Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 8/2012

Lehdessä muun muassa:
• Länsisataman uusi ilme s. 3
• Huutokonttorin uutiset s. 6
• Saukonlaiturin kaavoitustilanne s. 7
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Pääkirjoitus

T

äydellinen kesä. Ei ehkä ilmojen puolesta,
mutta muuten. Kerrankin tein, mitä aina olisi pitänyt tehdä. Irrottauduin kunnolla arjen
ympyröistä. Viikko Espanjassa, kaksi viikkoa Saarenmaalla kielikurssilla, viikko Someron mökillä ja vähän aikaa kuuluisassa Sturussa. Ei lomaa
tipoittain, kotinurkissa aina välillä päivystäen. Jos vaikka
sittenkin sattuisi työasioita, joita saisi tärkeänä hoitaa. Ei,
vaan kokonaan irti. Tämän kesän jälkeen tuntuvat taas rutiinitkin kivoilta. Eivätkä säätkään ole paljon puuhastellessa olleet hassumpia. Monet ovat niitä valittaneet, minä en
ole huomannut mitään harmittavaa.

ilma”, jossa nyt on aikaisempaa enemmän kansainvälisyyttä ja sykettä. Ruokatori näyttää siltä, että siinä voisi istahtaa
kiireisen lounaan sijasta vähän pidempäänkin ohikulkevia
katsellen. Ihan kuin etelässä. Uudesta, ulkotorille tulleesta ravintolatarjonnasta on lisää tietoa ilmoituksen muodossa
tässä lehdessä. K-raudan remontti on valmis ja paikka näyttää entistä avarammalta. Citymarketin muutostyöt ovat aivan
loppusuoralla. Uudet suuret tulokkaat, Kodin Ykkönen ja Intersport ovat viittä vailla muuttovalmiita. Virallisesti Kauppakeskuksen vihkiäisiä vietetään lokakuun alussa. Lehti
kertoo asiasta paljon jo syyskuun numerossa, joka tulee jakeluun 29.9.

Ruoholahti otti vastaan lomalta palaajat muuttuneena. Uudet asuintalot kohoavat vauhdilla Hyvätoivonpuiston pohjoispuolelle ja Saukonpaateen. Elo-syyskuun vaihteessa muuttaa iloinen joukko opiskelijoita HOASin taloihin
Välimerenkadulle (250). Saukonpaadenranta 4 sai asukkaansa jo ennen lomia (240). Saukonpaaden ensimmäiseen
Hitas-omistuskohde, As Oy Saukonranta saa asukkaansa jou
lukuussa (110). Alkuasuntojen kiinteistöön Välimerenkatu
9:ään muuttaa uusia asukkaita ihan vuoden lopussa (120). Suluissa on merkitty arvio tulevien uusien asukkaiden määrästä. Tämän vuoden loppuun mennessä Jätkäsaaressa asuu
yli 700 uutta ruoholahtelaista. Ruoholahti kasvaa, se vahvistaa meitä kaikkia.

Alueelle oli merkittävää uuden raitiolinja 9:n valmistuminen ja liikenteen aloittaminen keskustasta suoraan Länsiterminaalille. Asiasta lyhyesti lisää sivulla kolme. Tärkeää on
huomata, että metroasemalta Länsisatamaan ja Rautatientorilta Länsisatamaan kulkeneet bussilinjat 15 A ja 15 V ovat
lakanneet kulkemasta. Satamaan menijöiden ei kannata tulla
metrolla Ruoholahteen tai Espoon suunnasta tulijoiden jäädä
bussista Ruoholahdessa. Parempia siirtopisteitä ovat Kampin keskus tai rautatieaseman edusta.

Seuraavan piti mahtua lehden sisäsivuille, mutta asiaa oli
liian paljon ja lehti tuli täyteen:
Helsingin kaupunki järjestää 8.9. historian toisen Siivouspäivän. Se on kirpputorien ja kierrättämisen uusi juhlapäivä. Vuoden siistein festivaali muuttaa kaupungin ja naapurustot isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Kuka tahansa
voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodeissa. Helsingissä järjestetään Siivouspäiväksi myös kaikkien käytössä olevia kierrätyspisteitä eri puolille kaupunkia. Muun
muassa Koy Jaalanhovi, Selkämerenpolku 4, järjestää
kirpputorin pihallaan tai sateen sattuessa kerhohuoneessa. Jokainen voi siis rekisteröityä myyjäksi Siivouspäivä.
com –sivuilla ja perustaa oman myyntipisteen ilman lupamenettelyä päivän aikana. Tervetuloa Selkämerenpolulle
tai muihin myyntipisteisiin tekemään löytöjä. Katso myyntipisteistä ja rekisteröitymisestä lisätietoa www.siivouspaiva.com
Aktiivista syksyä jokaiselle!
Peter Stormbom

Myös ”vanhan” Ruoholahden puolella tapahtuu. Kauppakeskuksen perusteellinen remontti alkaa olla loppusuoralla. Sekavasta rakennustyömaasta on pikku hiljaa kuoriutumassa uusi ja entistä paljon ehompi ostoskeskus. Minua on
erityisesti viehättänyt tuloaulaan syntyvä ”ravintolamaa-
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Jätkäsaaren rakennustyömaiden siisteyskilpailu

iime lehdessä kerrottiin kaupungin järjestävän siisteyskilpailun
kaikkien käynnissä olevien rakennustyömaiden kesken Jätkäsaaressa. Helsingin kaupunki
on ensimmäisenä Suomessa, mutta todennäköisesti myös ensimmäisenä maailmassa, ottanut
käyttöön mittavat keinot, joilla pyritään lisäämään alueella jo asuvien mukavuutta ja viihtyisyyttä silloin, kun alueen jatkorakentaminen tuo tullessaan uusia työmaita ja niihin
liittyviä ilmiöitä.
Länsisataman rakennusprojektin johtaja Timo Laitinen kertoo, että hänelle ajatus asiasta kehittyi ulkomaan opintomatkoilla, joissa
hän ajoittain kohtasi rakennettavia uudisalueita, joissa rakennusaikaista haittaa oli pyritty vähentämään. Ajatuksista syntyi lopulta nyt Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa käyttöön otettu
toimintamalli, jossa rakennusliikkeille asetetaan entistä suurempi vastuu ympäristöhaittojen minimoimiseksi.
- Ensimmäinen askel oli palkata projektille rakennusaikainen logistiikkakoordinaattori, jonka tehtävänä on laatia normit rakennustyömaiden tilankäytöstä, varastointiasioista,
liikenneratkaisuista ja muun muassa parkkiongelmien ratkaisemisesta. Olli Linnossuo
on tällä hetkellä meidän alueemme logistiik-
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kakoordinaattori ja hän pitää konttoria Huutokonttorin tiloissa.
Rakennustyömailla on taipumus kasvaa ja
levitä laajalle alueelle ympäristöönsä. Nyt
kaupunki määrittää jo urakkasopimuksissa rakennusliikkeiden velvollisuudet viihtyisyyden parantamiseksi. Jokaisen työmaan on
laadittava logistiikkasuunnitelma, johon tehdyt toimintamallit on kirjattu. Näihin kuuluvat
liikennejärjestelyt, saapuvan tavaran vastaanottoaikataulut, parkkitilojen sijainti, työmaakoppien sijainti ja suunnitelmat työmaan ympäröimiseksi aidoin. Työmaiden ympärillä
olevat, enimmäkseen mustat aitaukset, joissa
on Jätkäsaari-sloganeita ovat seurauksia näistä vaatimuksista. Tarkoituksena on pitää työmaan toiminta omalla alueellaan ja ”piilottaa”
se katseilta.
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Siisteyskilpailulla mitattiin työmaiden on
nistuminen tässä tehtävässään. Ohessa on kartta, joka näyttää kilpailun tulosten lisäksi, missä
mikin työmaa sijaitsee. Meidän matti meikäläisten tapana on kutsua työmaata lopullisen
käyttäjänsä mukaan, kun taas ammattipiireissä sitä kutsutaan joko rakennuttajan tai jopa
rakennusliikkeen mukaan. Kartta selkeyttä
asiaa.
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HANKE
ATT Saukonkanava ja Länsisatamankatu
ATT Kap Horninkatu 3
Kapteeninranta
ATT Kap Horninkatu 4/ Atlantis
KEVA / Avara
Alkuasunnot
ATT Välimerenkatu 4/Juutinraumankatu 3
Merikartano
Paasiranta /Saukonranta
HOAS
Kunniamaininta siisteydestä: Alkuasunnot
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Satama

Koko Jätkäsaari
on alun perin
rakennettu satamaksi.
Punaisella merkitylle
alueelle nousee nyt
asuntoja ja toimitiloja.
Vihreä alue
kuvaa
Länsisatamalla
vuonna 2020
käytössä olevaa aluetta.

Jätkäsaaren
ytimessä

>

Uusi Jätkäsaaren kaupunginosa
ja Länsisatama sen ytimessä
kehittyvät voimakkaasti.
Satama laajenee merelle ja tämän
vuosikymmenen aikana sinne on
suunnitteilla uusi matkustajaterminaali, pysäköintitiloja ja
laitureita. Myös meriväyliä, kenttäalueita ja liikenneyhteyksiä
parannetaan.

Kuvat: Soili Rajamäki

Länsisataman rakentaminen alkoi jo ensimmäisen
maailmansodan kynnyksellä 1913, kun Jätkäsaari,
Hietasaari ja Saukko yhdistettiin yhtenäiseksi satama-alueeksi. Alkujaan tavarasatamaksi rakennettu Länsisatama on nykyään vilkas matkustajasatama, jossa toimii kolme varustamoa. Sieltä
on nopeat yhteydet Tallinnaan ja Pietariin. Myös
suurin osa Helsingissä vierailevista kansainvälisistä risteilylaivoista saapuu Länsisatamaan. Vuorokaudessa laivakäyntejä on parhaimmillaan yli
kymmenen ja matkustajia yli 15 000.

Mittavia investointeja
Matkustajaliikenne Helsingin ja Viron välillä kasvaa jatkuvasti. Uudet, nopeat ja isot matkustajalautat yhdistävät tehokkaasti Suomen ja Baltian
maat samaksi alueeksi matkustaja-, auto- ja rekkaliikenteen osalta ja Länsisatamaa kehitetään
vastaamaan matkustajalauttaliikenteen tulevia tarpeita.

Myös polkupyöräilyä pyritään edistämään. Länsiterminaalissa on sateelta suojaavan katoksen alla
polkupyörille 64 pyöräpysäköintipaikkaa.

Entistä ehommat 		
matkustajaterminaalit

Satamalta on vapautunut alueita, joille rakennetaan mm. asuntoja ja toimitiloja. Satama puolestaan laa-jenee merelle päin. Parhaillaan uuden
satamanosan alueella rakennetaan 15 metriä korkeita betonisia laiturielementtejä, joista muodostuu ensimmäinen uusi laituri. Tällä vuosikymmenellä satamaan on tar-koitus rakentaa myös uusi
matkustajaterminaali, pysäköintitiloja sekä lisää
laitureita. Meriväylää, kenttä-alueita ja maaliikenteen kulkuyhteyksiä kehitetään edelleen. Rakentaminen tuo haasteita esimerkiksi liikenteen
sujumiselle, mutta haitat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Länsiterminaali on toiminut pilottikohteena, kun
Helsingin Sataman matkustajaterminaalien sisätiloja
on uusittu keväästä lähtien. Entistä selkeämmät kulkureitit matkustajille sekä raikas, yhtenäinen ilme lisäävät myös viihtyvyyttä. Esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. materiaalien ja
värien valin-noissa.
Uudistukset on tehty korostamalla lähtöportteja
teippauksin ja maalauksin sekä uusimalla kalusteita. Infotornit nettipäätteineen ohjaavat matkustajia World Design -pääkaupungin eri kohteisiin.

Uusi ratikkayhteys terminaalille
Toimivat maayhteydet ovat tärkeät Länsisatamalle. Helsingin Satama kehittää yhdessä kaupungin
eri toimijoiden ja varustamoiden kanssa sujuvia
liikenneratkaisuja, jotka tukevat erityisesti joukkoliikenteen käytön lisäämistä matkustajasatamiin
kuljettaessa.
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Muutostyöt on saatu valmiiksi Länsiterminaalissa.
Katajanokalla, Olympia- ja Hansaterminaaleissa
työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.
Metalliset design-penkit kestävät kovaa
käyttöä.

Infotornin nettipäätteistä voi tutustua
esimerkiksi Helsingin ravintolatarjontaan
tai julkisiin liikenneyhteyksiin.

Satu Lehtonen,
suunnittelupäällikkö
Helsingin Satama

Raitiotielinja 9 aloitti liikennöinnin Länsisatamaan

iikkuminen yleisillä kulkuvälineillä keskustasta Länsisatamaan yksinkertaistui,
kun ratikkalinja 9 aloitti liikennöinnin uudella reitillä maanantaina 13.8. Linja kulkee rautatieaseman ohi Kampin keskuksen viertä Ruoholahdenkadulle ja siitä Länsilinkin kautta
Tyynenmerenkadulle. Päätepysäkki Jätkäsaaressa
on aivan Länsiterminaalin edessä.
Uudella linjalla pääsee loistavasti satamasta sekä
Kampin linja-autoille että rautatieasemalta lähteville junille ja näin se parantaa julkisen liikenteen
yhteyksiä merkittävästi. Ysiratikka kulkee kymmenen minuutin välein. Myöhäisen illan ja viikonloppujen liikenne on sovitettu laivojen lähtöja saapumisaikoihin.
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Länsiterminaalin edustalle on valmistumassa uusittu taksiasema, bussien pysäköintialueita sekä
lyhytai-kainen pysäköintialue. Kun raitiovaunulinja 9 aloitti liikennöinnin Jätkäsaareen Länsiter
minaalille 13.8., kaikkiin Helsingin keskustan
matkustajaterminaaleihin pääsee nyt sujuvasti raitiovaunulla.

Uusi linja ”vihittiin” puolivirallisesti käyttöön 9.8.
toteutetulla neitsytmatkalla. Paikalla olivat kutsuttujen lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, Helsingin uusi satamajohtaja Kimmo Mäki,
HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Arttu Kuukankorpi sekä HKL-Raitioliiken-

teen johtaja Pekka Sirviö. Kaikki isännistä
olivat kovin tyytyväisen oloisia uuteen linjaan, joka sellaisenaan onkin Helsingin suurin panostus uuteen raideliikenteeseen vuosikymmeniin.

HUOM! Ysiratikan liikennöinnin aloittamisen myötä bussilinjat 15A
ja 15V loppuivat. Ruoholahden metroasemalta ei enää ole suoraa
yhteyttä Länsiterminaaliin.
Metrolla satamaan matkaavien on Ruoholahden metroaseman sijasta
vaihdettava ratikkaan rautatieasemalla tai Kampissa. Linja 15 jatkaa
liikennöintiä Ruoholahden metroasemalta Salmisaareen.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Ysiratikka tuo aivan Länsiterminaalin ovelle.
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Ruoholahden
leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

R

Uusi syksy, uudet kujeet!

uoholahden nuorisotalo toivottaa kaikki taas tervetulleeksi 16.8. alkaen mukaan toimintaansa. Lomilta on palailtu
taas koulunpenkeille ja meille voi tulla koulupäivän jälkeen levähtämään ja rentoutumaan kavereiden ja ohjaajien seuraan. Ajan vietoksi voi pelata erilaisia konsolipelejä, biljardia,
pingistä, pöytäfudista ja monia lauta/korttipelejä. Musiikkia voi kuunnella dj-kopissa, tietokoneilla surffailla netissä ja tv:tä katsoa sohvan
pohjalta. Tarjolla on myös monia nuortenlehtiä
luettavana.
Talolta löytyy myös askarteluhuone, missä voi askarrella ja kehittää kädentaitoja. Kahviosta voi ostaa pientä makeista, limua tai vaikka lämmintä
juotavaa. Nuorisotalollamme toimivat vanhat tutut ohjaajat: Tepa, Mirella ja Eric. Uutena työntekijänä talolle on tullut Markus. Meidät löytää

talolta, myös Korallin omalta Facebook-sivulta;
Ruoholahden Nuorisotalo. Sieltä löydät ohjaajien
lisäksi nutan ohjelmaa ja tuoreimmat kuulumiset.
Koralli on auki 1.9. lähtien joka toinen lauantai
koko syksyn. Lauantaina 29.9. talollamme järjestetään perinteinen Ruohis Rock-musiikkitapahtuma, missä paikalliset bändit pääsevät esiintymään
isolle lavalle ja suuremmalle yleisölle.
Otamme myös ilomielin asiakkaiden omia ideoita
vastaan, mitä talolla voisi tehdä ja toteuttaa esim.
kerhoja, tapahtumia tai vaikkapa uusia hankintoja.
Hyvää alkavaa lukuvuotta ja syksyn alkua!
Markus ja
Nuorisotalo Korallin muut ohjaajat

Nuorisotalon toimintaa:
Ruohisrock 29.9.
Syksyn 2012 aukioloajat:

Pe
• Varhaisnuoret 3-6-lk klo 14.00-16.30
• Iltanuoret 13-18-v. klo 17.30 - 22.45
(paitsi elokuun ajan 17.30 – 21.00)
La (Joka toinen lauantai 1.9. lähtien):
• Varhaisnuoret 3-6-lk klo 14.00-16.30
• Iltanuoret 13-18-v. klo 17.30 - 22.45

Ma, ke, to
• Varhaisnuoret 3-6 -lk klo 14.00 - 16.30
• Iltanuoret 13-18-v. klo 17.30 - 21.00
Ti suljettu

K
ollut.

Tervehdys leikkipuistosta!

esäkausi Ruoholahden leikkipuistossa on
saatu päätökseen ja on päästy aloittamaan
syksyn toiminta. Kesäkausi menikin mukavasti vaikka hellepäiviä ei niin montaa

Koulujen alettua olemme saaneet paljon uusia
koululaisia vanhojen lisäksi. Myös uusien aamupäiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja kohta
tulevatkin jo uudet kerholaiset syyskuun alkupuolella.
Leikkipuiston syyskauden viikko-ohjelma on pysynyt lähes samana. Maanantaisin kello 10.30
-11.30 leikkipuistossa on tarjolla vauvahierontaa. Vauvahieronnan ensimmäinen ryhmä aloittaa
3.9.2012. Vauvahierontaan mahtuu 4 vanhempilapsiparia. Ryhmä kokoontuu yhteensä 3 kertaa,
jonka jälkeen alkaa taas uusi ryhmä. Ennakkoilmoittautuminen paikan päällä tai puhelimitse 040334 4178.
Syksyllä vauvoille tulossa myös vauvojen tutustumista värien maailmaan sekä vauva-äiti-jumppaa.
Näistä ilmoitamme tarkemmin elokuun loppupuolella samoin kuin ensimmäisestä ilo liikkua -tuokiosta.

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin on tuttuun tapaan 2,5-5-vuotiaiden Menninkäisten
kerho klo 9.00 -11.30. Kerho on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Kerhoon haetaan sähköisellä lomakkeella.
Kerho on maksuton.
Perjantaisin puistossa on kello 10.00-11.30 grilli kuumana ja kaikille avoin laulu/askartelutuokio ulkona sään salliessa. Perjantaisin on myös
lisänä Ilo liikkua -tuokio kello 11.15-11.45. Ilo
liikkua -liikuntatuokioon mahtuu 7 vanhempilapsiparia. Ryhmä kokoontuu yhteensä kolme
kertaa, jonka jälkeen alkaa taas uusi ryhmä. Ennakkoilmoittautuminen.
Muista tapahtumista ilmoitamme elokuun lopussa Internet-sivuillamme sekä leikkipuiston
ilmoitustauluilla. Tapahtumista voi tiedustella
lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston ohjaajat

MEILTÄ TEILLE...
Ei oppi ojaan kaada!
B = henkilöautokurssit, alkavat
joka maanantai klo 17.00.
Next course in English
will start 3.9. at 18.00.
Tervetuloa!

•

Welcome!

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

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

659 771

Ota avuksesi Kotiapu-Koralli

• 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).

Kotiapu-Koralli

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

teekkarienautokoulu@welho.com
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Kanttorin terveiset

N

äin kalenterin kääntyessä kohti syksyä
myös Ruoholahden kappelin toiminta
palaa taas ennalleen kesän jälkeen. Viikottainen toiminta pyörähtää kayntiin
pikkuhiljaa – kerhot, piirit ja jumalanpalveluselämä käynnistyvät jälleen.
Kanttorin työssä kappelilla on kohderyhmänä monipuolisesti koko seurakunta vauvasta vaariin:
on perhekerholaisia, päiväkotilapsia, koululaisia,
kuorolaisia ja eri-ikäisiä piireissä ja messuissa kävijöitä. Kirkkomusiikki soi läpi kirkkovuoden eri
muodoissaan tilaisuudesta riippuen – on lasten
lauluja, virsiä, kuoro- ja yksinlaulua ja musisoimista eri instrumenteilla. Kesän aikana kappelilla ovat kajahtaneet yhteislaulut Kesäillan kerhon
merkeissä ja Tuomiokirkkoseurakunnan muissa
kirkoissa on soinut Helsingin urkukesä.
Ruoholahden kappelissa musiikki on erityises
ti esillä messuissa sekä torstai-iltapäivän Sävel&
Sana -tilaisuudessa. Messujen musiikista vastaa
kanttori ja mukana on musiikillista osuutta rikastuttamassa kuoroja kerran, pari kuussa: mm. Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat, joka harjoittelee kappelilla sekä oman seurakunnan kuoroja
Vanhankirkon alueelta. Näissä omissa kuoroissa on
tilaa myös uusille laulajille – rohkeasti vaan mukaan
laulamaan. Sävel&Sana -tilaisuuden musiikillisesta annista vastaavat Stadian musiikinopiskelijat
kappelin naapurista. Tilaisuudessa on myös pieni
sanallinen osuus kahvikupposen äärellä.

Ennen kuin messut kappelilla syyskauden osalta
alkavat sunnuntaisin kello 12.00, koko Tuomiokirkkoseurakunnan väki kokoontuu Vanhan kirkon puistoon viettämään Elomessua sunnuntana
2.9. kello 14.00. Siellä on paikalla liturgina Arto Antturi, saarnaajana Marja Heltelä ja musiikista vastaavat Aarni Seppälä yhtyeineen, Risto
Pulkamo kanttorina ja kuorona Vanhakirkon Laulupiiri. Kirkkokahveilla soittaa puhallinorkesteri
Jouko Terävän johdolla.
Kappelin messut jatkuvat tavalliseen tapaan sunnuntaisin 9.9. alkaen. Tarkemmat tiedot Ruoholahden kappelin ja myös koko seurakuntamme
monipuolisesta toiminnasta löytyvät Kirkko ja
kaupunki -lehdestä sekä seurakuntamme verkkosivuilta osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkko. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Risto Pulkamo
Ruoholahden ja
Vanhankirkon
kanttori
risto.pulkamo@evl.fi

Tervetuloa sujuvammille
ruokaostoksille
Hedelmäinen kanakastike
4 hengelle
Ainesosat
400 g hunajamarinoituja
broilerin fileesuikaleita
1
sipuli
1
punainen paprika
2 dl
ruokakermaa tai
kasvisrasvasekoitetta
1 prk päärynänpuolikkaita
persiljaa hienonnettuna
Lisäksi: nauhapastaa

1

99

Valio
Tropicana
tuorepuristetut
täysmehut
1l

2

75
Rainbow
Kahvi
500 g
(5,50/kg)

www.foodie.fm

1

Suomalainen

99

Rainbow

Broilerin fileesuikaleet
300–350 g (6,63–9,69/kg)

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18
S-market Ruoholahti, Itämerentori 2, p. 010 76 61300

BONUS JOPA 5 %
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1

49

Nestlé
Pingviini
vaniljakermajäätelö
(ei laktoositon)
1l

1

Hinnat voimassa VAIN S-market Ruoholahdessa
25.8.–2.9. ellei toisin mainita.

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

RUOHOLAHDEN SANOMAT

00
WDC
Lakritsia
200 g
(5,00/kg)

hok-elanto.fi/wdc

SMARKETHOKELANTO.FI
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ätkäsaaren infokeskus
Huutokonttori on kesäkuusta lähtien toiminut
laajennetuin aukioloajoin keskiviikosta lauantaihin.
Nyt kaupungin houkuttelevimmaksi
arvioidun uuden asuinalueen
suunnitelmiin pääsee tutustumaan
vielä entistä kätevämmin, kun
raitiolinja 9 tuo aivan perille.
Huutokonttorin ympäristö on kesän aikana kokenut monia muutoksia. Välimerenkadulla Hoasin
kiinteistöt valmistuvat syys-lokakuussa, ja Tyynenmerenkadulla liikennejärjestelyt ovat muuttuneet raitiolinjan 9 kiskotöiden valmistuttua. Uusien
asuinkohteiden valmistuminen on tuonut infokeskukseen paljon muuttoa odottavia tulevia jätkäsaarelaisia. Monia askarruttavat kysymykset liittyvätkin juuri oman asuinrakennuksen valmistumiseen
sekä lähiympäristön rakentamisen ja palvelutarjonnan kehitykseen. Uudet asukkaat on myös toivotettu tervetulleiksi valmistuneihin asuntoihin jaetulla Jätkäsaari-tietopaketilla, joka sisältää kattavan
alue-esittelyn lisäksi Hannu Mäkelän jätkäsaariaiheisen teoksen Hyvä Jätkä.
Elokuun 13. päivä liikennöinnin aloittanut raitiolinja 9 sekä Helsinki-päivänä avattu kevyen liikenteen väylä Baana ovat ajankohtaisina herättäneet paljon kiinnostusta infokeskuksen kävijöissä.
Myös Länsisataman vilkastunut risteilytoiminta on
näkynyt vierailijamäärissä; Huutokonttorille löytävät yhä useammat Helsinkiin saapuvat matkailijat,
kuten myös näyttäviä risteilyaluksia ihailemaan saapuneet helsinkiläiset. Samoin makasiinin L3 aktiivinen kulttuuritoiminta sekä Verkkokaupan palvelutarjonta pitävät Tyynenmerenkadun vilkkaana ja
eloisana ympäristönä, jonka saavutettavuus on nyt
raitiolinjayhteyden myötä entistäkin parempi.

Uutta infokeskuksen näyttelyssä
Kesäkuussa Kaupungintalon Virka Galleriasta siir
retty valopöytäpienoismalli on uusin lisä Huutokonttorin näyttelyyn. Pienoismallissa Helsinginniemen ilmakuvan päälle on mallinnettu tulevat
kaupunginosat Jätkäsaari, Hernesaari, Keski-Pasila ja Kalasatama. Pienoismalli havainnollistaa hyvin
Helsingin nykyisiä aluerakentamisprojekteja sekä Jätkäsaaren suhdetta osana nykyistä ja suunnitteilla
olevaa kaupunkirakennetta.

Huutokonttorin uutuus, valopöytäpienoismalli, jossa ilmakuvan päälle on mallinnettu tulevat kaupunginosat.

Kyläilijät läheltä ja kaukaa

löytäneet Huutokonttorin
Länsisataman aluerakentamista esittelevän näyttelyn ohella infokeskuksessa ovat nähtävillä myös
Länsisataman osayleiskaavaan perustuva pienoismalli sekä visuaalisen materiaalin jakamiseen soveltuva monikosketusseinä. Huutokonttori tarjoaa
myös paljon ajankohtaista tietoa sekä Jätkäsaaren
että muun Länsisataman suunnittelusta ja rakentamisen etenemisestä.
Huutokonttorin päivitetyimmät kuulumiset, uutiset ja tapahtumat löytyvät myös Jätkäsaaren Facebook-sivuilta osoitteessa www.facebook.com/jatkasaari. Tervetuloa tutustumaan!
Jätkäsaaren infokeskus Huutokonttori
Tyynenmerenkatu 1
Avoinna ke-pe 10-18, la 12-17
Anna Kajosaari
Huutokonttorin koordinaattori

Jätkäsaaren suunnitelmat ovat monipuolisesti esillä Huutokonttorissa.
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Tervetuloa Huutokonttorille.
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Jätkäsaaren kaavaalueita. Kuva: KSV.

ätkäsaaren vanha tavarasatama-alue muuttuu vauhdilla
asuinalueeksi. Rakentaminen
on hyvässä vauhdissa ja tänä
vuonna rakennustyömailla aherretaan parillakymmenellä tontilla.
Ensimmäiset asukkaatkin ovat jo
muuttaneet alueen uusiin, vastavalmistuneihin taloihin ja ratikalla
pääsee nyt myös Länsiterminaaliin.

että kapea kävelykaistale laiturista jää alemmalle tasolle, noin puoli metriä alemmaksi ja suurin
osa oleskelualueeksi suunnitellusta vanhasta laiturialueesta rakennetaan korkeammalle.
Saukonlaiturille tulee venepaikkoja ja eriluonteisia
toimintoja. Satama-altaan toisella puolella eli Saukonpaaden puolella on vesibussilaituri. Satama-altaan päässä on oleskeluportaat. Saukonlaiturin itäisimpään reunaan on suunniteltu venehotellia ja osa
vanhan laiturin venepaikoista tarvitaan venehotellin toimintaa varten. Loput venepaikoista vanhalla Saukonlaiturilla osoitetaan vieraspaikoiksi ja
lyhytaikaiseen pysäköintiin. Venepaikkoja varten
Saukonlaiturille joudutaan rakentamaan uusia laiturirakenteita osittain vanhan laiturin eteen. Vanha laituri jätetään kuitenkin näkyviin, aina tilanteesta riippuen, mahdollisimman paljon.

Ensimmäinen asuinaluekaava, Jätkäsaarenkallion
ja Hietasaaren asemakaava mahdollisti nyt käynnistyneen rakentamisen. Alueen muidenkin asemakaavojen valmistelu on aloitettu. Käynnissä ovat
muun muassa Saukonlaiturin, Keskuskorttelin, Atlantinkaaren ja Liikuntapuiston asemakaavat. Sau
konlaiturin asemakaavaa on näistä valmisteltu pisimpään sen vaikeiden pohjaolosuhteiden takia.
Saukonlaiturin asemakaavaa varten on tutkittu
tarkemmin useita alueen erityiskohteita, esimerkiksi vanhaa hiililaituria, itse Saukonlaituria sekä
alueella suunniteltua opiskelija-asuntokorttelia.

Saukonlaiturin vanhan laiturirakenteen vuoksi alueen asuinrakennuksia ei rakenneta aivan laiturin ääreen. Vanhojen laiturirakenteiden päälle suunnitellaan julkista ulkotilaa. Parikymmentä metriä leveälle
laiturikaistaleelle rakennetaan oleskelualueita, portaita, tasoeroja ja luiskia. Laiturille saisi helposti myös esimerkiksi kiinteän ulkoilmanäyttelyn.
Laiturin molemmissa päissä on tilavarauksia palveluille, joihin voi sijoittua esimerkiksi kahvilaja ravintolatiloja.

Opiskelijat tervetuloa!
Saukonlaiturin alueelle on suunniteltu suurta opiskelija-asuntokorttelia. Helsingissä opiskelijoiden
asuntopula on joka vuotinen puheenaihe. Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alueella on
rakenteilla yksi opiskelija-asuntola. Rakennus valmistuu Jätkäsaaren ensimmäisten asuinrakennusten
joukossa, joten Jätkäsaaren ensimmäisistä asukkaista suuri osa on opiskelijota. Saukonlaiturin opiskelija-asuntokortteli täydentää Jätkäsaaren opiskelijaasuntotarjontaa huomattavasti.
Saukonlaiturin opiskelija-asuntokorttelista on teetetty viitesuunnitelma asemakaavan pohjaksi. Kortteliin on suunniteltu sisäänkäyntipihoja, jotka aukeavat kadulle. Sisäänkäyntipihoille istutetaan puita.
Sisäänkäynnin yhteyteen on suunniteltu asuinrakennusten yhteistiloja, kuten pesutupia ja kokoontumistiloja. Sisäänkäyntipihat toimivat kuin korttelin sydän. Kun kulkureitit ohjataan pihojen kautta,
ne ovat korttelin aktiivisin paikka ja mahdollistavat
myös opiskelijoiden kohtaamisen.
Opiskelijakorttelin julkisivuväritystä on alustavasti hahmoteltu kullalla, hopealla, pronssilla ja kuparilla. Metalliset värit sopivat erinomaisesti vanhaan
tavarasatamahenkeen ja Saukonlaiturin vanhan hiililaiturin läheisyyteen. Kortteliin on suunniteltu erikorkuisia osuuksia, jolloin isokokoiseen kortteliin
saadaan kaupunkikuvallista vaihtelua ja elävyyttä.
Opiskelijakorttelin rakentaminen voi alkaa luultavimmin vuoden 2014 aikana.

Vanha laituri kertoo
tarinaa menneestä
Saukonlaituri on Jätkäsaaren vanhimpia laitureita.
Se rakennettiin 1920-luvulla hiililaituriksi. Isot nosturit ovat seisseet Saukonlaiturin äärellä ja purkaneet
hiiliproomujen kuormia vuosikymmenien ajan.
Nyt Saukonlaituri elää muutoksen aikaa. Saukonlaiturin alueelle suunnitellaan asuinaluetta Helsingin
kantakaupungin hengessä. Jätkäsaaressa on vain
muutama tavarasataman ajoilta säilyvä rakennus.

Jätkäsaaren
Saukonlaituri

Pia Sjöroos,
arkkitehti SAFA,
Helsingin kaupunkisuunnittelu virasto,
Länsisatama-projekti

Näkymä Saukonlaiturille
mereltä. Kuva WSP Finland Oy.

Suurin osa alueestahan oli merikonttien säilytyskenttää ja konttilukkien liikennöintialuetta. Jotta
alueella saadaan säilymään muistumia alueen historiasta, on tärkeää säilyttää myös vanhojen laitureiden rakenteita tai osia niistä. Saukonlaiturin
linjaus sekä mahdollisuuksien mukaan itse laituriakin tullaan säilyttämään. Laituri on rakentunut eri vuosikymmenten aikana ja erilaiset laiturirakenteet kertovat laiturin laajentumisesta sekä
oman aikansa rakentamistavoista ja -materiaaleista.
Vaikka vanha laituri on korkea - onhan se toiminut suurten alusten laiturina - se ei kuitenkaan yllä tulvavesien vaatimaan korkeuteen. Helsingin
uusien merenranta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa lähdetään siitä, että meriveden tulviminen yleisille katualueille tulee estää mahdollisimman hyvin. Uudet katualueet rakennetaan
tasoon +3.0 normaalista veden korkeudesta. Vanhan Saukonlaiturin kohdalla tämä tarkoittaa sitä,

Saukonlaiturin opiskelijakortteli. Kuva Playa Oy.
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Saukonlaiturin kunnostaminen ja rakentaminen
lopulliseen asuunsa voi alkaa vuoden 2014 paikkeilla. Saukonlaiturista on tulevisuudessa alueen
merellinen, urbaani puisto. Se on julkinen ulkotila, jossa voi aistia meren kaikilla aisteillaan. Tämän lisäksi Saukonlaituri vanha laiturialue voi
tarjota ihmisille myös toimitaa ja tapahtumia meren ääressä: ehkä ulkoilmanäyttelyitä tai kenties
vaikkapa minigolfia tai petanqueta.

Visio venehotellin
toiminnasta.
Kuva WSP
Finland Oy.
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K-rauta Ruoholahdesta parempaan asumiseen

PARASTA
KAIKKEA EI
TARVITSE
TEHDÄ ITSE.

,-/m2

Paketti sisältää 500 W iskuporakoneen, metalliporanterät,
kiviseinäterät, hiomakarasarjan, katkoteräveitsen 3 m
rullamitan sekä säilytyslaukun.

19

90

ASENNUS ALK. 20

9

90

m2
LAMINAATTI tammi Elegant 8521

2-sauvainen laminaatti joka sopii moneen
sisustukseen rauhallisen värisävyn ansiosta.
Paksuus 8 mm, käyttöluokka 32. 2,22 m2/pkt.
Hinta ilman K-Plussa-korttia 14,90/m2

Hinta ilman
K-Plussa-korttia 29,90

SUIHKUSEINÄ
Eco 70 cm kirkas

- 30 €

WC-ISTUIN
Westerbergs Norden

Piiloviemärimalli. Lattiaviemäröinti,
kaksoishuuhtelu. Kansi myydään
erikseen.
ASENNUS 169,-

169,-

Huonekorkeuksiin 200 293 cm. Ei vaakaprofiileja
joten pinnat ovat tasaiset
ja helppo pitää puhtaana.
Hinta ilman
K-Plussa-korttia 99,-

199,-

8

76

VALMIIKSI ASENNETTUNA

ISKU- 10 €
PORAKONE
Cougar dk500

Kuluttaja-asiakkaana saat Plussa-pisteitä
kaikista K-raudoista tehdyistä ostoista, myös
toimitusmyynnistä ja erilaisista palveluista, kun
maksat käteisellä, pankkikortilla, K-Plussa-kortilla,
Visa- tai MasterCard -kortilla sekä K-raudan
remonttirahalla. Pisteitä ei kerry laskutuskaupasta
eikä sopimusasiakasetujen alaisista tuotteista.

alk

EUR

ASENNUS 129,-

69,Tarjoukset ovat
voimassa niin kauan kuin
tavaraa riittää kuitenkin
enintään 31.8.2012 asti.

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21, Helsinki • Puh. 010 2491 000 • www.k-rauta.ﬁ/ruoholahti
Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18

Lisätiedot
www.kesko.fi/vastuullisuus
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Syksyn iltoihin vapaata kauhan varresta
siä. Kuvausta varten valmistettiin yksi annos tätä
herkkua. Siihen tuli: lampaanlihaa tomaatti- sipulikastikkeessa; yrtti-jogurttimarinoitua, tandooriuunissa grillattua kanaa tomaatti-, voi- ja kermakastikkeessa; voissa paistettuja linssejä sipulin,
inkiväärin, valkosipulin, tomaatin ja chilin kanssa
sekä raita, makea ja suolainen jogurttikastike, jossa on raastettua kurkkua ja porkkanaa. Annoksen
viereen tuotiin valtava naan-leipä. Oheinen kuva
kertoo enemmän.

ehti teki usealle alueen ravintolalle
tarjouksen, jonka tarkoituksena oli antaa lukijoille vinkki alueen parhaasta ravintolatarjonnasta. Emännälle tai
isännälle, kumpi nyt sitten enemmän
aikaansa hellan vieressä viettää, haluttiin tarjota mahdollisuus vapaailtoihin syksyn aikana. Jokaiselta ravintolalta pyydettiin tieto heidän oman
arvionsa mukaan ihan parhaasta annoksestaan.
Tämän lehti olisi kuvannut sekä kameralla että
sanallisesti ja tavoite oli, että lukijoilla olisi näin
ollut lista, josta valita uusi herkku aina, kun itse
kokkaaminen ei tunnu hyvältä. Vain yksi ravintoloista ehti vastata!

Palvelu ja korkea laatu tavoitteina
Yeti Nepalissa on aina pöytiintarjoilu, pöydissä
on aina siistit vaaleat liinat. Palvelun taso on Kulmanille yhtä tärkeää kuin ruuan erinomaisuus.

Nepalilainen ruoka 		
on makujen riemuvoitto

- Ravintola on juuri uusinut ruokalistansa, joten
uuttakin on tarjolla, Kulmani kehuu.

Yeti-Nepal ravintolan johtaja Kulmani Bhandari vastasi haasteeseen ja lehti päätti keskittyä vain
parhaaseen nepalilaiseen tarjontaan.

Kulmani Bhandari
toivottaa
tervetuloa
Yeti Nepaliin.
Liha Thali –annos on kokemisen arvoinen. Keltainen mango-nektari on ruokajuoma eikä
kuulu annoksen hintaan.
- Yeti-Nepalin kaksivuotissyntymäpäivä, jota vietetään 12.9. oli yksi syy lähteä mukaan, sanoo
Kulmani.
Nepalilaista ruokaa valmistettaessa pääperiaate
on kypsyttää ruokaa kauan hauduttaen. Wok-pannut ja friteerauskeittimet eivät kuulu nepalilaiseen
keittiöön. Moninaiset, herkulliset mausteet saavat
rauhassa vetäytyä ja ruoka saa pehmeän, rikkaan
maun, jossa eri mausteaineet kuitenkin vielä erot-

Nro 8/2012

020 796 9781

tuvat. Pääraaka-aineina käytetään lammasta, kanaa, kalaa ja kasviksia.
Ravintolan parhaaksi annokseksi Kulmani valitsi Liha Thalin eli lihalautasen. Thali on tarjoiluastiana käytetty tarjotin. Annoksen saa myös kasvisversiona. Oikeastaan Thali ei ole vain yksi annos,
vaan pieni menu, eli kokoelma erilaisista raaka-aineista tehdyistä annoksista. Thalilla tuodaan
asiakkaalle neljä ruokalajia ja aimo annos rii-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

- Pieniä muutoksia tavoissamme on, että yksittäisten annosten pääruoka tarjotaan nykyään erillisestä astiasta sen sijaan, että kaikki aikaisemmin oli
tarjoiluvadilla. Olemme huomanneet, että seurueet usein tilaavat erilaisia annoksia ja maistelevat
niitä sitten ristiin toisiltaan. Tätä ajatellen kastikkeet on eroteltu lisukkeista. Yleisön pyynnöstä on
salaatin osuutta kasvatettu annoksessa. Maustekirjohan on nepalilaisessa ruuassa valtava. Jos joku
kuitenkin haluaa jättää jotakin pois, tai vaikka lisätä valkosipulin tai chilin osuutta, voimme pyynnöstä toteuttaa toiveet, sanoo Kulmani.

Kuvausta varten tehty annos
päätyi toimittajan vatsaan
Keskustelutilaisuuden päätteeksi Kulmani kysyi
toimittajalta: haluatko syödä tämän? Ja voi, että
se maistui taivaalliselta. Valtava makujen maailma avautui pienistä tarjoiluastioista ja sai ruokaa
rakastavan sanattomaksi. Suosittelen lämpimästi.
PS
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”Myymälän remontti kannattaa aina”,
sanoo S-marketin päällikkö Harri Haatanen

R

ne Lavonen ja häntä ajoittain tuuraava tyttärensä
Janette ovat onnistuneet sekä lisäämään myyntiä
että pienentämään hävikkiä. Kauniisti esille laitetut hedelmät ja vihannekset lähtevät mieluummin
tuoreina asiakkaiden kasseihin kuin nuutuneina
roskalavoille. Ketjun johto on pystynyt osoittamaan laskelmissaan eri myymälöitä verratessaan,
että Õnnella on tämä taito hyppysissään. Merkittävää luonnon säästämistä sekin.

uoholahden S-marketin remontti valmistui melkein tasan vuosi sitten ja uusi myymälä otettiin
käyttöön 24.8. Harri Haatanen
muistelee, että vaikka muutokset myymälätiloissa eivät asiakkaille näyttäneet valtavan suurilta, oli toteutukseen
kuitenkin panostettu paljon suunnittelua. Hyllyjä
vaihdettiin toimivampiin, käytävätilaa luotiin lisää,
palvelutiskejä uusittiin ja tehtiin myös tilaa tavaravalikoiman kasvattamiselle. Kaikkiaan remontin
seurauksena saatiin sisään yli 3000 uutta tuotenimikettä, suuri osa niistä asiakastoiveiden perusteella.

Uutena palveluna veikkauspiste
S-marketin kulmassa toiminut pieni kukkakauppa
on lopettanut toimintansa ja Harri on ottanut siellä
toimineen veikkauspisteen nyt omaan hallintaansa. Myymälän kassavastaava Pia Kuusela vastaa
nyt siis myös veikkaustoiminnasta. Asiakkaat voivat ostaa veikkaustuotteensa marketin kassoilla
maksamisensa lomassa.

Harri Haatanen kertoo taas hämmästyneensä Ruoholahden asiakaskunnasta. Hän on aikaisemmin
toiminut etupäässä itäisen Helsingin marketeissa
ja sanoo asiakkaiden Ruoholahdessa olevan hyvin erilaisia; vaativia ja hyvin asioista perillä olevia. Tuotevalikoiman laajennuksessakin suuri osa
uusista nimikkeistä on luomua, jota aiemmin ei
merkittävästi ole kaivattu. Ruoholahtelaiset ovat
luontoystävällistä kansaa.
Myymälän uudistamisen jälkeen tapahtuu yleensä heti avajaisten jälkeen vahva kasvupiikki, joka sitten ajan kanssa laskeutuu oikealle tasolleen.
Ruoholahdessa tämäkin tapahtui toisin. Täällä
kasvu on ollut tasaista alusta saakka. Vuoden kuluttua muutostöistä se on asettunut hieman alle 10
prosentin luokkaan. Harri Haatanen on tyytyväinen.

- Kaupan pitää uudistua kaiken aikaa. Sen huomaa Ruoholahdessakin. Myymäläremontteja on
ollut ja on parhaillaan käynnissä täälläkin. On minullakin pari uutta ideaa, jotka haluaisin toteuttaa,
mutta ne saavat nyt odottaa seuraavaan remonttiin, Harri sanoo lopuksi.

PS

Õnne Lavonen tuntee HEVI -maailman.

Ruoholahden S-marketin
hedelmä- ja vihannesosasto
on maan huippulaatua
- Vaikka meidän ketjussamme ei harrasteta henkilökunnan palkitsemisia samaan tapaan kuin monessa muussa liikkeessä, on meidän HEVI-osastomme kuitenkin saanut maanlaajuista huomiota,
Harri kehaisee.
Ketjun korkeinta johtoa myöten on käyty onnittelemassa hyvästä työstä. Osastosta vastaava Õn-

Harri Haatanen
tykkää ruoholahtelaisista.
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Pia
Kuusela
vastaa
S-marketin
veikkaustarjonnasta.
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Ruoholahdessa tapahtuu

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Konsertteja
Su 2.9. klo 15.00 Näppäri-kurssin päätöskonsertti, KS. Ohjelmassa kurssin satoa ja iloista musisointia suurella joukolla. Vapaa pääsy.
To 20.9. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat ja
oppilaat esittävät musiikkia konservatorion aulakahvilassa. Vapaa pääsy.

Helsingin Konservatorio
90 vuotta – Juhlaviikko, KS
Ma 24.9. klo 18.00 Antiikkia, antiikkia. Helsingin Konservatorion opettajat esiintyvät. J.S. Bach
- A. Berg - Runoja ja musiikkia – Sibelius – Chopin ym. 10/5 €
Ti 25.9. klo 18.00 Lasten varjokonsertti. Kun
Nukkumatti saa talonväen nukkumaan alkavat yöeläjien varjot liikkua kuunvalossa! Koko perheen
tarinakonsertissa kuullaan maailman kauneinta yömusiikkia sekä jännittäviä lauluja hämäristä seikkailuista. Varjokuvat: Tuukka Törneblom. Nukkumatti: Sari Kallioranta. Konservatorion opiskelijat

ja oppilaat, musiikkileikkikoululaiset ja Konservatorion nuoret laulajat. Kesto n. 45 min. 5 €
Ke 26.9. klo 18.00 Visollo-orkesteri 10 vuotta.
J. A. Muro: Veden tie II, Fr. Schubert: Sinfonia
nro 8, I ja II osa, K. Badelt: Pirates I, J. Sibelius
Andante Festivo, kansanlaulusovituksia. Esiintyjät Visollo ja lastenorkesteri Elohopea, johtavat
Mari Kortelainen ja Tapio Tuovila. 10/5 €
Pe 28.9. klo 19.00 Juhlakonsertti
La 29.9. klo 18.00 Juhlakonsertti. Näppäriorkesteri, Pablo de Sarasate: Carmen Fantasia
op. 25, Jean Sibelius: Maan virsi op. 95. Helsinki Concordia, solisti Adrian Ibañez Resjan, viulu,
Kamarikuoro Audite, johtajana Jani Sivén. 10/5 €,
lippuvaraus välttämätön, konservatorio@konservatorio.fi, p. 09 5860 580
Ma 1.10. klo 18.30 Musiikki-ilta, KMS. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä.
Su 7.10. klo 15.00 Laulu lumoaa kuvataiteen
äärellä. Hanna-Leena Haapamäen oppilaat esittävät liedejä ja aarioita. Sinebrychoffin taidemuseon
Empire-salissa, Bulevardi 40. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin. 10/8,50 €
To 18.10. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat
ja oppilaat esittävät musiikkia konservatorion aulakahvilassa
Ma 15.10. klo 18.30 Musiikki-ilta, KMS. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Kirmo Lintinen: Loputon lompsa -teiniooppera (kantaesitys),
KS. Helsingin Konservatorion 90-vuotisjuhlavuoden tilausteos, musiikinjohto Jani Sivén, ohjaus
Ville Saukkonen. Helsingin Konservatorion laulajat, Helsinki Concordia -orkesteri, Kamarikuoro Audite, Helsingin Konservatorion nuoret laulajat. Rooleissa Lilli Iina Hukki/Natalia Lintonen,
Ystävätär 1 Milagros Samanamud, Ystävätär 2
Nathalia Hyvärinen, Ystävätär 3 Maija Nuorteva,
Äiti Niina Laitinen/Maria Turunen, Maksi Hilkka Ylinärä, Isoäiti Anri Lindström/Terhen Heikkilä, Puolustusasianajaja Liisa Kilpi, Isä/Syyttäjä
Marko Kanto/Antti Hakala, Ahneus Risto Jussila,
Itellan lähetti/Oikeudenpalvelija Iko Raatikainen,
Saituus/Koulukuraattori Jussi Vänttinen, Tuomari
Timo Ahvenjärvi.
Pe 19.10. klo 19.00 I ensi-ilta
La 20.10 klo 19.00 II ensi-ilta
Ti 23.10. klo 19.00
Ke 24.10. klo 19.00
Pe 26.10. klo 19.00
La 27.10. klo 15.00 (huom. alkamisaika!). 25/15
€ lippuvaraukset konservatorio@konservatorio.fi
ikäsuositus yli 7-vuotiaille.

KAAPELI
Tallberginkatu 1

Kaapelitehdas - viisi hehtaaria kulttuuria
www.kaapelitehdas.fi
Merikaapelihalli HI DESIGN 2012 8.6.-2.9.
• Design Market 8.-9.9. • Chisu 22.9.
Puristamo MIELETÖNTÄ! 24.8.-3.9.
Valssaamo KUNTO 24.8.-3.9.
Zodiak - Uuden tanssin keskus Tanssi kotiin 26.-29.8.
• Toinen puoliaika 6.-15.9. • Aerowaves FALL FOR DANCE 19.-20.9.
Stella Polaris TOIVO 10.8.-7.9.
Suomen valokuvataiteen museo POLAROID
18.8.-2.12.
Jukka Male Museo Kaisu Jouppi: Lesket 4.5.-28.10.
• Tervetuloa, maapallon ihminen nro 7 000 000 000
25.5.-28.10.
Kaapelin galleria OUTRO_ 16.8.-9.9. • Jorge Cabieses
Valdes 13.9.-7.10.
Galleria Käytävä Hot One Hundred 1.1.-31.12.
Drawing Gallery D5 NARKISSOS 28.7.-2.11.
stoa mariapassio LÄHELTÄ 1.9.-31.10.
Galleria Aapeli Ritva Kontio 20.9.-6.10.
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Helsingin konservatorio juhlii

T

ervetuloa juhlimaan kanssamme konsertteihin ja oopperaan, kun Helsingin
Konservatorio viettää 90-vuotisjuhlavuottaan lukuvuonna 2012-2013. Helsingin Kansankonservatorio perustettiin vuonna 1922 ”soitonopetuksen ulottamiseksi
vähävaraisemman kansanosan piiriin”.
Kuluneiden 90 vuoden aikana soitonopetus on
kehittynyt ja laajentunut ja nykyisessä Helsingin
Konservatoriossa annetaan musiikinopetusta kolmen kuukauden ikäisestä alkaen aina ammatilliseen koulutukseen asti. Eikä aikuisia musiikinharrastajiakaan ole unohdettu, sillä konservatorion
Avoin Konservatorio tarjoaa opetusta aikuisille
ikään ja taitotasoon katsomatta.
Syyslukukausi alkoi konserttitoiminnan osalta Tai
teiden yön tapahtumalla, joka on löytänyt vuosien
saatossa vakituisen kuulijakuntansa. Tapahtuma järjestetään aina konservatorion aulassa, ja Ruoholahdentorilta on helppo poiketa kuuntelemaan erilaisia musiikkiesityksiä nauttien samalla vaikkapa
kahvikupposen tms.

Juhlaviikko 24.-29.9.2012
Juhlavuotemme huipentuu syyskuun lopussa, jolloin on varsinainen juhlaviikko 24.-29.9.2012. Aloi
tamme viikon opettajien konsertilla, jolloin ohjelmasta löytyy musiikkia niin 90 vuoden takaa kuin
nykypäivästäkin, eikä kaikki ole aina niin vakavaa.
Lapsille ja koko perheelle tarjoamme viikon aikana kaksi konserttia, joista toinen on tiistain varjokonsertti (varjokuvia), jossa kuullaan maailman
kauneinta yömusiikkia sekä jännittäviä lauluja hämäristä seikkaluista.
Toinen koko perheen konsertti on keskiviikkona Visollo-orkesterimme 10-vuotisjuhlakonsertti. Ohjelma koostuu klassikoista ja elokuvamusiikista kansanlaulusovituksia unohtamatta. Visollon vieraana
on lastenorkesterimme Elohopea ja orkesterit esiin
tyvät konsertissa myös yhdistetyin voimin. Juhlaviikon päättävät juhlakonsertit perjantaina ja lauantaina 28.-29.9., joissa esiintyvät Näppäriorkesteri,
Helsinki Concordia viulusolistina Adrian Ibañez
Resjan sekä Kamarikuoro Audite. Konsertit ovat
jo nyt kysyttyjä, joten lippuvarauksia voi tehdä
konservatorio@konservatorio.fi tai puhelimitse 09
5860 580.

Juhlaviikon lisäksi konsertteja järjestetään aina kevääseen asti, mutta syksyllä konservatoriossa on vielä erityinen juhlatapahtuma, 90-vuotisjuhlavuoden
tilausteos, Kirmo Lintisen säveltämä teiniooppera Loputon lompsa, joka esitetään lokakuun lopussa.
Oopperan ohjaa mielikuvituksellisista ohjauksistaan
tunnettu Ville Saukkonen, joten luvassa on jälleen
huumorilla höystettyä oopperaa koko perheelle,
ikäsuositus yli 7-vuotiaille.
Ooppera on kuvaus shoppailuhenkisen, nykyperheen elämästä, ja mihin kaikki johtaakaan! Esittäjinä konservatorion laulajat, Helsinki Concordia,
Kamarikuoro Audite ja Helsingin Konservatorion
nuoret laulajat, musiikinjohto Jani Sivén. Oopperan ensimmäinen ensi-ilta on perjantaina 19.10.
klo 19.00 ja tämän jälkeen näytöksiä on vielä viisi.
Tarkempia tietoja oopperasta ja muista tapahtumista löytyy konservatorion nettisivuilta www.
konservatorio.fi > konsertit. Tervetuloa konsertteihin ja oopperaan!

Seija Askolin

Tanssin taikaa Kaapelitehtaalla

uomen johtava tanssiurheilun keskus on toiminut
Kaapelitehtaalla jo 22 vuoden ajan. Balanssi Studiot on Kaapelitehtaan yksi vanhimmista vuokralaisista ja nähnyt Kaapelin ja koko Ruoholahden
ja nyt myös Jätkänsaaren upean kehityksen. Vuosien aikana on tapahtunut paljon, mutta niin on myös kahdessa
tanssisalissakin.
Vuosien saatossa on lattioita lakattu ja kerran myös vaihdettu. Niin paljon on tanssittu. Ja harjoittelu on tuottanut tulostakin. Salilla harjoitelleet ja oppinsa saaneet parit
ovat saavuttaneet satoja Suomen mestaruuksia. Tanssiurheilupiirissä arvostetuimman kilpailun British Openin
voitto on tullut salille 9 kertaa eri sarjoissa. Tänä vuonna myös kahta maailman mestaruutta juhlittiin harjoitusten lomassa.
Salilla opettaa Suomen tanssin huippuammattilaisia ja
vierailevia kansainvälisiä opettajia. Opettajakaartiin kuuluu mm. tv:stä tutut Jukka Haapalainen, Helena AhtiHallberg, Sami ja Jutta Helenius. Salilla voi saada opetusta myös Alexander -tekniikassa. Kehon hallinnasta oppia käy
hakemassa Balanssilta myös muiden lajien taitajat.
Balanssilla tanssivat niin vasta alkajat kuin mestaritkin
hyvässä yhteistyössä. Kaikki ovat samalla viivalla tanssia
opetellessa. Käytöstavat ovat hyvät, toisia kunnioitetaan
ja tanssista nautitaan.
Tänä syksynä uusille harjoittelijoille on tarjolla niin tanssiurheilun alkeita aikuisille ja lapsille, lastentanssia 3-5
-vuotiaille, dance courses in english sekä argentiinalaista
tangoa. Uudet ryhmät alkavat syyskuun alussa. Ilmoittau-

tuminen on parhaillaan käynnissä ja aikaisempaa tanssillista kokemusta ei tarvitse
olla. Lisätietoa kaikista ryhmistä löydät www.balanssistudiot.fi sivuilta.
Tervetuloa tanssimaan!
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Avajaistarjouksena
kuohuviinipullo

19,90

Napoli tai Nizza, pasta tai pizza,
Martina kokkaa
_nyt myös Ruoholahdessa!
Uudessa Martina-ravintolassa Ruoholahden Kauppakeskuksessa
tarjoillaan italialaisia makuja rennolla otteella.
Cavit Accento
Spumante Brut 75 cl

Kuiva ja hedelmäinen kuohuviini.

Itämerenkatu 21 – Avoinna ma - to 11 - 21, pe 11 - 23, la 12 - 23, su 12 - 20 – 020 799 4028

Hinta K-Plussa- ja
YkkösBonus-korteilla.
Ilman korttia 35,00.

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, Abrahaminkatu 13
09 659 771
Autopesuloita
• 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
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
020 715 000
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Isännöintitoimistoja
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
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
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8
09 694 4577
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Kotisiivoukset		
• Kotiapu-Koralli, Gyldenintie 3
09 2289 0502
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, www.lot.com
09 693 79036
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Parturit - kampaamot
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
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Polkupyöräliikkeet					
• Best Brakes, Lauttasaarentie 15
044 763 7302
Pysäköintipaikat					
• Puoholahden Pysäköinti Oy
www.ruoholahdenpysakointi.fi
010 228 6017
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
• Lauantai, Itämerenkatu 21
020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
• Parilla Steak House, Tyynenmerenkatu 9
044 480 9521
• Perho ravintola, Perhonkatu 11
09 580 7866
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• Subway Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• 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
Tilitoimistoja
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Toimistotarvikeliikkeet
• Enestam Kauppa Oy, Ruoholahdenkatu 4
09 2706 4321
• Picato, Urho Kekkosen katu 4-6
09 694 6325
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
numeroon soittaminen on maksullista.

Nro 8/2012

