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7-yön risteilyt Välimerellä
ILMAISET

 LAPSIKERHOT!

Finnair Plus jäsen voi ansaita jopa 15 000 pistettä  Välimeren risteilyistä.

7-yön risteilyt Välimerellä

775
EUR/hlö

ALKAEN
Costa Serena ja 
Costa Concordia
Lähdöt Barcelona ja Savona 
Su ja ma10.05-21.11. 
Lapsi alle 12v lisävuoteella 377 EUR/ lapsi
Hinta sisältää risteilyn kaikki ateriat, satama-
maksut, verot, palvelurahat ja lennot meno-paluu

 

sisältäen lennot ja kaikki ateriatsisältäen lennot ja kaikki ateriat

Kuluttajavirasto 12519/08/MjU
Katso kaikki tarjoukset www.atc.fi .  09-3413440 – sales@atc.fi 

Costa Serena ja 
Costa Concordia

Monipuolinen lounasbuffet 
tarjolla ma-pe 10.30 - 13.30 

 Ravintolastamme myös herkulliset 
Antell-Leipomoiden kakut, leivät ja 

leivonnaiset niin juhlaan kuin arkeen!
 Tervetuloa!

www.rudus.fi

Kiven varaan on hyvä rakentaa 
- myös pientalo
Rudukselta saat 
kilpailukykyiseen 
hintaan kaiken, 
mitä pienraken-
tajana tarvitset; 
kiviainekset, 
betonin, perus-
tukset, rungon 
harkot, piha- ja 
aitakivet.
Sekä palvelun, 
joka kestää 
vertailun.

Ympäri Suomea lähelläsi. Tutustu tuotteisiimme netissä ja pyydä tarjous!

Rudukselta myös
kaivot ja tuotteet 
jätevesien käsittelyyn
haja-asutusalueille.

Lehdessä muun muassa:

• Ruoholahden vaalitulokset s. 2
• Ruoholahden uusi pelastusasema s. 6  
• Crusellin sillan liikennöintiuutisia s. 7
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Tämän lehden ilmestyessä ei 
kenellekään enää ole uutinen, 
että vuoden 2011 eduskuntavaa-
lit olivat Suomessa yllätykselli-
set. Tai ainakin hyvin poikkea-
vat verrattuna siihen, mihin 
tässä maassa yleensä on totuttu. 

Jo parin kolmen prosenttiyksikön vaihtelua suun-
taan tai toiseen on yleisesti pidetty ”rökäletappio-
na” tai ”veret seisauttavana voittona”. Muutokset 
ovat olleet vähäisiä ja niiden vaikutukset tapaan 
hoitaa maan asioita ovat sen myötä olleet mel-
keinpä huomaamattomat. 

Sotien jälkeisessä historiassamme vain SKDL heti 
sotavuosien jälkeen ja SMP 70-luvun alussa ovat 
kyenneet voimalla muuttamaan eduskunnan valta-
olosuhteita. Tosin SMP:n voittokin nosti puolueen 
paikkaluvun kuitenkin vain yhdestä 18:aan. Tä-
nä vuonna Perussuomalaiset puhdistivat pöydän: 
39 kansanedustajaa, lisäystä entiseen 34 edus-
tajaa, on todellinen muutos. Se on selkeä viesti 

JYTKY!
suomalaisilta. Kansa halusi muutosta. Kansa ha-
lusi vaikutusvaltaa. Kansa halusi, että sitä kuun-
nellaan. Lähes ainoa tapa vaikuttaa suomalaisessa 
demokratiassa on käyttää äänioikeuttaan vaaleis-
sa. Näinhän on aina kansalle vakuutettu. Nyt vies-
ti oli mennyt perille. Kansa on vaaleissa puhunut. 
Uusi tilanne on demokratian toteutuma.

Oheisissa taulukoissa lehti on selvittänyt Helsin-
gin Ruoholahden äänestysalueen 6A vaalitulok-
sen. Toisessa taulukossa näkyy ääniä saaneiden 
puolueiden äänisaalis ja puolueiden keskinäinen 
suuruusjärjestys Ruoholahdessa. Toisessa taulu-
kossa näkyvät Ruoholahden ääniharavat. Listalle 
ovat päässeet kaikki ne 25 ehdokasta, joiden ääni-
määrä oli yli 40 kappaletta. 

Ruoholahti äänesti näissä vaaleissa perinteitten-
sä mukaan hieman maan keskiarvoa ahkerammin. 
Meillä prosentti oli 78,1 kun koko maan keskiar-
vo oli 70,5%.

PS

Puolue   äänet %-osuus

Kansallinen Kokoomus 848 28,6
Vihreä liitto  552 18,6
Suomen Sosialidemo-
kraattinen Puolue  513 17,3
Perussuomalaiset  361 12,2
Vasemmistoliitto  354 12,0
Suomen ruotsalainen    
kansanpuolue  128   4,3
Suomen Keskusta  105   3,5

Ehdokas     puolue         äänimäärä

Arhinmäki Paavo VAS 178
Halla-aho Jussi PS 124
Vapaavuori Jan KOK 111
Zyskowicz Ben KOK 107
Soininvaara Osmo VIHR 96
Tuomioja Erkki SDP 89
Sarkomaa Sari KOK 68
Sinnemäki Anni VIHR 65
Kiviniemi Mari KESK 65
Heinäluoma Eero SDP 63
Haavisto Pekka VIHR 62
Alanko-Kahiluoto Outi VIHR 59

Suomen Kristillisdemokraatit   47   1,6
Piraattipuolue    27   0,9
Suomen Kommunis-     
tinen Puolue      7   0,2
Kommunistinen      
Työväenpuolue      7   0,2
Muutos 2011      5   0,2
Suomen Senioripuolue     4   0,1
Köyhien asialla      3   0,1
Itsenäisyyspuolue      1   0,0

Eduskuntavaalit 2011
Äänestysalue Helsinki 6A,  Ruoholahti

Ääniä saaneiden puolueiden äänimäärät

Männistö Lasse KOK 58
Pelkonen Jaana KOK 57
Räty Laura KOK 51
Hakola Juha KOK 48
Razmyar Nasima SDP 48
Packalén Tom PS 47
Torsti Pilvi SDP 46
Abdullah Zahra VIHR 45
Modig Silvia VAS 45
Pajamäki Osku SDP 43
Relander Jukka VIHR 41
Hetemaj Fatbardhe KOK 41
Paavolainen Sara SDP 41

Ääniharavat

Tämä vuosi on ollut perin merkilli-
nen. Harvinaisen kova talvi, mah-
dottomasti lunta ja poikkeuksellisen 
kovia pakkasia. Pitkään kestävä ko-
ettelemus, jonka päättymistä jokai-

nen odotti sydämessään. Olin aidosti huolissani 
lumimassojen sulamisesta kellareihin ja notkel-
miin. Odottelin vakavia vesituhoja. Taas luon-
to yllätti. Parissa viikossa talvi haihtui olemat-
tomiin. Lunta ei enää näe kuin harvakseltaan. 
Viikolla oli jo 20 astetta lämmintä. Merkillis-
tä, mutta ihanaa. –Ja se sitten pakollisesta sää-
aiheesta.

Lehti keräsi tuohon viereen tuloksia huhtikuun 
eduskuntavaaleista Ruoholahden kannalta kat-
sottuna. Alueen ääniharavat olivat paljolti van-
hoja tuttuja. Myös puolueiden kannatuksessa 
tulos tai sen muutos oli maltillisempi kuin valta-
kunnassa yleensä. Jytkyhän se sieltä sitten syn-
tyi. Vaalien tulos on aina ehdoton totuus. Kansa 
on sanansa sanonut. 

Harvoin tulos on kaikille mieleen. Siitä on sil-
ti turha jupista. Huolta voi kuitenkin kantaa 
monista asioista. Kansa vaati muutosta van-
haan menoon ja äänesti sen puolesta. Minulle 
jäi vähän epäselväksi, mikä tässä nyt muuttuu. 
Puhuttiin varsin ympäripyöreästi eriarvoisuu-
den loppumisesta, pienituloisten vaurastumisesta, 
maahanmuuton rajoittamisesta, pakkoruotsin lo-
pettamisesta, eläkeläisten olojen kohentamisesta ja 
monesta muusta kauniista. Hyvä on näitä toivoa. 
Hyviä asioita kaikki. 

Vaan onko kukaan ollut näitä vastaan ennen-
kään. Joo - pakkoruotsin kannalla on oltu pie-
nissä piireissä ja ihan perustuslakiin vedoten. 
Senkin voi varmasti halutessaan muuttaa. Kei-
noja muutosten toteuttamiseen kuultiin kuiten-
kin vain vähän. Ehkä kova usko muutokseen 
löytää keinot toteuttaa sen. Toivotaan, että asi-
at maassa parantuvat, toivotaan, että paljoon hy-
vään riittää rahaa ja toivotaan, että poliittiset 
rakennelmat maassamme taipuvat muutosten te-
koon. Olisihan se ihan kiva. Vauraus, turvalli-
suus ja hyvinvointi. 

Sitä jäin miettimään, että onko muutoksen voi-
mantunnossa joillakin suomalaisilla nyt sitten-
kin liian suuri usko mahdollisuuksiinsa. EU:ssa 
meidän odotetaan ottavan osaa talousalueen va-
kauden turvaamiseen. Vaaleissa Timo sanoi ei ja 
Jutta sanoi ei paitsi jos… Tiedossa oli, että asi-
aan on Suomessakin löydyttävä ratkaisu touko-

kuun puoliväliin mennessä. Aikataulu on varsin 
kireä suurten ehto-lausekkeiden läpiajamiseen. 
Luultiinko vanhan hallituksen toteuttavan kipe-
ät ratkaisut viime metreillä ja näin kantavan niistä 
vastuun seuraaviin vaaleihin. Vai päätettiinkö oi-
keasti jäädä ulos EU:n yhteisestä linjasta. 

Menköön konkurssiin Portugali ja Kreikka. Me 
selvisimme sodista ja selviämme vastakin. Minua 
huolestuttaa, että me sittenkään emme selviä yk-
sin. Tarvitsemme maataloustukia ja rakennemuu-
tostukia. Tarvitsemme EU:n sisäkauppaa elinkei-
noelämällemme ja työllisyytemme turvaamiseksi. 
Me tarvitsemme muita. En näe muita mahdolli-
suuksia kuin olla kansainvälinen. Valmistamal-
la tuotteita vain toisillemme ja palvelemalla vain 
toisiamme emme luo sitä talouden kasvua, jota 
yhteiskuntamme vaatii sosiaalisen järjestelmäm-
me ylläpitämiseen. Vaihtotalouteen ei ole paluuta. 
Olen vähän huolissani, mutta toivon sydämestäni, 
että kaikki se luvattu hyvä toteutuu. En vaan ym-
märrä miten. Mutta se onkin ihan oma ongelmani. 
Kyllä minua muutaman vuoden kuluttua varmasti 
kovasti hävettää yksinkertaisuuteni.

Lehden sivu 11 on aina ollut varattu tapahtuma-
kalenterille. Uutena yhteistyökumppanina lehden 
kanssa on aloittanut Helsingin ruotsinkielinen työ-
väenopisto eli Arbis, joka jatkossa tulee kertomaan 
omista kursseistaan ja tapahtumistaan myös tämän 
lehden sivuilla. Luonnollisesti ruotsiksi. Tämä ei 
ole pakkoruotsia, sen lukemisen voi jättää väliin. 
Voi kuitenkin olla mielenkiintoista selata läpi Ar-
biksen tarjonta. 5.5. Dagmarinkadun opistoraken-
nus tarjoaa monipuolista ohjelmaa koko perheel-
le. Uskalla tutustua suomenruotsalaisiin. Ne on 
ihan leppoisia. Eikä ne pakota puhumaan ruåtsia.

Den femte maj kommer alltså ett hus lastat med 
mångsidiga händelser. Se annonsen på sida 11 och 
kom med. Ta gärna med dig en finne för att mins-
ka på hans rädsla mot tvångsvenskan. Arbis kom-
mer även i framtiden att meddela om sitt program 
på våra sidor. Och detta förstås på svenska. Njut 
av sommaren och sköt om er!

Erinomaista kesän alkua kaikille.

Peter Stormbom

Pääkirjoitus
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Ruoholahden keskipiste ja elä-
mää sykkivä sydän on Kauppa-
keskus Ruoholahti. Keväällä 2002 
avattu keskus viettää ensi vuo-
den toukokuun alussa kymmenet-
tä syntymäpäiväänsä. Tänä vuon-
na juhlitaan ”Ei pöllömpien 
päivien” yhteydessä yhdeksää vä-
rikästä toiminnan vuotta.  

Ilmoitukset ”Pöllöpäivistä” ilmestyvät lähiaikoi-
na kaupunkikuvaan. Perinteisesti Kauppakeskus 
Ruoholahden olemassaoloa on tehty tiettäväk-
si koko pääkaupunkiseudulle. Ilmoituksia näkyy 
mm. raitiovaunujen kyljissä ja kadunvarsitauluis-
sa. Kauppakeskuspäällikkö Kirsi Lehikoinen lu-
paa, että Pöllöpäivinä 4.-7.5. Kauppakeskus on 
pullollaan mainioita tarjouksia ja hauskaa toimin-
taa. Katso lisää aiheesta takasivun ilmoituksesta.

Ruoholahden kauppakeskuk-
seen tullaan ostamaan
Kauppakeskus Ruoholahti on erikoinen yksilö pää-
kaupunkiseudun keskusten joukossa. Lehti sai Kirsi 
Lehikoiselta mielenkiintoisen tilaston, jossa listattiin 
seudun 20 suurinta kauppakeskusta ja vertailtiin 
niiden tunnuslukuja. Tilasto avaa muutamia mie-
lenkiintoisia faktoja oman keskuksemme toimin-
nasta. 

Ruoholahti on liikepinta-alan mukaan tarkastel-
tuna kahdeksanneksi suurin kauppakeskus. Kun 
verrataan myynnin euromääriä, nousee Ruoho-
lahti tilastossa kuudennelle sijalle. Ja vertailtaessa 
Ruoholahden 3,5 miljoonan kävijämäärää, putoaa 
Ruoholahti sijalle 15. Nämä ovat hyvin mielen-
kiintoisia havaintoja. Jakamalla kokonaismyynnin 
määrä kävijämäärällä Kauppakeskus Ruoholah-
ti ampaisee koko tilaston kärkeen. Käytetty raha-
määrä per kävijä on selkeästi suurin  koko alueel-
la. Kauppakeskukseemme ei siis tulla hortoileman 
ja aikaa viettämään, vaan tänne tullaan ostamaan. 
Jokainen kävijä jättää keskukseen lähes 60 euroa. 
Kirsi Lehikoinen on syystä tyytyväinen tilantee-
seen.

Veturit pysyneet lähes  
samoina alusta asti
Kauppakeskuksen suurimpina vetureina, eli asi-
akkaita sisään vetävinä liikkeinä, ovat alusta as-
ti olleet K-Citymarket, K-rauta ja Alko. Vähän 
myöhemmin keskuksen toisen kerroksen valtasi 
Verkkokauppa.com. Tilasto ei tätä vahvista, mutta 
järjellä ajatellen juuri Verkkokaupan suuri myyn-
ti saattaa olla syy mahtavaan kävijäkohtaiseen 
myyntilukuun. Kaikkiaan keskuksessa toimii 25 
palveluyritystä. 

Jätkäsaari muuttaa   
Kauppakeskuksen asemaa
Lehti kertoi joulunumerossaan Verkkokaupan ra-
kentavan uutta toimitaloa Jätkäsaareen, aivan mat-
kustajaterminaalin viereen. Tähän Pohjoismaiden 
suurimpaan elektroniikka-alan myymälään yritys 
on muuttamassa tämän vuoden lopulla. Tämä aihe-
uttaa Kauppakeskukselle uuden tilanteen, joka saat-
taa muuttaa toiminnan luonnetta. Kauppakeskuk-
sen liiketoiminnasta vastaavan Kesko-konsernin on 
ihan lähiaikoina ratkaistava mitä toimintaa vapau-
tuviin tiloihin jatkossa sijoitetaan. Lehti kertoi vii-
me numerossaan, että Kaupunkisuunnittelussa 
aloitetaan lähiaikoina Jätkäsaaren keskus- ja pal-
velukortteleiden kaavoitus. Kauppakeskus Ruo-
holahden on huomioitava nämäkin uudet suunni-
telmat strategioissaan.

Kiinnostavia uutuuksia kauppakeskuksessa ovat 
K-Citymarketin informaatiopisteeseen avatut Lip-
pupiste Oy:n kulttuuri- ja urheilutapahtumien myyn-
tipalvelu sekä Helsingin seudun liikenteen matka-
korttien latauspiste. Kauppakeskuksen silmän ilon 
eli kukkakauppa Jorin Torin ja keskuksen suun 
riemun, Ciao! Caffén toiminnat laajentuvat kesän 
ajaksi keskuksen ulkotorille.  K-rauta on avannut 
keskuksen kauppakäytävälle Inaria-liukuovipis-
teen ja Kultakauppa.com on laajentanut toimin-
taansa romukullan ja –hopean ostamiseen. 

Silmän ilo, 
kukkakaup-
pa Jorin Tori 
ja suun riemu 
Ciao! Caffé 

avaavat 
kesäksi 

myyntikojut 
myös kaup-
pakeskuksen 

ulkotorille.
Jori myy 
kukkia ja 

mansikoita, 
Ciao! Caffé 

jäätelöä.

Kauppakeskus Ruoholahti 
muutoksen edessä?

Saila ja Mikko Vuori ovat 
Kultakaupassaan laajentaneet 

toimintaansa romukullan ja 
 –hopean kierrätykseen. 

Saila kertoo, että hän kahden 
kollegansa kanssa on perusta-
nut Suomen Jalometalli Oy:n. 

Tarkoituksena on ostaa niin 
kultaa kuin hopeaakin jatkoja-

lostusta varten. Teemme ar-
vometalleista koruja. Tätä var-
ten ostamme myös timantteja. 

Maksamme myös hopeas-
ta, mitä harva Suomes-

sa tällä hetkellä tekee. 
Pyöriikö laatikoissanne 
vanhoja koruja, hopea-

astiastoja, mustuneita haa-
rukoita ja veitsiä ja muuta, 

jolle ette keksi käyttöä? 
Tuokaa ne meille, maksam-

me niistä käyvän hinnan, 
Saila Vuori lupaa. Hinnas-

tot ovat näkyvissä myymä-
lässämme sekä verkkosivuil-

lamme www.kultakauppa.
com tai www.myyhopea.fi 

K-rauta Ruoholahti on viimeisen vuoden aikana monta kertaa saanut maanlaajuista huomiota 
saavutuksistaan. Kauppias Hannu Toivonen on palkittu usealla erikoismaininnalla. Uutuutena 
K-rauta on avannut kauppakeskuksen kauppakäytävälle Inaria-liukuovien näyttely- ja 
esittelypisteen.
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Kevät on saapunut puistoon. Lumet ovat 
sulaneet hyvää vauhtia ja pulkat on lai-
tettu varastoon seuraavaa talvea varten. 
Pyörät vielä odottavat varastossa vii-

meistenkin lumien sulamista ja hiekoitushiekan 
poistamista. Hiekkalaatikko on myös ollut jo ko-
vassa käytössä. On rakenneltu hiekkalinnoja, pu-
roja ja tehty hiekkakakkuja.

Puistossa on myös käynyt Lauttasaaren kirjas-
to esittelemässä uusia lasten kirjoja. On myös ol-
lut Tuo ja vaihda päivä ja vaikka oli kova tuuli ja 
huono ilma, kävijöitä oli siitä huolimatta. Samoin 
vierailemassa on ollut Ruoholahden Lastentalon 
johtaja Seppo Rantanen kertomassa päivähoi-
dosta sekä on askarreltu virpomisvitsoja ja istutet-
tu ruohoja pääsiäiseen liittyen. 

Tulevia tapahtumia puistossa
• Perjantaina 6.5. klo 10.00-11.30 
  kauneusaamupäivä ja äitienpäiväkahvit.
  Luvassa ripsien ja kulmien värjäystä, 
  johon on ilmoittautuminen etukäteen puistoon.
• Perjantaina 13.5.Tuo ja vaihda -päivä. 
  Tuo jotain tullessasi ja vie jotain mennessäsi.
• Torstaina 19.5.2011 klo 14.30-16.00 

  Talkoo-iltapäivä.
• Torstaina 26.5. puisto on kiinni ohjaajien 
  kehittä mis- ja työhyvinvointipäivän vuoksi. 
• Tiistaina 31.5. klo 17.00-19.00 päiväkodin 
   pihalla sekä puiston puolella Kesän aloitus-
  juhla. Tapahtumaa järjestämässä päiväkodin 
  vanhempaintoimikunta sekä leikkipuisto. Luvassa  
  buffetti, makkaran myyntiä, kasvomaalausta, 
  laulaja Mikko Perkoila sekä kirpputori. 
  Kirpputorin pöytävaraukset päiväkodille, 
  puh: 040 334 3394 (Tiina Vuolle). 
  Pöydän hinta 1 e.
• 1.6.-30.6. puisto on avoinna klo 9.00-16.00.
  Kesäruokailu ma-pe klo 12.00.
  Heinäkuun puisto on kiinni. 
  Lisätietoja tarvittaessa, puh 040 334 4178.

Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston ohjaajat

Tervehdys 
leikkipuistosta!

Kesän odotusta on ilmassa myös Nuo-
risotalollamme! Vaikka aurinko näyt-
tää jo parhaita puoliaan ulkona, ovat 
ovemme vielä auki kaikille halukkaille 

esim. askartelun, konsolipelien, biljardin, pingik-
sen, lautapelien yms. merkeissä. Olet tervetullut 
myös tapaamaan kavereita, kuuntelemaan mu-
siikkia tai surffailemaan netissä. Ja vaikka kesälo-
ma alkaa jo ihan kohta, riittää nutalla vielä tapah-
tumia koko toukokuun ajaksi aina tyttötiistaista 
Ruohis Rock – päiväfestariin! Eivätkä tapahtumat 
lopu siihen; kesän alkaessa Nutalla järjestetään 
erilaisia päiväleirejä jonne mahtuu mukaan vielä 
paljon osallistujia!

Kevään aikana talolla on torstait vietetty erilais-
ten turnausten merkeissä, joissa nuoret ovat niit-
täneet mainetta ja saaneet nimensä seinällä ole-
vaan voittotauluun. Turnaustorstait jatkuvat vielä 
kesään saakka ja ennen lomia selviää kuka on ko-
ko kevään turnauskuningas tai – kuningatar! Tyt-
töjen huone sai juuri seinälleen kauniin Mari-
lyn Monroe – maalauksen ja alkaa olla kalusteita 
vaille valmis. Tytöt ovat tehneet ahkerasti myös 
erilaisia sisustustauluja ja koristeita kaunistamaan 
valmistuvaa huonetta. Perjantaina 1.4. järjestim-
me varhiksille japaniaiheisen Nousevan Auringon 
diskon, jossa keräsimme varoja Japanin katastro-
fin uhreille.

Tapahtuu lähiaikoina:
• Ti 3.5. Tyttötiistai klo 14-16 – vietämme aikaa 
   varhaisnuorten tyttöjen kanssa. 
• Ke 5.5. Kevään viimeinen talokokous

• La 7.5. Klo 14.30 – 21 Ruohis Rock All Day!! 
  Vapaa pääsy!! Esiintyjinä: Charming Crush, 
  Tangler, Uria, Ranter, Black Adder sekä 
  Guild of Passion. 
Tervetuloa avaamaan kesän festarikausi täältä!
• To 19.5. Ruoholahden tokaluokkalaisten 
   tutustumispäivä Nuorisotalolle klo 9-11
• Pe-la 20.- 21.5. Varhaisnuorten yönuta

Ruoholahden Nuoriso-
talon kesätoiminta:
• Ruohis Rulaa 1 ja 2 päiväleirit 9-13-vuo-
  tiaille (6-10.6 sekä 13–17.6) Luvassa retkiä, 
  leikkejä, pelejä, askartelua ja hauskaa ajan-
  viettoa joka päivä viikon ajan klo 9-15. 
  Hinta 20 €. 
  Ilmoittaudu: ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
• Best benkku ever – leiri 9-13 vuotiaille 
  (13–17.6) Telttailua, seikkailua, gillausta ja
  chillausta. Hinta 108 €. 
  Ilmoittaudu: ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
• Draamakurssi 13–15 vuotiaille. (20.–23.6.) 
  Improvisaatioita, näyttelemistä, draamaa ja 
  itseilmaisua. Kurssi on ilmainen. 
  Ilmoittaudu: lauttasaaren.nuorisotalo@hel.fi

Ruoholahden nuorisotalon puolesta

Mirella

Aurinkoa 
ja yhdessäoloa!

Saimme kerättyä 
Nousevan Auringon 
Discossa viimeis-
ten lahjoitusten jäl-
keen yhteensä 87,95 
euroa Japanin ka-
tastrofin urheille.

Tarjoukset ovat 
voimassa niin kauan kuin 
tavaraa riittää kuitenkin 
enintään 7.5.2011 asti.

Lisätiedot 
www.kesko.fi/vastuullisuus

Kuluttaja-asiakkaana saat Plussa-pisteitä 
kaikista varastovalikoimassa olevista tuotteista, 
kun maksat käteisellä, pankkikortilla, K-Plussa-
kortilla, Visa- tai MasterCard -kortilla. Pisteitä 
ei kerry tilaustuotteista, laskutuskaupasta eikä 
sopimusasiakasetujen alaisista tuotteista.

R U O H O L A H T I
• Itämerenkatu 21, Helsinki • Puh. 010 2491 000 • Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18 • 

• www.k-rauta.fi /ruoholahti •

K-rauta Ruoholahdesta

edullisesti ja helposti vaikka asennettuna

Kesä

Etu 20 % K-Plussa-kortilla

PARVEKE-/TERASSILAATTA 
30 x 30 cm
Komposiittilaatta harmaa. Kaksi kuosia, suora 
ja ristikko. Huoltovapaa ei vaadi vuosittaista 
öljyämistä.
Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,90/kpl

Etu 20 % K-Plussa-kortilla

Ota yhteyttä remontti-
palve luumme ja varaa 
aika ilmaiseen remontti-
arvioon. Teemme kaikki 
kodin remonttiin tarvit-
tavat toimen piteet 
puolestasi.

Muista 
kotitalous-
vähennys!

REMONTTIPALVELUSTA 
HELPPOA ELÄMÄÄ!

BAMBURULLAKAIHDIN 100 cm 
Saatavana myös leveydet 120, 140 ja 160 cm. 

Parveke-/terassisarja Rein 
Pöytä ja 2 tuolia. Metallirunkoinen sarja, jossa 
halk. 60 cm pöydän kansi mustaa, karkaistua 
lasia. Tuolien istuin ja selkänoja ovat tumman 
ruskeaa polyrottinkia.
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Ruoholahden 
kappelin 
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Sävel+ on Helsingin Energian 
uusi raportointipalvelu. 
Sieltä voit seurata omaa 

energiankulutustasi ja edistää    
 järkevää energian käyttöä.

 

Tiedätkö 
energiankulutuksesi?

Tutustu osoitteessa
helen. 

Tarjoamme myös talvisäilytyspaikan aidatulla alueella Lemislahden venesatamassa.
Tiedustelut miel. iltaisin Mikko Ojamo 050 511 1728 

tai lvry@lauttasaarenveneilijat.fi
Katso lisätietoja nettisivuiltamme: www.lauttasaarenveneilijat.fi

VENEPAIKKOJA VAPAANA ISOILLE 
JA PIENILLE MOOTTORIVENEILLE

Ruoholahden kappelin kevät on ollut kii-
reistä. Kello 12 messuissa sunnuntai-
sin on käynyt selvästi enemmän väkeä 
kuin aikaisempina vuosina. Messun jäl-

keisellä keittolounaalla on voinut jakaa ajatuksi-
aan toisten kanssa, eikä kenenkään ole tarvinnut 
jäädä yksin. Anne Hautamäki kappelin suntiona 
ja emäntänä on luonut kappeliin hengen, johon on 
helppo tulla mukaan. Kappelin työntekijät puhal-
tavat yhteen hiileen niin lapsityössä, varhaisnuo-
risotyössä, diakoniatyössä kuten myös yleisessä 
seurakuntatyössä. 

Lapsityössä on ollut hienoista vaihtelua, mutta 
toukokuussa perhekerhoa tulevat hoitamaan Han-
na Viren ja Elina Majava. Päiväkerhossa puuhailee 
Maarit Mustakallio, varhaisnuorison parissa Susan 
Louhema ja diakoniatyössä Tarja Kuha. Messu-
elämästä vastaavat kappalainen Seppo S. Kosonen 
ja kanttori Risto Pulkamo. 

Talvella alkanut Alfa-kurssi eli kristinuskon pe-
rusteista kertova kurssi päättyi huhtikuun puolessa 
välissä, mutta syksyllä alkaa jälleen uusi kurssi, jon-
ne jokainen kristillisestä uskosta kiinnostunut on 
tervetullut. Kurssilla painotetaan sitä, että kun us-
konto tulee latinan sanasta religio, joka tarkoittaa 
sitomista, niin usko Kristukseen vapauttaa meidät 
elämään. 

Diakoniakahvit tiistaisin kello 14.00 on myös avoinna 
kaikille, jotka haluavat tulla jakamaan asioitaan mui-
den kanssa. Kahvilan yhteydessä on myös pieni kir-
jasto ja lehtipiste, jonne voi tuoda yhteiseen jakoon 

lehtiä ja kirjallisuutta. Kahvila on kevään auki, 
mutta kesällä vain heinäkuun ajan. Joka toinen 
torstai ovat Konservatorion opiskelijat näyttäneet 
taitojaan Sävel ja sana-hetkessä, jonka yhteydessä 
on myös juotu kahvit.

Äitienpäivänä 8.5. Ruoholahden kappelissa mes-
sun jälkeen on kello 14 juhla, jossa lauletaan las-
ten kauneimpia hengellisiä lauluja. Sinne odo-
tetaan perheitä laulamaan niitä lauluja, joita jo 
omassa lapsuudessa opittiin. 

Kesäaikaan Ruoholahden kappelissa ei ole ollut 
sunnuntaimessuja. Sen sijaan keskiviikkoisin kel-
lo 18.00-19.30 on ollut aikaisempina kesinä hyvin 
suosituksi tullut Kesäillan kerho, jossa tulevana 
kesänä käydään läpi kristinuskon symboleja. Niitä 
esittelevät seurakuntamme papit ja kanttorit lau-
lattavat kesäisiä lauluja sekä virsiä. Kahvitarjoilu 
kruunaa kaiken. Kesäillankerho alkaa 1.6. ja päät-
tyy 31.8.

Vanhankirkon Tuki ry järjestää 7. kesäkuuta ke-
säretken seurakuntalaisille. Retki suuntautuu Hä-
meenlinnaan (Hattulan kirkko, lounas Aulangolla, 
Linnakierros ja esim. Sibeliuksen koti ovat näke-
misen arvoisia). Retken hinta on 30 euroa ja siihen 
voi ilmoittautua allekirjoittaneelle: Seppo S. Koso-
nen, puh. 050 339 6204. Aurinkoista kesää kaikille 
ruoholahtelaisille ja jätkäsaarelaisille. Poikkeahan 
kappelille!

Seppo S. Kosonen

Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

teekkarienautokoulu.fi

• MEILTÄ TEILLE...

• Ajokortti k
esäksi 2011!

• B-kurssit alkavat joka

maanantai klo 17.

-laskut 4 erässä

• Lessons in English 2

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY



6 RUOHOLAHDEN SANOMAT Nro 4/2011

Helsingin Pelastuslaitosta ohjaavana 
periaatteena on, että apu saapuu pai-
kalle kuudessa minuutissa hälytyk-
sen vastaanottamisesta. Jotta tämä 
palvelutaso saavutetaan kasvavissa 

kaupungin eteläisissä osissa, on pitkään suunnitel-
tu uuden pelastusaseman perustamista Ruoholah-
den alueelle. Alue on kuulunut Erottajan vanhan 
ja perinteikkään aseman alaisuuteen. Yksiköiden 
tulo Korkeavuorenkadulta Ruoholahteen ja var-
sinkin Lauttasaareen on ajoittain kuitenkin kestä-
nyt yli tavoiteajan. Joskus on ollut järkevämpää 
lähettää Lauttasaareen yksiköitä Espoon Niitty-
kummun laitokselta. Liikenteellisesti reitti Län-
siväylää pitkin on keskustan ruuhkaa nopeampi. 
Näin kertoi alueen toiminnasta vastaava aluepalo-
mestari  Markku Heiskala.

Ensin tutkittiin mahdollisuutta perustaa pelastusase-
ma Kuntotalon yhteyteen, mutta kiinteistön omista-
jan, Spondan kanssa ei päästy molempia osapuolia 
tyydyttävään ratkaisuun kiinteistön vuokraami-
sesta. Ruoholahden uimahallin toiminta samassa 
kiinteistössähän loppui samasta syystä (toimituk-
sen huomautus). 

Huutokonttori vasta-
si kahteen tarpeeseen
Markku Heiskala kertoi myös, että päätös Erot-
tajan pelastusaseman peruskorjauksesta nopeutti 
asian etenemistä. Kaupungin talous- ja suunnitte-
lukeskus halusi perustaa entiseen sataman huol-
tokonttoriin eli ”Huutokonttoriin” Jätkäsaaren ra-
kentamisaikaisen infokeskuksen. Huutokonttori on 
valmistunut kahdessa osassa, vanhempi, matalam-
pi osa 1930-luvulla, korkeampi osa 1950-luvun lo-
pulla. Vanhempi osa soveltuu erinomaisesti info-
keskukseksi, uudempaan osaan päätettiin sijoittaa 
Jätkäsaaren uusi pelastusasema.  Aluksi Jätkäsaa-
ren asema toimii suojaväistöasemana ja sieltä hoi-
detaan Erottajan pelastusasemalle kuuluvat palo-, 
pelastus-, kiireelliset sairaankuljetus-, ensihoito-, 
pelastussukellus- ja merelliset tehtävät ympäri vuo-
rokauden vuoden jokaisena päivänä. Jätkäsaaren 
aseman alaisuuteen kuuluu myös Suomenlinna pe-
lastusasema. Erottajan pelastusaseman peruskorja-
uksen valmistuttua henkilöstö siirtyy takaisin Kor-
keavuorenkadulle, mutta Jätkäsaaren pelastusasema 
jatkaa toimintaansa uutena, kaupungin yhdeksänte-
nä pelastusasemana.

Lehti vieraili uutuuttaan  
kiiltävällä asemalla
Ylipalomies Veli-Matti Muhonen otti toimitta-
jan vastaan ja esitteli uuden pelastusaseman tilat. 
Erottajalta siirtymisen jälkeen meillä on nyt vä-
hän ahdasta. 

- Tarkoitus ei ole, että toiminta koko tässä laajuu-
dessaan jää Jätkäsaareen, Veli Matti kertoo. Va-
pun jälkeen pari miestä siirtyy Suomenlinnan ase-

Hälytyksen tullessa hypätään saappaisiin ja...

Ruoholahden oma 
pelastusasema on toiminnassa

Kauan kaivattu pelastusasema sai paikan Huutokonttorista

Ylipalomies Veli-Matti Muhonen esitteli uudet 
tilat.

malle, joka on miehitettynä vain kesällä. Erottajan 
peruskorjauksen valmistuttua, Jätkäsaari palaa suo-
javäistötilanteesta normaaliin toimintaan, jolloin 
miehitys ja kalustomäärä vähenee. Tällä hetkellä 
pelastusyksiköiden pesuhallikin on käytössä auto-
hallina.

Aseman kolmessa kerroksessa ollaan valmiudessa 
tai työn touhussa. Ensimmäisessä kerroksessa on 
kalustosuojat. Tällä hetkellä meillä on yksi nos-
tolava-auto, yksi sammutusauto ja yksi pionee-
riauto, joka on vesi- ja myrkkysukeltajien työka-
lu. Jatkuvassa valmiudessa on kaksi ambulanssia. 
Yhden vuoron vahvuus on 15-17 miestä. On hyvä 
muistaa, että jokainen palomies on samalla myös 
ambulanssimies, koulutus riittää kumpaankin pe-
lastustyöhön. Aseman toisessa kerroksessa ovat 
miehistön oleskelutilat, keittiö sekä lepohuoneet. 
Kuntosali ja palloiluhalli kuuluvat tarjontaan. 
Kolmannessa kerroksessa toimii pelastuslaitoksen 
palonehkäisytoiminto. Siellä istuvat konttoritilois-
sa palotarkastajat sekä riskienhallintayksikön hen-
kilöt. Siellä on myös koulutus- ja luentotiloja.

Ruoholahden turvallisuus   
parani kertaheitolla merkittävästi
Tietenkään ei voi sanoa, että Ruoholahdessa on 
tähän asti ollut turvatonta, mutta kyllä pelastus-
aseman sijoittaminen aivan alueen keskelle, on 
parantanut tilannetta entisestään. Ruoholahtelaiset 
voivat itsekkäästi olla tyytyväisiä uuteen asemaan. 
Samalla lauttasaarelaisetkin saivat pelastusaseman 
ihan kiven heiton päähän, mikä varmasti lämmit-
tää saarelaisia. Veli-Matti Muhonen kertoi lopuk-
si, että alueen rakentamisen myötä, tilanne on lii-
kenteellisesti melko sekava. Hälytysajoneuvoille 
on erilaisin väliaikaisin kaistamerkinnöin varattu 
omia ajoreittejä matkantekoa nopeuttamaan. Pa-
lolaitos toivookin, että nämä kaistat pidetään tyh-
jinä. Me Ruoholahdessa voimme varmasti luvata 
asian omasta puolestamme. Laivarantaan mene-
väisille viesti voi olla vaikeammin toteutettavissa.

PSPioneeriauto on vesi- ja myrkkysukeltajien työkalu.

 Ruoholahden Pelastusaseman ajanmukaiset tilat Tyynenmerenkadulla. 

 Kaksi ambulanssia on jatkuvassa valmiudessa.
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Ruoholahden Sanomat on kautta ai-
kojen tarkkaan välttänyt sellaisia 
kirjoituksia ja aiheista, joiden pe-
rimmäisenä tarkoituksena on siir-
tää ongelma meidän ikkunan alta 
jonkun toisen ikkunan alle. Elämme 
ja asumme kaikki rakennusalueel-
la. Hetkelliset häiriöt ovat luonnol-
lista seurausta sille, että asuinalu-
ettamme kehitetään voimakkaasti. 

Tavoitteena on uusi ja uljas Ruoholahti, jossa 
kaikkien on hyvä asua, jossa palvelut ovat lähel-
lä ja jonka arvostus nousee. Rakennusvaiheen ai-
kana jokaisen ikkunan alla tulee ajoittain olemaan 
melua, pölyä ja häiriöitä. Yön tunteina häiriöteki-
jöitä pyritään tehokkaasti välttämään.

Crusellin sillan liikennöin-
nistä on paljon puhetta
Lehti sai lukijalta toivomuksen selvittää, miten ras-

kaan liikenteen liikennöinti on suunniteltu ja milloin 
liikennekuormitusta aletaan jakaa tasapuolisesti sil-
lan ja Länsilinkin välillä. Lehti oli yhteydessä sekä 
Jätkäsaaren aluerakentamisprojektin logistiikka-
koordinaattoriin Olli Linnossuohon että Raken-
nusviraston läntisten alueiden projektipäällikköön 
Jarmo Ahoseen kuullakseen mikä on tilanne nyt 
ja miten se tulee muuttumaan.

Lehti ei laita saamiaan vastauksia kummankaan 
yllä mainitun herran suuhun yksistään, tietoa on 
haettu myös muista lähteistä, mm. netistä. Selväk-
si kuitenkin tuli, että nykyinen ”työnjako” Crusel-
lin sillan ja Länsilinkin välillä on selvä. Crusel-
lin silta ei ole vielä virallisesti avattu liikenteelle. 
Vaikka itse silta on valmis, on siihen liittyviä lii-
tännäistöitä vielä kesken. Rakentajan ja kaupun-
gin välisiä vastuurajoja ei haluta rikkoa ennen 
kuin silta lopullisesti ja kokonaisuudessaan luo-
vutetaan käyttöön. Poikkeuksellisesti on kuiten-
kin sovittu, että Saukonpaaden rakennustyömaille 
menevät  raaka-aineet ja rakennuselementit voi-
daan kuljettaa siltaa käyttäen. Myös Saukonpaa-
den täyttöalueelle menevän louheen kuljetus saa-
daan tehdä sillan kautta. Käytännössä louhetta ei 

Crusellin silta vihitään virallisesti käyttöön kesäkuun puolivälissä.

Havainnekuvassa näkyvät ne katuosuu-
det, joita rakennetaan vuonna 2011. Oikeas-
sa yläkulmassa näkyy, että Länsisatamanka-
dun Crusellin sillalta jatkuva osuus ei kuulu 
vuoden suunnitelmiin. Saukonpaaden ka-
dunrakennussuunnitelma on vasta tekeillä.

Helsingin seudun opis-
kelija-asunto-säätiö 
(Hoas) rakennuttaa 
Jätkäsaaren ensim-
mäiselle asemakaava-
alueelle neljä kahdek-
sankerroksista opiskeli-
ja-asuntotaloa. Rakennus-
työt ovat alkaneet tam-
mikuussa 2011 ja tämän 
hankkeen yhteensä 
206 asuntoa valmistuvat 
syyslukukauden alkuun 
2012. 

Rakennettavat opiskelijakodit ovat 
pääasial li ses ti pienasuntoja. Raken-
nuksissa on yhteen sä 9042,5 asun-
toneliötä. Asun tojen koot vaihte-
levat 24,0 ja 72,5 neliön välillä. 
Talot tehdään Helsingin kaupungil-
ta vuokratulle 4706 neliömetrin ton-
tille ja niiden alimmat kerrokset 
on varattu koko aluetta palvelevil-
le liiketiloille. Kunkin rakennuk-
sen saunat ja yhteistilat on pääosin si-
joitettu kattokerrokseen, josta on yhte-
ys mm. viherkasvein viihtyisiksi teh-
dylle kattoterassille.  

Osoitteessa Välimerenkatu 5 olevat asunnot vas-
taavat edelleenkin vilkkaana jatkuvaan opiskeli-

jakotien kysyntään hyvin. Jätkäsaari sopii erin-
omaisesti opiskelijakotien paikaksi sekä sijain-
tinsa että alueen suunnittelulähtökohtien ansios-

HOAS JÄTKÄSAARI, ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU
16.06.2009

1/10"AAMIAINEN RUOHIKOLLA"

Crusellin 
sillan 

liikennöinnistä

kuitenkaan enää kuljete-
ta Saukonpaateen, siellä 
alue alkaa olla täynnä, 
joten louhekuljetusten 
määrä sinne on vähäistä.

Kaikki muu kuljettami-
nen tapahtuu toistaiseksi 
Länsilinkin kautta. Tällä 
kaikella muulla tarkoite-
taan sataman täyttöalu-
eelle menevää louhetta 
ja kaikkea rakennusma-
teriaalia, jota Jätkäsaa-
ren alueelle tarvitaan 
Saukonpaaden ulkopuo-
lella.

Katuverkon ra-
kentaminen sil-
lalta Docrateksen 
ohi ei toteudu 
tänä vuonna
Oheisesta havainneku-
vasta näkyvät ne uuden 
katuverkon osuudet, jot-
ka rakennetaan valmiik-
si tämän vuoden aikana.  
Crusellin sillan jatkeeksi 
tuleva Länsisatamanka-
tu ei ole rakennettavien 
katujen joukossa. Rai-
tiotiekiskot on jo raken-
nettu Crusellin sillalle. 
Tämän vuoden aikana 
tullaan rakentamaan vä-
liaikainen kääntöpaikka 
raitiovaunuille syövänhoitoon ja –tutkimukseen 
erikoistuneen Docrateksen eteen. Tämä työmaa 
estää katuverkon rakentamisen ja näin läpikulku-
liikenteen mm. Länsisataman alueelle. Raitiolin-
ja Saukonpaateen otetaan tällä näkymin käyttöön 
vuoden 2012 ensimmäisinä päivinä. Vasta silloin 
voidaan katuverkkoa laajentaa syvemmälle Jät-
käsaareen.

Crusellin sillan käyttö tulee olemaan rajoitettua 
ihan käytännön syistä.

Nyt näyttää siis siltä, että vaikka Crusellin sil-
ta valmistuu lopullisesti toukokuun aikana ja vi-
ralliset vihkiäiset pidetään kesäkuun puolivälissä 
(kutsu tilaisuuteen tulee varmasti myös seuraavaan 
Ruoholahden Sanomien numeroon), ei liikennöin-

Opiskelijakodit sopivat hyvin Jätkäsaareen  

ti pääse sillalla täysmittaisesti käyntiin ennen kuin 
katuverkko Jätkäsaaren puolella saadaan liikennöi-
tävään kuntoon. Saukonpaaden rakennustyömaalle lii-
kenne sujuu. Raitioliikenne Docratekseen voi alkaa 
vuoden vaihteen jälkeen. Jatkoyhteyksien rakenta-
minen ei tule ajankohtaiseksi vielä nyt. Sen estä-
vät Jätkäsaaren rakennustyöt.

PS

ta. Jätkäsaaresta on hyvät julkiset liikenneyhtey-
det pääkaupunkiseudun eri korkeakouluihin. Hel-
sinki on halunnut Jätkäsaareen monipuolisen asu-

kasrakenteen ja opiskelijat täydentävät alueen ko-
konaisuutta kaupungin haluamalla tavalla. Lisäk-
si opiskelija-asunnot istuvat hyvin ajatukseen teh-
dä Jätkäsaaresta mahdollisimman autoton asuin-
alue.

Opiskelija-asunnot tullaan rahoittamaan Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n takaa-
malla korkotukilainalla. Pääsuunnittelijanatoimii 
Jarmo Pulkkinen Arkkitehtitoimisto Helamaa 
ja Pulkkinen Oy:stä ja pääurakoitsijana NCC Ra-
kennus Oy. Rakentamiskustannukset ovat arvion 
mukaan noin 2600 euroa/asuntoneliömetri. Asun-
tojen vuokran on arvioitu asettuvan tasolle 17,50 
euroa/m2.  

Vuosina 2010 - 2016 rakennettava Jätkäsaaren en-
simmäinen asemakaava-alue tarjoaa kodit yhteen-
sä reilulle 6000 helsinkiläiselle. Lisäksi alueelle 
rakennetaan työpaikkojen ja julkisten palvelujen 
tarpeisiin tilaa noin 55.000 km2 ja hotellikäyttöön 
tarkoitettua tilaa noin 63.000 m2.  Lisätietoja an-
taa Hoasin toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi, puh. 
09 5499 0290 tai 0400 501 226.    

Hoas   
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas 
rakennuttaa, vuokraa ja ylläpitää edullisia 
vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulla opiskele-
ville. Vuonna 1969 perustetulla säätiöllä on 
tällä hetkellä 8500 asuntoa, joissa asuu noin 
17 000 vuokralaista.

HOAS:N opiskelija-asunnot nouse-
vat osoitteeseen Välimerenkatu 5.
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Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsee Ru-
duksen betonitehdas ja sorasatama. 
Tämä Suomen nykyaikaisin betoni-
tehdas pystyy palvelemaan tehok-
kaasti ja luotettavasti Helsingin nie-
men rakentajia.  Jätkäsaari on yksi 
Helsingin merkittävimmistä ra-
kentamiskohteista 2010-luvulla.  

Jätkäsaaren betonitehtaan toiminta on suunnitel-
tu energiaa säästäväksi ja aiheuttamaan mahdol-
lisimman vähän päästöjä ja häiriötä ympäristön 
asukkaille. 

- Tehtaalla on oma Turbo-energialaitos, jonka tuot-
tama energia hyödynnetään kokonaisuudessaan be-
tonin valmistuksessa; jopa palamiskaasujen sisäl-
tämä energia otetaan talteen.  Valitulla sijainnilla 
pystytään minimoimaan kuljetuksista aiheutuvat 
ympäristövaikutukset. Rakennuskohteet ovat lä-
hellä ja betoniin tarvittava kiviaines tuodaan pää-
osin meritse, toteaa Rudus Oy:n toimitusjohtaja 
Lauri Kivekäs. 

Tehdas sijaitsee meren rannalla lähellä Länsisata-
maa. Betonin valmistuksessa tarvittava kiviaines 
kuljetetaan kahdella hiekkajaalalla tehtaan rannas-
sa olevaan omaan sorasatamaan, josta se siirretään 
kiviainessiiloihin. Sijainti rakennettavan alueen reu-
nassa on ihanteellinen myös maakuljetusten  kan-
nalta. Matkat rakennustyömaille Jätkäsaaressa sekä 
kantakaupungissa ovat lyhyitä. Jätkäsaaressa beto-
niautojen ei tarvitse liikkua muun liikenteen seas-
sa. Osoite on Poseidoninkuja 9.

Jätkäsaaren betonitehtaan kapasiteetti on 150 kuu-
tiota tunnissa. Sen myötä Rudus pystyy palve-
lemaan tehokkaasti ja luotettavasti kaikkia Jät-
käsaaren ja keskustan rakentajia. Tehtaan yhden 
työpäivän aikana tuottamalla betonilla voisi esi-
merkiksi valaa  yleisurheilukentän kuusirataiselle 
juoksuradalle metrin paksuisen betonilaatan.

Tehtaan ensimmäinen betonitoimitus oli Helsin-
gin Musiikkitalon työmaalle 29.12.2009. Tehtaan 
sorasataman ja sen ympäristön rakennustyöt val-
mistuivat kesäkuun alussa. Tehdas siirretään muu-
alle, kun Jätkäsaari on rakennettu valmiiksi. Ru-
dus väistyy asutuksen tieltä.  

Taustaa
Ruduksen toimialat ovat valmisbetoni, betonituot-
teet, kiviainekset, murskausurakointi ja kierrätys. 
Yhtiöllä  on yli 50 vuoden kokemus betonin tuotan-
nosta ja betonitehtaiden rakennuttamisesta. Ruduk-
sella on 55 betonitehdasta Suomessa, neljä Venä-
jällä Pietarissa ja neljä Virossa. Rudus-konsernin 
liikevaihto oli vuonna 2009 269,6 miljoonaa eu-
roa ja henkilöstön määrä oli keskimäärin 964.
 
Vuodesta 1999 lähtien Rudus on kuulunut irlan-
tilaiseen CRH plc -konserniin. CRH toimii 35 
maassa ja sen palveluksessa on 80 000 henkilöä. 
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 17,4 mil-
jardia euroa. CRH on listattu Dublinin, Lontoon 
ja New Yorkin (NYSE) pörsseissä.

Historiaa 
Jätkäsaaren tehdas on järjestyksessä neljäs Ru-
duksen betonitehdas Helsingin ytimessä. Edellinen 
tehdas sijaitsi Jätkäsaaren Saukonpaadessa. Se ra-

K-rauta Ruoholahti yhdessä Fiskarsin 
kanssa järjestää halonhakkuun SM-kil-
pailujen alkukarsinnat Kauppakeskuk-

sen ulkotorilla ”Ei pöllömmillä päivillä” lauan-
taina 7.5. kello 10.00 – 15.00. Kisaan mahtuu 
kaksitoista kilpailijaa. Voittaja eli nopein kla-
pintekijä saa palkinnokseen Fiskarsin X17 hal-
kaisukirveen sekä diplomin. Toiseksi ja kolman-
neksi nopeimmat saavat diplomin.

Jätkäsaaressa Suomen ympäristö-
ystävällisin ja tehokkain betonitehdas

Rudus Oy on mukana rakentamassa merellistä Helsinkiä

Uuden betoniaseman vihki käyttöön kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämis-
osaston projektinjohtajan Timo Laitisen vaimo Ulla Mirsch-Laitinen, joka kummipuheessaan 
ehdotti betoniasemalle nimeksi “Kova Jätkä”. Asema on nyt nimetty ehdotuksen mukaan.

Tehdas suunniteltiin mahdollisimman energiaa säästäväksi ja ympäristöystävälliseksi. Muun
muassa lämmitysprosessissa syntyvät palokaasut puhalletaan lämmittämään kiviaineksia ja 
kaikki vesi kierrätetään. 

HALONHAKKUUN 
SM-KISOJEN ALKUERÄ 
KAUPPAKESKUKSEN 

ULKOPIHALLA 
LAUANTAINA 7.5. 
KELLO 10-14.00

Paikalla mahtava kilpailutunnelma, tarjoilua, 
mielenkiintoisia henkilöitä sekä kilpailemassa 
että katsomassa.

Halonhakkuun loppukilpailu järjestetään ensi 
syksynä.

Tervetuloa paikalle!

kennettiin vuonna 1990 ja purettiin pois asuntora-
kentamisen tieltä vuoden 2009 lopussa. Ruduksen 
(Lohja Oy Ab)  ja koko Suomen ensimmäinen be-
tonitehdas valmistui vuonna 1958 Helsingin Tai-
vallahteen. Taivallahden tehdas purettiin vuonna 
1967 ja tilalle rakennettiin uusi tehdas Ruoholah-
teen Jätkäsaarta vastapäätä. Jätkäsaaressa oli tuol-
loin jo Ruduksen sorasatama. 

Hiekkajaalat ovat kuljettaneet hiekkaa Porvoon 
Vessölandetista Helsinkiin 1930-luvulta lähtien. 
Nyt tehtävää hoitaa enää kaksi hiekkajaalaa, M/S 
Ghita ja M/S Greta. Molemmat ovat olleet liiken-
teessä yli 20 vuotta. Kipparit ovat toisen ja kol-
mannen polven yrittäjiä.

m/s Ghita.

Betonin valmistuksessa tarvittava kiviaines kuljetetaan M/S 
Ghita ja M/S Greta hiekkajaaloilla Porvoon Vessölandetista 
tehtaan rannassa olevaan Ruduksen omaan sorasatamaan.
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Varma kevään merkki Ruoholahdes-
sa: kuplahalli purettiin jälleen tal-
koovoimin. Tekonurmikenttä on ah-
kerassa käytössä myös kesäaikaan.

Keväinen lauantaiaamu Jätkäsaaressa. Aurinkoi-
sella asfalttikentällä, suurten sorakasojen kupees-
sa käy kuhina. Yli sata talkootyöläistä pakertaa 
kuplahallin parissa, eikä aikaakaan kun suuri kan-
gas on jo nätisti taiteltuna maassa. Harmaan kan-
kaan alta paljastuu kirkkaan vihreä muoviruoho.

Lokakuussa pystytetty Jätkäsaaren kuplahalli on 
jälleen tehnyt talven työnsä. 

- Kun talkoissa on riittävästi porukkaa, ei työmää-
rä kasva liian suureksi. Porukka viihtyy ja yhtei-
söllisyys lisääntyy. Tänäkin keväänä talkoot onnis-
tuivat kauniissa kevätsäässä erinomaisesti, kertoo 
yksi kuplan puuhamiehistä, PPJ:n olosuhdevastaa-
va Mikael Anthoni.

Kuplassa harjoiteltiin läpi talven suojassa tuis-
kuilta ja tuiverrukselta. Myös talvikuukausina tal-
kootyö tuli tarpeeseen, sillä painava lumi oli jäl-
leen myrkkyä kuplakankaalle.

- Alkutalvi oli erittäin runsaan lumentulon takia 
vaikea. Viitenä päivänä kupla jouduttiin sulke-
maan lumen painaessa kattoa alaspäin. Lumital-
koita järjestettiin yhteensä neljänä päivänä, Ant-
honi sanoo.

Kuplan käyttäjät saatiin hyvin mukaan lumiso-
taan. Anthonin mukaan parhaimmillaan noin 350 
henkeä oli kaivamassa kuplaa esiin metrin paksui-
sen lumikinoksen alta.

Kupla on poissa, mutta tekonurmikenttä on pelaa-
jien käytettävissä myös kesäaikaan. Anthonin mu-
kaan tekonurmikenttä on kovassa käytössä, eikä 
vapaita harjoitusvuoroja enää liiemmin ole. Esi-

merkiksi PPJ järjestää kesäkuussa Jätkäsaaren ken-
tällä perinteisen fudiskoulun. Nelipäiväinen jalka-
pallokoulu on tarkoitettu 4–10-vuotiaille tytöille ja 
pojille.

- Keväällä tekonurmikentälle tehdään huoltoa, 
jossa kumirouhetta lisätään jonkin verran ja ruo-
honkorsia nostetaan pystyyn.

Jätkäsaaren kehittyvä alue tulee aikanaan vyöry-
mään myös kuplahallin yli. Valmistelut uuden ti-
lan löytämiseksi ovat jo käynnissä.

- Kupla on nykyisellä paikallaan vielä kolme vuotta. 
Jätkäsaarta rakennetaan nopeasti, ja vuokrasopimuk-
sen umpeutuessa uudesta sijoituspaikasta neuvotel-
laan Helsingin kaupungin kanssa. Jonkin verran 
näitä keskusteluja seuraavasta sijoituspaikasta on 
jo käyty, Anthoni sanoo.

Kevät on täällä, ja nyt kupla vetäytyy odottamaan 
seuraavan talven haasteita.

Teksti ja kuvat: Markku Saarinen

Tule mukaan kesän 
PPJ fudiskouluun!
Fudiskoulu on tarkoitettu 4–10-vuotiaille jalka-
pallosta innostuneille. Jalkapallokoulun ohjaa-
jina toimivat PPJ:n koulutetut valmentajat ja 
ohjaajat. Kouluun ovat tervetulleita jo PPJ:ssä 
pelaavat sekä uudet tulokkaat. Koulun hinta 
on 90 euroa (sisältäen opetuksen ja varus-
tepaketin).

Jätkäsaaren kenttä 13.–16.6. Klo 9–12. 
Ilmoittautumiset junioripäällikkö Adel Eidille: 
aatu@ppj.fi

Kuplakangasta vedetään sivuun tekonurmen päältä yli sadan talkootyöläisen voimin.

Jätkäsaaren tekonurmi 
valmiina kesäkauteen

Menopaluu

alk 92 EUR

Varsova € 92 Krakova € 165
Gdansk € 160 Poznan € 125
First Minute –hintaisen menopaluulentolipun kokonaishinta 
sisältäen lentokenttä- ja matkustajamaksut kun varaukset tehdään 
lot.com –sivujen kautta. Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin

lot.com

  Varaa ajoissa
Lennä edullisesti!

Uudet First Minute –hinnat

309141-Ogl-Finlandia-82x125.indd   1 11-04-08   13:53

Aurinko paistaa ja linnut rääkyy. Onnek-
si on maanpäällinen elämä! Koko talvi 
meni valitettavasti kulkien maan alla, 
Metrossa peekele!!. 

Kirjoittajaa suivaannuttaa ylettömästi kanssaih-
misten metrokäytös. Siis vaunusta ulostulo ja sii-

Metrosta
hen sisäänmeno. Eikö olisi loogista, että ensin 
päästetään kansa junasta ulos seisomatta muurina 
oven edessä? Kun porukka on ulkona, niin sitten 
siirrytään sisään vaunuun. Ovet eivät todellakaan 
mene kiinni nenän edestä. Maailman metroissa tä-
tä ongelmaa ei esiinny!

Metrokäytös kouluaineeksi
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Ruoholahdessa tapahtuu

Helsingin Kon-
servatorion jo-
ka keväinen 
Soiva soitine-
sittely tarjosi 

huhtikuussa lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tilaisuuden 
kokeilla erilaisia soittimia. In-
nokkaat pienet ja vähän isom-
matkin lapset kiersivät luo-
kasta luokkaan testaamassa, 
mikä soitin tuntuisi itselle kai-
kista mukavimmalta ja jon-
ka soittamista saattaisi ryh-
tyä harrastamaan. Myös lasten 
vanhemmat olivat innokkaita 
kokeilijoita, sillä moni oli haa-
veillut soitonopiskelusta, ja 
mikä parasta: se ei ole aikui-
sellekaan mahdotonta.

Soiva soitinesittely keräsi vä-
keä sekä Ruoholahdesta että 
muualtakin pääkaupunkiseu-
dulta, ja lasten loiset ilmeet 
ja riemunkiljahdukset ker-
toivat omaa kieltään soitine-
sittelyn suosiosta. Soitinesit-
telykonsertti sisälsi mukavia 
musiikkiesityksiä, lasten ja 
nuorten orkesterit musisoivat 
mukaansatempaavasti ja opet-
tajat esittelivät soittimien omi-
naisuuksia. Samalla vanhem-
mat saivat tilaisuuden kysellä, 
millaista lasten musiikinopis-
kelu on ja miten opiskelemaan 
pääsee. Aulassa olleella tieto-
koneella saattoi ilmoittautua 
pääsykokeisiin saman tien ja 
monet käyttivätkin tilaisuut-
ta hyväkseen, sillä ilmoittautu-
misaika päättyy toukokuun 2. 
päivänä.

Mitä konservatori-
ossa voi opiskella?

Musiikkiharrastuksen voi aloittaa jo musiikkileik-
kikoulussa, jossa lapset tutustuvat musiikin maa-
ilmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen ko-
kemisen kautta. Tavoitteena on nauttia musiikin 
tekemisestä ja sen tuomasta ilosta. Tunneilla lau-
letaan, soitetaan, liikutaan musiikin mukaan se-
kä kuunnellaan musiikkia eri tavoin. Muskarissa 
lapset oppivat sosiaalisuutta, ja musiikin tiedolli-
set ja taidolliset valmiudet kehittyvät, jolloin iän 
karttuessa on helppo siirtyä jatkamaan harrastus-
ta soitinvalmennukseen, ryhmäopetukseen (uusi-
na ryhminä aloittavat syksyllä kontrabassonsoiton 
ja klarinetinsoiton ryhmät) tai musiikin perusope-
tukseen.

Musiikin perusopetus
Konservatorion musiikkiopistossa voi aloittaa jon-
kin soittimen soiton opiskelun tai jatkaa jo aloitet-
tua soitto-/lauluharrastusta. Musiikkiopistossa opis-
kellaan musiikin laajan oppimäärän mukaisesti, 
ja opinnot muodostuvat musiikin perustason ja sil-
le rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista. Har-
rastukseen kuuluu säännöllinen kotiharjoittelu ja 
oppitunneilla käyminen. Opinnot muodostuvat kol-
mesta toisiaan täydentävästä osasta: instrument-
tiopinnoista, yhteismusisoinnista ja musiikin perus-
teiden opinnoista. Yhteismusisointi orkestereissa, 
erilaisissa yhtyeissä tai kuorossa kehittää sosiaa-
lisia taitoja ja säännölliset esiintymiset tuovat 
esiintymisvarmuutta. Musiikkiharrastus vaikuttaa 
myönteisesti myös koulumenestykseen. 

Varttuneille aikuisille niin vasta-alkajille kuin jo 
musiikkia harrastaneille konservatorio tarjoaa soi-
tonopetusta Avoimessa Konservatoriossa, joka on 
maksullista palvelutoimintaa. Avoimeen Konser-
vatorioon ilmoittaudutaan syksyllä elo-/syyskuun 
vaihteessa.

Konservatoriossa 
kokeiltiin soittimia

Miten konservatorioon pääsee? 
Konservatorion musiikin perusopetukseen pääsee 
vain pääsykokeen kautta. Pääsykokeeseen voi il-
moittautua viimeistään 2.5.2011. Musiikin perus-
tason pääsykokeessa ei vielä tarvitse osata soittaa, 
mutta kokeessa tehdään erilaisia pieniä rytmin-
toistotehtäviä esim. taputtamalla.

Soitinryhmiin ja musiikkileikkikouluun otetaan op-
pilaat ilmoittautumisjärjestyksessä toukokuussa 16.-
22.5.2011. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislin-
kit löytyvät Helsingin Konservatorion kotisivuilta 
www.konservatorio.fi.

Tervetuloa musiikin maailmaan!

Pieni bassonkokeilija pohtii soitinvalintaa.

Nuori sellotaituri on valintansa jo tehnyt.

Äitienpäiväviikonloppua on mahdollisuus viet-
tää kestävän elämäntavan merkeissä Kierrätys-
tehdas-tapahtumassa. Kierrätystehtaan Kaup-

patorilla esittäytyy yli 60 alan yritystä. Tarjolla on mm. 
kierrätysmateriaaleista valmistettuja vaatteita, koruja se-
kä sisustus- ja luomutuotteita. Lavalla nähdään yhteis-
muotinäytös, jossa on mukana kymmenkunta kierrätys- 
ja ekodesign-alan toimijaa. Merikaapelihallin yläkerran 
työpajoissa voi askarrella ja ommella omia luomuksia 
kierrätysmateriaaleista.

Ilmaistori toimii ”tuo tai vie” -periaatteella. Torille voi 
tuoda koko viikonlopun ajan käyttökelpoisia vaatteita, 
leluja, kirjoja ym. kodin tarvikkeita. Mukaansa saa ot-
taa ilmaiseksi mitä haluaa. Sähkö- ja elektroniikkaromun 
SER-keräyspisteet sisäpihalla vastaanottavat ehjät ja rikki-
näiset laitteet. Tapahtuman järjestää Kierrätystehdas ry yh-
teistyössä Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. 

Kaapelitehtaan sisäpihalla järjestetään pihakirppis 
perjantaina 13.5. klo 13-18. Ohjelmassa on elä-
vää musiikkia ja lapsille mm. poniajelua. Kaik-

ki naapuruston ja lähialueiden asukkaat sekä toimistojen 
työntekijät ovat tervetulleita viettämään yhteistä iltapäi-
vää. 
 
Perinteisen kirppistavaran ja -vaatteiden ohella myynnis-
sä on Kaapelin ja Suvilahden vuokralaisten omia tuottei-
ta. Lisäksi tapahtumassa myydään kahvia, pullaa, sämpy-
löitä ja makkaraa. 

Jos olet kiinnostunut omasta kirppismyyntipöydästä, va-
paita pöytiä kannattaa tiedustella osoitteesta info@kaa-
pelitehdas.fi. Katso päivitetty ohjelma kirppisviikolla osoit-
teesta www.kaapelitehdas.fi.
Kohtaa naapurisi Kaapelilla! 

Kaapelitehdas - viisi hehtaaria kulttuuria, www.kaapelitehdas.fi, 
Tallberginkatu 1

KAAPEL I

Kierrätystehdas 
tuottaa vanhasta uutta

Kesä alkaa 
pihakirppikseltä

Merikaapelihalli: SPR:n verenluovutus 6.5. Kierrätystehdas 7.-8.5. Colors 21.5. Sisäpiha: Pihakirppis 13.5. Puristamo: 
Pulssi 20.4.-8.5.  Alfa-Artin lopputyönäyttely 11.-22.5. Valssaamo: Hyvässä seurassa 28.4-8.5. Alfa-Artin lopputyönäytte-
ly 11.-22.5. Zodiak - Uuden tanssin keskus: Jäljet 5.-10.5.  Mamuska Helsinki 6.5. Monogram 12.-28.5. Tanssiteatte-
ri Hurjaruuth: Kohti horisonttia 3.-12.5. LONH & Hyvästi Carmen! 20.-25.5.  Stella Polaris: Improvisoidut näytelmät 3.2.-
12.5. Lai Lai Lauantai 5.2.-14.5. Suomen valokuvataiteen museo: Heidi Lunabba 16.3.-22.5. Jaakko Heikkilä 16.3.-7.8.
Tuula Närhinen 16.3.-7.8. Teatterimuseo: Kuulitko? 11.2.-23.6. Pieni suuri maailma 25.3.-5.6. Hotelli- ja ravintolamu-
seo: Kyökin kautta 3.5.-28.8. Kaapelin galleria: Mika Hytti 20.4.-8.5. Maria Ylikoski 12.-29.5. Galleria Vaaga: Ville Ky-
lätasku 28.4.-19.5. stoa mariapassio: Atro Lahtela 28.3.-29.5. Drawing Gallery D5: Matti Uusikylä 14.2.-4.5. Annu Ka-
pulainen 6.5.-27.7.

Pidän siitä, kuinka väri liukuu ja sekoittuu kankaal-
la. Pidän siitä, miltä öljymaalit tuoksuvat. Pidän 
siitä, kuinka kuva vähitellen rakentuu kankaalle 

ja kuinka kuva, joka minulle merkitsee yhtä, voi merki-
tä muille toista. Öljyväriä voi käyttää monella tavalla: 
ohuena, läpikuultavana, peittävänä, lasyyrina, impasto-
na… Maalaamisessa on mahtavinta, että kaikki on mah-
dollista ja sallittua. 

Olen Jenny Suhonen ja opiskelen Vapaassa Taidekou-
lussa kolmannella vuosikurssilla. Toivotan kaikki terve-
tulleiksi vaihtuviin näyttelyihimme koulumme galleriaan 
Vaagaan Kaapelitehtaalle. Tällä hetkellä galleriassa on esil-
lä Ville Kylätaskun maalauksia ”Ego comes with flowers” 
-näyttelyssä. Koulumme oppilaat toteuttavat myös teoksen 
Kierrätystehtaaseen ja tänä vuonna taidemaalarin ammattiin 
valmistuvien lopputyönäyttely avataan 25.5. Kaapelitehtaan 
Puristamossa. Koulumme oppilaita voi nähdä Ruoholahden 
katukuvassa maalaamassa ja piirtämässä huhti-touko-
kuussa ja syyskuussa. Käykää rohkeasti katsomassa, mi-
tä he tekevät!

TULE OPISKELEMAAN! Vapaa Taidekoulu on neli-
vuotinen taidemaalarin ammattiin valmistava koulu. Lu-
kuvuoden 2011-2012 valintakurssi pidetään 9.-20.5.2011 

Tervehdys Vapaasta 
Taidekoulusta

Pihakirppis pe 13.5.klo 13-18, Kaapelitehdas, 
sisäpiha. Vapaa pääsy, www.kaapelitehdas.fi

Ville Kylätasku, Manifest, öljy kankaalle, 
Galleria Vaagan näyttelyssä "Ego 
Comes with Flowers" 28.4.-19.5.

Kierrätystehdas 7.-8.5. la-su klo 10-17. 
Kaapelitehdas, Merikaapelihalli ja sisäpiha. 
Vapaa pääsy, www.kierratystehdas.fi

Kaapelitehtaan ympäristössä. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 2.5.2011. Lisätie-
toja osoitteesta www.vapaataidekoulu.fi. Soiva soitinesittelykonsertti kiinnosti monia.
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Ett hus kommer lastat
Torsdag 5.5.2011 kl. 13–18
Bottenplanet och parken
I parken utanför huset:
Släck en eldsvåda! Ronald Ahlberg visar 
hur man gör, ca. 14.30–16.00.
Arr.: Helsingfors räddningsverk
Stek plättar på scoutvis! I sann scout-
anda blir det plättar på trangian.
Arr.: Sjöscoutskåren Vikingarna och 
Vikingaflickorna
Gymnastiksalen:
Prova på parkour! Fredrik Bäckman visar 
upp några grundläggande rörelser.
Arr.: Luckan i Helsingfors/Ung info

Första våningen
Rum 11:
Utbildningsverket, linjen för svensk dag-
vård och utbildning bjuder på uppträdan-
den av artister i dagisålder! Kl. 14.15. 

Rum 12:
Kl. 13.15:  
Dramaworkshop för under 10-åringar
Föreställningen ska börja, men var är skå-
despelet? Vi måste hjälpa skådespelet att 
komma fram. Alla får välja en av rollerna 
som blivit kvarliggande och fundera vad de 
borde göra tillsammans. (längd ca 30min)
Kl. 14.00:  
Teaterskolan Hugin&Munins grupp med 
10-12-åringar visar delar ur SOL-ÄGGET
Kl. 15.00:  
Dramaworkshop för över 10-åringar
Föreställningen ska börja, men var är skå-
despelet? Vi måste hjälpa skådespelet att 
komma fram. Rollerna har lämnat något 
efter sig, vem kan de ha varit och vad kan 
de ha gjort? (längd ca 50min)

16.00:  
Dramaworkshop för vuxna
Teaterskolan Hugin&Munins grupp för 
vuxna visar upp ett litet smakprov på vad 
de hållit på med och tar sedan med alla  
hugade att prova på hur man kan bygga 
upp en roll på ett roligt sätt.  
(längd ca 50min)
Arr.:Teater Mimers källa / Föreningen Brage

Rum 13:
Balansbana. Kom och prova på hur stadigt 
du står och går med fötterna på jorden.
Arr.: Idrottsverket

Andra våningen

Magiker Axel Adlercreutz bjuder på 
illusioner i Arbis kafé, kl. 15.00.
Arr.: Helsingfors kulturcentral

Festsalen:
Trumma, trumma, trumma! Lär dig trum-
rytmer med Christer Hackman, passar för 
alla! 
Kl. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30 och 
16.00
Arr.: Helsingfors arbis

på Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3

Rum 21:
Bokdoktorn 
Bokdoktorn hjälper barnen att plåstra om 
söndriga avskrivna biblioteksböcker och 
göra dem vackra igen. Barnen får ta hem 
de reparerade böckerna.
Dikttrubadur
Levande musik med bibliotekets egen dikt-
trubadur.
Läshörna
Kom och läs nya, roliga och spännande 
böcker i lugn och ro!
Frågesporter
Dinosauriefrågesport för skolbarn och en 
frågesport om bilderboksfigurer för mindre
barn.
Arr.: Helsingfors stadsbibliotek
Rum 22:
Drop in-tovning och små smycken eller 
skulpturer av ståltråd och pärlor.
Arr.: Norr om Stan r.f.
Rum 23:
I det här rummet kan dagisbarnen äta  
medhavda mellanmål.

Tredje våningen
Rum 33:
Chill in
Måla naglarna i en pigg färg och piffa till 
dem med lite dekorationer på Nail Day 
Spa, spela tv-spel t.ex. Xbox Kinetic och 
Nintendo wii, eller designa din egen ram!
Programmet är riktat till barn och ungdo-
mar från 9 år uppåt.
Arr.: Ungdomscentralen/Helsingfors 
svenska ungdomsarbetsenhet

Rum 35:
Finlands Svenska Folkdansring ordnar 
dansworkshop:
Kl. 13.00 och 13.30 för de riktigt små  
(0–3-åringar)
Kl. 15.00 för 4–6-åringar
Kl. 15.30 och 16.00 för skolbarn

Arbis bibliotek:
Ordmagisk oas, kl. 13–17, Du kan till 
exempel göra ett fint bokmärke fyllt med 
ordmagi. Perfekt för dig som vill göra en 
personlig morsdagspresent! Eller delta i 
vår skrivstafett, knåpa ihop en vårdikt, lär 

dig gibberish... det är lättare än du tror!
Arr.: Arbis bibliotek och Sydkustens land-
skapsförbund r.f.
Rimjam för småttingar, kl. 17–18, Rimjam 
öppnar världen av verser, rim och ramsor 
för dig och ditt barn eller barnbarn. Kom 
med och lek och jamma till ramsor och 
musik!
Arr.: Helsingfors kulturcentral, Helsingfors 
stadsbibliotek och Sydkustens landskaps-
förbund r.f.

Fjärde våningen
Rum 41:
Bygg en egen robot! Ge nytt liv åt gamla 
ting. Workshop med Olof Kangas.
Arr.: Helsingfors arbis
Rum 42:
Kl. 13–15 Familjecafé
Sångstund med Grodan kl. 13:30 & Pys-
selstund för de allra yngsta
Kl. 14–18 Ansiktsmålning
Kl. 14–16 Pysselstund för barn under skol-
åldern
Kl. 16–18 Pysselstund för barn och ungdo-
mar i skolåldern
Arr.: Svensk socialservice, Enheten för 
barn- och familjearbete
Rum 45:
Berättarverkstad, kl. 13.00–14.30 och 
kl. 15.00–16.30. Kom och snickra din egen 
folksaga, myt eller legend. Lyssna på en 
gammal berättelse. Rita kring den och du 
kan berätta din egen story! För barn mellan 
6 och 11 år .Berättarverkstaden 1 t 30 min. 
Med Ca Cedercreutz-Bäck.
Arr.:Nifin - Nordens institut i Finland
Rum 47:
I Helsingfors stadsmuseums 
Havsäventyrsverkstad kan du slå knopar,
spela fartygsminnesspel, göra tatueringar, 
rita och lyssna på spännande sjörövar-
historier.
Undervisningsköket:
Forma marsipangrisar! Det är lätt som 
en plätt att laga till fina former i marsipan, 
åtminstone när Tove Lindqvist visar hur det 
går till.
Arr.: Helsingfors arbis

Andra våningen, forts.:

Antiikkiliikkeet
• Hietalahden Antiikki- ja Taidehalli, Hietalahdentori  09 670 145
Apteekit
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1  09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki,   
   Kauppakeskus, Itämerenkatu 21  09 685 9410
Autohuoltoliikkeet
• Autohuolto Liede, Hernematalankatu 3  010 666 3610
Elintarvikeliikkeet
• Juusto Bistro,   
   Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki  09 611 211
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14  09 726 812 10
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26  09 586 5861
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2  09 6171
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1 050 67 337
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6  09 685 2400
• Näkin hammashoito, Porkkalankatu 7 010 239 4071
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2  02071 5000
Kauneushoitolat
• Kauneus- ja terveyspiste Mia Castrén,   
   Itämerenkatu 16  09 323 1011
• Kauneuskeidas Heidi K, Selkämerenkatu 6  09 241 1663
• Suolahuone Suolahippu, Lönnrotinkatu 42  050 544 6972
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  09 3417 0707
Keilahallit
• GR8 Bowl Salmisaari, Energiakatu 3  010 229 0101
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, Santakatu 12  050 300 9980

Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto
Kiinteistövälittäjät
• Kiinteistömaailma/Area m2 Oy LKV,   
   Kauppakeskus, Itämerenkatu 21  09 8563 5800
Kioskit
 • R-kioski, Selkämerenkatu 7  09 685 6323
Kodintekniikkaliikkeet
• Enestam Kauppa Oy, Ruoholahdenkatu 4  09 2706 4321
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8  09 694 4577
• Verkkokauppa.com,   
  Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  010 309 5555
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6   09 586 0580
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1  09 4763 8300
Kuntokeskukset
• SATS Finland,   
 Kauppakeskus 4 krs. Itämerenkatu 21   010 309 9340
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, Kaisaniemenkatu 1 B  09 62 62 62
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3   044 0880 518
Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6  09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1  09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka,   
   Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   09 685 50800
Pankkipalvelut
• Helsingin OP Pankki,   
   Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 255 6952
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Mannerheimintie 7  0200 3000
• Sampo Pankki,   
   Kauppakeskus ulkotori, Itämerenkatu 21  010 546 4795

Parturit ja kampaamot
• Kampaamo Jaana Ekholm, Kasuunikuja 2 D 040 704 9191
Rakennusliikkeet
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2   02071 5002
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 249 1000
Ravintolat
• Juusto Bistro,   
 Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki  09 611 211
• Hanko Sushi, Itämerenkatu 12 040 162 6686
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15 020 770 2235
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5  09 685 6638
• Ravintola Sähkötalo, Runeberginkatu 1 A 050 435 6674
• Subway Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   09 7268 0834
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12 09 693 3010
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22  09 775 088
• Docrates Oy, Saukonpaadenranta 2   010 773 2000
• Oulunkylän Kuntoutussairaala, Käskynhaltijantie 5  09 752 712
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3   09 310 1621
Toimistotarvikeliikkeet
• Enestam Kauppa Oy, Ruoholahdenkatu 4  09 2706 4321
• Picato, Urho Kekkosen katu 4-6   09 6946 325
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