tiivistyy sateeksi aikaisemmin 
kuin se muuten tekisi. Seurauksena voidaan odot-
taa suuria ilmastollisia muutoksia: jatkuvaa sadetta 
rannikoilla ja kuivuutta mantereiden sisäosissa.

Jukka Pakkasen toimittamassa ”Minne kukat ka-
donneet” (1969) Enemmistön perustajajäsen Rai-
ner Nordberg toteaa kappaleessa  ”Elämme kaasu-
kammiossa”:

  Jos auton tappavaa vaikutusta voi verrata pom-
miin, niin ihmisten myrkyttämistä autojen pako-
kaasuilla voi sitten jo verrata biologiseen sodan-
käyntiin: pakokaasut eivät tapa hetkessä, mutta 
niiden kumulatiivinen vaikutus saattaa olla sitä 
vaarallisempi.

Tästä on kysymys -kirjasarjassa Tellervo Ahtola 
omisti kokonaisen luvun Enemmistölle pamfletissa 
”Punainen sulkuviiva” (1973). Erityisesti ”Enem-
mistö r.y:n pääideologin, valt.kand. Pekka Tavailan 
”kirjoitukset kattonopeuksien puolesta ärsyttivät”. 
Viimeisen luvun otsikko onkin jo lähes henkeäsal-
paava: ”Tästäkö alkaa vallankumous?” n

set pyöräilijät tekivät useampiakin 
reissuja ulkomaille.

Vuonna 2016 ilmestyi lehtemme 
ensi kertaa väreissä ja kakkosnu-
mero sähköisenä versiona.

Tämä 50-vuotisjuhlalehtemme 
päättänee pitkälti toistasataa nu-
meroa ilmestyneen sarjamme. Se 
siis jäänee viimeiseksi paperileh-
deksi.

Uusi, sähköinen maailma

Miksi paperilehti loppuu? Maail-
ma on muuttunut sähköisemmäk-
si ja käytännössä kaikki pystyvät 
nykyään lukemaan myös sähköisiä 
julkaisuja. 

Postimerkit ovat kallistuneet 
ja totuuden nimessä jäsenmää-

rä on hitaasti supistunut vuodesta 
toiseen, 1970-luvun alkuvuosina 
se oli yli 4000. Ajatelkaa sitä tal-
kootöiden määrää, kun tuollainen 
määrä tarroitettiin alkeellisesti. 
Kansan Arkistossa ovat nuo jä-
senkorttilaatikot, kaikki lehdet ja 
muukin yhdistyksemme arkisto on 
turvassa tulevien vuosikymmenien 
tutkijoita varten. 

Olimme näin ilmastomuutoksen 
aikoina varhaisia edelläkävijöitä ja 
totuuden torvia joskus vähän tosik-
komaisestikin!

Toivottavasti saamme vanhem-
mat vuosikerrat joskus toimitettua 
nettisivuillemme! n

Kirjoittaja ei ole koskaan 
omistanut autoa

Yhden asian liikkeet

Kalle Sorainen vei Enemmistön 
nettiin käynnistämällä yhdistyksen 
nettisivut ja kehittämällä niitä.
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Olli Orkoneva

Huomaan, että oma his-
toriani Enemmistö ry:n 
kanssa kertoo yhtä paljon 
aikojen muuttumisesta 
kuin yksittäisistä tapah-
tumista. On ilahduttavaa, 
että se muutos on ollut 
pääasiassa myönteistä. 
Vuosikymmeniä kestänyt 
tarina alkaa 1980-luvun 
alusta.

Liityin Enemmistö ry:hyn vuosi-
en 1982-84 paikkeilla. Olin ollut 
opiskelijana mukana Akateemisen 
Liberaaliyhdistyksen toiminnassa, 
minkä toiminnan jatkaminen tun-
tui tarkoituksettomalta Liberaali-
sen Kansanpuolueen liityttyä Kes-
kustapuolueen jäsenjärjestöksi. 
Seurasin jonkin ajan kuluttua Tuo-
mas Mänttärin jälkiä, ja liityim-
me molemmat ruotsinkieliseen Li-
beralt Forumiin.

Vaikuteita pamfleteista

Liikennepolitiikka oli kuitenkin 
alkanut kiinnostaa jo aikaisemmin. 
Olin lukenut molempien vastapoo-
lien pamfletit, jotka olivat Enem-
mistön ja Leena Maunulan toi-
mittaman “Alas auton pakkovalta” 
sekä Uuden Suomen toimittajan 
Tellervo Ahtolan “Punainen sul-
kuviiva”. 

Enemmistön kirjanen oli aina 
uutta etsivälle ihmiselle mielen-
kiintoinen, mutta varsinaisesti 
vasta Ahtolan kirjanen tolkutto-
muudessaan asemoi minut enem-
mistöläiseksi. Kun hän leimasi 
joukkoliikenteen ja pihakatujen 
kannattamisen pyrkimykseksi ku-
mota koko yhteiskuntajärjestys, 
se oli ja on mielestäni sellaista 

suhteellisuudentajun puutetta, että 
siihen oli reagoitava – varsinkin 
kun nuo käsitykset osoittautuivat 
silloin melko yleisiksi sekä poliit-
tisessa oikeistossa että julkisissa 
keskusteluissakin.

Melko pian kypsyminen selvästi 
paikkaansa pitämättömiin väittei-
siin ja tutustuminen uuteen liiken-
netekniikkaan ja liikennesuunnit-
telun ajatuksiin johti siihen, että 
otin yhteyttä Enemmistön silloi-
seen puheenjohtajaan, Päivi Hal-
lamaa-Tupiin, ja saman tien seu-
raavaan yhdistyksen kokoukseen.

Tulin jäseneksi hyvään aikaan. 
Kokouksen esityslistalla oli nimit-
täin – provosoivasti – yhdistyksen 
lakkauttaminen, koska aktiivijäse-
net jäivät hiljalleen pois toiminnas-
ta, eikä uusia juuri tullut. Tämä sai 
muutaman uuden ihmisen liikkeel-
le ja lakkauttamisesta luovuttiin. 
Astuin remmiin puheenjohtajaksi 
jo seuraavana vuonna, kun Päivi 
Hallamaa-Tupi jäi pois toiminnas-
ta mentyään naimisiin ja muutettu-
aan pois pääkaupunkiseudulta.

Takana uskollinen 
jäsenistö

Yhdistyksen toiminta oli tuohon 
aikaan paljolti samaa kuin myö-
hemminkin: lehden julkaisemista, 
lausuntojen antamista ja pienak-
tiviteetteja. Oli hienoa nähdä, mi-
ten tärkeänä vanhat jäsenet pitivät 
yhdistyksen toiminnan jatkumista. 
Kannustusta tuli eri kanavia pitkin 
jo ennen internetin aikaa, ja jäsen-
maksu maksettiin uskollisesti vuo-
desta toiseen. Vanhaa jäsenistöä 
oli laidasta laitaan vasemmistosta 
liberaaleihin, myöhemmin myös 
paljon vihreitä, mutta kuten oli asi-
an laita alusta alkaen, mukana oli 
sitoutumattomia ja myöskin ko-

koomuspoliitikkoja, joille liiken-
nepolitiikka ei ollut puoluepoliitti-
nen kysymys. 

Liikennepolitiikka 
erilleen puoluekannoista

He olivat aikaansa edellä, sillä ny-
kyään puoluekanta ei määrää lii-
kennepoliittisia kantoja niinkään 
paljon kuin esimerkiksi ikä tai 
asuinpaikka. Puolue- ja liikenne-
poliittisten kantojen eriytyminen 
ajoittuu mielestäni Neuvostoliiton 
hajoamisen aikoihin. Sen jälkeen 
liikennepoliittisista kannoista on 
yhä enemmän tullut henkilökoh-
taisia, eikä esimerkiksi kaupunki-
joukkoliikenteen tai pihakatujen 
kannattajaa ole edes voitu leimata 
kommunistiksi.

Tilanne on muuttunut perusteel-
lisemmin kuin uskoisikaan. Esi-
merkiksi 1990-luvulla osallistuin 
Liikenneturvan jäsenjärjestöjen 
kokoukseen, ja siellä sain huoma-
ta, että jalankulkijoiden ja jouk-
koliikenteen asian ajajaa pidettiin 
kiusankappaleena. Kun esitin au-
tomaattista nopeusvalvontaa on-
nettomuusherkimmille alueille, 
esitys yksinkertaisesti vaiettiin 
kuoliaaksi, vaikka kokouksen jäl-
keen sainkin kuulla, että ehdotus 
oli perusteiltaan hyvä, ja sitä olisi 
voinut kannattaa. Onnistuimme 
kuitenkin saamaan Liikenneturvan 
hallitukseen suojattoman liiken-
teen edustajaksi Työväen Liikun-
taliiton edustajan. Tämäkin pieni 
edustus herätti jälkikäteen närää, 
sillä se oli pois joltakin perinteisel-
tä mottoriliikenteen pienryhmältä. 

Olin myöhemmin mukana Lii-
kenneturvassa 2010-luvulla, ja ta-
pahtunut muutos on ollut parissa-
kymmenessä vuodessa suuri. Sekä 
ympäristöasiat että kevyt liikenne 

Enemmistö – aikansa lapsi
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otetaan siellä nykyään tosissaan.
Asenteiden muutos näkyy kui-

tenkin selvimmin Helsingin uu-
sissa liikennesuunnitelmissa. Ja-
lankulkukeskustaa toki ajettiin 
takavuosinakin, mutta tuki, jonka 
se, kevytliikenne sekä varsinkin 
kaupunkibulevardit ovat saaneet, 
tuntui silloin mahdottomalta saa-
vuttaa. Ne ovat nyt kaikki liiken-
nesuunnittelun valtavirtaa, jota 
yhä harvemmin kyseenalaistetaan 
toden teolla. 

Erään naispoliitikon 1980-luvun 
lopulla tekemä ehdotus ratkaista 
keskustan liikenneongelmat pa-
lauttamalla jalkakäytävät kapeiksi 
rakennuksia ympäröiviksi renku-
loiksi olisi nykyään yksinkertai-
sesti mahdoton.

Vaikuttamisen rakenteet 
muuttuvat

Tulevaisuus on täynnä mielenkiin-
toisia mahdollisuuksia. Vanhojen 
herrojen klubiksi muuttunut Enem-
mistö on aikansa lapsi, eikä luul-
tavasti ole enää mukana vaikutta-
massa siihen. Jos sitä haluttaisiin, 
olisi luovuttava vanhasta yhdistys-
rakenteesta, perustettava lehden 
tilalle aktiivinen Facebook-ryhmä, 
hallituksen tilalle aktiivien toimin-
taryhmä ja jäsenmaksua maksavan 
jäsenistön tilalla olisi esimerkiksi 
Facebookin kautta tavoitteita tule-
maan ilmoittautuneita. Tätä tuskin 
tullaan näkemään, sillä juuri näin 
toimii jo nyt esimerkiksi Lisää 
kaupunkia Helsinkiin -ryhmä sekä 
muutama muu vastaava.

Liikenne muuttuu 
– pian ja paljon

Liikenteessä tulemme näkemään 
varsinaisen mullistuksen, kun au-
tonomiset autot alkavat hallita 
katuja, tapahtuipa se sitten 20 tai 
40 vuoden kuluttua. Se merkitsee 
liikkumisen vapautta ilman omaa 
autoa tai ajokorttia ja aivan uu-

denlaista jakeluliikennettä. Kau-
pungeissa pihoja ja kadunvarsia 
valtaavat autorivit poistuvat ja an-
tavat tilaa muulle elämälle, mutta 
joukkoliikenteen tarve ei poistu, 
koska kaupunkitila on rajallis-
ta. On kuitenkin mahdollista, että 
muutoksella on suurin vaikutus 
haja-asutusalueilla, joilla palvelu-
jen saatavuus suorastaan räjähtää. 
Ken elää, se näkee.

Haasteista suuri osa on aivan uu-
sia, koska ne asiat, joita aikanaan 
tavoittelimme, ovat muuttuneet ra-
dikalismista käytännön todellisuu-
deksi. Sain tästä muistutuksen, kun 
soitin tämän jutun puitteissa ensti-
selle puheenjohtajallemme Päivi 
Hallamaa-Tupille.

Päivi oli nimittäin juuri tulos-
sa asukastilaisuudesta, jossa kä-
siteltiin Kokemäen Teljänkadun 
asukasviihtyvyyttä. Hän piti lu-
paavana projektina myös Italias-
ta lähtöisin olevaa “Citta Slow” 
-liikettä, joka korostaa ja kehittää 
pikkukaupunkien ansioita elinym-
päristönä, vastapainona sille, että 
väki muuttaa kasvukeskuksiin. 
Suomessa tähän lienee ainoana 
tarttunut Kristiinankaupunki. n

Enemmistön puheen-
johtajat 1968 – 2018

1968-1969 Asko Salokorpi
1970 Pekka Tavaila
1971 Ville Komsi
1972 Jouko Varjonen
1973 Mikko Järvi
1974 Harri Halsti
1975 Marja Nick
1976 Tuomas Aarnio
1977-1978 Mirja Kahilainen
1979 Tauno Pelkonen
1980 Antti 
 Lehtosaarni
1981-1982 Kaija Oinonen
1983-1984 Päivi Hallamaa
1985-1988 Olli Orkoneva
1989-1990 Mirja Kahilainen
1991-1995 Tuomas Mänttäri
1996-2015 Risto Larjavaara
2016- Mika Välipirtti
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Tuomas Mänttäri
 

Se oli vuonna 1982, ku mä tulin mukaan Enem-
mistöön. Mä muistan ton vuoden selvästi, ku 
mulla oli sillon se solidarnosc-merkki takin rinta-
pielessä Puolan sotilasjunttaa vastaan. Fleda valu 
tietty pitkälle olkapäille, vaikka olinki jo alottanu 
perinteikkäässä oikiksessa.

Orkonevan Olli oli tuttu nuorliberaalikuvioista 
ja se mut tänne Enemmistöön houkutteli. Vihreitä 
ei vielä ollu ees keksitty. No joo, mullehan enem-
mistöläisyys sopi luontevasti, ku en ollu koskaan 
kiinnostunu autoista. Kaupunkiasujallehan ne on 
enempi maanvaiva. Eli ei pitäny luopuu mistään 
mukavuuksista periaatteittensa vuoks ja samalla 
pääs sitte parantaan maailmaa. Sitähän tää enem-
mistötouhu on. Ollaan oltu aina parikyt vuotta ai-
kaamme edellä ja vähitellen monet meijän ajamat 
jutut on sitte toteutunukki. Kävelykadut, fillari-
väylät ym. ym. Koko asenneilmasto on kehitty-
ny meijän suuntaan. Mutta kyl duunia silti vielä 
riittää.

Mitä me tehtiinkään sillon 80- ja 90-luvuil-
la? Munhan se pitäs muistaa. Olinhan mä pitkään 
puheenjohtajanaki ennenku valtikka siirty Risto 
”Kim il” Larjavaaralle. No, paljon enempi Risto 
on tähän panostanu, ku mä ite ees sillon aikanaan. 
Risto on musta se Enemmistön sielu, jos niin vois 
luonnehtii.

Mut siis toi mun pj-aika? Aika tiheesti kokoon-
nuttii yhes katutason kerhotilas Rööperissä. Meit 
oli sellane kymmenkunta tyypin ydinaktivistipo-
rukka. Välil oltiin Kahilaisen Mirkun luona La-
russa ja aina oli hyvät pitoherkut pöydäs. Joskus 
2000-luvun alkupuolel tuntu vähä ku aika olis 
pysähtyny. Aina kevät ja syksy avattii tapaamisel 
Mirkun luona. Vuodet vieri eikä kukaan vanhen-
tunu. 

Jossain vaihees huomattiin, et Mirkun luukku 
alko mennä vähä siivottomaan kuntoon. Jääkaap-
pi umpijääs ym. ja Mirkun into hiipu. No sitte-
hän se siirtyki palvelutaloon. Käytiin Riston kans 
moikkaamassa ja kauheesti Mirkku tykkäs hala-
ta. Kyl se meijät muisti. Ku seuraavan kerran piti 
mennä, ni se oliki kuollu. Aika ei ollukkaa pysäh-

tyny, vaan pienen viiveen jälkeen otti sitte omansa 
pikasesti. Mirkun hautajaisis pidettii tietysti puhe 
ja muisteltii Mirkun enemmistöurotekoi. Ehkä se 
oli ylläri niille sen kaukasille sukulaisille. Sillähä 
ei ollu lapsii.

Noni, taas eksyttiin teemasta. Siis mitä muu-
ta duunattiin viime vuossadan lopul? Kyllähän se 
meijän lehtiki ilmesty sillon neljä kertaa vuodes. 
Aateltii hakee lehdistötukeeki, mut se sitte jäi. 
Olihan siinä aika duuni. Muutama kunnon miek-
kariki järjestettiin. Ei niissä väkee ollu yhtä paljo 
ku sillo 60 - 70- lukujen vaihteessa, ku jäsenmää-
rät oli huipussa. Niitähä ne konkarit välillä muis-
teli. Mut kyl me Mansku täytettiin. Siis ku marssi-
jat oli rivissä, eikä jonossa. Ainaki tien leveydeltä 
mentiin, varmaan ton kävelykeskustan puolesta. 
Pikkuhiljaa huomattii, et ehkä noi miekkarihom-
mat vois jättää nuoremmille. Niitähä parveili esi-
merkiks Jalkaliitos ja Maan ystävis samoi teemoi 
edistämässä.

Kaarojen päällähä me ei hypitty, vaik sellane 
mielikuva joillain muilla meist oli. Se tais liittyy 
johonki romuautoperformanssiin villil seitkyt-
luvul. No, yhes vaihees kyl kierrettii laittamassa 
”Olet pysäköinyt väärin” -tarroi jalkakäytävät 
tukkivii autoihi. Vähä kuumottavii tilanteit tuli 
välil vastaan ja pikkuhiljaa katottii paremmaks 
jättää seki touhu radikaalimmeille kettutytöille 
sun muille.

Meil oli sitä kuivakkaampaa vaikuttamisduu-
nii, niinku lausuntojen kirjottamista Hesan viran-
omasille eri projekteist. Aika stadikeskeistä mei-
jän toiminta oli jo sillon. Toki lehessä kirjoteltii 
Kuopion pintametrosta, Turun taudista ja muista. 
Mut täällähä se ydinporukka majaili ku Turun ja 
Lahen omat Enemmistöt oli hiipunu jo ennen mun 
tuloo.

Yks perinne on säilyny kaikki nää vuodet. Aina 
keväsin ja syksysin ollaan järkätty yleisötilaisuus 
vuoskokokouksen yhteydes jostai liikennetee-
mast. Niis on käytetty melkeen kaikki keskeset 
virkamiehet, poliitikot sun muut liikennevaikutta-
jat. Useemmin toki meijän näkökantojen ymmär-
täjii, mut välillä ihan toiselta laidaltaki dialogin 

Mun Enemmistö
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syventämiseks. Jess, 
vaikuttavii häppenin-
kei.

Olis tietty kiva, et 
vähä useempi ulko-
puolinenki olis niihin 
osunu. Hesa on kyl-
lästetty kiinnostavil 
kekkereil ja kaikille toi 
liikennepolitiikka ei sit 
kuitenkaa oo se kaik-
kein innostavin tapa 
illanviettoon.

Vuosien vie-
ries omat lapset on 
syntyny, kasvanu ja 
tullu aikuisiks, duu-

Kevät 1971 Metropäällikkö Unto Valtanen
Syksy 1973 Liikenneministeri Pekka Tarjanne
Kevät 1977 VR:n taloussuunnittelupääll. Vakkinen
Syksy 1977 Liikennemin:n tutkija Jussi Sauna-Aho
Kevät 1982 Liikenneturvan tied.pääll. Pekka Saarnio
Kevät 1984 Ville Komsi, Markku Salusjärvi, Osmo 

Soininvaara
Kevät 1985 Helsingin liikenneltk:n pj. Auri Häkkinen
Syksy 1985 HKL:n liikennepääll. Seppo Vepsäläinen
Kevät 1986 Hels.kaup. Johtava ympäristöntarkastaja 

Camilla von Bonsdorff
Syksy 1987 Hels.kaup.suunn.viraston jaospäällikkö 

Timo Myllymäki
Kevät 1990 Kaupunkisuunn.vir. Olli-Pekka Poutanen
Syksy 1990 Liikennetekniikka Oy:n dipl.ins  

Björn Silfverberg
Syksy 1991 Eduskunnan liik.valiok.jäs. Pirjo Antvuori 

ja Satu Hassi
Kevät 1992 Lääkäri Meri Koivusalo ja toim. Raimo 

Laakia
Kevät 1994 Liikennetutkija Jouko Kaste
Syksy 1994 Liikenneliitto, Harri Ajomaa
Kevät 1995 VR:n kehitysjohtaja Ilkka Pusa
Syksy 1995 Hels.kaup. Pyöräliikennesuunnittelija 

Antero Naskila
Kevät 1996 Liik.min. Erikoistutkija Anders Tallqvist
Kevät 1997 Liik.min. Neuvotteleva virkamies Jorma 

Hakala
Syksy 1997 Liikenneliiton tj. Sisko Kangas
Kevät 1998 Liik.min. Henkilöliik.yksikön päällikkö 

Petri Jalasto
Syksy 1999 Hels. Liikennesuunnittelupäällikkö Olli-

Pekka Poutanen
Kevät 2000 Kaupunkikävely professori Matti Klingen 

kanssa

Syksy 2001 Suomen kuntaliiton erityisasiantuntija 
Timo Sinisalo

Kevät 2003 Liikennesuunnittelun Seuran pj. prof. 
Pekka Rytilä

Kevät 2004 Asko Salokorven kävelyretki Aleksante-
rinkadulle

Syksy 2004 Tutkija Timo Toivonen
Syksy 2005 Helsingin Polkuyöräilijät  ry:n pj.  

Petri Sipilä
Kevät 2006 Liikenneturvan toim.joht. Matti Järvinen
Syksy 2006 Urheilutoimittaja Raimo ”höyry” Häyrinen
Syksy 2007 Ratahallintokeskuksen ylijohtaja Ossi 

Niemimuukko
Syksy 2008 Hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija 

Oras Tynkkynen
Kevät 2009 Hels.kaup. Johtava pysäköinnintarkasta-

ja Otto Kuitunen
Syksy 2009 Hels.kaup. Pyöräliikennesuunnittelija 

Marek Salermo
Kevät 2010 Toimittaja/taksisuhari Olli Orkoneva
Syksy 2010 Ympäristöjärjestö Dodo ry:n pj. Pauliina 

Jalonen
Kevät 2011 Professori Raine Mäntysalo
Syksy 2011 Kaupunkiaktivisti ja HePon vpj. Otso 

Kivekäs
Kevät 2012 Arkkitehti Juha Ilonen
Syksy 2012 Enemmistö ry:stä gradun tehnyt Tero 

Hinttaniemi
Kevät 2013 Hels. Apulaiskaupunginjoht. Pekka Sauri
Kevät 2014 Enemmistön pj. Risto Larjavaara
Syksy 2014 Enemmistön vpj. Tuomas Mänttäri
Kevät 2015 Arkkitehti Olli Hakanen
Syksy 2015  Dipl.ins. Björn Solfverberg
Kevät 2016 YLE:n tekstitv.-toimittaja, tietokirjailija  

Matti Rämö

nit ja harrasteet on vaihtunu, sukulaisii ja ystävii 
kuollu, mutt tää enemmistötouhu on säilyny. Ei-
hän tätä tekis, ellei täst jotain sais. Siis muutaki 
ku vähä hyvää omatuntoo. Ollaanhan me samalla 
frendejä. Ja onha se muuten aika komeeta päästä 
juhlimaa 50-vuotistaivalta. 

Vast äskenhän oli ne 20 v. bailut, ku mä olin 
just tutustunu Ilonaan ja se piteli sitä Enemmis-
tökylttii meijän juhlaratikan luona Kauppatorilla. 
Se foto on nyt perhealbumis.

Mitä sit tän jälkeen? Varmaan meno muuttuu 
aika digitaaliseks. Sehä on tää nykyajan muotiter-
mi.

Enemmistö vyöryy someen. Uus pol-
vi ottaa ohjat käsiin. Onhan meil johtokunnassaki 
yks alle viiskymppinen nuorisosiiven edustaja. 
Katotaan ny. n

Enemmistön kevät- ja syyskokouksien alustajat
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Matti Kosola

Lapsena pyöräiltiin paljon. Autoja 
oli vähän, mutta mentiin aina ojan 
puolelle, kun ääni kuului. 1960-lu-
vun Helsingissä pyöräily oli jo ai-
van toista. Oli pakko mennä auto-
jen sekaan.

Pyöräilijöitä oli erittäin vähän, 
koska heitä jopa ’köyhinä’ halvek-
sittiin. Sanoinkin aina, että keskus-
tassa pyöräilevät vain piispa Lau-
nis ja minä. Valkoinen taksimersu 
edusti liikenteen valtaa. Niiden 
kanssa taistelin joka risteyksessä, 
missä tulin oikealta. Risteykset 
olivat kaikki ns. normaaleja, yksi-
suuntaisia katuja ei ollut.

Mersun voitti, kun tuli aluk-
si kovaa vauhtia ja polki pienellä 
vaihteella vimmatusti. Jarrutus piti 
olla samalla päällä, mikä onnistui 
käsijarruilla. Viime hetkellä mersu 
antoi periksi ja kuski puhisi au-
tossaan. Minulla oli itselläni auto 
ja ajoin pyörää kuin autoa, on-
han kummassakin kulkuneuvossa 
usein vain yksi ihminen.

Pitkä kehitys

Aloin kehittyä enemmistöläiseksi 
muutettuani lähiöön, pois Helsin-
gistä. Tosin enemmistöläisyyttä oli 
ehkä jo siinä, että vastustin Metsä-
län tietä. Halusin tunnelin, mutta 
valitukseni ei tepsinyt, koska en 
ollut yhdistys. Sitten liityinkin ai-
kanaan Keskuspuiston puolusta-
jiin. Keskuspuisto on mielestäni 
paras mahdollinen hitaan pyöräi-
lyn paikka.

Työmatkani lähiön juna-ase-
malle oli kaamea. Kuorma-autot 
päästelivät pyryssäkin aivan päät-
tömästi. Yksi lapsi kuolikin tällä 
kapealla ja mutkaisella tiellä kuor-
ma-auton alle. Muuton jälkeen asi-
aan puuttuminen unohtui, mutta 
Järvenpäässä tuli ratkaiseva tilan-

ne, joka teki minusta enemmistö-
läisen.

 
Pihatiekyltti

 
Asuin rivitalossa ja olin kahden 
peräkkäisen, pitkän rivitalon isän-
nöitsijä. Pihatien reunassa oli kul-
lekin asunnolle vaja ja jalankulku 
oli vajan nurkalta aivan sokkona 
kapealle tielle. Sitten alueemme 
kulmaan tuli kauppa ja pihatiel-
le naapurialueen autojen ruuhka, 
koska ostosmatka lyheni huomat-
tavasti.

Asukkaat järkyttyivät, kun lap-
sia oli usein jäädä auton alle. Oma 
poikani pelastui täpärästi, kun 
juoksi vajan nurkalta. Auto aihe-
utti onneksi vain pienen kolhun. 
Pihakatu -merkki oli tulossa Suo-
meen ja vaadimme sitä kaupungil-
ta. Ryhdyimme myös hidastamaan 
läpiajoa esim. panemalla polku-

pyöriä telineeseen pihatielle.

Polkupyörä ikkunan läpi

Tilanne kiristyi. Jotkut autot ajoi-
vat kujalla sumeilematta liki 50 
km/h. Vastakkaisella puolella auto-
katoksen takana asunut huoltoase-
man omistaja heitti pyöräni myö-
hään illalla olohuoneen ikkunaan, 
Automme olivat siellä vierekkäin 
ja sieltä pääsi suoraan päätielle.

Otin silloin yhteyttä Enemmistö 
ry:n hallitukseen. Minut valittiin 
varapuheenjohtajaksi, Mirja Kahi-
laiselle onneksi hävisin äänestyk-
sessä vaalipuheittemme jälkeen. 
Mirja teki sitten vuosikymmenien 
mahtavan työn, mihin ainakaan 
minä en olisi pystynyt.

Kaupunki vei puomit

Tunteet kuumenivat pihatiellä ja 

Liikennekin on valtapolitiikkaa

Tämän jutun kirjoittaja Matti sekä Kaija Kosola vasta käyttöön otetulla 
Kalasataman ja Mustikkamaan välisellä sillalla. 
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asukkaat pystyttivät rivitalojen 
väliin puomin. En omasta puoles-
tani edes yrittänyt hillitä raivoisia 
äitejä. Olin työnantajan edustaja 
kahinassa ja urani alkoi taas ker-
ran kärsiä tilanteesta. Seuraavana 
yönä painavat puomit hävisivät ja 
selvisi, että kaupunki oli vienyt ne 
kuorma-autolla. 

Kaverini kanssa teimme heti 
rikosilmoituksen varkaudesta, 
mutta kaupunki ei suostunut edes 
keskustelemaan asiasta. Iltaleh-
det saivat kuitenkin vihiä kiistasta 
ja toimittaja teki asiallisen jutun. 
Sen sijaan paikallinen sanomaleh-
ti  Keski-Uusimaa oli täysin meitä 
vastaan ja pilkkasi palstoillaan ru-
nomuodossa Vihtori Kosolan jäl-
keläisen liikennekapinaa.

Osasto Järvenpäähän

Asemasota jatkui ja järjestin Jär-
venpään osaston ensimmäisen 
kokouksen ravintolan kabinetissa. 
Paikalle tuli lähes 20 ihmistä ja 
toimintalinjaus koski lähinnä pyö-
rien vartiointia asemalla. Nimittäin 
pyöriä vietiin kymmeniä kerralla 
ja niiden runkojen paloja löytyi 
Järvenpään metsistä, kun kalleim-
mat osat oli irrotettu. 

Poliisi ei ehtinyt pyörävarkauk-
sia tutkia. Kun ravintolan omistaja 
tajusi kenen kokous oli, hän puhi-
si äänekkäästi ja olisi kieltäytynyt 
tilavarauksestamme, jos olisi tien-
nyt, että ’auton potkijat’ tulevat 
kylään.

Liikenne väheni onneksi vähi-
tellen kujalla, vaikka pihakatu-
merkkiä sinne ei kuulunutkaan. 
Muutin – kiitos ahkeran head hun-
terin – uuteen työpaikkaan ja tässä 
uudessa pyöräilykaupungissa au-
toja ei tarvinnut pelätä. Päin vas-
toin, kun itse ajoin autoa koin jär-
kyttäviä tilanteita pyörien tullessa 
kolmion takaa eteen, tai vilkkaas-
sa risteyksessä pyörät sujahtelivat 
joka suuntaan miten halusivat. 
Pyöräilijän on paljon helpompi ha-

vaita vauhdissakin tilanne, etenkin 
takaviistoon.

 
Yhdyskuntasuunnittelus-
ta uusi teema

 
Palasin taas Helsinkiin ja olin vie-
lä pois uudestaan eläkeikään asti. 
Ilmoittauduin pj. Larjavaaralle ja 
paneudun joukkoliikenteen kehit-
tämiseen ja yhdyskuntasuunnitte-
luun. Toisin sanoen minusta tuli 
tiivistämisen kannattaja.

Helsinki on säteittäinen puoli-
ympyrä, mutta eteläinen ulottu-
vuus puuttuu. Säteittäisten väylien 
varrella on paljon alueita, joissa ei 
ole asuntoja. Pidän niitä tehottomi-
na. Ulkomailla olin oppinut, että 
viheralueiden ja kenttien ympärillä 
on aina kerrostaloja, joiden maise-
maa ne ovat.

Vanhempana tajuaa myös etäi-
syyksien merkityksen. Huomaa 
myös, miten surkea tilanne on 
poikittaisliikenteessä autollakin. 
Tiivistäminen merkitsee hanka-
lampaa ja kalliimpaa auton säi-
lyttämistä, mutta joukkoliikenne 
saa vastaavasti asiakaspohjaa. Jos 
henkilöautojen pendelöintiä saa-
daan hillittyä niin asukkaiden liik-
kuminen helpottuu kaikin tavoin, 
Väylien varren melu ei ole hy-
väksyttävää. Maunulan vatukossa 
ja mustikkametsässä Kontulassa 
melu suorastaan raivostutti. Juuri 
ulkoilualueilla tulisi olla hiljaisinta 
ja ulkoilupaikat pitäisi ollakin sä-
teittäisreittien välissä eikä niiden 
varrella.

Kaupungin kasvaessa tiivistämi-
nen ei auta liikkumisongelmaan, 
vaan on pyrittävä verkostoratkai-
suun. Tiheävuoroiset peruslinjat 
ovat verkon pohja. Järjestely on 
asuntopoliittisesti tehokas eli las-
kee hintoja nopeimmin. Sijainnista 
johtuva ylihinta hinnassa voi las-
kea jopa 2000 euroa neliöltä (pelk-
kä rakentamiskustannus on 1700 e 
neliö).

Koska meluaitoja ei ollut va-

raa tehdä päätettyihin paikkoihin 
(Suomessa niitä on satoja) niin mi-
nusta olisi pitänyt laskea nopeus 
55 km/h:iin. Bulevardisointi tuli 
kuin taivaan lahja enkä olisi ikinä 
uskonut, että autoja kohdeltaisiin 
lopultakin kuten asiaan kuuluu. 
Kehä ykkösellä ja sen sisäpuolel-
la maksiminopeus pitää melun ta-
kia säätää heti tuohon 55km/h:iin 
vaikkei bulevardeja ole vielä ase-
makaavassa.

Autoilijoista on tullut kohteli-
aampia. On vain vaikea tietää ke-
nen kohdalla, sillä hyvin röyhkeitä 
kuskeja riittää edelleen. Nyt myös 
pyöräilijät saavat osansa röyhkeäs-
tä ajotavasta. Pääosan autokoulus-
ta pitäisi kuulua yläasteille, koska 
toveripiiri voi olla paras asenne-
muokkaaja. Ihmisluonnetta on vai-
kea muuttaa, joten kannatan halvan 
valvonnan lisäämistä (tekoäly).

Monilla alueilla on voitu rajoit-
taa autoliikennettä, mutta joskus 
asukkaat saavat kärsiä autoliiken-
teestä kohtuuttomasti. Koko Etelä-
Helsinki on erikoista aluetta, mihin 
saa rämistellä millä savuttavalla 
vehkeellä tahansa. Rekkaliikenne 
piinaa ahtaita katuja autolauttasa-
tamien takia. Myllypurossa vain 
ihmetellään kantakaupungin asuk-
kaiden epäitsekkyyttä ja jatkuvan 
autoruuhkan sietämistä.

 
Nopea ratikka kiireellisin

 
Ratikoiden suhteen on valittu oi-
kea tavoite. Omaraiteiset ratikat 
ovat luonnostaan nopeita, kun au-
tojen tahtiin ei tarvitse mukautua. 

Useimmiten ratikoita häiritsee 
autoliikenne. Sää ei pysäytä nii-
tä. Tiheämpi raideverkko joustaa 
poikkeustilanteissa ja ohjeita voi 
näyttää pysäkeillä. Rengaslinjat 
ahtailla kaduilla voivat olla jopa 
yksisuuntaisia, koska matka-aika 
ei juuri riipu lähtöpysäkistä. Sa-
moin rengasvesibussit lämpimistä 
terminaaleista voivat kiertää saaria 
ja niemiä ympäri vuoden.  n
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Palautetaan, ellei vas-
taanottajaa tavata:
Risto Larjavaara
Furumonkuja 4 F 12
00990 Hki
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