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Lehdessä muun muassa:

• Radio Nostalgia 99.4 Mhz  s. 3 

• Huutokonttorin infopiste esittelyssä s. 6

• Kutsu Crusellin sillan virallisiin avajaisiin s. 11
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Pääkirjoitus
Helsingin Satama järjesti piirustuskilpai-

lun Ruoholahden ala-asteen luokkien 
0-4 oppilaille. Piirrosten aiheeksi sa-
tama oli määrittänyt  vain sanan ”Lai-

vamatka”, jota kilpailuun osallistuvat nuoret tai-
teilijat saivat tulkita itse valitsemallaan tavalla. 
Kilpailuun tuli lähes 130 työtä ja näistä raati va-
litsi kaksi voittajaa ja vielä kahdeksan ”perintö-
prinssiä ja –prinsessaa”

Satamajohtaja Heikki  
Nissinen jakoi palkinnot
Voittajien julkaisu ja palkintojen jakaminen suori-
tettiin Makasiiniterminaalissa  Etelärannassa. Ter-
minaalin seinään oli kiinnitetty voittavat työt ja 
kaikki muutkin kilpailuun osallistuneet taideteok-
set. Ne tulevat olemaan terminaalissa nähtävinä 
koko kesän. Juhlapuheessaan satamajohtaja Heik-
ki Nissinen kertoi voittajien valinnan olleen raa-
dille kovin vaikea tehtävä. Kaikki piirrokset olivat 
hyviä. Nissinen vertasi kilpailua ajankohtaisesti jää-
kiekkokisaan, jossa muutamat joukkueen jäsenet te-
kevät maalin, mutta kaikkien mukana olevien panos 
kuitenkin on yhtä merkittävä. Heikki Nissinen ker-
toi koululaisille myös sataman tehtävästä yhteis-
kunnassa. 

- Hyvin paljon siitä tavarasta, mitä päivittäin tar-
vitsette, tulee maahan sataman, ja vieläpä Helsin-
gin sataman, kautta, Nissinen hehkutti.

Kilpailu oli kansainväli-
sen palkinnon velvoittama
Toimittajalle Nissinen kertoi, että tämä kilpailu ja 
monet muut vastaavat helsinkiläisten kanssa yh-
teistyössä tehtävät tempaukset ovat osana viime 
syksynä saatua kunniamainintaa. Helsingin Sa-

tama tuli näet valituksi Euroopan parhaaksi kau-
punkiyhteistyötä tekeväksi satamaksi . 

- Haluamme jatkossakin kertoa avoimesti sata-
man toiminnoista ja tehdä niitä tutuiksi kaupunki-
laisille. Makasiiniterminaali ja sen vieressä oleva 
Olympiaterminaali ovat hyviä esimerkkejä siitä 
miten satama kiireineen sulautuu kaupungin elä-
mään, Nissinen tiivisti.

Ruoholahden ala-aste sai kun-
nian olla ensimmäinen kil-
pailuun osallistuva koulu
Ruoholahden ala-asteelta oli suuri joukko oppilai-
ta paikalla seuraamassa tilaisuutta. Joukkoja johti 
rehtori Laila Nieminen, joka oli innoissaan sata-
man aloitteesta. Heikki Nissinen kertoi Ruoholah-
den koulun valintaan päädytyn Jätkäsaaressa ta-
pahtuvan suuren myllerryksen vuoksi. 

- Siellä satama on väistynyt kasvavan kaupungin 
tieltä. Vaikka satama nyt jää vähän uuden taakse 
piiloon, tulee se kuitenkin toimimaan merkittä-
vänä osana  Jätkäsaaren henkeä. Sataman kautta 
kulkee vuosittain lähes viiden miljoonan matkus-
tajan virta.

Kilpailun voittajille jaettiin ”valkoinen kirjekuori” 
perintöprinssit saivat tavarapalkinnon ja rehtori kuk-
kakimpun. Kaikki olivat iloisia tempauksesta. Toi-
mittajaa viehätti erityisesti yksi piirros, jossa mat-
kustajalaiva kulki öisen meren poikki. Laiva itse 
sulautui pimeyteen, mutta lukuisista ikkunoista 
loisti valo kirkkaana kertoen laivamatkan riemuis-
ta. Se oli hieno, mutta niin olivat kaikki muutkin.

PS

Sataman piirustuskilpailun tulokset 
julkaistiin Makasiiniterminaalissa

Satamajohtaja Heikki Nissinen esittelee voit-
tajat: vasemmalla Peetu Juvosen (2B) kontti-
laiva ja vasemmalla Joann Stalevin (3B) mat-
kustajalaiva.

Rehtori Laila Nieminen kukitettiin tilaisuuden 
lopuksi.

Nyt olisi vedettävä jarrua. 
On kuin lapsena mäkiau-
ton kyydissä. Vauhtia oli 
liikaa, mutta jarrut oli-
vat kehnot. Meno oli lii-

an nopeaa ja pelotti. Saman vaikuttaa ke-
sän tulo. Loistava eri vihreän sävyjen 
kirjo puissa. Ensimmäiset voikukat, nuo 
sitkeät pioneerit, kukkivat jo vahvasti. 
Kukkaistutukset alkavat nousta, aurin-
ko lämmittää, tuntuu rauhalliselta. Mut-
ta vauhti on liian kova. SEIS! STOP! Py-
säyttäkää maailma tähän. Näin olisi hyvä 
olla pidempäänkin. Puiden lehtien vihreä 
kuitenkin tummenee vauhdilla. Kesä val-
mistuu ja valmistuttuaan se väistyy. Se 
tekee tehtävänsä ja häipyy. Niin on sää-
detty.

Ruoholahdessa tapahtuu mukavia. Kat-
so sivulla 11 olevaa kaupungin kutsua, 
jossa kaikki kansa kutsutaan juhlallisiin 
Crusellin sillan ja Huutokonttorin yhtei-
siin avajaisiin. On asioita, jotka alkavat 
valmistua. Tähän asti on vain ollut asi-
oita, joita on aloiteltu. On päästy merkit-
tävän rajapyykin yli. Suuresta rakennus-
melskasta huolimatta päästään joissakin 
kohdin myös projektien valmistumiseen. 
Se on lupaavaa. Kyllä tämä tästä etenee.

Sunnuntaina 12.6. vietetään Helsinki-
päivää. Lehti on yrittänyt koota päivän 
tapahtumia yhteen lukijoilleen tiedok-
si. Kaupungin tapahtumayksikkö on taas 
ylittänyt itsensä. Kaupungissa tapahtuu 
todella paljon. Sivulle 8 mahtui vain ihan 
murto-osa kokonaistarjonnasta. Sivul-
ta löytyy tosin linkki kaupungin sivuil-
le, joista koko laajan tarjonnan voi käydä 

katsomassa. Huomatkaa myös Jätkäsaa-
ri seuran kiertoajelut, jotka perinteisesti 
järjestetään samana päivänä.

Pakko sanoa tähän väliin, että ensimmäi-
sen kerran pitkään aikaan suomalainen 
poliittinen elämä kiukuttaa todella. Suu-
ri joukko vaalitappion kärsineitä polii-
tikkoja yrittävät pestä kaulaansa nosta-
malla hallitusneuvotteluissa esiin omia 
haaveitaan ja toivovat näin korjaavansa 
vaalitappion likaamat maineensa. Jos sa-
non nyt, vai sanonko vasta viikon pääs-
tä – venkoilut ovat naurettavia. Valtatais-
telua parhaasta päästä. Ollaan tekemässä 
häviäjien koalitiota, jossa jokaiselle osa-
puolelle muuta tärkeämpää on oman kil-
ven kiillottaminen. En millään näe, että 
tällä leikillä voi olla kansalaisten elämää 
parantavaa vaikutusta. Joku saisi kyllä 
kertoa tuolle Säätytalon porukalle, että ei 
kansa sittenkään ole ihan tyhmää. - Ja ai-
noa vaalien voittaja istuu kaikesta sivus-
sa myhäilemässä. Mitenköhän sitä luvat-
tua muutosta yhteiskuntaan ajetaan auton 
takapenkiltä? On tämä nyt touhua!

Kesä tulee siis ja Ruoholahden Sanomat 
jää kesätauolle. Seuraava lehti ilmestyy 
elokuun lopulla. 

Toivon kaikille oikein hyvää kesää, lem-
peitä lomasäitä, rauhaa, rakkautta ja hy-
vää mieltä. Palataan asiaan syksyn tul-
tua.

Peter Stormbom
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Lehti on saanut lukuisia tiedustelu-
ja Pihlajasaaren lautan kohtalosta tu-
levana kesänä. Lähinnä kiinnostuksen 
kohteena ovat olleet lautan liikennöin-

timahdollisuudet Ruoholahdesta Crusellin sillan 
valmistuttua. Lehti voi nyt vahvistaa iloisen uu-
tisen: Pihlajasaareen pääsee tänäkin kesänä suo-
raan Ruoholahdesta - vanhasta paikasta - Faro/
Basilica/Bistro del Mar -ravintolan vierestä.

Liikennöinti alkaa 18.6. ja jatkuu päivittäisenä 7.8. 
asti. Ensimmäinen vuoro lähtee Ruoholahdesta kel-
lo 10.00. Lähdöt jatkuvat tasatunnein kello 18.00 
asti. Paluumatkalle Pihlajasaaresta lähdetään 40 

Pihlajasaaren lautta

minuuttia yli tasatunnin. Sateisina päivinä vuoroti-
heyttä voidaan harventaa. Tieto tästä löytyy aina 
laiturin ilmoitustaululta.

Lauttaliput maksavat aikuisilta 5,50 sekä lapsil-
ta (7-16 v.) ja eläkeläisiltä 3,00.  Alle 7-vuotiaat 
seilaavat ilmaiseksi perheen mukana. Lautalle ei 
hyväksytä koiria eikä polkupyöriä.  

Toinen lähtölaituri Merisatamanrannassa, ravin-
tola Carusellin vieressä toimii myös. Katso kau-
niin Pihlajasaaren ja myös ravintola Pihlajasaa-
ren tarjoamista palveluista lisätietoja  osoitteesta 
www.pihlajasaari.net.

Radio NRJ:n markkinointijoh-
taja Roope von Alfthan soitti 
toimitukseen ja kutsui tutustumaan 
uuteen, helmikuussa avattuun 
radioasemaan, Radio Nostalgi-
aan. Toimittaja, kun ei ole koskaan 
radiostudiossa käynyt, otti kut-
sun mielellään vastaan ja suunnisti 
sovittuna hetkenä Lauttasaareen. 

Vastassa olivat uuden kanavan kanavapäällikkö 
Jami Kananen sekä aamuohjelman juontaja Las-
se Norres. Keskustelusta tuli hyvin kiinnostava ja 
antoisa.

Hyvän mielen asema
Radio Nostalgian nimestä voi jo päätellä, että tar-
koituksena on herättää mielihyvää. Kanava on suun-
nattu varttuneelle kuulijakunnalle, yli 40-vuotiaille, 
mutta vielä työssäkäyville. Musiikkitarjonta koos-
tuu sekä kotimaisista että kansainvälisistä hiteistä 
50-80 –luvuilta. Kappaleita, jotka kaikki tuntevat, 
mutta joita nykyään harva kanava soittaa. Ohjel-
man keskustelujen aiheina ovat päivän ajankoh-
taiset aiheet, samat, joista puhutaan useimmilla 
työpaikoilla kahvitaukojen aikana.

Tekijät ovat kuulijoidensa kaltaisia
Suomen radiomaailmassa on muutaman vuoden 
ollut aukko. Isoille ikäluokille suunnattua kana-
vaa ei ole oikeastaan ollut olemassakaan sen jäl-
keen, kun Sävelradio suuren kohun saattelemana 
päätettiin lopettaa. Tälle kuulijakunnalle on lähinnä 
ollut tarjolla YLE:n kanavat. 

- Kunnioitan todella YLE:n ammattilaisten hyvää 
työtä. Kuitenkin kanavat siellä merisäineen ja me-
riveden korkeuksineen ovat erilaisia, kuin perin-
teiset viihdekanavat, sanoo Jami Kananen. 

Lasse Norres tarttuu aiheeseen ja toteaa, että mei-
dän ikäluokkamme on monessa suhteessa jätetty 
heitteille. 

- 50-luvulla syntyneet ovat suureksi osaksi vel-
kansa maksaneet ja vaurastuneet. He ovat kaikelle 
markkinoinnille loistava kohderyhmä. Kuitenkin 
markkinointi suunnataan mieluummin nuorisoon 
tai nuoriin aikuisiin. Se on seksikkäämpää, Lasse 
tuhahtaa. 

Tähän tarpeeseen perustettiin Radio Nostalgia. 
Tekijät ovat kuulijoidensa kaltaisia. Jami ja Las-
se vahvistavat, että on mukava tehdä ohjelmaa ai-
heista, jotka koskettavat ja kiinnostavat itseä.

Kokemusta ja elämänviisautta löytyy
Jami Kananen on pitkän linjan radiokanavien kon-
kari. Hän on työskennellyt kaupallisilla  radioka-
navilla vuodesta 1982 alkaen, myös jo mainitus-
sa Sävelradiossa. Lasse Norres on tullut tutuksi 
musiikin monitoimimiehenä, tuottajana, mana-
gerina ja promoottorina. Kanavalla Lasse juon-
taa aamuohjelman 6.30-11.00 ja Jami iltapäivät 
15.00-18.00. Keskipäivällä studion valloittaa Su-
sanna Heikki, joka tunnetaan esiintyvänä artistina 
ja vuoden 1997 tangomarkkinoiden perintöprin-
sessana .

Musiikki on jokaisen kanavan sielu
Jami Kananen vastaa Radio Nostalgian musiikki-
tarjonnasta. Lasse Norres vahvistaa, että musiikin 
valitseminen on tärkeää työtä. 

Iltapäivän juontaja, kanavapäällikkö Jami Kananen.

99,4 Mhz

- Mieli tekee valita vain omaa lempimusiikkiaan. 
Minulla tosin skaala on laaja, tunnenhan henkilö-
kohtaisesti lähes kaikki suomalaiset ja monet ul-
komaisetkin artistit, Lasse huomauttaa. 

- Kuuntelemme tarkkaan kuulijoiden toivomuk-
sia musiikin suhteen. Minun mielestäni ihan tylsä 
kappale voi jollekin kuulijalle olla juuri sen kaik-
kein ihanimman muiston mieleenpalauttaja. Se on 
sitä nostalgiaa, Jami toteaa.

Sensaatiot ja skandaalit                  
eivät ole Nostalgian juttu
Viisikymppisille ei ole järkevää tuputtaa sensaa-
tioita puhumalla pimpistä, pippelistä tai pieruis-
ta. Ne on koettu, ne eivät enää kikatuta. Julkkisten 
mollaaminen ja varsinkaan turhien julkkisten esit-
tely ei sekään kiinnosta. Lasse oli kerran juonnos-
saan maininnut sanan ”Tuksu” ja siitä seurasi vä-
litön yhteydenottojen ryöppy. 

- Tältä kanavalta emme kaipaa näitä uutisia, oli 
kansan palautteen sisältö. 

Sen sijaan monet harrastukset, kuten ruuanlaitto, 
matkailu ja kuntoilu ovat kiinnostavia aiheita. To-
sin on Lasse tehnyt kanavalle jutun jopa kudon-
nasta ja virkkauksesta. Vaikka aihe oli toimittajal-
le vieras, se onnistui hyvin.

Radiotoimittajan työ on vaativaa
Monesti kuulee sanottavan, että radiojuonto on 
helppoa. Soittaa vain levyjä ja höpöttää jotakin le-
vyjen välissä. Näin ei ole. Toimittajan on harkiten 
punnittava sanottavansa. Kuulijat ovat tarkkana, 
mitä vain ei voi suustaan päästää. Ja höpöttäessä 
on muistettava, että tätä tänään käyttämääni haus-
kaa en voi taas huomenna käyttää, enkä edes ensi 
kuussa. Uutta, uutta on keksittävä jatkuvasti.

Lasse, Susanna ja Jami, Radio Nostalgian kana-
valla 99,4 Mhz.

PS

Aamujuontaja Lasse Norres.

Keskipäivän juontaja Susanna Heikki.
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Tervehdys leikkipuistosta!

Koulut kohta loppuvat ja kesätoimin-
ta pääsee puistossa alkamaan. Kesällä 
puisto on avoinna kesäkuun kello 9.00-
16.00, heinäkuun olemme kiinni. 

Koko kesän auki olevia lähipuistoja ovat lp Lah-
nalahti (Lauttasaarentie 40-42, 050 306 2041), lp 
Seppä (Sepänkatu 2, 040 334 4179)  ja lp Taival-
lahti (Pohjois-Hesperiankatu 22, 050 402 6014). 
Näissä jokaisessa puistossa on tarjolla maksuton 
kesäruoka kello 12 arkipäivisin alle 16-vuotiail-
le lapsille. Ruokailussa lapsella tulee olla mukana 
omat ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lusikka). 
Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina 
päivinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voi-
leivillä. Ruokalistat ovat nähtävillä toimipisteissä 
ja Internetissä.  
 

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Tiistaina 31.5. kello 17.00-19.00 päiväkodin 
   pihalla sekä puiston puolella Kesän aloitus-

   juhla. Tapahtumaa järjestämässä päiväkodin 
   vanhempaintoimikunta sekä leikkipuisto. 
   Luvassa buffetti, makkaran myyntiä, laulaja 
   Mikko Perkoila sekä kirpputori. 
   Kirpputorin pöytävaraukset päiväkodille, 
   puh: 040 33 43394 (Tiina Vuolle). 
   Pöydän hinta 1 e.
• Keskiviikkona 8.6. kello 10.30-12.00 
   liikennepäivä. Luvassa kasvomaalausta, 
   miniliikennekaupunki, joukkoliikenne-
   valistusta, poliisit sekä myynnissä hattaroita 
   ja poppareita.
 
Muusta kesäohjelmasta ilmoitamme nettisivuil-
lamme sekä leikkipuiston ilmoitustauluilla.
Lisätietoja tarvittaessa, puh 040 33 44 178.

 
Lämpimästi tervetuloa puistoon,
 

Puiston ohjaajat

Ruoholahden 
leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Kesä on jo aivan ovella ja kauniit ilmat 
houkuttelevat selkeästi myös nuoria 
viettämään yhä enemmän aikaa ulkona. 
Tarkoitus olisikin vielä ennen kesälo-

mia pelata yhdessä pihalla jalkapalloa ja muita ul-
kopelejä, talvella ehtii sitten taas olla sisällä kylmää 
piilossa. Nuorisotalo on normaalisti auki aina per-
jantaihin 3.6. saakka, mutta virallisia Nutan kevät-
juhlaa vietetetään jo maanantaina 30.5. luvassa on 
pientä purtavaa sekä sään salliessa grillailua ja muu-
ta ohjelmaa. Juhlassa palkitaan tietenkin myös ke-
vään turnausvoittajat!

Lauantaina 17.5 
järjestettiin Nuori-
sotalollamme en-
simmäinen Ruohis 
Rock All Day –päi-
väfestari. Mukana 
oli kuusi rokkavaa 
yhtyettä, kah-
deksankymmen-
tä iloista fania se-
kä kovaa musiikkia 
koko päivän kello 
15:stä kello 21:een 
saakka. Syksyl-
lä luvassa on lisää 
bändi-iltoja sekä-
joulukuussa Ruo-
his Rock talvifes-
tari! Kevään ajan 
rakenteilla ollut 
tyttöjen huone sai 
hiljattain sohvan, 
tv:n, maton, hyllyn 
sekä baarijakkaroi-
ta ja sisustus alkaa-
kin olla aivan viittä 
vaille valmis. Ter-
vetuloa ihastele-
maan tyttöjen ai-
kaansaannosta!

Tänä kesänä Koralli jatkaa toimintaansa vielä kou-
lujen loputtuakin aina juhannukseen saakka. Koralli 
Summer Jam pitää oviaan auki maanantaista perjan-
taihin 6.-23.6. kello 11-17. Kaikki ovat tervetullei-
ta pelaamaan kanssamme ulkopelejä ja kuuntele-
maan musiikkia, nauttimaan suolaisia ja makeita 
herkkuja kioskistamme sekä maistamaan joka päi vä 
tuoreita leivonnaisia ja sadesään sattuessa katsomme 
nonstop leffoja sisätiloissa! Lisäksi teemme yhtei-
siä retkiä muun muassa Tropicarion trooppiseen 
eläintarhaan, Fallkullan kotieläintilalle, Uimastadi-
onille, Pihlajasaareen sekä Linnanmäen Sea Lifeen. 
Retkien tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, 
lupalappu vanhemmilta tarvitaan. Tervetuloa koke-
maan Korallin kesä!

Ruoholahden nuorisotalon puolesta kesäisin ter-
veisin

Mirella

Yleisö sai kuulla Ranter –yhtyeen taidon-
näytteitä.

Ruohis Rockin juonta-
jana nähtiin RudiRok.

Urja –yhtyeen tunnelmointia. Aurinkoiset kevätterveiset Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Ruoholah-
den yhdistykseltä. Kevät on saapunut, 
puihin poksuu lehtiä kiireen vilkkaa 

ja kaupunki näyttää jo kesäiseltä. Myös Ruoho-
lahden leikkipuistoissa tennarin pohjat vilkkuvat 
tiuhaan tahtiin lasten riemuitessa kesäisissä lei-
keissä. Enää ei tarvitse tuskailla toppavaatteiden 
kiristellessä hermoja!

Kevään ja vapun kunniaksi MLL Ruoholahti jär-
jesti Kellosaarenpuistossa 29.4. vappuriehan, jos-
sa tarjolla oli munkin ja siman lisäksi mukavaa 
seuraa niin lapsille kuin aikuisillekin. Osanottajia 
saapui paikalle runsain mitoin ja tunnelma oli mu-
kava. Kiitokset kaikille paikalla olleille ja tervetu-
loa mukaan myös ensi vuonna.

MLL:n toiminta näkyi tänä keväänä myös Ruoho-

lahden Kalaaseilla, kun Lions Club Kamppi antoi 
meille ystävällisesti mahdollisuuden järjestää ta-
pahtuman yhteydessä kirpputorin.

Kesäretki
MLL Ruoholahti järjestää tänäkin vuonna kesä-
retken. Retkeä suunnitellaan parhaillaan kovalla 
tohinalla, seuraa ilmoittelua aiheesta nettisivuil-
lamme ja lähde mukaan! Paikallistoimintaa kan-
nattaa seurailla muutenkin osoitteessa http://ruo-
holahti.mll.fi. Facebook -ryhmäämme kannattaa 
nyt myös liittyä, sillä päivitämme viimeisimmät 
kuulumiset säännöllisesti myös siellä. Ryhmäni-
menä toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Ruoholahden yhdistys r.y.

Aurinkoista kesää toivoen

MLL Ruoholahti

Markku VillManVappurieha Kellosaarenpuistossa.

Kevätkuulumisia yhdistykseltä!
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Viihdettä. Makunautintoja. Shoppailua. Koe kesän parhaat hetket merimaisemissa.  
Risteily kuuluu kesään — Tallinkilla. Lue lisää ja varaa kesän matkasi www.tallink.fi

”Nauti kesästä 
Baltic Princessillä!” 

– Risteilypäällikkö, Timo Nieminen

Metroasemarakennuksessa sijait-
seva K-market saavuttanut kunni-
aa. Kauppias Niko Grönberg esitteli 
toimittajalle tyytyväisenä pääkont-
torin hänelle myöntämää kunnia-
kirjaa, jossa oma K-kauppamme ni-
mettiin K-market ketjun parhaaksi 
myynninkehittäjäksi vuonna 2010. 

Virallisesti arvo on paras Etelä-Suomessa, mut-
ta koska Pohjois-Suomen parasta ei nimetty, voi 
palkintoa pitää koko maan parhaalle annettuna. 
Myynninkehittäjähän tietysti tässä yhteydessä tar-
koittaa myynnin lisääjää.

Muutoksen huomaa kyllä
Niko on tehnyt mittavia toimenpiteitä helpottaak-
seen asiakkaita löytämään kauppaansa. 

- Asiakkaille merkittävä etu ovat aukioloajat. Maa-
nantaista perjantaihin palvelemme 7.00-23.00 ja vii-
konloppuisin, lauantaina ja sunnuntaina 9.00-23.00. 
Aukioloajat ovat hyvin asiakasystävälliset, Niko 
sanoo. 

- Täällä aloittaessani oli suuri huoleni näkyvyys. 
Myymälä oli aulan perällä niin, että metromatkus-
tajat eivät sitä nähneet. Siksi siirsin koko kaupan 
lähemmäksi ulko-ovia. Myös itse kaupan ulkonä-
kö oli aloittaessani hieman säälittävä. Paljon käy-
tävää, vähän hyllyjä, tuotesijoittelu hullunkurinen 
ja tuotevalikoimakin merkillinen. Nyt tilat ovat 
tehokkaassa käytössä, valikoima on paljon moni-
puolisempi ja kaiken kaikkiaan tämä näyttää kun-
non ruokakaupalta, Niko kehaisee. 

Kasvu on ollut hämmästyttävää
- Kunniamaininnan saimme vuoden 2010 luvuis-
ta. Silloin vuoden myynnin kasvu edelliseen vuo-
teen verrattuna oli vähän yli 30 prosenttia. Näsä-
viisas sanoo helposti tuohon, että prosentit ovat 
suuret silloin, kun lähtöluvut ovat alhaalla. Heille 
Niko vastaa kehityksen jatkuvan tänäkin vuonna, 
ja vielä vahvempana. Tämän vuoden kasvuluvut 
viime vuoteen verrattuna ovat jo lähes 40 prosent-
tia. Kävijöitä meillä on viikossa 12 000-13 000.

Herkkutiski merkittävin uudistus
Loistavimman oivalluksen Niko teki sijoittaes-
saan aivan kärkeen, kassojenkin edelle ja metro-
asemalta näkyvään kohtaan herkkutiskin. Se on 
palvelutiski, josta asiakas voi valita itselleen sa-
laatin takuulla tuoreista ja monipuolisista raaka-
aineista. Täytetyt patongit ja sämpylät kuuluvat 
myös valikoimaan. Samoin pizzapalat. 

- Nyt olen myös lisännyt lämpimän lounaan, Niko 
hymyilee. Tänään on tarjolla mmuun muassa pe-
runamuusia ja lihapullia kermakastikkeessa. Os-
toksensa voi maksaa myös Lounassetelillä.  Tar-

Ruoholahden K-marketista 
kuuluu kummia

koituksena on tarjota metroasemalla liikkuville 
mukaan otettava aamiainen tai lounas. Palvelutis-
ki on asiakasta lähellä, palvelu on nopeaa, poik-
keaminen ei kestä kauaa ja matka voi jatkua suu-
remmitta keskeytyksittä. Tärkeintä kuitenkin on, 
että tarjottavat elintarvikkeet ovat tuoreita, moni-
puolisia ja herkullisia.

Kaupasta myös 
K-tarjoukset ja plussaedut

K-market ei luonnollisestikaan ole vain matkus-
tajien eväiden täydennyspiste. Se toimii täysival-
taisena ruokakauppana, jossa valikoima on moni-
puolinen ja mm.  plussaedut ovat voimassa. Niko 
haluaa mielellään muistuttaa, että K-market on 
tällä hetkellä ainoa ruokakauppa, joka on oikealla 
puolella Ruoholahtea. Siis samalla puolella kuin 
asunnotkin. Kaikki muut ovat Itämerenkadun toi-
mistojen puoleisella osalla. 

- Me panostamme myös henkilökunnan palvelu-
alttiuteen. Nuori ja ystävällinen henkilökuntamme 
on iloinen ja avulias. Tervetuloa tutustumaan!

PSDiplomi vuoden parhaan 
kasvun saavuttajalle.

Herkkutiski 
on saavuttanut 

suuren suosion.

Kauppias Niko Grönberg.
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Huutokonttori ennen 1955 valmistunutta laajennusosaa. 
Kuva: Helsingin Satama.

Infokeskuksen näyttelytilaan on suunniteltu pystytettävän myös Jätkäsaaren 
tulevia liikennemuotoja esittelevä aito raitiovaunupysäkki.

Rakennustyöt Jätkäsaaressa ovat jo 
täydessä käynnissä. Ensimmäinen 
uusi asuntokohde valmistuu Sau-
konpaateen Crusellinsillan ääreen 
syyskuussa. Samoihin aikoihin val-
mistuu myös Tallink Siljan toimisto-
rakennus Tyynenmerenkadun varrel-
le. Rakennustöiden keskellä säilyy 
myös kourallinen vanhoja satama-
toimintaa palvelleita rakennuksia. 
Yksi näistä on vastikään kunnostettu 
Huutokonttori, johon nykyisellään 
sijoittuvat pelastusasema, alueelli-
nen logistiikka-operaattori sekä alu-
een toteutusta esittelevä infokeskus.

Alkuperäinen arkkitehti Gunnar Taucherin suun-
nittelema kaksikerroksinen rakennus valmistui 
vuonna 1937. Huutokonttorin kolmikerroksinen laa-
jennusosa valmistui 1955. Huutokonttorin mielen-
kiintoinen nimi juontaa juurensa ajoille, jolloin sa-
tamatyöläiset tulivat aamuisin ilmoittau-tumaan 
laivalastien purkutöihin. Huutokonttorilla mie-
het huudettiin töihin päivittäisen tarpeen mukaan. 
Myöhemmin Huutokonttori on toiminut muun 
muassa sataman sosiaalitiloina.

Jätkäsaaren 
infokeskus 

avautuu 14.6.

Huutokonttori osa alueen historiaa
Huutokonttorin pelastusasema ja infokeskus seisoo vielä yksin Länsilinkin lähellä. Kuva: Vladimir Pohtokari.

Infokeskus sijoittuu Huutokonttorin toiseen kerrokseen, ala-
kertaan tulee mm. kahvila. Kuva: Vladimir Pohtokari

Huutokonttorin infokeskus osoitteessa Tyynenmerenkatu 1. 
Kuva: Vladimir Pohtokari

Infokeskukseen Jätkäsaaren  
toteuttamista esittelevä näyttely
Jätkäsaaren infokeskus sijoittuu rakennuksen poh-
joispuolen kaksikerroksiseen osaan. Uudempi kol-
mikerroksinen puoli on kokonaisuudessaan Pelas-
tuslaitoksen käytössä. Toiseen kerrokseen tulevan 
infokeskuksen näyttelyn rakentaminen on loppu-
suoralla. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelu-
keskuksen kehittämisosaston tuottamaan näyttelyyn 
tulee esille monipuolista tietoa Jätkäsaaren toteu-
tuksesta. Rakentamista ja suunnitelmia esitellään 
perinteisesti muun muassa pienoismallin, kartto-
jen ja kuvapintojen avulla. Näyttelytilaan on ra-
kennettu myös verholla suljettava auditoriotila, 
jossa voidaan pitää esityksiä ja luentoja yhteensä 
50 hengelle. 

Infokeskuksen näyttelyelementeistä kiintoisin lie-
nee ns. kaupunkiseinä. Suurelta kosketusnäyttösei-
nältä voi useampi käyttäjä yhtäaikaisesti selata lait-
teessa esillä olevia kuvia, videoita ja tietopaketteja. 
Kaupunkiseinälle tulee kattavasti materiaalia sekä 
Helsingin kaupungilta, että kaupunkiseinään osallis-
tuneilta alueen toimijoilta. Kaupunkiseinän toimit-
taa suomalaislähtöinen Multitouch Ltd, jonka vas-
taavanlaisia laitteita on käytössä ympäri maailman. 
Multitouchiin voi Huutokonttorin avautumista odo-

tellessa tutustua laitetoimittajan omilla kotisivuilla 
(www.multitouch.fi).

Infokeskuksen avajaisia vietetään kesäkuussa. Näyt-
tely tulee avajaisten jälkeen olemaan ylei-sölle au-
ki kahtena päivänä viikossa. Aukioloajat ovat kes-

kiviikkoisin kello 15-19 ja lauantaisin kello 12-17. 
Tällöin paikalla on myös opas, joka mielellään vas-
taa näyttelyä ja Jätkäsaarta koskeviin kysymyksiin. 
Jätkä saaren rakentuessa ja alakerran kahvilan aloit-
taessa toimintansa aukioloaikoja lisätään tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan.

Huutokonttorissa   
tilat myös kahvilalle
Infokeskuksen alakertaan ensimmäiseen kerrok-
seen on rakennettu tilat kahvilalle. Kahvilatilan 
ikkunat on remontin yhteydessä laajennettu suu-
riksi. Kahvilasta avautuvatkin näkymät avarana 
kahteen suuntaan. Sisäpihan puolella on jopa ti-
laa terassille. Kahvilan aukeamisajankohta ei ole 
vielä tiedossa, mutta kahvilatoimijan haku on jo 
käynnistetty. 

Kahvilan yhteydessä on myös erillinen näytte-
lytila, jossa rakennuttajat esittelevät Jätkäsaa-
reen rakennettavia kohteitaan. Kahvilakäynnin tai 
näyttelyssä vierailun ohessa on siis myös mahdol-
lisuus tutustua uusien asuntokohteiden suunnitel-
miin ja poimia mukaansa kiinnostavien kohtei-
den esitteitä.

Infokeskuksen avajaisia vietetään Helsinki-viikol-
la tiistaina 14.6. kello 15.00 alkaen yhdessä Cru-
sellinsillan virallisten avajaisten kanssa. Tervetu-
loa tutustumaan Huutokonttoriin!

Max Takala
projekti-insinööri, Helsingin kaupunki

Talous- ja suunnittelukeskus
kehittämisosasto
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Jätkäsaaren muuntuminen sata-
masta uudeksi asuin- ja työpaik-
ka-alueeksi on hyvässä vauhdissa. 
Jätkäsaaren uuden asuinalueen ai-
kanaan valmistuessa asukkaita saa-
rella asuu 16 000, ja työpaikkojakin 
on 6 000. Crusellin silta Jätkäsaa-
ren ja Ruoholahden välille on val-
mistunut ja alueen katujen raken-
taminen on käynnissä täydellä 
vauhdilla. Ensimmäiset ratikat kul-
kevat Jätkäsaareen jo ensi vuon-
na. Jätkäsaaren silhuettiin piirtyvät 
nostokurjet nostavat ensimmäisiä 
rakennuksia harjakorkeuteen. En-
simmäisten asuintalojen rakenta-
minen käynnistyy kevään aikana.

Jätkäsaareen rakennetaan asuntoja myös tavalli-
sesta rakennusliikevetoisesta tuotannosta poikkea-
valla mallilla.  Yksi käynnissä olevista projekteis-
ta on kiinteistökehitys- ja rakennuttajakonsultti 
Saraco D&M Oy:n valmistelema ryhmärakennut-
tamalla toteutettava Hitas-kohde.

- Olemme saaneet Helsingin kaupungilta tonttiva-
rauksen ryhmärakennuttamishanketta varten, valin-
neet arkkitehdin ja suunnittelijat sekä käynnistäneet 
hankkeen alkuvaiheen suunnittelun, kiteyttää Ant-
ti Ropponen Saraco D&M Oy:stä.

Ryhmärakennuttamishankkeessa tulevien asuk-
kaiden perustama asunto-osakeyhtiö rakennut-
taa asunnot suoraan asukkaiden omaan käyttöön. 
Taloyhtiön hallinto järjestetään asunto-osakeyh-
tiölain mukaisesti. Saraco D&M Oy toimii hank-
keessa projektinjohtajana ja asunto-osakeyhtiön 
rakennuttajakonsulttina. Vaativan rakennushank-
keen viranomaisyhteistyö, suunnittelunohjaus, so-
pimusjuridiikka, rakennuttaminen ja valvonta on 
siten järjestetty ammattilaisten toimesta.

- Tavoitteenamme on tarjota ihmisille koteja oma-
kustannushintaan tavallista rakennusliiketuotan-
toa paremmalla hinta-laatu-suhteella. Tässä toteu-
tusmallissa gryndauksen eli perustajaurakoinnin 
kate jää kustannuksista pois. Työn tilaajana toi-
mii asukkaiden muodostama asunto-osakeyhtiö, ja 
hankkeen kustannukset ovat tilaajalle luonnollisesti 
täysin läpinäkyviä, kertoo Ropponen toteutusmal-
lin taustoista.

Ryhmärakennuttamishankkeessa asukkaat itse ei-
vät rakenna taloa, vaan rakentamisen ammattilai-
set suorittavat varsinaisen rakennustyön. Asuk-
kaat voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, millainen 
asunnosta ja yhtiöstä tulee.

Ryhmärakennuttamista Jätkäsaaressa

Suunnittelijan ajatus mah-
dollisesta huoneistos-
ta, lopulliseen ratkaisuun 
asukkaat voivat vaikuttaa.

k
uv

at
: S

ar
ac

o 
D

&
M

 O
y

Kohde sijoittuu Hyväntoivonpuiston läheisyy-
teen.

Hankkeen sijoittuminen Juutinraumankadun ja Suezinkadun väliin. Samalle tontille sijoittuvat 
myös VVO ja ATT.

Havainnekuva sisäpihalta, 
kerrostalo-osa takana ja 
townhouse oikealla.

- Ihmisillä on selvä halu vaikuttaa omaan asumi-
seensa ja asuinympäristöönsä. Ryhmärakennutta-
malla asunnot voidaan suunnitella asukaslähtöi-
sesti paremmin asukkaiden tarpeita vastaaviksi, 
jatkaa Ropponen.

Osoitteessa Juutinraumankatu 6 sijaitsevalle ton-
tille on suunniteltu seitsemän kerrosta korkean 
asuinkerrostalon lisäksi kolme townhouse-kaupun-
kipientaloa ja naapuritontin kanssa yhteinen pysä-
köintilaitos. Yhteensä asuntoja tulee olemaan 39 
kappaletta. 

Juutinraumankadun ryhmärakennuttamishanke on 
mukana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrosta-
lo -ohjelmassa. Osana ohjelman tavoitteita taloon 
on suunniteltu muuntojoustavia perheasuntoja, 
joihin on mahdollista liittää pienempi sivuasunto.

- Sivuasunto voi olla esimerkiksi aikuistuvan nuo-
rison, isovanhempien tai uusperheen jäsenten käy-
tössä. Elämäntilanteiden muuttuessa tilaratkaisut 
joustavat. Muutenkin hankkeen arkkitehtuuri on en-
nakkoluulotonta, ja asumisen ratkaisuissa on sivuasun-
tojen lisäksi normaalitarjonnasta eroavia huoneistoja, 
kuten katto- ja townhouse-asunnot, Rop ponen ker-
too. 

Ryhmärakennuttamishankkeen asukasryhmän ko-
koaminen alkaa piakkoin. Saraco D&M Oy jatkaa 
tulevien asukkaiden ja asunto-osakeyhtiön kanssa 
suunnitelmien kehittämistä lopulliseen muotoon-
sa. Urakoiden kilpailutuksen jälkeen asunto-osa-
keyhtiö valitsee urakoitsijat ja tekee rakentamis-
päätöksen.

- Tavoitteena rakentamisen aloitukselle on kevät 
2012. Tällöin hanke olisi valmis ja asunnot luovu-
tettuna syksyllä 2013, Ropponen päättää.

Perustiedot hankkeesta löytyvät Internetistä osoit-
teesta www.asuntohankkeet.fi.

Antti Ropponen
Kiinteistökehitys Saraco D&M Oy

www.saraco.fi
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LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
fennooptiikka.fi  • linssiklinikka.fi 

see better. be better.

Bevan Docherty, NZLS
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Supernova pro a176. Täydellinen näkökenttä 
ja keveys – paras adidas-malli juoksemiseen.

Kauppakeskus 
Ruoholahti
Puh. 09 6855  0800

Kauppakeskus 
Kamppi, 1. kerros
Puh. 09 773 1303

Helsinki-päivää juhlitaan perintei-
sesti 12.6. Kaupungin nimikkopäi-
vää on vietetty jo vuodesta 1959 
lähtien. Luvassa on letkeä sunnun-
taipäivä ympäri kaupunkia puis-
toissa, kortteleissa ja sisäpihoilla.

Helsinki-päivä on kotikaupunkipolkuja, piknik-uto-
piaa, ilmaisia uimahalleja, eläviä patsaita, kirjalli-
suutta, teatteria, avoimia ovia, konsertteja, liikuntaa, 
meriretkiä ja viherelämää. Tarjolla myös Flirttikli-
nikan palvelut.

Kaupungintalolla kuhisee koko päivän. Päivä al-
kaa kaupunginjohtajan aamukahveilla ja päättyy 
Kaartin Soittokunnan tanssiaisiin juhlasalissa.

Tutustu ohjelmatarjontaan oheisessa tapahtuma-
kalenterissa. Lehti on valinnut tähän listaukseen 
vain murto-osan kaupungin tapahtumista. Koko 
Helsinki-viikon kaikki tapahtumat löydät kalente-
rista osoitteesta www.helsinkiviikko.fi.

Helsinki-päivä kaupungintalolla. Helsinki-päi-
vän avaus ja perinteiset aamukahvit klo 9. Avaus 
Kaupunginmuseon parveke, Sofiankatu 4. Aamu-
kahvit avauksen jälkeen Kaupungintalon sisäpi-
halla.

Tule juomaan kuppi kahvia ja nauttimaan kesäi-
sestä raparperipiirakasta Helsinki-päivän perin-
teisille aamukahveille. Helsinki-päivän avaa kau-
punginjohtaja Jussi Pajunen ja musiikista vastaa 
Helsingin laulu. 

Avoimet ovet Kaupungintalolla klo 9-18, Poh-
joisesplanadi 11-13. Vapaa pääsy. Helsinki-päi-
vänä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kutsuu sinut 
kylään kaupungintalolle, jossa on avoimet ovet ja 
ohjelmaa. Kaupunginjohtajaa pääsee tervehtimään 
hänen työtiloihinsa ja Kaupungintalon aulassa voi 
aistia tuulahduksia 1930-luvun Esplanadin puistosta 
puhvetteineen, tansseineen ja taikuriesityksineen. 
Paikalla voi koko perheen voimin seurata monen-
laisia ohjelmanumeroita ja kokea yllätyksiä. 

• Ala-aulan lavaohjelma: klo 10-10.30 Nukke-
teatteri Sytkyt. Mitä sininen väri kertoo sinul-
le? Meri? Merenneito? Entäpä punainen? Musta? 
Jokaiseen satuun kuuluu nukkenäyttelijä Juha 
Laukkasen nuketus ja laulu, jonka esittää Mik-

ko Nuppoinen. Esitys toimii myös ensiaskeleena 
musiikin maailmaan. 

Klo 11-12 Sirkus Supiainen: Kannumiehen kum-
mallinen sirkus. Kannumiehen kummallinen sirkus 
tuo yleisön eteen kaksi erikoislaatuista henkilöä ja  
tavallisesta kannusta kasvaa oikea sirkustirehtöö-
ri, jonka sirkuksessa mikään ole mahdotonta.

Esityksen esiintyjät loihtivat esiin koko Kannu-
miehen sirkuksen, ja mukana on mitä ihmeelli-
simpiä ilmestyksiä, taikatemppuja, akrobatiaa ja 
eläinnumeroita ilman eläimiä, kaksi aivan eritys-
laatuista henkilöä sekä esineistä syntyvät sirkuk-
sen tähdet.

Tässä riemastuttavassa sirkusesityksessä  toimin-
ta vangitsee katsojan huomion. Miika Nuutisen ja 
Samuli Männistön esitys osoittaa ettei sanaton sir-
kusteatteri tunne rajoja.

Esityksen kesto on n. 1 tunti ja se soveltuu yli 
3-vuotiaille katsojille.

Klo 13-14 Taikuri Ray Eden. Ray Eden löysi 
taikuuden kuusitoistavuotiaana kotikaupungissaan 
Woosterissa, Yhdysvalloissa. Saavuttuaan New 
Yorkiin vuonna 1989 hän alkoi esittää aluksi tai-
katemppuja Keskuspuistossa, jossa sai ohikulki-
joista laajan yleisön. Nyt hänen hillitön koko per-
heen taikashownsa villitsee Kaupungintalolla!

Klo 14.30-15.30 Ihanat miehet rannalla. Soitto-
musiikkia entisaikain tyyliin! Ihanat miehen ran-
nalla esittää nostalgisia kappaleita vuosikymmen-
ten varrelta perinteisillä soittimilla, mutta omalla 
raikkaalla tyylillään. Palmun lehvän katveessa 
persialaisella matolla musisoiden syntyvät sulo-
soinnut saattavat houkutella yleisön vallattomaan 
tanssiin.

Ala-aulassa klo 12-17: Atelieri O. Haapala va-
lokuvaa yleisöä, kuvan hinta: alkaen 10 euroa. 
Tule kuvauttamaan itsesi 1800-luvun potrettivalo-
kuvien tyyliin! Atelieri O. Haapala on kahden va-
lokuvaajan Saara Salmen ja Marco Melanderin 
yhteistyönä syntynyt performatiivinen taidepro-
jekti. Onyxei ja Helmut ovat heidän roolihahmon sa 
kuvaustapahtumissa. Asiakkaat voivat tulla kuvatta-
vaksi omissa vaatteissaan tai virittäytyä tunnelmaan 
laina-asusteiden avulla. Eläytymisen ja esiintymi-
sen avulla yleisölle on haluttu tarjota pala men-
neen maailman tunnelmaa, kuvitteellinen hetki 
ajassa, jolloin valokuvattavana oleminen oli eri-
tyinen ja odotettu tapahtuma. 

Ympäri Kaupungintaloa klo 14-17. Maija 
Saksmanin performanssiryhmä Yhtäkkiä tässä 
kiertelee talossa. Pidä silmäsi auki, jotain yllät-
tävää ja odottamatonta saattaa tapahtua missä ta-
hansa! 

• Juhlasalin ohjelma: klo 12-13 Pellekaija 
Pum, vapaa pääsy, maksuttomat ennakkoliput 
noudettavissa Virka Infosta 5.6. alkaen. Lasten suo-
sikkiorkesteri Pellekaija Pum ja Varaventtiili-orkes-
teri järjestää hulvattoman ja iloisen konsertin Kau-
pungintalon juhlasalissa. Musisoinnin höysteenä 
on tanssia, tarinaa, leikitystä, laulatusta, jekkuilua 
ja hassuttelua koko perheelle. Tervetuloa mukaan! 

Klo 15.30-17.30 Kaartin soittokunta, vapaa pää-
sy, ei ennakkolippuja. Nyt pistetään jalalla ko-
reaksi! Linnan juhlienkin tanssittajana tunnettu 
Kaartin soittokunta tarjoaa musiikin, ja Kaupun-
gintalon Juhlasali hienot puitteet Helsinki-päivän 
tansseille. Juhlasalissa pyörähdellään vanhan ajan 
tansseissa niin valssin, jenkan kuin tangonkin tah-
tiin. Kappaleiden lomassa voi nauttia virvokkeita 
pientä korvausta vastaan. Ota mukaan helluntai-
heilasi tai löydä tansseista omasi! 

• Tutustumiskierros kaupunginjohtajan edus-
tustiloihin ja muotokuvanäyttely klo 11-15, va-
paa pääsy jonotusperiaatteella. Helsinki-päivä-
nä Kaupunginjohtajaa pääsee tervehtimään hänen 
työtiloihinsa ja vastaanottohuoneeseen. Halutes-
sasi voit myös vilkuttaa vastaanottohuoneen par-
vekkeelta, kuten valtiovieraat usein tekevät; muun 
muassa Victoria ja Daniel. Samalla kierroksel-
la pääsee tutustumaan tuoreimpiin muotokuviin: 
Elina Merenmiehen maalaamaan Pekka Kor-
pisen muotokuvaan, Elina Brotheruksen valo-
kuvaan Pekka Saurista, Mika Törösen maalaa-
maan Timo Honkalan muotokuvaan, Marjatta 
Tapiolan maalaamaan Rakel Hiltusen muotoku-
vaan ja Julia Vuoren tekemään Minerva Kroh-
nin muotokuvapiirrokseen. 

• Performanssiryhmä Yhtäkkiä tässä klo 14-17 
ympäri Kaupungintaloa. Performanssiryhmä Yht-
äkkiä tässä kiertelee kaupungintalossa ja esiintyjät 
tuovat tuulahduksen menneiltä ajoilta: he koke-
teeraavat kahviloissa, seurustelevat muun sosie-
teetin kanssa, käyvät juhlasalissa pyrähtelemässä 
ja kenties hakevat sinutkin kanssaan tanssimaan!

• Kaupungintalon ravintolassa Helsinki-päi-
vän herkkuja klo 11-15, lounas 6,50 euroa, kah-
vilatuotteiden hinta vaihtelee. Jos kaipaat hen-
gähdyshetkeä ja murua rinnan alle, niin poikkea 

Kaupungintalon henkilöstöravintolaan nauttimaan 
kahvilaherkkuja tai lounasta. Helsinki-päivän keit-
tolounas  (6,50 euroa) sisältää juustoista tuorepar-
sakeittoa, runsaan salaattipöydän, leipäpöydän se-
kä kahvin. 

Helsinki-päivän messu klo 10, Tuomiokirkko. 
Jos haluat aloittaa Helsinki-päivän hiljentymällä, 
niin voit suunnata Tuomiokirkkoon Helsinki-päi-
vän messuun, jossa normaali sunnuntaimessu on 
höystetty stadilaisilla vivahteilla.  Messumusiikis-
ta vastaa Helsingin laulu, ja Sanaa kuullaan stadin 
slangiksi. Messun toimittaa tuomiorovasti Matti 
Poutiainen. 

Töölönlahdella: 

• Kännikapinan flirttiklinikka klo 14-17. www.
kannikapina.fi . Kaikki citysinkut kuulolle: Kän-
nikapinan flirttiklinikalla tarjotaan ilmaiseksi par-
haat vinkit flaksin parantamiseksi. Suhteessa jo 
onnellisesti pötköttelevät voivat hakea ohjeistus-
ta onnen ja ilon lisäämiseen suhteessa. Kännikapi-
nan Flirttiklinikka laitetaan pystyyn Helsinki-päivä-
nä Töölönlahdelle. Rakkauskonsulttien vastaanotto 
auki kello 14-17. Tervetuloa hakemaan flirtti- ja pa-
risuhdevinkkejä! Kännikapina on liikettä ja asennet-
ta sen puolesta, että Suomessa olisi helppo olla so-
siaalinen selvin päin. 

Uimaan! Helsinki-päivän kunniaksi seuraaviin 
uimahalleihin on vapaa pääsy: Itäkeskus, Pirk-
kola, Uimastadion, Kumpulan maauimala sekä 
Urheiluhallien uimahallit: Kallio, Kontula, Mal-
mi, Mäkelänrinteen uintikeskus, Siltamäki, Töö-
lö ja Vuosaari. 

Keskustan patsaat LIVE!, lähtöajat klo 12, 14.30 
ja 17.30, lähtöpaikka Keisarinnan Kivi, Kauppatori, 
vapaa pääsy

Keskustan patsaat LIVE! on pienoisnäytelmä, jos-
sa Helsingin keskustan patsaat heräävät henkiin 
kertomaan omaa tarinaansa ja keskustelemaan kes-
kenään. Patsaiden avulla yleisö tutustuu elävästi 
Helsingin historiaan 1830-luvulta aina Eino Leinon 
aikaan 1900-luvun alkupuolelle. Kävelyä patsaalta 
toiselle johtaa vallasnainen ja suuri hyväntekijä Au-
rora Karamzin. Kierroksella tavataan myös mm. 
Aleksanteri II, Johan Ludvig Runeberg sekä 
Zacharias Topelius. Kierrokset ovat maksutto-
mia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Helsinki-päivä 12.6.
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Monipuolinen lounasbuffet 
tarjolla ma-pe 10.30 - 13.30 

 Ravintolastamme myös herkulliset 
Antell-Leipomoiden kakut, leivät ja 

leivonnaiset niin juhlaan kuin arkeen!
 Tervetuloa!

Salmisaaren voimalaitosten öljynero-
tusaltaiden modernisointi projekti on 
loppusuoralla ja tämä on yksi monista 
hankkeista joilla voimalaitoksella val-
mistaudutaan kohti vihreämpää tulevai-

suutta. Modernisointityön lähtökohtana oli päästä 
eroon pahanhajuisista rikki- ja hiilivety yhdisteis-
tä, jotka uudessa rakennuksessa puhalletaan kes-
kitetysti aktiivihiilisuodattimen läpi ja hajut jäävät 
suodattimeen.

Sivutuotteiden käsittelyrakennus valmistui ke-
väällä ja on nyt käyttökunnossa. Ensi kesänä 
päästään tositoimiin kun rakennukseen varastoi-
daan vuosihuollosta syntyviä pesulietteitä. Liet-
teet varastoidaan rakennuksessa kesän ajan ja 
käytetään uudelleen seuraavana talvena savukaa-
sujen puhdistusprosessissa. Näin toimittaessa pe-
sulietteistä ei synny ylimääräistä jätettä, vaan liet-
teet voidaan käyttää uudelleen.

Kohti energiatehok-
kaampaa huomista

Kellosaaren varavoimalaitoksella alkoi tänä ke-
väänä julkisivuremontti ja kesän edetessä Kel-
losaaressa aloitetaan myös automaatiouudistus. 
Kellosaaressa on käytössä alkuperäinen automaa-
tiojärjestelmä, mikä päivitetään kesän aikana nyky-
aikaiseksi ohjausjärjestelmäksi. Päivityksen tarkoi-

tuksena on parantaa laitoksen käytettävyyttä sekä 
toimintavarmuutta. 

Salmisaaren B voimalaitoksen sähkösuodattimella 
tehdään ensi kesänä suuria muutostöitä, joilla täh-
dätään omakäyttösähkön kulutuksen pienentymi-
seen sekä erotuskyvyn parantumiseen. Erotuskyvyn 
parantuessa pölypäästöt vähentyvät ja helpottavat ri-
kinpoistolaitoksen toimintaa samalla kun pölyn ai-
heuttama kuluminen kanavistoissa vähenee.

Kesällä 2012 on B voimalaitoksella tulossa höyry-
turbiinin modernisointi ja projektin toteutus onkin 
aloitettu jo nyt että puolentoista vuoden päästä syk-
syllä kaikki olisi valmista. Nykyinen turbiini alkaa 
olla käyttöiältään tiensä päässä ja eliniän jatkami-
sen ohessa tehdään turbiinille tehonkorotus, mil-
lä turbiinista saatava sähköteho kasvaa muutamal-
la megawatilla. 

Tulevaisuuden haasteet
Salmisaaressa valmistaudutaan myös Helsingin 
Energian lähivuosien kehitysohjelman mukaises-
ti 20 prosentin hiilidioksidileikkauksiin, sekä uu-
siutuvan energian määrän lisäämisen 20 prosent-
tiin vuoteen 2020 mennessä. 

Uusiutuvan energian käyttöä polttoaineena on tut-
kittu Salmisaaressa ensimmäisen kerran jo vuonna 
2001, jolloin puupellettejä koepoltettiin kivihiilen 

Salmisaaressa suunta kohti 
ympäristöystävällisempää tulevaisuutta

Viimeisimmät ympäristöön vaikuttavat investoinnit käytössä

seassa. Tällöin pellettien osuus polttoaineesta oli 
muutamia prosentteja. Pellettien polttamista suu-
remmassa mittakaavassa tutkitaan edelleen ja tu-
levaisuus näyttää tullessaan minkälaisia biopoltto-
aineita Salmisaaressa tullaan polttamaan.

Päästörajat tulevat kiristymään vuonna 2016 ja 
Salmisaaressakin mietitään erilaisia vaihtoehtoja 
päästöjen pienentämiseksi. Vaihtoehtoina on tut-
kittu katalysaattorin asentamista sekä polttimi-
en vaihtoa uuden tyyppisiin low-NOx-polttimiin. 
Typpipäästöjen vähentämiseksi on erilaisia esisel-
vityksiä käynnissä, mutta varsinaisia toteutuspro-
jekteja ei ole vielä käynnistetty, ennen kuin kaikki 
vaihtoehdot on selvitetty.

Typpipäästöjen ohella myös rikkipäästöjen raja-
arvot tiukentuvat. Salmisaaressa päästöjen vähen-
tämiseksi on viime vuosina rikinpoistolaitok sen 
käytettävyyttä parannettu sekä tehostettu laitok-
sen toimintaa. Tällä hetkellä näyttää sille että vaikka 
päästörajat tiukentuvat tulevaisuudessa, ei rikin-
poistolaitoksella ole ongelmia alittaa sille asetet-
tuja päästörajoja. 

Anton Laari
prosessi-insinööri

Salmisaaren voimalaitoksetVoimalaitoksen höyryturbiinia ajanmukaistetaan tehon parantamiseksi lähitulevaisuudessa.

Myös Kellosaaren varavoimalaa modernisoidaan.
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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

Helsinki, Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Puhelin: (09) 694 4577, Aukioloajat: Arkisin 9-18

ux -tarra

m Läpinäkyvä tausta jossa cmyk-logo

Mikrouuni EMS20205X 
• Vapaasti sijoitettava
• Elektroninen käyttöpaneeli
• Mikroaaltoteho 800 W
• Tilavuus 20 litraa
• K: 280 mm, L: 461 mm, S: 373 mm
• Väri: Teräs

Pesukone WA72167 
• Full-Automatic
• 1600  Kierrosta/min
• Lastin maksimipaino 7 kg
• Vapaasti sijoitettava
• Edestä täytettävä
• Energialuokka A, Puhdistustulosluokka A, 

Kuivaustulosluokka A 

Tiskikone SGU45M02SK 
• Energiatehokkuusluokka: A, 

kuivaustehokkuusluokka: A,
pesutulosluokka A

• 4 ohjelmaa: Intensiivi 70°C, Auto 55-65°C, 
Eco 50°C, Pikaohjelma 45°C

• Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
• 12 astiastoa
• Auto All in 1 

499€

399€

99€

Auto oli ihan kauheassa kunnossa. Sen 
oma valkoinen väri näkyi aavistukse-
na kaiken lian alta. Koko talvi oli men-
nyt pesemättä. Oli ollut liian kiire, liian 

kylmä, liian sateista tai vain yksinkertaisesti liian 
laiska isäntä. Kevätauringon myötä näky alkoi ol-
la sietämätön. Olin kerran alkukeväästä itse asias-
sa käynyt Kauppakeskus Ruoholahden tasolla K 
-1 varaamassa aikaa pesulle, mutta silloin sitä ei 
saanut. Oli jonoa ja pesijä vaikutti kyllästyneeltä. 
Päätin huonosta kokemuksesta huolimatta uskal-
tautua uudelleen tiedustelemaan Volvolle hoitoai-
kaa. Vähän kyllä hävetti sen kaamea kunto.

Auton 
kauneushoitola

Uudet Car-
wash - yrittäjät, 

Mats 
Tammi (oik) ja 

Risto Ruottinen.

 Carwash autopesulan yleisilme on siistitty.

Autopesulassakin oli  
tapahtunut muutos
Tällä kertaa vastaanotto oli parempi. Vastaan tu-
li välittömästi kaksi tehokkaan tuntuista ammatti-
laista, jotka kuuntelivat toiveet ja sitten suositteli-
vat oikeaa hoitoa. Niin uskottavasti, että suostuin 
jopa siihen kalliimpaan sisäpuhdistukseen ham-
paita kiristelemättä.

Jutustellessa kävi ilmi, että edessäni olivat Car-
wash Ruoholahden uudet yrittäjät Mats Tammi 
ja Risto Ruottinen, jotka vain vähän aikaa aikai-

semmin olivat ottaneet liikkeen hoitoonsa. Uutuu-
den innostus näkyi ja kuului. Mats Tammi kertoi 
mielellään, että koko pesupistettä on kunnostettu 
ja muutamin osin remontti tulisi vielä jatkumaan. 

- Olemme maalanneet seiniä, muuttaneet toimis-
totilaa viihtyisämmäksi ja kaiken kaikkiaan siis-
tineet paikkaa. Samalla myös keskitymme pal-
veluun. Haluamme tarjota asiakkaillemme juuri 
oikean autonhoitokonseptin, ei vähempää eikä 
enempää.

Carwash-ketju on franchiseyritys
Franchisetoiminta kasvaa Suomessa vauhdilla. 
Franchisella tarkoitetaan yritysketjua, jossa lii-
ketoimintaa harjoittavat itsenäiset yrittäjät. He 
toteuttavat aiemmin luodun konseptin periaat-
teita. Muun muassa tavaramerkki, tuotteet, toi-
mipaikkojen ulkonäkö ja valtakunnallinen mark-
kinointi ovat ketjun vastuulla. Yrittäjät vastaavat 
päivittäisestä toiminnasta ja maksavat ketjulle kor-
vausta brändin käytöstä. Carwashin lisäksi Ruoho-
lahdessa toimii samalla periaatteella muun muassa 
McDonald´s, Subway,Cafe Picnic ja Kotipizza. 

Mats Tammella on vankka kokemus franchisetoi-
minnasta. Hän on toiminut ”ketjun miehenä” tu-

kemassa yrittäjiä Roberts Coffee –ketjussa sekä 
McDonald´silla. Hän on myös itse toiminut yrittä-
jänä hampurilaisravintolassa. Ensimmäisenä Suo-
messa hän nosti McDonald´sinsa kolmen A:n ra-
vintolaksi. Laatu, palvelu ja siisteys luokiteltiin 
huipputasoisiksi.

Mats Tammi on nyt siis yhdessä Risto Ruottisen 
kanssa päättänyt nostaa Ruoholahden autopesu-
palvelut aivan uudelle, laadukkaalle tasolle. Toi-
minnan asiakaslähtöisyys on selviö. Panostamme 
myös nopeaan ja korkeatasoiseen työhön. Kaikki 
työ on käsityötä. Ympäristöäkin ajatellaan, käy-
tämme pesuaineina ainoastaan biologisesti hajoa-
via, myrkyttömiä aineita.

Myös laajennetut aukioloajat palvelevat asiakkai-
ta. Pesula on avoinna maanantaista perjantaihin 
kello 8.00-18.00, lauantaisin kello 9.00-16.00 ja 
sunnuntaisinkin sopimuksen mukaan. 

Tervetuloa!

Carwash Ruoholahti
Kauppakeskus Ruoholahti, taso K -1
puh 010 3226 999
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Ruoholahdessa tapahtuu
Kaapelitehdas - viisi hehtaaria kulttuuria, 

www.kaapelitehdas.fi
KAAPEL I

Tallberginkatu 1

Puristamo  •  Vapaan taidekoulun lopputyönäyttely 26.5.-12.6.
Valssaamo  •  Pamela Ploks - etsitään naista 26.5.-5.6.
Suomen valokuvataiteen museo  •  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 ravintolamuseo  •  Kyökin kautta 3.5.-28.8.
Jukka Male Museo  •  Jäljillä 11.5.-5.6.
Kaapelin galleria  •  Maria Ylikoski 12.-29.5.  •  Jertta Ratia 2.-19.6. 
stoa mariapassio  •  Atro Lahtela 30.5.-31.7.
Drawing Gallery D5  •  ©Annu Kapulainen 6.5.-27.7. 

Hotelli- ja ravintolamuseossa Kaape-
litehtaalla voi kesän ajan tutustua 
kierrätystaiteeseen teemanäyttelyssä 
Kyökin kautta – Koruja ja taidekä-
sityötä kierrätysmateriaaleista, joka 

Kyökin kautta kierrätettyä 
taidetta Hotelli- ja ravintolamuseossa

Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Ruoholahden kappeli hiljenee kesäajak-
si monelta osin. Lasten kerhot päätty-
vät. Sunnuntaimessut jäävät tauolle ja 
myös monet toimintapiirit lakkaavat ke-

sän ajaksi. On kesällä kuitenkin jotain säännöllis-
tä ja pysyvää toimintaa. Kesäkeskiviikkoina on 
aiempina vuosinakin kokoonnuttu kello 18 kappe-
lilla kesäillan kerhoon. Se on saanut melko suuren 
suosion. Viime kesänäkin 40-50 ihmistä kokoon-
tui Vanhan testamentin apokryfikirjojen ääreen. 
Tänä kesänä aiheena on kristilliset symbolit, jois-
ta seurakuntamme papit alustavat luennon. Jokai-
sessa illassa kanttorit laulattavat kesäisiä lauluja 
ja juodaan myös kahvit. Kesäkuussa aiheina ovat 
muun muas sa enkelit, numerot, Pyhän Hengen 
tunnukset, kolminaisuus ja krusifiksi ja aiheista 
luennoivat 1.6. Marja Alftan, 8.6. Seppo S. Ko-
sonen, 15.6. Arto Antturi, 22.6. Hannu Kiuru ja 
29.6. Yrjö Ikonen. 

Kirkko toimii paljolti symbolien kautta. Luterilai-
sen kirkon sakramentit kaste ja ehtoollinen ovat 
salattuja, mutta kirkko uskoo, että niiden kaut-
ta Jumalan armo välittyy meille. Samoin monet 
muutkin symbolit voivat tuoda meille viestiä Ju-
malan salatusta maailmasta. Kreikan kielen sana 
symbolos on vastakohta sanalle diabolos, joka tar-
koittaa sielunvihollista, eli sitä, joka pyrkii erotta-
maan meitä jatkuvasti Jumala-yhteydestä. Symbo-
lien kautta tuo yhteys voi  avautua meille uudella 
tavalla. 

Kuuluisasta venäläiskirjailijasta Aleksander Sol-
zhenitsynistä kerrotaan, että hänen ollessaan van-
kileirillä, jossa vangit joutuivat työskentelemään ää-
rirajoilleen asti, tapahtui jotakin yllättävää. Kerran 
tauolla ollessaan hän istahti kivelle ja otti käteen-
sä puunoksan, jolla hän piirteli hiekkaan epämää-
räisiä viivoja. Kun hän katsoi hiekkaan, hän näki 
siinä ristikuvion. Sitä miettiessään hän tajusi, että 
risti oli hänenkin ainoa mahdollisuutensa. Jeesuk-
sen ristinkuolema ei merkinnyt kaiken loppumis-
ta, vaan sen kautta taivas kosketti maata ja Jumala 
tuli ihmiseksi. Solzhenitsyn sai elämäänsä uuden 
toivon, joka kantoi häntä elämänsä loppuun saak-
ka. 

Symbolit kutsuvat meitä siis keskiviikkoiltaisin kel-
lo 18 Ruoholahden kappeliin. Diakoniapäivystys on 
kesällä torstaisin kello 10-12, ja diakoniakahvit juo-
daan heinäkuun aikana tiistaisin kello 14. Elokuun 
lopulla on yhteistyökumppanimme verkostoseura-
kunta järjestämässä taiteiden yön tapahtumaa kap-
pelille. Se on perjantaina 26. elokuuta, mutta tar-
kempia tietoja löytyy elokuun lopun Kirkko ja 
kaupunki-lehdestä.

Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen kiittää ja toi-
vottaa jokaiselle seurakuntalaiselle oikein läm-
mintä ja siunattua kesää!

Seppo S. Kosonen

on avoinna 28. elokuuta asti. Näyttelyssä selvi-
ää, voiko pianonkoskettimia tai pelikortteja kan-
taa kaulalla, miltä näyttää koru, jonka voi päivän 
päätteeksi syödä sekä millaisia koristuksia käyttää 
ympäristökatastrofista selvinnyt asfalttisoturi. 

Näyttelyssä mukana olevat taiteilijat, Mervi Por-
rassalmi, Liisa Tervinen ja Jaana Tuomisto, työs-
kentelevät kertaalleen käytettyjen, kierrätettyjen 
sekä uusiomateriaalien parissa. Taiteilijoiden käsis-
sä hylätyt käyttöesineet, ruoka-aineet ja keittiöjä-
te ovat saaneet uuden muodon ja elämän. Näytte-
lyn teokset ottavat kantaa muun muassa lähiruoan 
ja kestävän kehityksen puolesta. Yllättävät mate-
riaalivalinnat ja niiden yhdistelmät ovat teoksissa 
olennaisessa osassa, samoin materiaalien alkuperä 
ja niihin liittyvät tarinat. Yhteistä teoksille on ko-
run muoto. 

Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 
11–18, ajalla 27.6.–31.7.2011 keskiviikosta sun-
nuntaihin kello 11–18.

Hotelli- ja ravintolamuseo sijaitsee Kaapeliteh-
taalla osoitteessa Tallberginkatu 1 G, 3. kerros. 
Lisätietoa Kyökin kautta -näyttelystä ja Hotelli- 
ja ravintolamuseosta löytyy museon kotisivuilta 
www.hotellijaravintolamuseo.fi. 
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HUUTOKONTTORI
TYYNENMERENKATU 1
TIISTAINA 14.6.2011 KLO 15.

TERVETULOA
KAUPUNKILAISET JA KUTSUVIERAAT

CRUSELLINSILTA JA  
JÄTKÄSAAREN INFOKESKUS  
HUUTOKONTTORI 
VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN

Ohjelmassa mm. kaupunginjohtaja  
Jussi Pajusen avaus,
Crusell-seuran musiikkitervehdys,  
reggaeta ja rentoa meininkiä.
Tilaisuuden juontaa Krisse Salminen.
Tarjoilua hyvän jätkän tapaan  

500 ensimmäiselle.

JÄTKÄN 

TUPARit
TARKEMPI O

HJELMA: W
W W.UUTTAHELSIN

KIA
.FI

Jätkäsaari seura – JS ry
 

järjestää Ruoholahti-päivänä 12.6. perinteiset, maksuttomat

            bussikiertoajelut Jätkäsaareen 
tutustumaan alueen suunnitelmiin ja toteutukseen.

 
Lähdöt osoitteesta Kellosaarenranta 2 (ravintola Bistro del Marin edestä)

 
kello 15.00 ja kello 16.30.

 
Päivän aikana arpojen myyntiä. Hyvien palkintojen jako ravintola Poijun terassille kello 18.00.

 
Tervetuloa!

JS ry JS ry
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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
Autopesuloita
• Carwash Ruoholahti, Kauppakeskuksen taso K-1  010 3226 999
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

Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, Santakatu 12  050 300 9980
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

–15%

Keskitä, saat 
rahanarvoisia 
etuja!
Tutustu osoitteessa op.fi/bonus tai tule 
käymään!

a skin care system
 researched and developed by The International Derm

al Institute

koko 120 mm -50 % norm.

omenanvihreä, vaaleansininen, kirkas 10,95 21,90

vaaleanpunainen* 15,95 31,90

koko 155 mm -50 % norm.

omenanvihreä, vaaleansininen, kirkas 16,95 33,90

vaaleanpunainen* 20,95 41,90
*Vaaleanpunainen väri – rajoitettu tuotantoerä.

Nouda oma 

keräilyesitteesi 

K-citymarketista.

Kerää leimoilla 
Iittala Mariskoolit
heleissä väreissä 

Keräilyaika 1.4.–24.6.2011. Tuotteiden viimeinen lunastuspäivä 30.6.2011. 
Tarkemmat keräilyohjeet esitteessä.

a skin care system
 researched and developed
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