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Lehdessä muun muassa:
• Ruoholahden posti sulkemisuhan alla s. 2
• Saukonpaaden seuraava Hitas-hanke haettavissa s. 7
• Stora Enson puukorttelihanke Jätkäsaareen s. 6

K-rauta Ruoholahdesta kaikki kotiin

EXTRAHINTAAN
Etu 44 % K-Plussa-kortilla

TAAN

YHTEISHIN
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HÄKÄVAROITIN Nordic CO-868 +
SAMMUTUSPEITE 120 x 180 cm
Hinta ilman K-Plussa-korttia 53,80
REMONTTIPALVELUSTA
HELPPOA ELÄMÄÄ!
Ota yhteyttä remonttipalveluumme ja
varaa aika ilmaiseen remonttiarvioon. Teemme kaikki kodin
remonttiin tarvittavat
toimenpiteet puolestasi.

SUIHKUNURKKA Rideau
85 x 85 cm

Materiaali kirkas 6 mm turvalasi.
Alumiiiniprofiilin väri harjattu nikkeli.
Ovissa nuppivetimet ja magneettitiiviste.

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

Muista
kotitalousvähennys!

NOKKAKÄRRY

Alumiinia, kokoontaittuva,
kantavuus max 90 kg.
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Tarjoukset ovat
voimassa niin kauan kuin
tavaraa riittää kuitenkin
enintään 4.11.2011 asti.

Lisätiedot
www.kesko.fi/vastuullisuus
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Ruoholahden
postia
uhkaa
sulkeminen!

Pääkirjoitus

E

i minua yleensä syksyllä masenna, vaan päinvastoin. Syksyn värit ja kuulas ilma, matalalta paistava aurinko ja
syksyyn kuuluvat sateet ovat miellyttävä
vaihe vuoden kierrossa. Ei ole kuuma, ei
ole liian kylmä, on hyvä olla.

holahteen ja saanut toiminnan omansa
näköiseksi, kun hän menehtyi järjettömän ja aivan turhan liikenneonnettomuuden uhrina. Varastetulla skootterilla ajanut hulttio ajoi päälle suojatiellä. Voiko
epäoikeudenmukaisempaa tapausta enää
olla olemassa?

Tänä syksynä kuitenkin monet asiat ovat
olleet ikäviä. Vähin harmittava juttu ei
suinkaan ole tuossa vieressä kerrottu Postin päätös sulkea oma postikonttorimme.
Tieto tuli yllättäen ja vasta, kun päätös
asiasta jo oli tehty. Minä en ainakaan ollut kuullut mitään Postin suunnitelmista
etukäteen. Kova halu olisi vaikuttaa päätöksen kumoamiseen, vaan toisaalta mitä
voi yksityinen ihminen suuria koneistoja
vastaan.

Samalla surulla mietin hammaslääkäriasemani suuhygienistin onnettomuutta kotonaan. Jakkaralta pudotessaan hän
mursi neljä nikamaa alaselästään ja halvaantui osaksi. Huonosta ennusteesta
huolimatta hän on kuitenkin sisulla alkanut parantua ja palannee töihin ensi vuoden puolella. Elämä on yllätyksiä täynnä,
koskaan ei voi tietää, mitä polun varrelle
on suunniteltu

Lehden toimittaja tai ei, keinot ovat vähissä. Yritin aloittaa vastakampanjan lähettämällä korkealle päättävälle tasolle
Postissa tiedoksi vastustuksemme. Viesti on tuossa vieressä kokonaisuudessaan.
Toivon, että ruoholahtelaiset suurin joukoin seuraavat esimerkkiäni ja ilmaisevat
eriävän mielipiteensä tehtyyn ratkaisuun.
Asukasyhdistys on toiminnastaan tauolla,
mutta Jätkäsaari Seura voi ehkä ottaa asian sydämelleen. Muista lopetettavaksi aiottavien postikonttorien kaupunginosista
on lähtenyt delegaatioita Postin pääkonttoriin, on kokoonnuttu joukolla postikonttorille ja monin muin tavoin on osoitettu mieltä. Asia ei voi jäädä tähän.

Tässä maailmassa on juuri nyt hyvin alakuloinen vire. Näyttää siltä, että monelle
talvesta tulee taloudellisesti tiukka. Ihmisiä jää paljon työttömiksi ja perheet joutuvat luopumaan perusturvallisuudestaan.
On keksittävä keinot, millä selvitä. Pahemmissakin paikoissa on tosin oltu. On
hyvä, jos myötäelämisellä me tai he, jotka pärjäävät paremmin ottavat huomioon
ahdinkoon joutuneen naapurin. Apu voi
olla pieni ele, joka kuitenkin lämmittää
kovasti. Näin päästään tämänkin synkän
vuodenajan yli kohti uutta aurinkoa.
Ei anneta vastoinkäymisten masentaa. Jokaisessa päivässä on myös jotakin hyvää.
Otetaan siitä vaarin. Carpe diem!

Hyvin surulliseksi minut sai myös tieto yhteistyökumppanin menehtymisestä.
Hän oli vasta päässyt kotiutumaan Ruo-

Peter Stormbom

M

aailmalta lehti on saanut kuulla, että Posti eli Itella on päättänyt säästösyistä lopettaa Ruoholahden postin toiminnan ensi vuoden keväällä.
Päätös on tehty osana Postin ja sen henkilöstöryhmien välisiä YT-neuvotteluja, jotka ovat jo päättyneet ja päätös on siis siltä osin pitävä. Me ruoholahtelaiset suhtaudumme päätökseen pöyristyneinä.
Lehti ei keksinyt muuta keinoa aloittaa päätöksen
vastustus, kuin lähettää eriävästä kannastamme tieto
Postin konttoriverkosta vastaavalle johtajalle ja koko
laitoksen pääjohtajalle. Katsotaan tuleeko sieltä vastausta. Päätös koskee samanlaisena myös postikonttoreita Laajasalossa, Puistolassa, Käpylässä ja Pikku Huopalahdessa. Eri puolilla on ryhdytty erilaisiin
mielenilmauskeinoihin. Olisiko Jätkäsaari Seuralla energiaa lähteä ajamaan asiaa edelleen? Eihän
tätä noin vain voida pureksimatta niellä. Alla postijohtajille lähetetty viesti kokonaisuudessaan:
Vastaanottaja:
Cc:

petri.aaltonen@itella.com
jukka.alho@itella.com

Huom! Tämä viesti julkaistaan sellaisenaan Ruoholahden Sanomien numerossa 10/2011
Hyvät postijohtajat!
Olemme Ruoholahdessa tyrmistyksellä kuulleet Posti-Itellan aikomuksesta sulkea oma postikonttorimme. Uutinen on pöyristyttävä ja sangen yllättäväkin. Ruoholahti
on 1990-luvun alusta ollut yksi Helsingin kaupungin
merkittävimmistä investoinneista. Vanhan tavarasataman ja hämärien satamakortteleiden paikalle on rakennettu moderni, elävä kaupungin keskustan osa,
jossa on toteutettu lukuisia maailmankin mitassa merkittäviä ja ainutlaatuisia oivalluksia. Kanavan rakentaminen kaupunginosan keskelle oli kallis, mutta etevä
investointi. Ruoholahdessa käyttöön otettu korttelipiharakentaminen on uutta ajattelua. Ns. taloudellisen
tasavertaisuuden toteuttaminen on maailmassa ainutlaatuinen oivallus. Tällä tarkoitetaan eri asumismuotojen rakentamista yhteen, toinen toisensa lomaan. Kovan
rahan asuinkiinteistössä on kerros tai kaksi kaupungin
vuokra-asuntoja, koko alueella on tasapuolisesti omistus- vuokra- osaomistus ja Hitas-kiinteistöjä. Suunnitelmalla vältetään ihmisten segmentointi ja kaupunginosien slummiutuminen. Näitä kehityksen tuloksia
katsomaan saapuu bussilasteittain asiantuntijoita eri
puolilta maailmaa. Ruoholahti on muodostunut ja tulee enenevässä määrin muodostumaan Helsingin käyntikortiksi maailmalle.
Teillä on ilmeisesti ollut päätöksenne pohjana omat sisäiset laskelmanne Ruoholahden postikonttorin kannattavuudesta. Henkilöstön kanssa käytyjen YT-neuvottelujen
pohjaltahan ratkaisuun on päädytty. Tiedotteessanne kerrotte yhtiönne taloudellisen tilanteen vaativan myymäläver-
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kon karsimista. Säästöjen kohde kuitenkin hämmästyttää.
Itella toimii asiassa täysin Helsingin kaupungin ylimmän
johdon strategian vastaisesti. Helsinki panostaa Ruoholahteen mittavasti, Posti vetää pois palvelupisteensä.
Tiedotteessanne toteatte, että postipalvelujen pitää olla
helposti asiakkaiden saatavilla. Tästä välillämme vallitsee täysi yhteisymmärrys. Lukijaa kuitenkin suuresti
hämmästytti toteamuksenne, jonka mukaan postikonttoreiden palvelu on nykyään kilpistynyt enimmäkseen
vain saapuvien pakettien luovutuspisteeksi. Kokemuksemme omasta postistamme on toinen. Olemme tottuneet postissamme saamaan monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa viestinvälitykseen liittyvissä
asioissa. Paketteja myös lähetetään, kirjeposti ei suinkaan ole räytynyt pois, kirjattunakin tärkeää postia
edelleen lähetetään ja teille lienee tuttua, mitä muita
palveluja Posti tarjoaa.
Ruoholahdessa asuu tänään n. 4.000 asukasta. Jätkäsaaren rakentamisen myötä määrä lopulta kasvaa
lähes 20 000. Ensimmäiset uudet asuintalot valmistuvat jo ensi keväänä. Työpaikkoja alueella on jo nyt lähes
20 000. Ruoholahti on siis merkittävä liike-elämän keskus ja Jätkäsaaren rakentaminen lisää täällä työskentelevien lukua n. 6 000. Ensimmäiset uudet yritykset
aloittavat toimintansa jo tämän vuoden marraskuussa. Postitoimipaikan lopettaminen tältä alueelta kuulostaa mielestämme harkitsemattomalta.
Tiedotteessanne ei, eikä erikseen asiaa tiedustellessa,
teiltä ole tullut selkeää viestiä poistuvan postikonttorimme korvaavasta menettelystä. Toisista julkaisuista on saatu lukea, että korvaavaksi postitoimipaikaksi
on kaavailtu posti 00120 toimipistettä osoitteessa Annankatu 8. Paikka on etäällä ja vailla joustavia julkisen liikenteen mahdollisuuksia. Perin kehno ehdotus
vaihtoehdoksi siis. Verkkokauppa.comin uudessa toimitalossa tulee olemaan SmartPost-pakettiautomaatti, joka kuitenkaan tuskin palvelee ruoholahtelaisten moninaisissa postipalvelutarpeissa.
Ehdotamme, että otatte päätöksen Ruoholahden postin
sulkemisesta uudelleen harkintaan ja huomioitte alueen kokonaismerkityksen. Emme toivo pahan siirtyvän
minkään toisen kaupunginosan harmiksi, mutta katsomme, että Ruoholahdella on kyllin vahvat syyt saada
pitää postikonttorinsa.
Ystävällisin terveisin
Ruoholahden Sanomat
Peter Stormbom, päätoimittaja
Selkämerenpolku 4 B 23
00180 HELSINKI
puh 050 337 5471
ruoholahdensanomat@welho.com
www.ruoholahdensanomat.fi
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Ensimmäiset uudet toimitilat otetaan käyttöön Jätkäsaaressa
Länsiterminaalin ja vanhan bunkkerin viereen rakenteilla olleet kaksi liikekiinteistöä ovat valmistumassa ja niiden toiminta alkaa lähiaikoina. Jätkäsaaren korkeimmaksi rakennukseksi noussut massiivinen, metallinhohtoinen rakennus on Verkkokauppa.comin uusi toimitila. Sen viereen valmistunut punatiiliseltä näyttävä rakennus tulee ensisijaisesti Tallink Siljan
käyttöön.

Tallink Silja

palaa ruoholahtelaiseksi

Verkkokauppa.com muuttaa uusiin tiloihinsa Kauppakeskus Ruoholahdesta.
Tallink Silja Espoosta ja palaa näin Ruoholahteen. Ennen muuttoaan
Keilaniemeen Tallinkin pääkonttori sijaitsi Kalevankadun alapäässä.
Tervetuloa takaisin, sanoo Ruoholahden Sanomat.

T

allink Silja Oy:n pääkonttori- ja Helsingin puhelinmyyntitoiminnot muuttavat uuteen, yhteiseen toimistorakennukseen Helsingin Jätkäsaareen. Uudet käynti- ja postiosoitteet ovat voimassa
1.11.2011 alkaen.
Uusi toimistorakennus sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadulla, aivan Länsisataman matkustajaterminaalin läheisyydessä. Pacific-taloksi nimetyn toimistotalon rakennuttaja on Hartela ja kiinteistön omistaja on Nordea Henkivakuutus
Oy. Tallink Silja on vuokrannut talosta kerrokset 3–6. Sen
lisäksi Tallink Silja hallinnoi ensimmäisen kerroksen vastaanottoa.
Toimistoon muuttavat Tallink Siljan Suomen pääkonttoritoiminnot Espoon Keilarannasta sekä myyntipalvelu Helsingin Pasilasta. Kaiken kaikkiaan tallinksiljalaisia muuttaa uuteen toimistoon noin 200 henkilöä.
- On äärimmäisen tärkeää, että pääkaupunkiseudun pääkonttori- ja puhelinmyyntihenkilökunta pääsevät työskentelemään
samoihin tiloihin. Muutto helpottaa sisäistä logistiikkaamme,

Tallink Siljan pääkonttorin uusi käynti- ja
postiosoite (1.11.2011 alkaen):

parantaa yhteyksiä laivoillemme ja satamiin sekä tietysti tiivistää yhteishenkeä, toteaa Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults.
Uuden toimiston rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2010 ja
se on valmistunut syksyllä 2011. Rakennuksen ulkopinnoite
on pääosin lasia, mutta ulospäin rakennus näyttää tiilitalolta.
Konttorissa on sekä avokonttoripaikkoja että erillisiä työhuoneita. Avotiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota äänieristykseen ja akustiikkaan. Yleisilme on vaalea, ja sisustuksessa
on käytetty paljon vaaleaa puuta ja värejä. Rakennuksen suunnittelutyöstä vastaa arkkitehtitoimisto Helin & Co ja huonekalutoimituksesta virolainen Retlar.
Kaikkien osastojen muutto on saatettu päätökseen lokakuun
loppuun mennessä ja uudet käynti- ja postiosoitteet ovat käytössä marraskuun alusta alkaen. Myynti- ja asiakaspalvelussa
ei tapahdu muutoksia, eikä uudessa pääkonttorissa tule olemaan
lipunmyyntiä. Tallink Siljan lipunmyynti tapahtuu pääkaupunkiseudulla edelleen Erottajan Myyntipisteessä sekä Olympia- ja
Länsiterminaaleissa. Myyntipalvelun puhelinnumerot ja internet-varauspalvelu toimivat kuten ennenkin.

Käyntiosoite:
Tallink Silja Oy
Tyynenmerenkatu 9
00220 Helsinki

Postiosoite:
Tallink Silja Oy
PL 100
00181 Helsinki

Verkkokauppa.com avaa uusissa tiloissa 11.11.2011 klo 11.11.

V

erkkokauppa on aikamme suuria
menestystarinoita. Toiminnan jatkuva, voimakas kasvu on pohjana päätökselle rakentaa oma, toiminnan
laajuuteen sopiva liikekiinteistö uuteen Jätkäsaareen. Muutto Kauppakeskuksesta oli
välttämätön, toteaa toimitusjohtaja Samuli Seppälä.

Verkkokauppa on auki 24 tuntia.

Meitä ruoholahtelaisia ilahduttaa päätös pysyä alueella. Verkkokaupan suosio ja sen tuoma asiakasmäärä ovat loistava lisä koko Jätkäsaaren ja Ruoholahden elävöittämiseen. Monen haaveenahan on
kehittää Ruoholahdesta kokonaisuudessaan elävä ja
omillaan toimeen tuleva osa Helsingin keskustaa.
Kehitys siihen suuntaan näyttää hyvältä. Kaupungin
suunnittelussa on nimenomaan tähdätty monipuoliseen kauppa- ja palvelutarjontaan. Kauppaa ei tehdä
vain kauppakeskuksissa, vaan myös monissa isoissa
tai pienemmissä kaupoissa katujen varsilla.

Kiinteistöön tulee mittavat oheispalvelut. Kiinteistössä on myös parkkihalli 120 autolle, josta asiakkaat saavat kaksi tuntia maksutonta pysäköintiaikaa. Läheisillä piha-alueilla on lisää kahden
tunnin ilmaisia parkkipaikkoja. Tämän lisäksi kiinteistössä palvelevat myös Subway-ravintola, KierrätäKännykkä.fi, DNA Kauppa, BlackStorm- pelikahvila sekä SmartPost-noutoautomaatti. Keväällä 2012
avataan kiinteistön katolle Suomen suurin eli 1000
m2 näköalatasanne. Sinne sijoitetaan myös täysin
entisöity MiG-21bis hävittäjälentokone kävijöiden ihmeteltäväksi.

Suomen, ehkä Pohjoismaiden,
suurin kodintekniikan myymälä
Kaikkiaan myymälään tulee tilaa 20 000 m . Kahdessa kerroksessa on tarjolla kaikki tutut tietotekniikan, kodinelektroniikan ja lelualan merkit ja
tuotteet. Samuli Seppälä kertoo tyytyväisenä, että
uusi sijainti mahdollistaa joustavamman asiakaspalvelun. Tilat ovat riittävät ja juuri oikeaan tarkoitukseen suunnitellut. Sataman matkustajavirroista lasketaan saatavan uusia asiakasryhmiä ja
myöhemmin mm. Bunkkerin liikuntakeskus tulee
tuomaan runsaasti uutta asiakaspotentiaalia.
2

Uuden talon alakertaan avataan jo 4.11. myyntipiste, joka on auki 24 tuntia vuorokaudessa. 24 h
-kioski on täysin uusi konsepti, jolla tutkitusti on
tarpeensa. Varaosat, värinauhat ja monet kriittiset
päivystystuotteet saa siis jatkossa vaikka keskellä yötä.

Ympäristönsuojelu on ollut suunnittelijoiden mielessä. Kiinteistö käyttää vain uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, parkkihallissa on
omat pysäköinti- ja latauspaikat sähköautoille.

Uusi
Verkkokauppa
Länsiterminaalin
vieressä.

- Lisäksi otamme vastaan ja kierrätämme vanhoja kodinkoneita, sähkölaitteita ja paristoja, Samuli Seppälä kehaisee.

PS

Näköalatasanteelle on
keväällä
laskeutumassa
MiG-21 bis
hävittäjälentokone.
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

T

alvi koputtaa jo ovelle, tule siis sisään ja
laita ovi kiinni! Sää on kolea ja myrskyisä ja ilmassa on ensilumen odotusta. Onneksi koulun jälkeen voi tulla viettämään
iltaa kavereiden ja ohjaajien kanssa lämpimälle nutalle. Aivoja voi lepuuttaa askartelun, konsolipelien, biljardin, pingiksen, lautapelien, yms.
merkeissä. Ja aina voi myös vain lysähtää sohvalle, kuunnella musiikkia, katsoa telkkaria, lukea
lehtiä tai surffailla netissä.
Ruoholahden oma biljarditiimi joutui valitettavasti lähtemään tyhjin käsin Eteläisen Nuorisotyöyksikön talojen välisestä turnauksesta. Voiton
vei ensimmäisessä vuotuisessa kilpailussa Töölön
nuorisotalo. Ensi vuotta varten kannattaa ruveta jo
harjoittelemaan, sillä pokaali on hieno ja varmasti myös ajatus ihka omista bilismailoista innostaa!

Ruoholahden
leikkipuiston
kuulumisia
Talokokoukset ovat lähteneet mukavasti käyntiin
ja ensimmäiset päätökset on saatu jo tehtyä. Varhikset äänestivät hankintalistalle NHL 12-pelin
X-boxille sekä herkkuja tuleviin talokokouksiin.
Iltanuorten äänet menivät FIFA 12-pelille sekä tulossa on myös leffalippupalkinnot maanantain turnausvoittajille. Tervetuloa vaikuttamaan edelleen
myös loppusyksyn hankintoihin.
Viimeisin Ruohis Rock 8.10. oli menestys! Promised Land, All Hope is Gun sekä Ranter saivat rokata
runsaalle sadalle katsojalle! Seuraava Ruohis Rock
järjestetään 5.11 teemalla: ”Step In To My Nightmare – Halloween” Esiintyjinä luvassa URJA,
Northern Seer, REFUSAL joten raskaamman musiikin ystävät, tervetuloa mustaakin mustempaan
Ruohis Rock-tapahtumaan!

Nuorisotalon toimintaa:

• Joka maanantaiset peliturnaukset
• La 5.11. Ruohis Rock “Step In To My Nightmare – Halloween”. Esiintyjinä URJA,
Northern Seer, REFUSAL
• Pe 11.11. Nuorisotalo suljettu RUUTI EXPO-tapahtuman vuoksi. Kaikki nuoret ovat
tervetulleita Wanhaan satamaan mukaan pitämään hauskaa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin!
Lisäinfoa osoitteesta: nuoriso.hel.fi/ruuti
• La 19.11. Talo auki klo 16–22.45

Syksyn 2011 aukioloajat:

S

yystuulet ovat puistossa puhaltaneet lennättäen puiden värikkäitä lehtiä. Lisäliikettä ovat tuoneet myös korjauksesta saapuneet pyörät, jotka ovat olleet kovassa
käytössä.
Syys- ja lokakuun aikana puistossa on ollut pienten lasten vanhemmille kantoliinaesittelyä, Tuo ja
vaihda - päivä ja valokuvaus sekä on vietetty iso-

vanhempi/kummi/ystävä päivää ja koululaisten
syyslomaa. Myös Marttaliiton järjestämä terveellinen välipalakurssi koululaisille ja heidän vanhemmilleen oli suosittu. Lokakuun puolivälissä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ruoholahden
yhdistys on pitänyt puistossa Lokakarkelot, jossa
ohjelmassa on ollut muun muassa poniajelua, Mimi ja Kuku-esitys ja kirpputori.

Tulevia tapahtumia puistossa:
•
•
•
•
•
•
•

Maanantaina 31.10. klo 10.30-11.30 Hammashoidon edustaja puistossa.
Perjantaina 4.11.klo 10.30-11.30 Halloween nyyttärit.
Perjantaina 11.11. Isänpäiväkahvit
Torstaina 17.11. Tuo ja vaihda päivä (aamupäivällä klo 10.30 -11.30, iltapäivällä klo 14.30 -15.30).
Perjantaina 25.11. klo 10.00-11.30 Kauneusaamu.
Maanantaina 28.11. n. klo 15.45 Väläys-heijastintapahtuma (oma taskulamppu mukaan).
Perjantaina 2.12. Pikkujouluglögit.

Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä kaikille!

• ma, ke ja to: Varhaisnuoret 3-6-lk klo 14.00 - 16.30. Iltanuoret 13–18-v. klo 17.30-21.00
• ti: suljettu
• pe: Varhaisnuoret 3-6-lk klo 15.30 – 18.00 . Iltanuoret 13-18-v. klo 18.30-22.45
• la (joka toinen lauantai 10.8. lähtien): 5lk klo 16.00-18.00, 6lk klo 16.00-20.00.
Iltanuoret 13-18-v. klo 18.00-22.45.
Ruoholahden nuorisotalon puolesta				

Syysterveiset leikkipuistosta!

Puiston ohjaajat

Mirella

Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Ruoholahdessa odotetaan kovasti Jätkäsaaren rakentamista, koska jollain aikavälillä sinne ilmestyy myös Ruoholahti-Jätkäsaaren alueen uusi seurakuntatila. Näillä näkymin sen rakentaminen
kuitenkin viivästyy. Seurakuntayhtymällä on ollut
suuria rakennushankkeita, joista näkyvimmät ovat
olleet Bulevardin seurakuntatalon peruskorjaus ja
narinkkatorin Kampinkappelin rakentaminen.
Bulevardin remontti on ohi, ja työntekijät pääsivät muuttamaan sinne syyskuun puolella. Syyskuun 29. päivänä olivat avoimet ovet ja paljon
kävijöitä. Nimikilpailulla etsittiin uutta nimeä Bulevardin diakoniakeskukselle, ja eniten kannatusta
sai nimi Annankulma. Niinpä Bulevardin ja Annankadun kulmassa toimii nykyään Annankulma.

kysymyksiin. Itse olen puhumassa kurssilla 14.11.
kello 18.30 aiheesta Miten käyttäisin loppuelämäni hyvin?
Marraskuun 21. päivä kello 18 Ruoholahden kappelilla on mielenkiintoinen Israel-tilaisuus, jossa
puhuu arabikristitty Kamil Dow. Samaan aikaan
on myös Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämä Ar
voilta Tuomiokirkon Kryptassa, jonne on kutsuttu
paneelikeskustelua varten tulevan presidentinvaalien ehdokkaat. Syys-lokakuun vaihteen Mahdollisuus muutokseen-kampanja tavoitti lähes 180.000
suomalaista. Yli 10 000 ilmaiskirjaa lähetettiin sitä pyytäville. Saa nähdä, onko kampanjalla merkitystä Ruoholahden kappelin toimintaan. Toivottavasti!

Ruoholahden kappelin syystoiminta on ollut vilkasta. Vaikka sunnuntaisin kello 12 pidettävät messut kokoavatkin melko hyvin väkeä, niin myös
muuta kokoavaa toimintaa tapahtuu kappelissa.
Diakoniakahvit tiistaisin kello 14 on lisännyt suosiotaan, samoin Naisten foorumi, joka kokoontuu
parillisilla viikoilla joka toinen torstai kello 14
mielenkiintoisine aiheineen. Muina torstaipäivinä
kello 13 kokoontuu Sävel ja sana, jolloin Konservatorion opiskelijat käyvät näyttämässä taitojaan
kappelilla.
Kristillisen uskon perusteisiin pureutuva Alfa-kurssi alkoi 17.10. ja kestää marraskuun puoleenväliin asti. Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua kristinuskoon, saada uusia ystäviä ja pohtia
elämän perusasioita hyvässä seurassa. Se on tarkoitettu elämän tarkoitusta etsiville, epäilijöille ja
niille, jotka haluavat tutustua kristinuskon perus-
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H

ei! Voisiko lehden toimitus välittää tiedon oikealle taholle kaupungille. Menen aamuisin työmatkalla bussille
Porkkalankadun pysäkille. Itämerento
rilta kävelen Porkkalankadun alittavan tunnelin
kautta.
Matkalla torilta tunnelin kautta Ilmarisen pysäkille ei ole yhtään roskista, eikä sitä ole pysäkilläkään. Olen yrittänyt puhua kaupungin työnteki-

jöiden kanssa ja saada näin asiaa hoidettua, mutta
tämä asia ei ilmeisesti kuulu ainakaan pysäkkiä
korjaaville kaupungin työntekijöille eikä siistijöille. Yleistä siisteyttä auttaisi, jos olisi paikka, minne roskansa laittaa.

Vietämme avajaisia
Kauppakeskus
Ruoholahden Ei Pöllömmät
päivillä 9.-12.11.
Osastomme on Kauppakeskuksen katutasolla.
Arvontaa. Joka päivä
voittona matkalahjakortti.
Tervetuloa!

Ruoholahti-Jätkäsaaren puolella en vastaavaan
ongelmaan ole törmännyt.
”Räkärätti”

Kiitos ajatuksesta!

S

eisoin joitain aikoja sitten metroaseman
ratikkapysäkillä odottamassa raitiovaunua. Silloin rakennettiin raitiokiskojen
yhdistymistä Itämerenkadun ja Länsisatamankadun kulmassa, jonka seurauksena “kasin”
kulku oli keskeytetty ja korvattu Porkkalankatua
kulkevalla bussilla. Asiasta oli jopa laitettu tiedote
pysäkille, mutta enpä huomannut tuota lukea.
Jonkin aikaa pysäkillä seisottuani luokseni tuli nuori mies, joka ystävällisesti kysyi, odotanko

K

Meillä
on juhlat

Terveiset kaupungille

raitiovaunua ja kertoi tilanteesta. Suorastaan häkellyin hänen ystävällisyydestään, harvoin kukaan enää ajattelee lähimmäisen etua. En muista,
mitä vastasin. Ehkä en edes kiittänyt, vaan lähdin
vauhdilla oikeaan paikkaan.
Haluankin siksi tehdä sen näin. Lämmin kiitos
ajatuksesta. En sittenkään myöhästynyt tärkeästä
tapaamisesta neuvosi ansiosta!
Helena

Mikä on lukijan vastuu?

ädessäsi on uusin Ruoholahden Sanomat. Saimme sen ilmaiseksi, kotiin kannettuna, ja uskon, että ainakin
useimmat meistä asukkaista selaavat
sen ennen kierrätystä. Muihin vastaaviin, Ruohiksen aviisi kestää mielestäni hyvin vertailun koskien laatua. Parasta allekirjoittaneen mielestä on, että lehdessä keskitytään tiiviisti alueen asioihin, ja
varsinkin miten rakentaminen Jätkäsaaressa etenee.

sia, tai merkittäviä tukia, on se ratkaisevasti riippuvainen mainostajistaan. Kuluttajina, voimme tukea paikallisten liikkeiden ja yrittäjien menestystä,
käyttämällä heidän palvelujaan. Käydään ruokaostoksilla, hiustenhuollossa ja erikoisliikkeissä alueellamme, aina kuin se on mahdollista.

Koska lehti ei tietääkseni nauti suuria avustuk-

Harri Lauronen, Jätkäsaari

Me, alueen asukkaat, paikalliset kauppiaat ja Ruoholahden Sanomat olemme yhdessä vahva yhteisö. Vai kuinka?

Mikä on asuntosi arvo?
Mitähän uskaltaisi pyytää?
Ruoholahden Kiinteistömaailman
uudet yrittäjät Minna ja Anne,
tiiminsä kanssa kertovat sen sinulle.
Jos vähänkin harkitset kodinvaihtoa,
piipahda asuntomyymäläämme, tutustutaan toisiimme
ja tehdään yhdessä kodinvaihtosuunnitelma.
Jos et pääse tulemaan kutsu meidät Kotikäynnille.

OSTAMME HOPEAA JA KULTAA!
Hyödynnä jalometalliesineesi muuttamalla
ne rahaksi. Korut, astiat, aterimet – kaikki
millä ei ole enää sinulle käyttöarvoa. Helposti!

HUIPPUHINTAAN!

Tervetuloa asioimaan ostopisteeseemme
Kauppakeskus Ruoholahteen!

Alexander
Ehrström
Myyntineuv.
050 592 2263

(Itämerenkatu 21, Helsinki)

Asiantuntijamme palvelevat Sinua
arkisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 10–15.

Heidi
Horn
Myyntineuv.
050 436 3654

Maritta
Neronin
Myyntineuv.
050 592 2960

Minna
Kasanko
yrittäjä
LKV, LVV, IAT
050 910 3455

Anne
Sandström
yrittäjä
040 866 9136

Kiinteistömaailma I VIA Lkv Oy
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
puh. (09) 7274 115, fax (09) 727 4155
ruoholahti@kiinteistomaailma.fi

Lisätietoja: puh. 0400 460 009 • www.myyhopea.fi
Suomen Jalometalli Oy, kullan ja hopean asiantuntija
Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21, Helsinki

Välitysp.esim.: VARMA 1200 € + 4,0 % velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut 190 €. Minimipalkkio 2500 € (hinnat sis. alv.).

Yhteistyömme Sampo Pankin
kanssa takaa joustavan rahoitusmahdollisuuden.
Sampo Pankki, Ruoholahti
Kauppakeskus Ruoholahti
Itämerenkatu 21
Puh. 010 546 0140

Nro 10/2011

RUOHOLAHDEN SANOMAT

5

Luvassa viihtyisää ja ekologista elämää

Jätkäsaari saa
ainutlaatuisen puukorttelin
ovat merkittäviä. Rakennusmateriaalien elinkaarivertailussa puu aiheuttaa selkeästi pienimmät
päästöt. Puurakentaminen onkin lähtenyt kasvuun
myös Suomessa, osittain energia- ja ilmastohaasteisiin vastaamisen tarpeesta.

Stora enso

Uudistuneet palomääräykset ovat
avanneet todelliset mahdollisuudet
Euroopassa suosittujen puukerrostalojen rakentamiseen myös Suomessa. Helsingin Jätkäsaareen kohoaa
lähivuosina maan toistaiseksi suurin puukortteli, kun Stora Enson ja
SRV:n suurhanke saa lopullisen hyväksynnän kaupunginvaltuustolta.

Arkkitehtonisten tavoitteiden ohella yksi tärkeimmistä Wood Cityn suunnittelua ohjaavista tekijöistä on rakenteiden ja talotekniikan avulla saavutettava energiatehokkuus. Myös rakennusten
pitkäikäisyys sekä tilojen avoimuus ja muunneltavuus korostuvat.
Helsingin kaupunki edellyttää, että alueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten
tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asetetut
vaatimukset.

Wood Cityksi nimetty kortteli sijoittuu kaupungin
omistamille tonteille, jotka sijaitsevat näkyvällä
paikalla Välimerenkadun, Tyynenmerenkadun ja
Jätkäsaarenlaiturin risteyksessä. Stora Enson massiivipuulevyjä hyödyntävään kerrosrakentamisen
ratkaisuun pohjautuvat kerrostalot edustavat uudenlaista arkkitehtuuria. Hanke on jo nyt herättänyt kansainvälistä huomiota.

- Stora Enson massiivipuulevyihin pohjautuva
Urban MultiStorey -konsepti tarjoaa rakennusyhtiöille joustavan ja kustannustehokkaan kokonaisratkaisun ja Wood City tulee olemaan yksi pilottikohteista tällä uudella ratkaisullamme, sanoo
Stora Enso Puutuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Hannu Kasurinen.

Lajissaan ainutlaatuinen Wood City koostuu sekä toimisto-, hotelli- ja liikerakennuksista. Lisäksi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto rakentaa alueelle Hitas-asuntoja ja valtion tukemia
vuokra-asuntoja. Kaikki rakennukset on tarkoitus toteuttaa puurunkorakenteisina. Rakennusoikeus
tonteille täsmentyy lopullisen asemakaavan ja suunnittelun ratkettua.

Stora Enso tarjoaa konseptia jatkossa myös kansainvälisesti.

Asukkaat tyytyväisiä
Suomessa kuluttajat ovat toivoneet puun käytön
lisäämistä asuntorakentamisessa. Uudistuneiden
palomääräysten myötä jopa 8-kerroksisten puukerrostalojen rakentaminen on mahdollista.

Alueen ensimmäisten rakennusten on määrä valmistua vuonna 2013. Kaikkiaan kortteli kattaa 35
000 kerrosneliömetriä. Stora Enso Oyj:n ja SRV
Yhtiöt Oyj:n tonttivaraus edellyttää asemakaavamuutosta, josta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Tähän mennessä saadut asukaskokemukset pienemmistä puurakenteisista kerrostalokohteista
ovat positiivisia. Asukkaat arvostavat mm. puun
luomaa tunnelmaa, hyvää sisäilmaa sekä rakenteiden ääneneristävyyttä, joka puukerrostaloissa on
osoittautunut paremmaksi, kuin alun perin odotettiin.

Arkkitehtikilpailu tulossa
Wood Citylle pyritään löytämään korkeatasoinen ja
edistyksellinen suunnitelma kutsukilpailun avulla.
Uudentyyppisen ja kansainvälisestikin kiinnostavan korttelin on määrä toimia suomalaisen puurakentamisen näyteikkunana maailmalle.
Korkeatasoisen suunnittelukilpailun ja keskeisellä
paikalla sijaitsevan Wood Cityn rakentamisen uskotaan edistävän ekotehokkaan puurakentamisen
arvostusta ja suunnitteluosaamista. Tiloihin kaavaillaan puurakentamisen keskusta, jonne sijoittuu jatkossa alan yritysten, suunnittelutoimistojen
sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten toimintoja.

Puun suosio kasvussa

Pirjo Kuisma

arkkitehtitoimisto sarc

Asumisen ja rakentamisen ympäristövaikutukset

Lontooseen vastikään valmistunut Stora Enson massiivipuulevyistä rakennettu Bridport House
edustaa urbaanin puurakentamisen uutta aikakautta. Ympäristöystävällisyyttä ja asumismukavuutta korostava suunnittelu ihastuttaa brittejä. Talon valmistuminen oli isosti esillä englantilaisissa tiedotusvälineissä.

Arkkitehtuuri ja asuinmiljöö kiinnostavat asukkaita puurakentamisen ympäristöarvojen ohella.
Asukaspalautteessa on noussut esille, että puukerrostaloissa elävät ihmiset ovat tyytyväisiä ja asuvat siellä keskimäärin pidempään olipa kyseessä
sitten omistus- tai vuokra-asunto. Asukkaat ovat
myös valmiita maksamaan hyvästä asuinmiljööstä, jossa arkkitehtuurin ohella on otettu huomioon
mm. sujuvat liikennejärjestelyt.

Suomi saa oman Wood Cityn, kun Jätkäsaareen ryhdytään rakentamaan mittavan kokoista puukorttelia. Suunnittelua ohjaavat energiatehokkuus, kustannustehokas kerrosrakentaminen
sekä uudenlainen puuarkkitehtuuri.
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Airut-kortteli
kohoaa
Jätkäsaareen

S

itran, SRV:n ja VVO:n ”Low2No”korttelihanke on saanut nimen - ”Airut”. Airut merkitsee edelläkävijää ja
sanansaattajaa. Korttelihanke on ollut
alkumetreiltään asti muutoksen airut ja
kestävän kaupunkikehityksen sanansaattaja. Suunnittelutyö ja hankkeen valmistelu
on herättänyt jatkuvasti myös kansainvälistä huomiota. Delegaatioita on käynyt kyselemässä hankkeen tavoitteista ja suunnitelmista aina Australiaa,
Yhdysvaltoja, Ranskaa ja naapurimaita myöten.
Airut - käännöksenä forerunner, messenger - on
helppo liittää hankkeeseen ja Low2No-toimintamalliin myös kansainvälisesti. Low2No-toimintamalli pyrkii toimimaan kestävän suunnittelun,
rakentamisen ja kaupunkiasumisen edelläkävijänä ja se pyrkii levittämään mallin ideaa eteenpäin.
Nimen valinnassa painoi myös se, että Airut-sana
ei ole kulunut arkikielessä. Se on vanha suomen
kielen sana.
Välimerenkadun varteen sijoittuva 22 000 kerros
neliömetriä käsittävä kortteli on ensimmäinen koh
de, jossa Sitran kehittämää Low2No-toimintamallia
sovelletaan ja määritellään käytännössä. Low2No-

kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka
suunnittelu ja rakentaminen. Tämä merkitsee muun
muassa uudenlaiseen tariffiin perustuvaa kaukolämpöä, maalämmön hyödyntämistä, aurinkosähköä,
vähähiilistä betonia ja puun käyttöä. Erityistä on
myös pyrkimys kannustaa kortteliin muuttavia asukkaita omaksumaan kestäviä elämäntapoja. Uudenlainen monikäyttöympäristö vaatii uutta ajattelua
myös ylläpitoon. Siksi mietitään erityisen kortteliyhtiön perustamista, joka huolehtii asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden yhteisistä tiloista ja tarpeista.
Tuloksena syntyy uudenlaista kestävää rakennettua ympäristöä.
SRV ja VVO rakennuttavat kortteliin noin 200
asuntoa ja Sitra uusia toimitiloja. Asunnoista runsas puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joista osa Hitas-rahoitteisia. Loput asunnoista ovat
VVO:n vuokra-asuntoja. Kortteliin suunnitellaan
monia lähipalveluja Low2No-periaatteen mu
kaisesti. Korttelin rakentaminen aloitetaan ensi
vuonna ja se valmistuu vuonna 2014.
Hankkeen nettisivut ovat myös uudistuneet. Käykääpä tutustumassa osoitteessa www.low2no.org!

Asunto Oy Paasirannan rakennustyöt on aloitettu ja kohteen arvioidaan valmistuvan
alkuvuodesta 2013.

Lemminkäisen Jätkäsaaren
uusien hitas-asuntojen haun
viime hetket ovat käsillä

T

ämän lehden pitäisi suunnitelmien mukaan olla jakelussa lauantaina
29.10. Mikäli kaikki jakelussa sujuu
suunnitelmien mukaan, ehtivät lehden
saajat ottaa osaa Saukonpaaden toisen
Hitas-kohteen asuntojen hakuprosessiin vielä sunnuntaina ja maanantaina.
Kun Lemminkäinen myi ensimmäistä Hitas-kohdettaan Saukonpaadessa, suoritettiin homma operatiivisesti niin, että tietystä kellonajasta lähtien
halukkaat saivat soittaa asuntomyynnin numeroihin ja ensin ehtineet saivat ensin varata itselleen
asunnon kohteesta. Tämä aiheutti valtavan sekaannuksen, sillä halukkaita oli niin paljon, että
puhelinjärjestelmä meni täysin tukkoon. Kuulopuheen mukaan langoille pyrki useita tuhansia soittajia minuutissa. Kohde myytiin kaikesta huolimatta loppuun ja Asunto Oy Saukonrannan kaikki
51 asuntoa saivat uuden omistajan.

seitsemän. Lisätietoja kohteesta löytyy Asunnot.fi
–sivustolta lauantaina 22.10. alkaen. Paasirannan
rakentaminen on käynnistynyt ja sen arvioidaan
valmistuvan alkuvuodesta 2013.
Kohteen myynnissä ja markkinoinnissa Lemminkäinen noudattaa Helsingin kaupungin Hitas-säädöksiä.
Lemminkäinen rakentaa Helsingin Jätkäsaareen,
Saukonpaaden niemen kärkeen kaikkiaan neljä
asuinkorttelia. Kaksi asuintaloista on Hitas-kohteita, joista ensimmäisen eli Saukonrannan kaikki 51
asuntoa on myyty.

Nyt, kun toisen Hitas-kohteen myynti on alkanut, on päädytty toisenlaiseen menettelyyn. Asuntoja voi hakea Internetissä osoitteessa www.lemminkäinen.fi/paasiranta olevalla hakulomakkeella.
Asunnot arvotaan kaikkien hakemuksen jättäneiden kesken ulkoisen palveluntarjoajan toimesta.
Hakulomake on avautunut maanantaina 24.10 kello 9.00. Hakuaikaa asunnoille on yksi viikko. Haku
päättyy maanantaina 31.10 kello 16.00. Hakemuksia voi olla vain yksi per ruokakunta, ja sillä voi hakea kahta asuntoa. Arvonta suoritetaan viikolla 46 ja
silloin onnekkaille myös ilmoitetaan asiasta. Hakemuksen voi jättää vain Internetissä olevalla hakulomakkeella, muita hakemuksia ei huomioida.
Asunto Oy Helsingin Paasiranta rakennetaan Helsingin vuokratontille. Yhtiöön tulee yksi rakennus, jossa on kaksi rappua. Kerroksia taloon tulee

Asunto Oy Paasiranta
Crusellin sillalta katsottuna.
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Rautamarssi vaatii

fyysistä ja henkistä kuntoa
kaa 14 tuntia eli saapui perille Solvallaan aamukahdeksalta. Pisimmillään taival kesti 16,5 tuntia.
Linda Korhonen oli äärettömän pettynyt. Pienestä eksymisestä johtuen hän ei vieläkään onnistunut marssimaan maaliin saakka, mutta ensi vuonna sitten ehkä.

Rautamarssi oli alkujaan vain K-rautalaisille
Rautakauppias Hannu Toivonen on alun alkaen
suunnitellut Rautamarssin omalle henkilökunnalleen syksyiseksi tapahtumaksi, joka järjestetään
vuosittain lokakuun ensimmäisenä perjantaina.
Mukaan kuitenkin kuulemma mahtuu myös muita, jotka haluavat testata kestävyyttään. Löytyisiköhän Ruoholahdesta ryhmää rohkeita, joka ottaisi haasteen vatsaan ja lähtisi mukaan ensi vuonna.
Lisätietoja tapahtumasta löytää netistä, googlaamalla sanan Rautamarssi. Kone tarjoaa ensimmäiseksi Hannu Toivosen kotisivuja, joilla on tarkat
tiedot marssista.
PS

Linda Korhonen oli
neljättä kertaa Rautamarssilla.
Kaksikymmentä reipasta marssijaa K-rauta Ruoholahden edessä.

K-rauta Ruoholahti järjesti Rautamarssin nyt viidettä kertaa. Marssi
on vaativa kuntotesti, jonka
Ruoholahden K-rautakauppias
Hannu Toivonen on ideoinut ja
jonka järjestelyistä hän vaimonsa
Anitan kanssa vastaa.

mieluisat, vaikkakin raskaat. Moni totesi, että marssilla fyysinen kunto kestää paremmin kuin henkinen
kantti. 75 kilometriä pimeässä ja usein kylmässä ja märässä metsässä syö miestä ja naista. Linda Korhonen kertoi lähtevänsä matkaan neljättä
kertaa ja vakaana aikomuksena olevan tällä kertaa
päästä maaliin asti. Aikaisemmat yritykset olivat
päättyneet keskeytykseen. ”Usko omaan jaksamiseen loppui”, sanoi Linda.

Kauppakeskuksen K-raudan kahvihuoneeseen oli
kokoontunut joukko intoa puhkuvia haasteeseen
vastaajia. Kaikkiaan Rautamarssille lähtijöitä oli 20.
Edessä oli 75 kilometrin vaellus Helsingin ja lähikuntien maastossa. Merkittävää on, että marssi toteutetaan yöllä. Lähtö K-raudalta oli kello 18.00
ja rautakaupan kahvihuoneessa tankattiin viimeisen kerran ennen koettelemusta. Kahvia, banaaneja, mehua ja leivonnaisia oli ainakin tarjolla.

Liikkeelle lähdettiin siis Ruoholahdesta. Reitti vei
Paloheinään, jossa oli ensimmäinen tankkauspiste. Siellä Hannu ja Anita Toivonen olivat autolla
paikalla tarjoamassa proteiinia ja nesteytystä. Uupuneilla oli sieltä ensimmäinen mahdollisuus jättää homma kesken ja saada kuljetus pois. Seuraavat taukopisteet sijaitsivat Varistossa, Luukissa,
Rinnekodilla ja koko marssi päättyi Solvallaan.

Kukin osanottaja oli etukäteen saanut tarkan reittiselosteen kartan muodossa. Postissa tuli myös ohjeet varustautumiseen. Lähtöpaikalla jaettiin vielä
mukaan evääksi energiapakkaus sekä jokaiselle otsalamppu.
Syksyinen metsä on paikoitellen hyvinkin pimeä,
reitti kulkee vain osaksi valaistuja katuja ja teitä pitkin. Lähtijät olivat innoissaan. Moni oli ollut mukana aikaisemminkin ja kokemukset olivat olleet

Helsinkiä, Vantaata ja Espoota

Seitsemän urhoa 		
pääsi maaliin saakka
Koko reitin loppuun asti kiersi tänä vuonna seitsemän marssijaa. Nopein käytti kierrokseen ai-

Anita ja Hannu Toivonen valmistautuvat koko yön kestävään huoltokeikkaan.

Samsung 40” Full HD 100 Hz
LED-TV
Samsungin ultraohut LED-TV
tarjoaa vaikuttavan Full HD
-katselukokemuksen. 100 Hz
-kuvanpäivityksen ansiosta
liike on sulavaa. Samsungin
UE40D5005 on varustettu CI+
-korttipaikalla, peräti neljällä
HDMI-liitännällä ja kahdella
USB-liitännällä. Kaapeli- ja
antenniverkon digivirittimet.
Tuote 16614.

599.90
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Yömyyntitapahtuma!
Call of Duty - MW3
Vuoden odotetuimman räiskintäpelin myynti alkaa Verkkokauppa.
comin Jätkäsaaren 24 h -kioskissa heti tiistaiyönä 8.11. klo 0:01.
Nopeimmilla mahdollisuus ostaa Hardened Edition (rajoitettu erä)!
PS3, tuote 20858. PC, tuote 21153. Xbox 360, tuote 17360.

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI
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Ruoholahden PPJ-joukkueilla
vauhdikas ensimmäinen kausi
PPJ Ruoholahti 03-04 pärjäsi hienosti ensimmäisen kauden peleissään.

Peli-iltoja, turnauksia, leirejä, esiintyminen Olympiastadionilla... PPJ Ruoholahti on aloittanut taipaleensa iloisissa merkeissä.
PPJ:n ensimmäisillä Ruoholahden joukkueilla on
takana ensimmäiset kokonaiset toimintavuodet.
Uuden joukkueen perustamisessa on aina omat
vaikeutensa. Ruoholahden joukkueet ovat kuitenkin saaneet taustoilleen hyvät joukkueenjohtajat
ja valmentajat, ja jengien tulevaisuus näyttää valoisalta.

dikas. Esikouluikäisten pelaajanalkujen vuoteen mahtui paljon harjoituksia, peli-iltoja ja turnauksia.
Pelaajien taidot ovat kehittyneet selvästi, kun joukkueessa toimiminen ja jalkapallon säännöt ovat tulleet vähitellen tutuiksi jokaiselle. Kehitys näkyi kauden peleissä, joissa PPJ voitti säännöllisesti jopa
kaksi vuotta vanhempien joukkueita. Menestys on
kasvattanut pelaajien itseluottamusta entisestään,
ja intoa riittää varmasti myös talvikauden harjoitteluun.

Ruoholahden 2002-syntyneiden joukkue pääsi kun
nolla vauhtiin alkuvuonna, kun joukkueenjohtajaksi värvättiin Ninni Malmstén-Heiskanen. Tämän
jälkeen joukkue alkoi määrätietoisesti harjoitella
kevään piirisarjaotteluita varten.

02-pojat jatkavat talvikaudella ahkeraa harjoittelua. Joukkue treenaa kolme kertaa viikossa Ruoholahden ala-asteella, Norsenilla sekä Jätkäsaaren
kuplahallissa. Edessä on myös poikien ensimmäinen futsal-kausi.

Markku Villman

Ahkera harjoittelu kantoi hedelmää. Vain muutaman kuukauden yhdessä ollut joukkue yllätti varmasti monet kokeneemmat vastustajat esiintymäl
lä hienosti ottelusta toiseen. Ruoholahti 02 osallistui
myös esimerkillisesti PPJ:n tapahtumiin, kuten heinäkuun poikaleiriin Eerikkilässä.
myös hyvässä nosteessa. Vuosi sitten perustettu
joukkue on kehittynyt kauden aikana ja koko toiminta on hyvällä mallilla.
03-04-pojat pelasivat kesän aikana ahkerasti peli-illoissa ja turnauksissa. Tulokset olivat suorastaan erinomaisia. Usea ottelu päättyi PPJ:n murskavoittoon, ja myös tasaisia pelejä onnistuttiin
kääntämään voitoiksi. Joukkueessa on erinomainen henki, ja pelaajien vanhempien osallistuminen toimintaan on ollut esimerkillistä.

Loistavan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen
Ruoholahti 02 -joukkueelta voidaan odottaa paljon jatkossa kokemuksen karttuessa entisestään.

03-04-pojat peliä kehittämässä
Ruoholahden 2003-2004-syntyneiden joukkue on

•

Joukkue pyrkii jatkamaan lupaavaa kehitystään.
Tulevalla kaudella jokaiselle pelaajalle pyritään
esimerkiksi löytämään se itselleen sopivin pelipaikka. Joukkue jatkaa talvella harjoittelua Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.

Into jalkapalloa kohtaan on syttynyt kunnolla liekkiin. Kuuleman mukaan joukkueen pelaajat keskustelevat Suomen maajoukkueen tilanteesta asiantuntevasti jo päiväkodin pihalla. Tällaisen
innostuksen varaan on hyvä alkaa rakentaa hienoa
PPJ-joukkuetta.

A-maajoukkueen saattajina
Olympiastadionilla

Tule mukaan pelaamaan!
www.ppj.fi

Ruoholahden PPJ-joukkueista nuorimman ikäluo
kan, 2005-2006-syntyneiden, kausi oli varsin vauh-
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05-06-pojat kokivat syksyllä yhden kauden ehdottomista kohokohdista Helsingin Olympiastadionilla. Pelaajat saivat suuren kunnian toimia
saattajina Suomen ja Moldovan välisessä EM-karsintaottelussa.

Monipuolinen lounasbuffet
tarjolla ma-pe 10.30 - 13.30
Ravintolastamme myös herkulliset
Antell-Leipomoiden kakut, leivät ja
leivonnaiset niin juhlaan kuin arkeen!
Tervetuloa!
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I
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI

Markkinahumua ja
virolaista kulttuuria

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

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Merikaapelihalli, Puristamo ja Valssaamo
Martin markkinat 19.-20.11.
Merikaapelihalli
Paluu 80-luvulle - pikkujoulurock-show 12.11.
Maroon 5 30.11.
Pannuhalli
Hurjaruuth: Talvisirkus Nenä 3.11.-8.1.
Zodiak - Uuden tanssin keskus
Doubt in Frame / Queen of Sweden Killed Descartes
29.10.-15.11.
Viimeinen tanssi ennen maailmanloppua 24.11.-3.12.

Konsertteja
loka-marraskuu

Stella Polaris
Improvisoidut näytelmät 5.10.-8.12.

KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali
lk 130 = kamarimusiikkiluokka 130
Konsertteihin on vapaa pääsy,
jos hintaa ei ole mainittu

Suomen valokuvataiteen museo
Raakel Kuukka 7.10.-15.1.
Teatterimuseo
Best of - Stefan Bremerin teatterivalokuvia 16.9.-8.1.
Jukka Male Museo
Kuoleman kosketus 10.9.-11.12.
Kaapelin galleria
Riikka Mäkikoskela 27.10.-13.11.
Duncan Butt Juvonen 17.11.-4.12.
Drawing Gallery D5
Täältä ja tuolta 1.11.-29.1.
stoa mariapassio
Marja Paasio 1.8.-30.11.
stoa mariapassio 10 vuotta 1.12.-29.2.

Helsingfors arbis
Föreläsning: Integration på svenska?
Slade Syakango från Zambia och Bully Camara från
Gambia, har gjort ett examensarbete kring frågan.
Invandrarkoordinatorn Börje Mattsson, Raseborg,
kommenterar utgående från 20 års erfarenhet av
arbete med invandrarfrågor.
1.11, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23.
IT-föreläsning: PC-säkerhet
2.11, onsdag kl. 13.00–14.30, Björn Holm, rum 31.
Bellman i gamla stan – musik och historier
Lars Huldén, konferencier, Pentti Hildén på luta och
Chrisu Österberg och Staffan Fallenius, sång och gitarr.
2.11, onsdag kl. 18.00, Arbis kafé.
Program på Arbis bibliotek: Edith för alla
Birgitta Boucht berättar om Edith Södergran utgående från sin lättlästa bok Katten i Ediths trädgård.
Ann-Jolin Grüne intervjuar.
3.11, torsdag kl. 18.00–18.45.
Föreläsning: Vem är flykting i Finland?
Ida Staffans, jurist på Flyktingrådgivningen rf. i Helsingfors, berättar om människor hon möter i sitt jobb.
Vem är de som flyr till Finland? Varifrån kommer de?
8.11, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23.
Program på Arbis bibliotek: Deckarafton
i anslutning till Kura skymning
Petter Lindberg och Marianne Peltomaa, aktuell med
Och jag skall avlägsna dina slagg.
17.11, torsdag kl. 18.05–19.35.
Program på Arbis bibliotek: Novellkväll
Mathias Rosenlund samtalar med Philip Teir. Hör
smakprov ur Teirs färska novellsamling Akta dig för
att färdas alltför fort.
24.11, torsdag kl. 18.05–19.35.
Julvaka
Vuxna, unga, barn, familjer, vänner och kompisar i
alla åldrar pysslar tillsammans inför julen. Vi stöper
ljus, bakar pepparkakor, formar marsipangrisar, gör
julkort och mycket, mycket annat roligt. Allt material
finns på plats till självkostnadspris. Alla välkomna!
25.11, fredag kl. 17.00–21.00.
Nyländsk litteraturmatiné
Aktuella författare läser ur sina böcker. Möjlighet att
till specialpris köpa de presenterade böckerna med
författarnas signatur.
26.11, lördag kl. 14.00–16.00, festsalen.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan. Välkommen!
KOLLA KURSER MED LEDIGA PLATSER!
Ring 09-310 494 94 eller titta på webben

www.hel.fi/arbis
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arraskuun toiseksi viimeinen viikonvaihde on todellinen Viropäivä Kaapelitehtaalla. Viro matkailumaana, virolaiset herkut ja
käsityöt, virolainen taide ja kulttuuri esittäytyvät silloin lähes 200 esiintyjän ja yli
160 näytteilleasettajan voimin koko perheen tapahtumassa, jonne odotetaan yli 15 000 kävijää.

Merikaapelihalli täyttyy myyntipisteistä ja markkinatouhusta sekä lauantaina että sunnuntaina 19.–
20.11. Markkinatapahtuman tämänvuotinen teema
ovat Saarenmaa ja Hiidenmaa.
Kaapelitehtaan eri foorumeilla esiintyvät taiteilijat, kirjailijat, muusikot, tanssijat, poliitikot, kulttuurikeskustelijat – ja myös virolainen nukketeatteri ja lasten leikittäjät. Tunnetuimpia esiintyjiä
ovat ministeri Jaak Aaviksoo, muusikot Ivo Linna ja Villu Veski, kirjailijat Heli Laaksonen,
Maimu Berg, Imbi Paju sekä Jüri ja Ülo Tuu-

T

lik. Musiikki soi markkinapäivinä Kaapelitehtaalla aamusta iltaan ja huipentuu lauantaina iloiseen
iltajuhlaan, jonka pääesiintyjä on Ivo Linna yhtyeineen.
Martin markkinat on suomalais-virolaisia kulttuu
risuhteita edistävän Tuglas-seuran perinteinen syys
tapahtuma. Lisätietoja saa seuran kotisivuilta www.
tuglas.fi sekä markkinoiden omilta sivuilta www.
martinmarkkinat.fi.
Kaapelitehtaan C-portaan toisessa kerroksessa
on samana viikonloppuna Kaapelin ja Suvilahden
vuokralaisten Marrastori. Torilla on myynnissä mm.
taidetta, käsitöitä ja kirppistavaraa. Marrastori on
avoinna lauantaina ja sunnuntaina kello 10–16.
Martin markkinat
La 19.11. klo 10-18, iltajuhla 18-24
Su 20.11. klo 10-17
Vapaa pääsy

Talvisirkus Nenä kokoaa
sirkustaiteilijoita
neljältä eri mantereelta

anssiteatteri Hurjaruuthin joulunalustraditio Talvisirkus saa ensi-iltansa 3. marraskuuta Kaapelitehtaalla. Koko perheen
esitys huipentuu kanadalaisten akrobaattien Fredérique Hamelin, Maxime Girardin ja
Francis Caronin Cat Wall -trampoliininumeroon,
jossa akrobaatit uhmaavat fysiikan lakeja juoksemalla kirjaimellisesti pitkin seiniä. Quebecin
Montréalista saapuva ryhmä vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa. Suomalaisväriä esitykseen
tuovat köysiakrobaatti Jukka Juntti sekä klovni
Hanna Terävä. Heidän lisäkseen esityksessä säteilevät australialaiset pariakrobaatit Joshua Hoare ja Alex Mizzen, brasilialainen jonglööri Luis
Sartori do Vale, ruotsalainen klovni Camilla
Monsén sekä tanssijat Anni Koskinen ja Oskari Turpeinen.
Talvisirkus Nenän sävellyksestä vastaa musiikillisten erikoisalojen spesiaalijoukkue Peloton. Yhtyeen perustajat Pentti Luomakangas ja Eero
Savela ovat saaneet lisävahvistusta multi-instrumentalisti Tapani Variksesta sekä todellisesta
suomirockin legendasta, Sielun Veljien rumpalista Affe Forsmanista.
Lipunmyyntipiste palvelee Kaapelitehtaan C-aulassa arkisin klo 11–18. Osta lippusi ajoissa, viime vuonna Talvisirkus Sika ihastutti yli 26 000
katsojaa loppuunmyydyillä esityksillään.

Talvisirkus Nenä Kaapelitehtaan Pannuhallissa 3.11.2011–8.1.2012. Liput ja tiedustelut: p. 09
565 7250 sekä liput@hurjaruuth.fi.
www.talvisirkus.fi
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Pe 21.10. klo 19.00 Carmina Burana
La 22.10. klo 19.00 Carmina Burana, Carl Orffin kulttiteos puhallinorkesteri Apollon, kuorojen
ja solistien esittämänä. KS, 15/10 €
Su 23.10. klo 15.00 Pianomusiikkia Siffillä, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Franz Lis
ztin teoksia. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja
konserttiin, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Ma 24.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden
musiikkiesityksiä . KMS
Ma 24.10. klo 19.00 Fairy Tale. Sami Mäkelä, sello, Timo Latonen, piano. Martinu, Janacek, Rahmaninov. Opettajakonserttisarjaa. KS, 10/5 €
To 27.10. klo 19.00 Laulun lumoa. Konservatorion laulajat esittävät liedejä ja aarioita. KS
Pe 4.11. klo 18.00 Pianistien ilta. Riitta Sipilän
oppilaat esiintyvät. KMS
Ma 7.11. klo 19.00 Violat ja viulut villeinä. Sari
Aallon oppilaat. KMS
Ti 8.11. klo 19.00 Vanhaa ja uljasta. Konservatorion ja Metropolian opiskelijoiden renessanssija barokkimusiikin konsertti, Roihuvuoren kirkko,
Tulisuontie 2
Ke 9.11. klo 19.00 Liederkreisit. Laulun ja pianonsoiton opiskelijat esittävät liedtaiteen helmiä.
KS
To 10.11. klo 19.00 Laulun lumoa. Hanna-Leena
Haapamäen oppilaat. KMS
To 10.11. klo 19.00 Suuret puhallukset. Konservatorion puhallinsoittajat estradilla. KS
La 12.11. klo 18.00 Kuubaan, Kuubaan... Kamarikuoro Audite konsertoi ennen Kuubaan lähtöään, johtaa Jani Sivén. Suomalaista ja kuubalaista
musiikkia. KS. 10/5€
Ma 14.11. klo 19.30 Kamarimusiikkia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat esittävät musiikkia eri aikakausilta, ohjaava opettaja Timo Saarilahti. KMS
To 17.11. klo 19.00 Konservatoriot kohtaavat.
Helsingin Konservatorion Visollo-orkesteri (johtavat Tapio Tuovila ja Mari Kortelainen) ja Lahden konservatorion Fiocco-orkesteri (johtaa Juhani Palola). KS
Pe 18.11. klo 18.00 Huilulla huikeasti. Sari Latosen luokkakonsertti. KMS
Pe 18.11. klo 18.00 Soitinvalmennus esittäytyy.
Pienten soittajien iloisia esityksiä . KS
La 19.11. klo 15.00 Pianistien matinea. Naoko
Shibayama-Aarnion luokka. KS
Su 20.11. klo 15.00 Kamarimusiikkia Siffillä.
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40 (ohjelma avoin). Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja
konserttiin, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
To 24.11. klo 18.00 Kahvikonsertti. Konservatorion aula.
Su 27.11. klo 15.00 Laulun lumoa Siffillä. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Ritva Laamasen oppilaat esittävät aarioita ja laulumusiikin
klassikoita. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja
konserttiin, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Ma 28.11. klo 18.00 Musiikki-ilta. KMS
To 1.12. klo 19.00 Huilulla huikeasti. Maija-Liisa Mäkeläisen oppilaat, lk 130
Pe 2.12. klo 19.00 Fagotti-ko-tiko. Mikko-Pekka
Svalan oppilaat, KS
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Konservatorion marraskuun menovinkit

Kuubaan, Kuubaan…

Heijastin
tuo turvaa
koulutielle

kuvat: kristel sarlin

Ruoholahdessa tapahtuu

Helsinki City West
-rotariklubi lahjoitti
hauskat nalleheijastimet Ruoholahden ala-asteen
oppilaille pari viikkoa
sitten turvaamaan
lasten koulutietä.
Amelia Moita aikoo kiinnittää uuden heijastimen reppuunsa.
Syksy on koittanut, ja moni lapsi joutuu lähtemään koulutielle aamuvarhaisella pimeään aikaan. Olo voi tuntua turvattomalta kadun viertä
kulkiessa tai tietä ylitettäessä, sillä puiden varjot
ja katuvalojen heijastukset tekevät jalankulkijasta melkein näkymättömän. Laki määrää pimeällä liikkuvia käyttämään heijastinta, mutta kuinka
moni tämän pienen mutta tärkeän asian muistaa

heikki tuuli

K

amarikuoro Audite, joka esitti makupaloja tulevan Kuuba-konserttinsa ohjelmistosta konservatorion Taiteiden yössä, on lähdössä esiintymismatkalle ja
konsertoi ennen lähtöään konservatorion konserttisalissa lauantaina 12.11. kello 18.00. Konsertissa kuullaan suomalaista ja kuubalaista musiikkia.

Pääsyliput maksavat 10 € aikuisilta ja 5 € opiskelijoilta ja eläkeläisiltä. Audite on korkeatasoinen
ja soinniltaan monipuolinen kamarikuoro, joka
vaikuttaa pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Kuoroa johtaa sen perustaja ja monipuolinen musiikin
ammattilainen Jani Sivén.

Helsinki City West -rotariklubi halusi kiinnittää
huomion juuri lasten koulutien turvallisuuteen.
Klubi teetti 300 keltaista nalle-heijastinta, jotka
viime viikolla jaettiin Ruoholahden nuorimmille koululaisille. Koulun juhlasalissa istuttiin lähes
hiirenhiljaa, kun Helsinki City West -rotariklubin
presidentti Kikka Lilius sekä Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna ja koulutusohjaaja Olli Lehto kertoivat heijastimien tärkeydestä.

Hyvä heijastin näkyy joka suuntaan. Nauhaheijastimien paras paikka on hihoissa, housujen lahkeissa tai saappaiden reunassa. Jos heijastimia on
vain yksi, viisainta on kiinnittää se noin metrin
korkeudelle. Silloin autoilijan on helppo huomata se. Taskun reuna ja takin helma ovat hyviä heijastinpaikkoja.
Innokkaimmat oppilaat saivat kokeilla taskulampun
avulla heijastimien näkyvyyttä. Keltainen nalle näkyi selvästi.
- Minä pistän tämän reppuun roikkumaan, Amelia Moita sanoi.

Sirkku Uusitalo

Elokuvasäveliä isolla
orkesterilla ja nuorten energialla
Tervetuloa Helsingin Konservatorioon torstaina 17.11. kello 19.00 nauttimaan nuorten muusikoiden esittämästä orkesterimusiikista. Kahden
konservatorion orkesterit, Helsingin Visollo ja
Lahden Fiocco, kohtaavat ja soittavat yhdessä ja
erikseen konservatoriotalon konserttisalissa, Ruoholahdentorin laidalla. Ohjelmassa on tunnettuja

elokuvasäveliä ja kotimaista tuttua ja rakastettua
Sibeliusta. Ja mikä parasta – konserttiin on vapaa
pääsy!
Lisätietoja konserteista löytyy osoitteesta www.
konservatorio.fi.

Helsinki City West –rotariklubin jäsenet Irene Muurinen ja Risto Karimaa jakoivat
Ruoholahden ala-asteen 245 oppilaalle keltaiset nalle-heijastimet.

Tunturin
maahantuomat
Bremshey
www.bestbrakes.net
BB Team Lauttasaari
Lauttasaarentie 15
avoinna ark.10-18,
la 10-14, puh. 674 878
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Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna ja koulutusohjaaja Olli Lehto
havainnollistivat Ruoholahden ala-asteen oppilaille miten heijastin näkyy.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

11

KAUPPAKESKUKSEN TARJOUSJA TAPAHTUMAPÄIVILLE
KANNATTAA TULLA!
ARVONNASSA

ps. TAPA
HTUM
MAHDOL APÄIVINÄ
LIS
KOEAJOO UUS
N !!!

EI
PÖLLÖMPÄÄ!
LIIKKEISSÄ
MAINIOITA
TARJOUKSIA

AULASSA
PÄIVITTÄIN
VAIHTUVIA
ESITTELYJÄ

TARJOUSJA OHJELMALEHTI
ILMESTYY
9.11. – MYÖS
NETISSÄ

OPEL

KUUKAUDEKSI
KÄYTTÖÖSI
Lisäksi palkintoina
oina
lehden
3 kpl TopGear-lehden
vuosikertaa!

Arvontakuponkeja lisätietoineen löydät Kauppakeskus
Ruoholahden arvontapaikalta kauppakeskuksen katutasolta..
Kisakuponki myös 9.11. ilmestyvässä kauppakeskuslehdessä.

KAUPPAKESKUS RUOHOLAHTI

• ITÄMERENKATU 21, RUOHOLAHTI
• Yleiset tilat avoinna arkisin klo 7–21, la 8–18
kauppasunnuntaisin 12–18
• Parkki joka päivä klo 6–22

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN!

ETU

K-Plussa
-kortilla:

LISÄTIETOJA KAUPPAKESKUKSEN TARJONNASTA MYÖS NETISSÄ: WWW.KAUPPAKESKUSRUOHOLAHTI.FI

Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto
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
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin 		
parkkihalli -2.krs
045 267 3979
Autorengasliikkeet
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli, 		
Hernematalankatu 3
040 705 3200
Elintarvikeliikkeet
• Juustobistro, 		
Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki
09 611 211
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 726 812 10
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300
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
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Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Keilahallit
• GR8 Bowl Salmisaari, Energiakatu 3
010 229 0101
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Kiinteistömaailma/Area m2 Oy LKV, 		
Mechelininkatu 17
010 622 4030
• Kiinteistömaailma/Via LKV Oy, Itämerenkatu 21
09 727 4115
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
Kulta- ja hopeakauppiaita		
• Suomen Jalometalli Oy, Kauppakeskus Ruoholahti, 		
Itämerenkatu 21
0400 460 009
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Kuntokeskukset
• SATS Finland, 		
Kauppakeskus 4 krs. Itämerenkatu 21
010 309 9340
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, www.lot.com
09 693 79036
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 0880 518

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 50800
Pankkipalvelut
• Sampo Pankki, 		
Kauppakeskus ulkotori, Itämerenkatu 21
010 546 4795
Rakennusliikkeet
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2
02071 5002
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Ravintolat
• Juustobistro, 		
Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki
09 611 211
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15
020 770 2235
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• 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
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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