Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 3/2012
Lehdessä muun muassa:
•
•
•

Liikenneturvallisuuspäivä ala-asteella s. 3
Saukonpaaden townhouse -suunnitelma s. 6
Jätkäsaaren monitoimitalo Bunkkeri s. 7

Ota avuksesi Kotiapu-Koralli
Lauttasaaressa kotiapu on lähellä! Kotiapu-Korallin osaavat
ja luotettavat työntekijät hoitavat kotisi kuntoon ammattitaidolla - ja kotitalousvähennyksin ( www.vero.fi).
Lisäksi saat meiltä ainutlaatuisen työtakuun: jos et ole
tyytyväinen palveluumme, asia korjataan veloituksetta!

Kotiapu-Koralli hoitaa puolestasi
• Siivoukset: viikko-, kausi- ja muuttosiivoukset.
• Muut kotityöt: ikkunoiden pesu, tiskaus, vaatehuolto,
kukkien hoito, kaupassa käynnit.
• Kodin korjaus- ja asennustyöt Vantaan Raktek Oy:n
ammattilaisten tekeminä (www.vantaanraktek.fi).

Nro 3/2012

Kotiapu-Koralli

Puh. 09-2289 0502
Fax 09 -2289 0503
koralli@kolumbus.fi
www.kotiapukoralli.fi
Gyldenintie 3
00200 Helsinki
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Pääkirjoitus

ässä numerossa lehti on taas ottanut selvää asioista, joista virallisesti ei vielä haluta puhua. Tällä kertaa on kyse Bunkkerista,
josta on odotettu tietoa pitkään.
Sen suhteen on tehty paljon
suunnitelmia. Kaikilta osin asiat eivät kuitenkaan
ole edenneet siihen malliin, että kaupunki voisi
varmuudella vahvistaa Bunkkerin toteutuvan sivulla seitsemän esitetyn mukaisesti. Olen itse täysin myyty ajatukselle Jätkäsaaren monitoimitalon
tarpeellisuudesta. Toteuttaminen kuitenkin riippuu
siitä, että kaikki suunnitelmassa mukana olevat tahot ovat valmiit lähtemään mukaan hankkeeseen.
Tältä osin projektilta puuttuu varmuus. Toivotaan
kuitenkin.
Olen saanut tietooni Ruoholahtea kohtaavan takaiskun, josta olin kertomassa lehden tässä numerossa. Faktaa asiasta oli kuitenkin taas niin
vähän saatavilla, että joudun odottamaan seuraavaan lehteen. Nokia on luopumassa tutkimuskeskuksestaan Itämerenkadulla. Talohan on ollut yksi
Nokian tuotekehityksen pääpaikoista. Valtavassa
talossa on työskennellyt yli 1200 henkeä. Joukko
on ollut huomattavan kansainvälistä ja poikkeuksellisen korkeasti koulutettua.
Uutinen aiheesta oli pienesti julkaistu jo kesällä
2011, mutta kukaan ei tunnu sitä silloin huomanneen. Lähdin kysymään: koska muutto toteutuu ja
mitä kiinteistölle sitten tapahtuu. Nokia vahvisti
hyvin lyhytsanaisesti, että muutto tapahtuu ”vaiheittain, pääosin vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla”.
Tutkimuskeskus on saamani tiedon mukaan siirtymässä Otaniemeen rakennettavaan uuteen Open
Innovation Houseen. Suunnitelmissa on näin parantaa yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. En voi
olla ajattelematta, että noin suuren, kansainvälisen ja hyvätuloisen ihmisjoukon muutto pois tulee
vaikuttamaan alueemme yritysten toimintaan. Yli
40 kansallisuutta ja toistatuhatta ihmistä ovat varmasti tukeneet ainakin etnisiä ravintoloitamme,
mutta yhtä hyvin muutos vaikuttaa muuhunkin

alueen liiketoimintaan. Lehteä kiinnostaa kovasti
mitä rakennukseen jatkossa tulee. Yritän selvittää
sitä seuraavaan numeroon.
Tuossa vieressä on Jätkäsaari seuran kannanotto
viime numerossa esiteltyyn 33-kerroksiseen hotellihankkeeseen. Seura ei kannata pilvenpiirtäjän rakentamista Jätkäsaareen. Lehti on saanut
samanmielisiä kannanottoja muitakin, vaikka julkaiseekin niistä vain tämän yhden. Yleisesti moni
katsoo, että suunniteltu rakennus on liian näkyvä
Jätkäsaareen. Hanketta ei siis täysin rinnoin puolleta.
Itse olen korkean hotellirakennuksen kannalla.
Minua aina kiinnostaa sellainen tavallisuudesta
poikkeava, joka saattaa herättää suurten joukkojen kiinnostuksen. Olen järjestelmällisesti puoltanut Ruoholahden ja Jätkäsaaren kehitystä eläväksi, itselliseksi keskustan osaksi, joka palvelee
monipuolisesti alueen asukkaita ja houkuttaa tänne vierailijoita. Kaikki erikoinen edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista. Olkoon Suomen
ensimmäinen pilvenpiirtäjähotelli yksi näistä houkutuksista. Helsingin tonttimaan vähyys tulee kuitenkin jatkossa synnyttämään monia muitakin pilvenpiirtäjiä, ihan olosuhteiden pakosta.
Meille on tullut uusi perheenjäsen. Pieni karvapallo, jonka nimi on Muru Lotte Lilian ja jota
useimmin kuitenkin kutsutaan nimellä ”ei saa”.
Kolme kuukautta riitti suruajaksi Allin menetyksen jälkeen. Nyt uusi järjetön on valloittanut paikkansa. Kaikki on sekaisin, sanomalehtipaperia
on kämpän lattiat täynnä. Ja aina prinsessa löytää paperilla vuoraamattoman paikan asioilleen.
Hermotkin välillä kiristyvät rajattomien energiapurkausten takia, mutta syvimmällä kuitenkin on
suuri ilo uudesta ihanasta. On ne vaan niin uskomattoman hellyttäviä nuo koirat.
Riemukasta kesän odotusta!

Peter Stormbom
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Jätkäsaareen
kaavailtu tornihotelli
ätkäsaariseuran hallitus kokoontui
10.1.2012 ja keskusteli muiden esityslistalla olleiden asioiden lisäksi Jätkäsaareen suunnitellusta 33-kerroksisen
kongressihotellin rakentamisesta osoitteeseen Tyynenmerenkatu 2.

Osa hallituksen jäsenistä oli osallistunut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 9.1.2012 info- ja näyttelytila Laiturilla järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin Jätkäsaareen
kaavaillusta tornihotellista. Hanke (hankenro
0846_5) on lähtenyt liikkeelle, koska AB Invest
AS (norjalainen Arthur Buchardt) on hakenut
asemakaavan muutosta tarkoituksessa rakentaa
alueelle 33-kerroksinen tornihotelli. Vahvistetussa asemakaavassa tontille on lupa rakentaa maksimissaan 16-kerroksinen rakennus.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteltu Korkea rakentaminen Helsingissä –raportti, jossa ovat periaatteet korkean rakentamisen sijoittumisesta Helsinkiin. Raportissa
kaupunki jaetaan vyöhykkeiksi A, B, Ba ja C.
Vanha kantakaupunki kuuluu vyöhykkeeseen A
eikä sinne kaavoiteta nykyisestä rakennuskorkeudesta merkittävästi poikkeavia rakennuksia. Vyöhykkeellä B yli 16-kerrosta korkeampi
rakentaminen on mahdollista tietyin raportissa
mainituin edellytyksin. Vyöhykkeellä Ba ympäristöä korkeampi rakentaminen – maksimissaan
16 kerrosta – on mahdollista. Vyöhykkeelle C
on kaavailtu mahdolliseksi yli 16-kerroksisten
rakennusten rakentaminen.
Raporttiin liittyvän kartan mukaan Jätkäsaari
on merkitty kuuluvaksi vyöhykkeeseen B, joka
mahdollistaisi yli 16-kerrosta korkeamman rakentamisen. Jätkäsaari liittyy kuitenkin hyvin läheisesti vanhaan kantakaupunkiin, jossa matalahkon räystäslinjan yläpuolelle nousevat vain
erityisrakennukset kuten kirkontornit. Myös Jätkäsaari ja sen rakennukset näkyvät kauas me-
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relle, joten Jätkäsaaren tulisi kuulua vyöhykkeeseen Ba (tai jopa A). Jätkäsaarihan on selvästi
etelämpänä kuin esimerkiksi Katajanokka, joka
kuuluu vyöhykkeeseen A.
Merellinen Helsinki on myös yksi ympäristöministeriön määrittelemistä Suomen kansallismaisemista. Kuten raportissa todetaan, ei Helsingin
kantakaupunkiin eikä eteläisiin kaupunginosiin
tulisi sijoittaa uusia korkeita rakennuksia, koska
ne vaikuttaisivat epäedullisesti Helsingin merelliseen siluettiin.
Keskustelutilaisuudessa kävi selväksi, että osanottajien valtaosan mielestä näin korkea rakentaminen ei sovellu Jätkäsaareen. Edellä mainittujen syiden lisäksi osanottajat luettelivat lukuisia
muita syitä kuten ahtaan tontin, jo ennestään
ruuhkaisen Tyynenmerenkadun liikenteen, tornin aiheuttaman asuinkortteleiden varjostuksen,
tuuliolosuhteet jne. Tornirakennuksesta tehtyä
havainnekuvaa pidettiin yleisesti myös epäonnistuneena kolmikulmaisine torneineen ja neliömäisine yläkerroksineen. Keskustelutilaisuudessa ei kuultua yhtään puheenvuoroa, joka olisi
tukenut tornihotellin rakentamista.
Jätkäsaariseuran hallitus pyytää ottamaan edellä
mainitut seikat huomioon harkinnassa siitä, voiko vahvistettua asemakaavaa muuttaa AB Invest
AS:n hakemuksen perusteella siten, että Tyynenmerenkatu 2:ssa sijaitsevan Jätkäsaaren korttelin 20803 tontille 1 sekä osalle ympäröivää
katualuetta saisi rakentaa 33-kerroksisen tornihotellin. Jätkäsaariseuran hallitus esittää mielipiteen omissa nimissään, koska mielipiteille varattu aika oli liian lyhyt nimilistojen keräämiseen
seuran jäseniltä ja Jätkäsaaren asukkailta.
Jätkäsaariseuran hallituksen puolesta
Juha-Pekka Hippi, puheenjohtaja

Peto oli varpushaukka

iime lehdessä ihmeteltiin kerrostalon pihaan aterioimaan tullutta lintua.
Lehti kysyi, mikä laji voisi olla kyseessä. Vastauksia tuli aika mukavasti.
Ehdotuksia olivat mm. kanahaukka syömässä raatoa, teerinaaras kaivamassa juuria ja ehdotettiinpa myös käkeä. Oikean vastauksen antoi kuitenkin Antti Myllyniemi, joka kertoi linnun olevan
Varpushaukka syömässä jotakin lintulaudan pikkulinnuista. Tietonsa Antti perusti paitsi omiin kokemuksiin myös Hilden, Linkolan Suureen Lintukirjaan. Toimitus tarkisti tiedon Wikipediasta ja
päätyi Antin kanssa samaan lopputulokseen.

Kiitokseksi vaivannäöstä lehti lähettää Antille Viking Linen lahjoittaman vapaalipun päiväristeilylle Tallinnaan 1-4 hengelle. Lehti kiittää kaikkia
muitakin vastanneita.
PS

Tervetuloa!
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Kulttuuriyhdistys Lila ry esittää:
Ruoholahden leikkipuiston lasten
yhteisötaideteos Ruoholahden lasten kirjastossa 16.3. – 13.5. 2012

tiina hallakorpi

Ruoholahden ala-asteella paljon toimintaa

Superkaupunki
ihmemaassa

K

ulttuuriyhdistys Lila ry:n Taidekuuri-yhteisötaidehanke kiertää Helsingin leikkipuistoja ja kirjastoja. Tällä
kertaa Taidekuuri on vieraillut Ruoholahden leikkipuistossa, jossa järjestetyissä kuvataidetyöpajoissa lapset
ovat taiteilleet Ruoholahden lasten kirjastoon värikkäitä ja mielikuvituksellisia 1 – 2 metrin korkuisia torneja. Yhdessä kaikista torneista muodostuu ”Superkaupunki Ihmemaassa”. Nimi on
yhden työpajoihin osallistuneen lapsen idea.
Tornit on rakennettu elementtitalojen tapaan, kokoamalla lasten suunnittelemia kerroksia yhteen
torneiksi. Ensin lapset piirsivät kierrätyspahville
itse suunnittelemansa ikkunoiden ääriviivat, joita
pitkin ohjaajat leikkasivat pahvista ikkuna-aukot.
Tämän jälkeen lapset saivat maalata ja kuvioida
oman kerroksensa niin kuin itse halusivat. Viimeiseksi lapset valitsivat eriväristä silkkipapereista
haluamansa värisen paperin peittämään ikkunaaukkoja. Jokainen torni on näin ollen omanlaisensa yksilöllinen ja värikäs, lasten toteuttamista kerroksista koottu yhteinen teos.

Talotornit muodostavat superkaupungin ihmemaassa ja se on nähtävillä Lastenkirjastossa 13.5. asti
lasten teokset palautetaan takaisin heille. Taidekuuri -hanke haluaa mahdollistaa lapsille onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia taiteen keinoin.
Kevään 2012 Taidekuuri-hanketta on rahoittanut
Suomen kulttuurirahasto.
Taidekuurit toteuttavat kuva- ja yhteisötaiteilija Tiina Hallakorpi ja yhteisötaideohjaaja Tuija
Salovaara, jotka ohjaavat työpajat sekä ideoivat
teeman ja rakentavat yhteisen teoksen.

” Melkein kuin oikea talo!” huudahti yksi työpajoihin osallistunut lapsi.
” Missä tällainen superkaupunki voisi sijaita?”
ohjaajat kysyivät.
” Ihmemaassa!” vastasi yksi lapsista.
Taidekuurin periaatteena on ollut, että kahden viikon non-stop -työpajoissa annetaan kaikille leikkipuiston lapsille mahdollisuus taiteen tekemiseen
yhteisellä teemalla. Jakson jälkeen näistä lasten
taiteilemista työpajojen tuotoksista kootaan yhteinen teos lähikirjastoon ja näyttelyajan jälkeen

Ihmemaa -näyttelyn avajaisiin eli
vernissageen saapui suuri joukko ala-asteen oppilaita; sekä
taideteoksen taiteilijoita että
tukijoita. Tiina Hallakorpi ja
Tuija Salovaara
pitävät avajaispuhetta.

Liikenneturvallisuustapahtuma Ruoholahden ala-asteen koululla

R

Mitä isot edellä sitä pienet perässä
- myös liikenteessä

otaryklubi Helsinki City West moottorina ja yhdessä Liikenneturvan,
Autoliiton ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa järjestää suurimuotoisen liikenneturvalli
suustapahtuman Ruoholahden ala-asteella 21.4.
Päivän aikana kaikki järjestäjät jakavat roppakaupalla informaatiota liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta. Ohjelma on rakennettu tehtävärastien
muotoon.
Liikenneturvan rastilla kerrotaan muun muassa
turvavyöasiaa. Paikalla on törmäyspainovaaka, jol
la näytetään eri esineiden törmäyspaino, kun törmätään 50 kilometrin tuntinopeudella. Liikenneturvan
toisella rastilla selviävät lasten autolla matkustamisen säännöt, kuten turvaistuinten käyttö. Helsin-
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gin liikenneturvallisuusyhdistyksen rastilla kerrotaan
kypärän käytöstä ja annetaan pienimuotoista ensiapuinformaatiota. Paikalla on myös poliisi, jolta saa
hyviä neuvoja liikenteeseen. Ruoholahden Nuorisotalolta paikalle saapuu kaksi bändiä: Rudi Rok
ja Bazic Culture. Autoliitto tuo paikalle cartingauton tutustumista varten. Järjestelyjen primus
motorina Rotaryklubi Helsinki City West on paikalla varmistamassa päivän sujuminen suunnitelmien mukaan. Päivän päätteeksi jaetaan tehtävärastien palkinnot.
Koko koulun tilat ovat tapahtuman käytössä. Tehtävärastit on tarkoitettu etupäässä ala-asteen oppilaille ja heidän vanhemmilleen, mutta kaikki ovat
kovin tervetulleita päivän viettoon.

Päivän ohjelma:
Klo 10.00
		
		
		
Klo 11.40-12.00
13.00-13.20
		
Klo 13.20-13.40
Klo 14.10-14.30
Klo 14.30
		
		
Klo 14.50
		

• Avaus juhlasalissa, rehtori Laila Nieminen
Mitä isot edellä sitä pienet perässä - myös liikenteessä: Esko Riihelä
• Kirjoituskilpailun palkintojen jako: Kikka Lilius
• Päivän tapahtumien esittely: Esko Riihelä
Rudi Rok
Tehtävärastien palkintojen jako Ruoholahden ala-asteen oppilaille:
Esko Riihelä
Bazic Culture
Rudi Rok
• Palkintojen jako
• Tehtävärastit, muut kuin oppilaat: Esko Riihelä
• Palautetut kutsut/esitteet: Esko Riihelä
• Tilaisuuden päätös, rehtori Laila Nieminen
• Yhteenveto ja loppusanat: Esko Riihelä
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Ruoholahden
leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia
Kevättä kohti!

A

uringon jo alkaessa lämmittää talven
kohmeisia mieliä sekä jäseniä pidämme
yllä mukavaa ja menevää tekemistä kevättä kohti nuorisotalolla.

Torstaina 15.3. iltanuoret turnasivat eteläisen nuorisotyöyksikön välisen biljarditurnauksen Lautta
saaren nuorisotalolla. Voitto meni tällä kertaa
Töölön nuorisotalolle; onnittelut Samille ja Mikolle.
Tämän alkuvuoden aikana talomme tekemisiin
ovat kuuluneet avoimen toiminnan lisäksi erilaiset tapahtumat. Lauantaina 17.3. otimme varaslähdön rasismin vastaiselle viikolle ja järjestimme
Ruohisrock vs. Hate rocktapahtuman, johon kanssamme nuorten yhtyeitä saapui kuuntelemaan 150
nuorta ympäri kaupunkia.

Tammikuussa
olleen vapaaehtoiskoulutuksen myötä meidän
toimintaamme liittyi uusi
vapaaehtoinen Anniina.
Anniinan mukana leipomassa ovat
Antti, Olli
sekä Urho.
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Viikolla 12 talomme valtasi eteläisen alueen alakoulujen 6-luokkalaiset ”valintojen putki” työpajan tiimoilta. Kävimme erään kuvitteellisen
kaveriporukan tarinan läpi kerronnan ja nuorten
mielipiteiden sekä valintojen avulla. Suurkiitokset
kaikille 6-luokkalaisille, opettajille sekä yhteistyökumppaneille mukavan ja elämyksellisen viikon toteuttamisesta. Kiitokset myös kaikille huoltajille;
jotka osallistuivat vanhempainiltaan keskustelemaan
valinnoista; joita heidän nuorensa saattavat kohdata tulevaisuudessa.
Nuorisotalon henkilökunnan puolesta

Tepa

Aurinkoinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

A

urinko on pikku hiljaa alkanut sulatella
talven lumia puistosta, mutta silti lunta
vielä riittää pulkanlaskuun ja muihin lumileikkeihin. Kevään kuluessa nähdään
kuinka paljon lammikoita pihalle lumen sulaessa
muodostuu - saadaanko jopa uima-allas!
Helmi-maaliskuun aikana puistossa on vietetty
Tuo ja vaihda -päivää, naistenpäivää sekä lelupäivää. Puistossa on myös vieraillut suuhygienisti,
Lastentalon johtaja Seppo Rantanen kertomassa
päivähoidosta sekä Kierrätyskeskus.

Leikkipuistossa on myös ollut meneillään yhtei
sötaideprojekti 27.2.-9.3. Projekti järjestettiin yhteistyössä Kulttuuriyhdistys Lila ry:n sekä Ruoholahden lastenkirjaston kanssa. Projektissa taiteiltiin
yhdessä puiston lasten ja vanhempien kanssa värikkäitä ja mielikuvituksellisia 1-2 metrin korkuisia
torneja. Yhdessä kaikista torneista muodostui kaupunki, joka sai nimekseen ” Superkaupunki Ihmemaassa”. Tämä tilataideteos on nyt näytillä Ruoholahden lastenkirjastossa 20.5.2012 asti. Sen
jälkeen tornitalojen kerrokset jaetaan taiteilijoille
itselleen.

Tulevia tapahtumia:
• la 31.3. talo auki kello 16.00-22.45
• la 14.4. talo auki kello 16.00-22.45
valmistauduthan pelaamaan
• la 28.4. talo auki kello 16.00-22.45
• Pääsiäislomaa vietämme 6.4.-9.4.

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Maanantaina 2.4. ja perjantaina 20.4. klo 10.30-11.30 vauvojen tutustuminen värien maailmaan.
Ryhmät ovat tällä hetkellä täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä juuri ennen kyseisiä
tapahtumapäiviä.
• Maanantaina 16.4 alkaa kevään viimeinen vauvahieronta. Mukaan mahtuu vielä.
Perjantaina 27.4.2012 klo 10.00- 11.30 vappubrunssi nyyttäri meiningillä.
Samalla muistuttaisimme meneillään olevasta iltapäivätoiminnan hausta:
Yleinen hakuaika on 1.2.2012- 20.4.2012. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea leikkipuistosta tai netistä osoitteesta: www.hel.fi/hki/sosv/fi/leikkipuistot/lomakkeet
1.4.2012 alkaen välipalan kuukausimaksu on 36,10 euroa.
Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon sekä oikein mukavaa pääsiäistä!
Terveisin
Puiston väki

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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tiä myöten tunnustetaan kirkon sanoman vaikutus
elämälle. Kristus nousi kuolleista ja kuolemalla
kuoleman voitti!

Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

R

uoholahden kappelille on aina välillä ilmestynyt aivan uusia, vieraita kasvoja. Jotkut ovat sanoneet tulleensa kauempaakin, ja ovat vain halunneet nähdä,
millainen kappeli on. Hyvin usein on ollut ilo
kuulla, kuinka kotoisaa siellä on. Siihen on pyrittykin, että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut ja voisi nauttia seurakuntayhteydestä.
Viihtyisyyttä on lisännyt esimerkiksi joka tiistain
kello 14 diakoniakahvit. Usein parikymmentä eriikäistä ihmistä on kokoontunut kahvikupin ääreen
keskustelemaan tai lueskelemaan lehtiä, ehkä myös
käyttämään pienen kirjahyllyn tarjontaa. Lisäksi joka toinen torstai kello 14 kokoontuva Sävel ja sana
on tarjonnut kaiken lisäksi myös musiikkinautinnon,
josta ovat vastanneet kappelia vastapäätä olevan
Konservatorion opiskelijat. Joka sunnuntain messuun kello 12 on vielä ollut vapaita paikkoja, vaikka
sielläkin on pitänyt välillä tiivistää, erityisesti kirkkokeiton ja kahvin ääressä.
Pääsiäinen, kirkkovuoden suurin juhla on lähestymässä. En tiedä, millä tavoin se koskettaa nykyajan maallistunutta ihmistä. Lapsille ovat ainakin
tuttuja pääsiäiseen liittyvät monet symbolit, pääsiäismunat ja tiput, rairuoho, mämmi, pääsiäisnoi
dat ym. sellainen, jolla ei ole oikeastaan mitään
yhteyttä varsinaiseen pääsiäisen sanomaan. Hiljentyykö tämän ajan ihminen niin sanotulla piinaviikolla, kiirastorstaina ja pitkäperjantaina? Tuleeko

hän iloitsemaan pääsiäisen ylösnousemussanomasta? Kuinka vahvasti kristillinen perinne elää meissä
suomalaisissa?
Kerrotaan, että itäisessä naapurimaassamme vaikutti 1920-1930-lukujen vaihteessa niin sanottu
Jumalattomuusliike, jonka jäsenmäärä nousi muutamasta kymmenestä tuhannesta aina 5,6 miljoonaan. Pravda-lehden ja sittemmin Izvestija-lehden päätoimittaja Nikolai Buharin kiersi maata
1930-luvulla julistamassa kommunismin autuuden sanomaa. Eräässä suuressa kansankokouksessa hän hyökkäsi ankarasti kristinuskoa vastaan,
joka ei alistunut jumalattomuusliikkeen vaatimuksille. Ortodoksinen usko asui tiukasti kansan syvissä riveissä, ja vuonna 1937 tehdyn tutkimuksen
mukaan jopa 57 prosenttia kansasta piti itseään
uskovaisena.

Kirkko ja kaupunki-lehden päätoimittaja Seppo
Simola aloitti erään pääkirjoituksensa Juice Leskisen riimityksellä: ”Sitä katseli pastori kummissaan, oli mummoja muutama tummissaan.” Pappina täytyy todeta, että kyllä näin on usein ollut,
mutta viime vuosina seurakunnan toimintaan on
tullut paljon myös työikäisiä ja nuoria aikuisia.
Siitä on jälleen tänä keväänä ollut Ruoholahdessa
hyvänä esimerkkinä maanantai-iltojen Alfa-kurssit, joissa on parhaimmillaan ollut lähes 40 ihmistä opettelemassa kristinuskon perussanomaa.
Ylösnousemussanomassa on siis edelleenkin voimaa, joka antaa uutta potkua elämään, rauhan sydämeen ja lohdun murheisiin. Tervetuloa Ruoholahden kappeliin!

Buharin piti tilaisuudessa pitkän puheen ja kiihotti kansaa luopumaan uskonnosta. Puheensa pidettyään hän kysyi, oliko jollakulla esittää jonkinlaista kannanottoa asiaan. Kuulijat olivat aivan hiljaa,
mutta hetken perästä nousi eräs hintelä mies takarivistä pystyyn ja käveli eteen. Hän nousi puhujalavalle ja huusi venäjäksi: ”Kristus nousi kuolleista!” Koko täysi salillinen vastasi siihen: ”Totisesti
nousi!”
Yli 70 vuottakaan ei kyennyt kitkemään uskontoa
naapurimaassamme, vaan nykyään jopa president-
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Seppo S. Kosonen
Ruoholahti-Jätkäsaaren aluekappalainen
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Townhouse
Jätkäsaari

Heikki Muntola

K

ilpailun voitti ehdotus [tabula casa]. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi kilpailun voittajalta jatkotyön kilpailuehdotuksen
soveltamisesta Jätkäsaareen. Jatkotyönä on nyt työstetty viitesuunnitelmat korttelille 20028 sekä tutkittu työn kaupunkikuvallista soveltuvuutta
kolmelle muulle korttelille.
Viitesuunnitelmissa on tarkennettu ehdotuksen ta
lotyyppejä, mutta kilpailuehdotuksen keskeisistä teemoista, konseptista ja kaupunkikuvallisista ideoista ei
ole poikettu. Viitesuunnitelmien tarkoituksena on ollut luoda innoittavat ja ohjaavat luonnokset varsinaisen toteutuksen pohjaksi. Tavoitteena on luoda uutta, nykyaikaista ja laadukasta arkkitehtuuria, josta
huokuisi omaleimaisuus sekä alueen ainutlaatuinen
identiteetti. Viitesuunnitelmissa on jatkosuunnittelua ja toteutusta sitovia asioita, jotka pyrkivät takaamaan halutun kaupunkiympäristön muodostumisen.
Vaikka viitesuunnitelmien pohjaratkaisut on suunniteltu kohtuullisen tarkasti, ne eivät ole jatkosuunnittelua sitovia.
Vanhana satama-alueena Jätkäsaari antoi virikkeitä toteuttaa hieman ”karkeampaa” arkkitehtuuria.
Konttimaiset ja pelkistetyt rakennusmassat istuvat luontevasti ympäristöön ja muistuttavat alueen
menneisyydestä. Viitesuunnitelman ulkoarkkitehtuuri on hyvin pelkistettyä ja selkeää. Pääaiheen
muodostavat asuntojen kehykset, jotka toimivat
arkkitehtuurin kokoavana elementtinä eri asuntojen välillä.

6

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti keväällä 2010
yleisen Helsinki townhouse -kilpailun. Kilpailun tavoitteena oli
löytää Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan sopivat
townhouse-tyypistöt sekä kehittää helsinkiläistä townhouse
-typologiaa.
Talotyyppien oli sovelluttava helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti.
Kilpailun tarkoituksena oli löytää joustavia asuntotyyppejä,
jotka yhdessä muodostaisivat vaihtelevaa ja omaleimaista
ympäristöä. Tavoitteena oli löytää asuttavuudeltaan
korkeatasoisia, uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Suunnitelmissa kehysten ulkopuoli on tummaa me
tallia ja sisäpuoli puuta. Puun ulkoasu ja käsittely on
varioitavissa. Puu on luonteeltaan lämmintä materiaalia ja toimii hyvänä kontrastina metallille.
Tyypillisesti townhouse -asunto on kapea ja sen runkosyvyys on suuri. Tämä hankaloittaa etenkin luonnonvalon saantia asunnon keskelle. Yksinkertainen
tapa ratkaista asunnon pohja on sijoittaa aputilat, jotka eivät välttämättä tarvitse päivänvaloa, asunnon
keskelle syvyyssuunnassa.
Myös portaan sijoittaminen asunnon keskelle on
hyvä ratkaisu. Tällöin oleskelutilat saadaan hel-

posti ikkunaseinille. Ratkaisu on toimiva, mutta
samalla hyvin staattinen ja muodostaa pieniä tiloja.
Työssä on tutkittu vapaamman tilan muodostamista. Luonnollisesti suurin vapaus olisi saavutettu jättämällä kaikki pois - suunnittelemalla vain
tyhjä laatikko. Kuitenkin se olisi ollut liian totaalinen ehdotus. Suunnitelmassa on siis osoitettu
paikat muutamille aputiloille, jolloin tilallinen vapaus saavutetaan oleskelutiloissa, jotka muodostavat asunnon suurimmat tilat.
Asunnon pohjaratkaisu jakaantuu kolmeen osaan:

RUOHOLAHDEN SANOMAT

aputiloihin, päätilaan ja niiden väliseen ydinseinään. Välttämättömät tilat, kuten portaat, peseytyminen, vessat ja hissivaraus sijaitsevat kapeammassa vyöhykkeessä. Tällä ratkaisulla on
saavutettu päätilojen vapauttaminen. Päätilat voivat olla vaikka täysin yhtenäistä tilaa, jolloin toimintoihin jako tapahtuu irtokalusteiden avulla.
Vapaa ja kapea tila luo asunnoille vahvan ja tavanomaisesta poikkeavan identiteetin. Päätilaa
voi halutessaan rajata seinillä tai seinäkkeillä.
Päätilavyöhykkeen päätteenä on parvekevyöhyke,
joka jatkaa oleskelutilaa ulos ja samalla se toimii
niin sanottuna puskurivyöhykkeenä ja rakennuksen yksilöivänä elementtinä.
Ylimmässä kerroksessa on mahdollisuus kattoterassin rakentamiseen. Kattoterassi sijaitsee tuulensuojassa ja tarjoaa rauhaisan ulko-oleskelualueen. Vyöhykkeiden välissä sijaitsee asunnon
ydinseinä, johon on integroitu kaikki tekniikka,
vedot, hormit, ilmanvaihto, säilytyskalusteet ja takat. Yhdessä aputilat, päätila ja ydinseinä muodostavat joustavan kokonaisuuden, jossa toteutuu
townhouse -typologian perusajatus omakotimaisesta asumisesta kaupungissa. Mutta lisäksi suunnitelmassa toteutuu vapaan tila-ajattelun tilaratkaisu, jossa tiloja ei jaotella orjallisesti, vaan ne
löytävät paikkansa asunnossa asuvien mukaan.
Heikki Muntola,
arkkitehti SAFA
vww.heikkimuntola.fi
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Kaupunki jakoi jokaiseen kotiin
vuoden 2012 ensimmäisen kaavoituskatsauksen. Kaupunkisuunnitteluvirasto kertoi siinä työn alla olevista suunnittelukohteista.
Se on hieno julkaisu, joka näyttää, kuinka suuressa mitassa kaupungin suunnittelua ja kehittämistä Helsingissä tapahtuu.

Bunkkerista tulee
mahtava monitoimitalo

Lehti nappasi Länsisataman kohdalta tiedon Bunk
kerin suunnitelmista ja innostui ottamaan yhteyttä lisätietojen toivossa. Lehtihän on jo kohta vuoden
pyytänyt tietoa Bunkkerista ja useammankin kerran
luvannut toimittaa sitä lukijoille. Suunnitelmat ovat
kuitenkin aina olleet vielä vaiheessa ja siitä syystä niiden julkaisemista on pyydetty lykkäämään.
Vaan nytkö jo päästään asiaan?

Asia ei edennyt kuin
Strömsössä vieläkään

Vanhasta voi korjata hienon
Suunnittelijat ovat tosissaan lähteneet tekemään
Länsisataman vanhasta maamerkistä uutta ja merkittävän erilaista. Hyvin vankkatekoinen Bunkkeri on toiminut sataman vapaavarastona eli paikkana, jossa ulkomaankaupan tavaraa on saanut
säilyttää tullaamattomana. Korkeutta rakennuksella on 11-kerroksisen talon verran ja siinä on
kaikkiaan 40 000 kerrosneliömetriä. On harkittu talon purkamista, mutta sen jykevyyden vuoksi pelkkä purku tulisi suhteettoman kalliiksi. Moni
myös arvostaa vanhaa järkälettä, joka remontoimalla saataisiin ehompaan kuntoon ja monipuoliseen hyötykäyttöön.

Jätkäsaaren monitoimitalo Bunkkeri (tältä se voisi näyttää). Asunnot häämöttävät katolla.

Hankkeessa on monta osallistujaa
Bunkkeriin monitoimitaloon on suunniteltu liikuntakeskusta, johon palloilu- ja kuntoiluhallien lisäksi tulisi myös uimahalli. Liikuntakeskus sopii loistavasti Bunkkerin viereen kaavaillun liikuntapuiston
osaksi ja muodostaa näin pääkaupunkiseudun suurimman liikunnalle pyhitetyn alueen. Jätkäsaari tulee
rakennustöiden edetessä tarvitsemaan peruskoulun.
Tällainen on suunniteltu rakennettavaksi Bunkkerin sisään. Ala-asteen koulun sijoittaminen liikuntakeskuksen yhteyteen kuulostaa hyvältä ratkaisulta.
Bunkkerin sisään on ajateltu myös kirjastoa. Jätkäsaaren valmistuttua alueella asuu n. 17 000 asukasta, joka on omalle kirjastolle riittävä asiakaspohja. Rakennukseen on suunniteltu tiloja myös
Nuorisoasiainkeskukselle, joka haluaisi rakentaa
tilat nuorisotanssin tarpeisiin.

PES Arkkitehdit Oy

Yhteydenotto otettiin vastaan pidättyvästi. Vielä oli suunnitelmien tiellä esteitä, joten varmaa ei
ole kertoa. Ja taas lehti lähti penkomaan. Kaupungin nettisivut ovat oikeastaan aika merkittävä tietolähde. Lehden kokemus on, että sivuilla suunnistaminen ja oikean tiedon löytäminen on joskus
hankalaa, mutta vaivanäkö palkitaan. Suunnitelmia on tehty paljon ja ne ovat jo käyneet lausuntokierroksilla.

Tietoa Finland Oy

Jätkäsaaren ala-aste voisi toimia Bunkkerissa.
Kaikki nämä toiminnot yhdessä loisivat Bunkkerista elävän ja nuorekkaan monitoimitalon, jossa
eri toiminnot tukisivat toisiaan

Mistä nyt sitten kiikastaa?

Bunkkeri osana liikuntapuistoa (huom! havainnekuvassa Bunkkerin ulkomuotoa ei ole ehostettu
suunnitelman mukaan).
PES Arkkitehdit Oy

Bunkkerin liikuntakeskukseen voisi tulla myös uimahalli.

Miksi näin hieno suunnitelma ei etene kaupungin elimissä kirkuen? Yhtenä hidasteena on hankkeen monimuotoisuus ja kaupungin organisaation laajuus. Talous- ja suunnittelukeskuksen, joka
yhdessä Kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa
on käytännössä toteuttamassa hanketta, on saatava lausunnot kaikilta mukana olevilta virastoilta
ja pyrittävä vastaamaan esiin tuleviin haasteisiin.
Vain hyväksyttämällä suunnitelmat kaikilla osallisilla, voidaan edetä käytännön toteutukseen.
Liikuntavirasto suhtautuu hyvin positiivisesti hankkeen toteuttamiseen. Kokonaisuus liikuntapuiston
kanssa on merkittävä. Nuorisolautakunta ei Nuorisoasiainkeskuksen puoltavasta esityksestä huolimatta kiinnostunut hankkeesta, koska alueella toimii jo
avoimen toiminnan nuorisotalo Koralli. Kulttuuri- ja
kirjastolautakunta suhtautuu positiivisesti kirjastohankkeeseen. Töölönlahdelle tuleva keskuskirjasto saattaa kuitenkin tarjota taloudellisia haasteita uuden kirjaston avaamiseen, mutta toistaiseksi
kirjasto on mukana suunnitelmissa. Opetusvirasto on esittänyt eriävän kannan eikä ole tulossa
mukaan hankkeeseen Koulun tulo Bunkkeriin on
kuitenkin oleellisen tärkeää projektin toteutumisen kannalta. Koulu toisi hankkeelle taloudellisia
etuja, joita ilman hanke voi kariutua.

Bunkkerin viereen kouluksi
kaavoitettu tontti asuntokäyttöön
Opetusvirasto on kritisoinut Bunkkerin ratkaisua peruskoulukäyttöön. Oleellista opetusviraston
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ja –lautakunnan vastustuksessa on laivamelu, joka ylittäisi 1-2 dB:llä sallitun 55 dB suurella osalla koulupihaa siinä harvinaisessa tapauksessa, että
kaikilla neljällä laituripaikalla on laiva samanaikaisesti. Lupaviranomainen ei näe laivamelua ylivoimaisena esteenä ja koulun pihalle olisi vielä
mahdollista tehdä rakenteellisia suojauksia (mm.
katoksia), joilla paikoittaisesti voitaisiin torjua tämä ehkä kuvitteellinen haitta.
Monitoimitalon muut palvelut tukevat koulun toimintaa mm. liikuntakeskus toimisi koulun liikuntatiloina. Sen lisäksi, että koulun sijoittaminen
kiinteistöön edistäisi hankkeen taloudellisen toteutuksen mahdollisuutta, on Bunkkerin viereen
sijoittuvalle tontille nyt kaavailtu koulua. Jos koulu sijoittuu Bunkkeriin voidaan kyseinen tontti
vapauttaa asuntotuotantoon, mikä taas tuo uusia
rahoitusmahdollisuuksia toteutukseen.

Katolle rivitaloja
Ei ole vitsi, että Bunkkerin katolle on suunniteltu asuntotuotantoa. Rakennuksen erikoisuus, sen
monipuoliset käyttömahdollisuudet ja tietty ”erikoisarvo” lisäävät varmasti kiinnostusta tarjolle
tuleviin asuntoihin. Hankkeen rahoituksen onnistumisen vuoksi on asuntotuotanto tärkeä osa projektia. Ajatus asuntojen sijoituksesta rakennuksen
katolle näkyy oheisesta Bunkkerin ulkokuvasta.
Lehti on asiaan näin perehdyttyään vahvasti projektin toteuttamisen kannalla. Toivotaan, että opetusvirasto löytää keinot sopeutua suunnitelmiin.
Ilman koulua hanke saattaa jopa kuolla pois.

PS
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Palvelemme remontista huolimatta
1. kerroksessa, myös remontin jälkeen.
Kauppakeskus Ruoholahti
Puh. 09 6855 0800

LUOTETTAVA • LAADUKAS • KOTIMAINEN
fennooptiikka.fi • linssiklinikka.fi

Koe hävittäjäkoneitakin pysäyttävät maisemat, Verkkokauppa.com Jätkäsaaren näköalatasanteelta – ilmaiseksi.
Tyynenmerenkatu 11,
Länsiterminaalia vastapäätä,
Helsingin Jätkäsaaressa.
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TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI
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Salmisaaren B-voimalaitoksella laaja modernisointihanke:

Lisää elinikää ja korkeampaa sähkötehoa
Kuvassa on nykyinen roottori,
joka modernisoinnin yhteydessä
vaihdetaan kokonaan uuteen.
- Omilta kunnossapidon asiantuntijoiltamme HelenServicestä olemme saaneet asiantuntija-apua
teknisissä kysymyksissä, joita sitten on ratkottu
yhdessä projektiryhmässä Skodan kanssa.
Projektissa uusitaan korkeapaine-sisäpesä, roottori, johtosiivet ja juoksusiivet, hankitaan kokonaan uusi matalapaineturbiini sekä uudet säätö-,
pikasulku- ja väliottoläppäventtiilit. Vanha Unkarissa Langin valmistama turbiini vaihtuu Skodan
Tšekeissä valmistettuun turbiiniin.
Turbiinin kasaus- ja asennusvaiheeseen Skoda ottaa HelenServiceltä mukaan kuutisen asentajaa ottamaan oppia uudesta turbiinista tulevia turbiinihuoltoja ajatellen. HelenService myös huoltaa
projektissa ne laitteet, joita ei uusita.
- Vanhan Brown Boverin generaattorin tilalle tilasimme uuden Siemensiltä, Jyrki Itkonen kertoo.
Generaattorille tehdään tehonkorotuksen edellyttämät muutostyöt sekä muun muassa ylivirtatyöt, asennusvalvonta ja -työt. Generaattorin sähköistykseen liittyvät uusittavat laitteet toimittavat
ABB ja Siemens, Skodan alihankkijoina.

Kuvat Jarmo Ivaska

Salmisaaren B-voimalaitoksella käynnistyvät toukokuussa laajat kunnossapitoja uudistustoimet, joissa
uusitaan muun muassa voimalaitoksen turbiinin ohella
generaattori sekä sähköistys.
Projekti käynnistyi jo vuoden
2010 syyskuussa, ja investointipäätös tehtiin vuoden
2011 alussa.

- Investoinnilla voimalaitoksen elinikää saadaan
jatkettua 20 vuotta ja sähkötehoa nostettua arviolta 4-10 MW, Salmisaaren voimalaitosten päällikkö Jyrki Itkonen toteaa.
Modernisointihankkeen yhteyteen liittyy Jyrki Itkosen mukaan myös energiansäästöön liittyvä sel-

Korkeapainepesästä on toisessa kuvassa
oleva roottori nostettu pois huoltoa
varten. Myös korkeapainepesä uusitaan
modernisoinnin yhteydessä.

vitys siitä, kuinka ehkäistään turbiinin kuivasäilönnän aikainen ruostuminen.

Uudistushanke käyntiin
aiottua aiemmin
Salmisaaren B-voimalaitoksen pitkän tähtäimen
suunnitelman mukaan turbiinin uudistaminen oli
alun perin kaavailtu vuodelle 2014, mutta sitä
jouduttiin perustellusti aikaistamaan parilla vuodella.
- Korkeapaineroottorin käyttöikä 200 000 tuntia
on lopuillaan, Jyrki Itkonen selvittää.

Projektin asennukset ja käyttöönotto tapahtuvat tämän vuoden kesä- ja syyskuun aikana. Työ
käynnistyy voimalaitoksella laitteiden purkamisella. Kun uudet laitteet on toimitettu tehtailta
voimalaitokselle päästään asennustöihin, minkä
jälkeen vuorossa ovat testaukset ja käyttöönotto.
- Uusien laitteistojen kuljetukset voimalaitosalueelle pyritään tekemään siten, että liikenteelle ei
aiheudu häiriöitä, Jyrki Itkonen muistuttaa.
Heli Kuusisto

hti uudistuu

ola
K-rauta Ruoh

- Mutta vuoden 2010 vuosihuollossa korkeapaineturbiinin siivistössä havaittiin eroosiota, joka olisi
ajan myötä johtanut turbiinivaurioon ennen käyttöiän päättymistä. Projektoinnin tilasimme omalta insinööritoimistoltamme HelenEngineeringiltä,
joka siten on vastannut suunnittelusta ja tarjouskyselyvaiheesta, Jyrki Itkonen kertoo.
Projektipäällikkönä projektissa toimii Sami Mustonen HelenEngineeringistä ja asiantuntijoina pro
jektin alkuvaiheessa ovat toimineet Helsingin
Energian oma käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö.

Asennukset ja käyttöönotto
kesä-syyskuun aikana
- Skoda toimittaa modernisoinnin meille avaimet
käteen -periaatteella, Jyrki Itkonen kertoo.
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Kaikki varastolaatat

KÄRCHER IKKUNAPESURI WV 50 starter kit

Kevyt ja kompakti, joustava käyttää.
Ei likaveden valumista, ei jätä raitoja
kuivattuun pintaan. Lithium-ioni akku.

79,-

KYLPYHUONEKALUSTE Calm 750

Sisältää keraamisen
altaan, allaskaapin ja
peilikaapin. Peilikaapissa
loisteputkivalolippa ja
2 lasihyllyä. Valkoinen.
Toimitetaan koottuna.
- Peilikaappi: 750 x 240
130 x 700 mm
- Allaskaappi:
750 x 490 x 740 mm
- Peilikaapin avautumissuunta
vaihdettavissa

ISKUPORAKONE
RYOBI EID500RS

Harrastajan kompakti 500 W:n perusiskuporakone.
Säädettävä kierrosluku 0 - 2700 r/min. 13 mm
pikaistukka ja sivukahva.

49

90

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.

399,-

RUOHOLAHTI

• Itämerenkatu 21, Helsinki • Puh. 010 2491 000 • Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18 •

• www.k-rauta.ﬁ/ruoholahti •
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Hinta K-Plussa-kortilla

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Tarjoukset ovat
voimassa niin kauan kuin
tavaraa riittää kuitenkin
enintään 15.04.2012
asti.

Lisätiedot
www.kesko.fi/vastuullisuus
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MEILTÄ TEILLE...
Kesä tulee!
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Moottoripyöräkurssi,
hinta 825 euroa korotettuna
henkilöautokortista.
Ilmoittaudu 9.4. mennessä tai
kysy seuraavaa kurssia.

M =

mopokurssit

B =

henkilöautokurssit, alkavat
joka maanantai klo 17.00

!
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TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

teekkarienautokoulu@welho.com
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Ruoholahdessa tapahtuu
VISSELI! – musiikkitapahtuma
Ruoholahden musiikkitalossa

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Helsingin
Konservatorion
konsertteja
Su 1.4. klo 15.00 Ars longa – kamarimusiikkia
kuvataiteen äärellä. Timo Saarilahden oppilaat
esittävät musiikkia eri aikakausilta. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 8/6 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Ma 2.4. klo 19.00 Pianistien ilta. Riitta Sipilän
oppilaat. KMS
Ti 3.4. klo 18.00 Musiikki-ilta. Helsingin Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esiintyvät. KMS
Ke 4.4.2012 klo 19 Kamarimusiikki-ilta. Konservatorion kamarimusiikkikokoonpanoja ja yhteissoittoryhmiä. KMS
To 12.4. klo 18.00 Mitä isot edellä sitä pienemmät perässä. Lastenorkesteri esittää musiikkia
elokuvista (mm. Harry Potter, Kaunotar ja Hirviö,
James Bond) johtajinaan Pauliina Puukko ja Samuli Hyvärinen. Lisäksi esiintyvät valmennusoppilaat, Kitaraorkesteri ja Nujo. KS
Pe 13.4. klo 18.00 Konservatorion pianistien
kevätkonsertti. Pianomusiikkia eri aikakausilta.
KS
La 14.4. klo 11.00 – 14.00 Visseli – Tule tutustumaan soittimiin! Kokeile, kuuntele, katso ja
nauti musiikista! Soitinesittelyjä, Musiikkia kaikenikäisille, Laulupaja, Hanhiemon laululipas, Eläin
tarha, leikkipyrkijäiset… Infoa pääsykokeista ja
musiikinopiskelusta. Järjestäjinä Helsingin Konservatorio ja Metropolia. Aula, luokat, KS. Vapaa pääsy.

KAAPELI
Tallberginkatu 1

Kaapelitehdas - viisi hehtaaria kulttuuria
www.kaapelitehdas.fi

Merikaapelihalli

Tule tutustumaan soittimiin
ja soittamiseen
– kuuntele, kokeile, katso!

Su 15.4. klo 15.00 Ars longa – laulu lumoaa kuvataiteen äärellä. Hanna-Leena Haapamäen oppilaat. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
8/6 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin
Ma 16.4. klo 19.00 Musiikki-ilta. Helsingin
Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esiintyvät,
lk 130
Ti 17.4. klo 19.00 Avoimen konservatorion ilta.
KMS
Ke 18.4. klo 19.00 Laulajien kevätkonsertti.
Anitta Rannan oppilaat, lk 130
Ke 18.4. klo 19.00 Suuret puhallukset. Konservatorion puhallinsoittajien kevätkonsertti. KS
To 19.4. klo 18.00 Aulakonsertti. Oppilaat ja opis
kelijat soittavat aulassa.
To 19.4. klo 19.00 Mauri Viitalan lauluaarteita.
Konservatorion laulajien konsertti. KS
Pe 20.4. klo 19.00 Laulun lumoa. Ritva Laamasen oppilaat, r130
Pe 20.4. klo 19.00 Laulun lumoa. Hanna-Leena
Haapamäen oppilaat. KMS
Ma 23.4. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat esittävät
musiikkia eri aikakausilta. KMS
To 26.4. klo 19.00 Vanhan musiikin konsertti.
Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13, Helsinki
Pe 27.4. klo 10.00 Lastenorkesterin koululaiskonsertti. Elokuvamusiikkia. KS

L

auantaina 14.4. on oiva tilaisuus tulla Ruoholahden
omaan musiikkitaloon kokeilemaan, millaisia ääniä
lähtee erilaisista soittimista ja samalla voi saada tietoa pääsykokeista. Tapahtuma alkaa klo 11 aulakahvilassa soitinesittelykonsertilla ja jatkuu
eri luokissa ja saleissa klo 14 asti.
Konserttisalissa esitetään Hanhiemon
laululipasta, kamarimusiikkisalissa
Eläintarinaa, kamarimu-siikkiluokissa
on laulupaja ja leikkipyrkijäiset. Laulupajassa pääsee kokeilemaan oman äänensä rajoja ja leikkipyrkijäisissä voi
opettajien ja opiskelijoiden johdolla tutustua toukokuussa 28.-30.5. pidettäviin oikeisiin musiikin perusopetuksen
pääsykokeisiin. Soitinesittelyluokat
ovat talon toisessa kerroksessa ja siellä
soittimien saloihin tutustuttavat sekä
konservatorion opettajat että ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Koko ajan tapahtuu myös aulassa, jossa muun muassaesiintyy Puhallinorkesteri ABBBA ja Mini-ABBBA, soitinvalmennusryhmät,
koululaisia ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Aulassa sijaitsee myös infopiste, josta voi käydä kyselemässä vaikkapa lisätietoja konservatorion musiikin perusopetuksen pääsykokeista tai
ammattikorkeakoulun harjoitusoppilashausta. In-

Hurjaruuth

Teatterimuseo

Ruma Ankanpoikanen 24.3.-28.4.
RUUTIA!-festivaali 17.-22.4.

Viva Vivica! 10.2.-3.6.

Kaapelin galleria

Zodiak - Uuden tanssin keskus

Vladan Jeremi & Rena Rädle 29.3.-22.4.
Katrina Neiburga 26.4.-20.5.

Huono 22.3.-1.4.
HAIGAFURU – Ash is falling 11.-18.4.

Puristamo ja Valssaamo

Suomen valokuvataiteen museo

Helsinki Ink 30.3.-1.4.
Silminnäkijät 20.4.-12.5.

Timo Kelaranta 1.2.-29.4.
K-G Roos 1.2.-29.4.

Tule
tekemään löytöjä!

Hot One Hundred 1.1.-31.12.

Improvisoidut näytelmät 10.2.-12.5.

PerformanceSirkus

Tapahtuman tuottavat yhdessä Helsingin Konservatorio ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Galleria Käytävä

Stella Polaris

Helsinki Vintage 1.4.
WHITEOUT 14.4.
Renegade 30.4.

fopisteessä on kysymyksiin vastailemassa henkilökuntaa sekä konservatoriosta että ammattikorkeakoulusta.

Drawing Gallery D5

Kustaa Vaasan Kultainen Noutaja 17.-20.4.

Piirustusluokka 1.2.- 26.4.

stoa mariapassio
Kylmää ja kuumaa 1.3.-30.4.

K

aapelitehdas on toiminut kiintopisteenä koreografi-tanssija Sanna Kekäläisen vuonna 1996 perustamalle tanssiteatteri Kekäläinen & Companylle
aina toiminnan alusta lähtien. Juhlavuoden kunniaksi uudistettiin kotinäyttämönä toimivan K&C Tilan katsomo, joka otetaan käyttöön 21.4. ensi-iltansa saavan REHEARSAL- teoksen yhteydessä. Teos lähestyy elämän keskeneräisyyden teemaa ja on tärkeä kannanotto inhimillisyyden puolesta.

Lilja Lehmuskallio

Tinkimätöntä nykytanssia Kaapelitehtaalla jo 15 vuotta

Juhlavuoden huipennuksena K&C Tilassa nähdään marras-joulukuussa 15-vuotisjuhlafestivaalilla mies- ja naistanssijoille työstetyt uusversiot Kekäläisen teoksista IHO SKINLESS (2001), UHRI-SACRE (2001) ja VERSO (2002) sekä uusintaensi-ilta Kekäläisen vuoden 2011 menestyssooloteoksesta THE BEAST – A Book in an Orange Tent.
Teoskokonaisuus muodostaa ainutlaatuisen katsauksen Kekäläisen mittavaan ja menestyksekkääseen uraan.
Konsepti ja ohjaus Sanna Kekäläinen, esiintyjinä Andrius Katinas ja Sanna Kekäläinen, assistenttina ja valokuvaajana Lilja Lehmuskallio.
Ensi-ilta 21.4. klo 19.00. Muut esitykset 24.4. | 26.4. | 3.5. | 5.5. | 8.5. | 10.5. ja 12.5.
klo 19.00. K&C Tila, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4 krs. Liput 20/12 €, kc@
kekalainencompany.net | 09 6941 201 www.kekalainencompany.net

Monikansallinen

KIRPPIS

Lauantai 21.4. klo 9.00 - 11.30
Leluja • Vaatteita • Kirjoja • Koruja
• Urheiluvälineitä
Pieniä kodinkoneita ja tarvikkeita
... sekä paljon muuta!
Kirpparilla myös myyjäiset
(kahvia, teetä sekä pullaa).
International School of Helsinki
Helsingin kansainvälinen koulu
Selkämerenkatu 11, Ruoholahti

Tervetuloa!
Nro 3/2012
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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, uusi osoite Juhanilantie 2, Vantaa 010 666 3610
Autokoulut
• Teekkarien Autokoulu, Abrahamintie 13
09 659
771Autopesuloita
• Carwash Ruoholahti, Kauppakeskuksen taso K-1
010 322 6999
• 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-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
• 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
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
• Näkin hammashoito, Porkkalankatu 7
010 239 4071
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Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
020 715 000
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
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
Kotisiivoukset		
• Kotiapu-Koralli, Gyldenintie 3
09 2289 0502
Kulta- ja hopeakauppiaita		
• Suomen Jalometalli Oy, Kauppakeskus Ruoholahti, 		
Itämerenkatu 21
0400 460 009
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, www.lot.com
09 693 79036
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Pankkipalvelut
• Sampo Pankki, 		
Kauppakeskus ulkotori, Itämerenkatu 21
010 546 4795
Polkupyöräliikkeet
• Best Brakes, Lauttasaarentie 15
044 763 7302
Rakennusliikkeet
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2
020 715 002
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Ravintolat
• Café Tanja, Tyynenmerenkatu 1
040 562 4407
• 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
09 694 6325
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