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Jätkäsaarelle avattiin oma kaupunginosa-
sivusto Internetiin 17.4.2013 Helsingin 
kaupunginosayhdistykset ry:n eli Helkan 
myötävaikutuksella. Jätkäsaaren sivus-
ton osoite on www.kaupunginosat.net/
jatkasaari.

Helka tarjoaa kaikille eri kaupunginosien toimi-
joille mahdollisuuden kertoa toiminnastaan Hel-
kan Kotikatu-järjestelmän tarjoamien kaupungin-
osasivustojen avulla. Sivustojen kautta asukkaat 
ja toimijat saavat näkyvyyttä ja vahvistavat kau-
punginosansa identiteettiä ja lähitoimintaa. Helkasta 
kaupunginosat saavat peruspalveluna koti si vu pohjan 
ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulu-
tusta.

Jätkäsaaren Internet-sivuja ylläpitää Jätkäsaari-
seura, joka on sekä jätkäsaarelaisten että ruoho-
lahtelaisten oma kaupunginosayhdistys. Jätkäsaari 
ja Ruoholahti ovat Helsingin kantakaupungin ha-
lutuimpia ja moderneimpia kaupunginosia. Alu-
eelle on ominaista aktiivinen liike-elämä, merel-
lisyys sekä monipuoliset ja kasvavat palvelut ja 
iloiset ihmiset.

Jätkänsaaren kaupunginosasivuston kautta asuk-
kaat voivat liittyä seuran jäseniksi, osallistua seu-
ran toimintaan antamalla vinkkejä alueen kehittä-
miseksi tai epäkohtien poistamiseksi. Sivustolta 
löytyy myös keskustelupalsta mielipiteiden vaih-
tamiseksi.

Jätkäsaaren sivustolta löytyvät lisäksi seuraavat 
kategoriat: 

Uutiset, Tapahtumat, Alueen historiaa, Alueen 
palveluja, Tietoja seurasta, Valokuvat ja Ruo-
holahden Sanomat (linkki lehden nettisivuil-

le). Tietoja seurasta sisältää myös alakategori-
at: Hallitus, Jäsenyys ja jäsenedut, Kannanotot ja 
Dokumentit. 

Jätkäsaari-seura toivoo saavansa nettisivujen avul-
la lisää jäseniä ja ennen kaikkea aktiivisia toimijoi-
ta seuraan.

Tervetuloa Jätkäsaaren nettisivuille!

Helena Vormala
Jätkäsaari-seura

JS ry

Jätkä-
saarelle 
omat 

Internet
-sivut

Lumi suli vauhdilla. Tarvittiin vain 
muutama pakkaseton yö ja aurin-
koinen päivä ja lumi hävisi ole-
mattomiin. Asiaa auttoi, että kah-
tena yönä satoi. Lumi hävisi, se 

ei sulanut kellareihin, kuten Pohjanmaalla 
ja Varsinais-Suomessa. Helsingissä se vain 
haihtuu ilmaan, sanoo joku. Joku saattaa ol-
la oikeassa.

Lumen sulaminen nostaa joka kevät esiin sa-
man keskustelunaiheen. Pyydän etukäteen 
anteeksi, että tässä osiossa tulen käyttämään 
karkeata kieltä, mutta minua oikeasti mahdot-
tomasti sylettää, että samasta asiasta on joka 
vuosi käytävä sama keskustelu. Kyseessä on 
tietysti koiran kakka, joka paljastuu hupene-
vien lumien alta. 

Lehti saa keväisin yhteydenottotulvan aihees-
ta. Lehteä pyydetään kirjoittamaan aiheesta 
ja näin vaikuttamaan ulosteen määrän vähen-
tämiseen. Lehti on valitettavasti asian kans-
sa yhtä neuvoton kuin muutkin. Seitsemän 
vuotta on lehteä tehty ja joka vuosi on keväi-
sin palattu aiheeseen. On järjestetty siivous-
talkoita, on vedottu koiranomistajiin kiltisti ja 
on jopa hieman uhkailtu seuraamuksilla, jos 
kakat eivät löydä tietään roskiksiin. 

Asian tiimoilta on tie käyty loppuun. Leh-
ti ei voi vaikuttaa siihen, että alueellamme 
asuu ihmisiä, joita ei häiritse kotioven vieres-
sä oleva paska. Lehti on jopa menettänyt toi-
vonsa siihen, että nämä ihmiset edes lukevat 
lehteä. Osaavatko edes lukea? Ilmeisimmin 
ainoa asiaa auttava keino on, että me muut, 
vastuulliset koiranomistajat ja kaikki te, joil-
la ei koiraa ole, otamme asiaksemme seurata 
tilannetta ja puutumme asiaan aina, kun nä-
emme huolettoman, ilman muovipussia liik-
kuvan koiranulkoiluttajan jättävän koiransa 
jätöksen jälkeensä. 

Vaikka näinkin tekisimme, löytyy varmasti 
aina niitä, jotka yön pimeyden turvin jättävät 
katalasti velvollisuutensa hoitamatta. Heille 
emme voi mitään. Jos joku haluaa elää pas-
kan keskellä ja vielä lisää ongelmaa omalla 
käytöksellään, on kyse sen mittaluokan häi-
riökäyttäytymisestä, että meillä maallikoilla 
ei ole mahdollisuutta siihen puuttua. Se vaa-
tii ammattiauttajan. 

Kaikkien on kuitenkin syytä muistaa, että jä-
tökset eivät ole koirien syytä. Järjettömiä luon-
tokappaleita on turha syyttää.

Keskiaukeamalla, kaupungin sivuilla, Laura 
Schrey kertoo, miten kaupunki kannustaa Jät-
käsaaren liike-elämän kehittymistä. Kaavaan 
on tehty mahdollisuus monille pienyrityksil-
le sijoittua Jätkäsaaren kiinteistöjen kivijalkoi-
hin. Suunnitteilla on ravintoloita, myymälöitä, 
hoitoloita jne. Me voimme jo nähdä, miltä tu-
levaisuus näyttää. Valmistuneiden rakennusten 
alakertoihin on jo avattu useita pieniä palvelu-
yrityksiä, jotka lisäävät alueemme monipuoli-
suutta. Monista jo avatuista lehti on jo ehtinyt 
kirjoittamaan. Ja jatkossa on tarkoitus seurata 
kehitystä edelleen.

Lehti aloitti suururakan yrittämällä selvittää 
kaupungin ja kiinteistöjen välisiä puhtaana-
pidon vastuita. Kenelle kuuluu siivota metro-
kiinteistön ympäristö, oli yksi selvitettävä ky-
symys. Samalla pyrittiin luomaan yleispätevä 
säännöstö, jota seuraamalla kiinteistöjen halli-
tukset, isännöitsijät ja huoltoyhtiöt voivat var-
mistaa, että kaikki se, mikä heille kuuluu myös 
tulee tehtyä. Selvityksestä on juttu sivulla kol-
me. 

Lyhyesti voin vain todeta, että tilanne on se-
kava ja vaatii vielä toisenkin rupeaman. Väli-
aikaraportiksi tämän lehden juttu toki kelpaa. 
Asiaan on saatava yksinkertaisempi ratkaisu-
malli. 

Kaupunginhallituksen päätös siirtää kaupun-
gin katujen hoito kaupungin kokonaisvastuulle 
on yksi keino, mutta sen toteutuminen saattaa 
vielä kestää jopa kahdeksan vuotta. On kaikil-
le eduksi, että pelisäännöt saadaan pikimmiten 
selviksi.

Kansikuvaan löysin Länsilinkistä kukkameren. 
Ne ovat oikeasti tämän kevään urpuja. Vauh-
dilla kesää kohti siis. Kiuru on jo nähty, pääs-
kysiä odotetaan. Rymättylän isännät ovat jo 
laittaneet siemenperunat maahan. Voi että on 
kivaa…

Hyvää loppukevään aurinkoista aikaa!

Peter Stormbom

Pääkirjoitus
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Viime lehdessä lehti lupasi 
taas lähteä selvittämään, 
miten katujen ja kiinteis-
töjen tonttien siivous- 

ja huoltovastuu jakautuu kiinteistö-
jen ja kaupungin toimijoiden kesken. 
Puuha osoittautui sangen monimut-
kaiseksi. Lehti löysi ongelma-alueen, 
johon kukaan yksi ihminen 
ei tunnu tietävän vastausta. 

Kaupunkien siivousvelvollisuus perustuu lakiin 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta. Jostakin syystä lain tulkinta on 
muodostunut kovin monimuotoiseksi, käytännölle 
vieraaksi ja siten useimmille sekavaksi.

Lehti lähti toiveikkaana Rakennusvirastoon ta-
paamaan katu- ja puisto-osaston ylläpitoinsinöö-
rejä. Tarja Myller vastaa kaupungin keskustan 
alueen puhtaanapidosta. Hän ja Tero Koppinen 
työskentelevät varmistaakseen, että lain kirjain-
ta noudatetaan myös Helsingissä.  Rakennusviras-
tossa on laadittu ansiokas kuva, jossa vastuurajat 
on pyritty osoittamaan mahdollisimman selkeäs-
ti ja yksinkertaisesti. Kuvia on itse asiassa kolme 
erilaista, lehti valitsi sen, joka eniten muistuttaa 
olosuhteita Ruoholahdessa. Kuvan tilanne vastaa 
Itämerenkadun todellisuutta. 

Kaaviokuvan kertomaa
Katsotaan nyt kuvaa. Vasemmalla on mainittu 
kolme eri toimintoja, joille kaikille on eri vastuu-
jako. Puhtaanapito kesällä, talvihoito ja kunnos-
sapito. Unohdetaan tässä vaiheessa kunnossapito, 
joka tarkoittaa rakennevaurioiden korjausta ja jo-
ka pääsääntöisesti kiinteistöjen tonttien ulkopuoli-
silla alueilla kuuluu kaupungin tehtäviin. 

Sitten kesäsiivous ja siitä helpoin osa: raitiotiekis-
koista ja niiden alueen, myös keskisaarekkeella 
olevan pysäkin siivouksesta vastaa HKL eli kau-
punki. Seuraavaksi hieman yllätyksellisempi tie-
to kesäajan puhtaanapidosta. Kadunvarren tontilla 
sijaitseva kiinteistö vastaa oman tonttinsa lisäksi 
myös 15 metriä tontin rajan ulkopuolella olevas-
ta alueesta. Tämä säädös on laissa ja tarkoittaa, et-
tä katukäytävät, pyörätiet, kadunvarren pysäkit ja 
useimmiten puolet ajoradastakin kuuluvat kiin-
teistön siivousvastuulle. Poikkeuksena kadunvar-
ren yli kolme metrisestä istutuskaistaleen siivouk-
sesta vastaa kaupunki. Pienemmästä viheralueesta 
vastaa kiinteistö.

Talvikunnossapito tarkoittaa etupäässä lumen au-
rausta, hiekoitusta ja lumen poiskuljetusta. Näiden 
osalta vastuualueet poikkeavat kesästä: Kaupunki 

vastaa katujen talvikunnossapidosta. Kiin teistöjen 
vastuulle kuuluvat oman tontin lisäksi myös katu-
käytävien huolto. Tässä kohdin on syytä erityisesti 
huomata, että kiinteistön vastuulle jää talvella kai-
ken kiinteistön kohdalla auratun lumen poiskulje-
tus, oli se lähtöisin kadulta tai katukäytävältä. Ei 
siis ole järkeä heivata lumikasoja kadulta jalka-
käytävälle tai päinvastoin. Poiskuljetuksesta vas-
taa aina kiinteistö.

Pääsäännölle paljon poikkeuksia, 
Ruoholahdessa paljon erikoisuuksia
Eihän kuvan mukainen vastuujako ylivoimaisen 
vaikealta tunnu käsittää. Asiaan perehtyessä huo-
maa pian, että laki on laadittu tarkoituksena vel-
voittaa kaupungin kiinteistöt aika suurelta osin 
ottamaan osaa kaupungin siisteyden ja turvalli-
suuden ylläpitämiseen. Nykyinen ongelma ei joh-
du kiinteistöjen haluttomuudesta osallistua talkoi-
siin, vaan siitä, että vastuujaon detaljeista ei ole 
oikeaa tietoa taloyhtiöiden hallituksissa, ei myös-
kään isännöitsijöillä eikä sen myötä huoltoyhti-
öilläkään. Tämän lyhyen aiheeseen tutustumisen 
yhteydessä on käynyt ilmi, että asia ei ole kristal-
linkirkas kaupungin omassakaan organisaatiossa. 

Vaikka katu- ja puisto-osastolla osataan laki ja 
sen soveltaminen, ei tilanne ole sama kaikkialla. 
On nimittäin niin, että koulujen kohdalla kadun 
siivouksesta vastaa opetusvirasto, terveysasemi-
en kohdalla terveys- ja sosiaalivirasto, puhtaasti 

Katujen ja tonttien siivousvastuun 
selvittäminen iso projekti

metroliikenteelle rakennettujen asemarakennusten 
kohdalla HKL jne. Kukin virasto on velvollinen 
huolehtimaan omistaan. Asian kokonaiskoordi-
nointi on puutteellista, tai se jopa puuttuu koko-
naan.

Ammattiliitto Pro pyysi neuvoa
Ruoholahden alueen siisteyden kannalta ehkä eni-
ten mielipahaa herättävä paikka on metrokiinteistön 
ympäristö. Asia vaivaa kovasti myös kiinteistössä 
majailevaa Ammattiliitto Pro:ta, josta pyydettiin 
lehteä erillisprojektina selvittämään, kenen vastuulle 
lopuksi kuuluu kiinteistön ympäristön siivoaminen. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta lehti 
sai kiinteistön pohjoisosan vastuukartan, joka on 
ohessa. Tämän mukaan koko kiinteistön ympä-
ristön siivoaminen kuuluu tontinhaltijan vastuun 
mukaan kiinteistöosakeyhtiölle. Lehdellä ja mm. 
metroaseman kiinteistöyhtiöllä on ollut käsitys, 
että se osa kiinteistön edustaa, joka on metroase-
man osaa, eli Itämerenkujan puolelta R-kioskin ja 
Itämerenkadun kulman väliin jäävä osa sekä Itä-
merenkadulla kulmasta McDonaldsin kohdalle 
ulottuva osa kuuluvat HKL:n eli siis kaupungin 
vastuulle. 

Kartan saatuaan lehti kysyi useita kertoja raken-
nusvirastosta pitääkö kartta paikkansa. Lehti ot-
ti myös yhteyttä HKL:n vastuuhenkilöihin var-
mistaakseen saman asian. Kummaltakin taholta 

vahvistettiin, tosin epäröiden, piirroksen pitävän 
paikkansa. Asian näin ollen ei ole ihme, että ase-
manseutu on siivoton. Tiedon puutteen tai vää-
rän tiedon vuoksi sitä ei siivoa kukaan. Tällais-
ten epäselvyyksien poistamiseksi lehti haastaa nyt 
kaupungin organisaatiosta sen henkilön, joka tun-
tee tämän problematiikan kokonaisuutena otta-
maan yhteyttä lehteen ja selventämään asiaa lisää. 

Ruoholahden Pysäköinti luo 
oman erikoisuutensa Ruoho-
lahden huoltovastuihin

Useimpien Ruoholahden katujen varsille on Ruo-
holahden Pysäköinnin merkittyjä parkkipaikkoja. 
Nämä sijaitsevat Ruoholahden Pysäköinnin hallitse-
malla tontilla ja niiden siivousvastuu on pysäköin-
tiyhtiöllä. Kaavakuvan mukaan pysäköinnin vas-
tuulle kuuluisi myös 15 metrin levyinen kaistale 
tontin rajojen ulkopuolella. 

Nyt meni jo kiemuraksi. Jos sivun vastuukuvaan 
lisätään parkkipaikkoja on meillä ensin kiinteis-
tön raja ja kiinteistöllä 15 metriä siivottavaa. Sen 
alueen keskellä saattaa olla istutusalue, joka kui-
tenkin kuuluu kaupungin siivottaviin. Viheralu-
een jälkeen vielä kaistale katukäytävää, kiinteis-
tön siivousalueella. 

Sitten parkkipaikat omalla tontillaan pysäköinnin 
alueella, joka jatkuu 15 metriä merkittyjen park-
kiruutujen yli kiinteistön alueelle ja kadulle, jo-
ka oikeastaan sekin on kiinteistön aluetta, paitsi 
jos siinä on kiskot, niin se onkin kaupungin aluet-
ta. Ei ole ihme, että säännöt luovat pahaa verta ja 
kiristävät hermoja. Selvyys toisi helpotuksen ja 
kaikkien tietäessä velvollisuutensa myös yleinen 
siisteys paranisi ja viihtyisyys kohenisi.

Asiaan palataan ensi  
numerossa lyhyesti

Lehti toivoo todella saavansa kaupungilta palau-
tetta tähän kirjoitukseen. Lehti yhdessä Ruoho-
lahden Kiinteistöhuollon kanssa on valinnut pari 
esimerkkitapausta lisää. Lähinnä ongelmakohtia, 
joissa vastuurajojen epäselvyys haittaa huoltotoi-
mien suorittamista. Näihinkin haetaan oikeaa rat-
kaisua. 

Ensi numerossa kerrotaan myös kaupungin pro-
jektista siirtyä koko kaupungin alueella kaupun-
gin katualueiden ylläpidon kokonaisvastuuseen. 
Päätös tästä on kaupunginhallituksessa tehty mar-
raskuussa 2012 ja Ruoholahden osalta toteutumi-
nen saattaisi olla mahdollista noin neljän vuoden 
sisällä. Sitä odotellessa kuitenkin yritetään selvit-
tää tilanne tällä hetkellä. Se on kaikille eduksi.

PS
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Kevät on saapunut tänne puistoon vih-
doinkin! Lumet ovat alkaneet sulaa ja 
lähes kaikki pulkat on laitettu varas-
toon seuraavaa talvea varten. Pyöriä 

saadaan kuitenkin hetki vielä odottaa. Se ei ole 
haitannut silti menoa, sillä lapset ovat innokkaasti 
rakentaneet puroja ja leikkineet kuraleikkejä.
 

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Keskiviikkona 1.5. juhlimme vappua, jolloin puisto on kiinni.

• Maanantaina 6.5. on Tanssitan vauvaa klo 10.30 - 11.15. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia. 
  Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Torstaina 9.5. on helatorstai, jolloin puisto on kiinni.
• Perjantaina 10.5. on Äitienpäiväkahvit tarjolla klo 10.30 - 11.30 sekä äitienpäiväkortti-
  askartelua.
• Perjantaina 17.5. on Vilttikirpputori klo 10.30 - 11.30. Oma viltti mukaan.
• Keskiviikkona 22.5. on Talkoo-iltapäivä klo 14.30 - 16.00. Tällöin siivoamme yhdessä 
  puiston pihaa.
• Perjantaina 24.5. leikkipuisto on suljettu työntekijöiden työhyvinvointipäivän vuoksi.

Meille on tullut opiskelija Kristo sekä erityisavustaja Abdullahi töihin leikkipuistoon.

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustau-
luilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
 
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja oikein hyvää Vappua!
 

Puiston väki

Huhtikuun aikana puistossa on järjestetty vau-
vojen tutustumista värienmaailmaan sekä on ol-
lut tanssitan vauvaa -tuokio. Samoin on ollut tois-
ta kertaa keväällä Ilo liikkua -liikuntatuokio sekä 
hieroja antamassa intialaista päähierontaa. Ker-
holaisten ja koululaisten kanssa on myös retkeil-
ty Teatterimuseossa.

Tervehdys leikkipuistosta!

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia 
Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiak-
kaan tarpeita. Tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun rakennat Ruduksen kanssa 
– tutustu toimintaamme tarkemmin osoitteessa rudus.fi/vihreabetoni.

Ruoholahdessa toimii pieni ja tarmo-
kas Lions-klubi, jossa on mukana se-
kä miehiä että naisia. Jo alusta lähtien 
klubi on järjestänyt monenlaisia palve-

luaktiviteetteja Ruoholahden alueella ja tullut si-
ten tutuksi asukkaille. Koska klubi on pieni, on 
se yhdistänyt useina vuosina voimansa Kampin ja 
Hietalahden Lions-klubien kanssa varsinkin näin 
keväisin. 

Klubit ovat järjestäneet jo 18 kertaa Ruoholah-
den Kalaasit kaupunginosan omalla torilla. Mu-
kavinta on, että ruoholahtelaiset ovat ottaneet tä-
män tapahtuman omakseen. Kaupunginosan oma 
toimittaja Esko, liikenneradio, Riihelä on juon-
tanut useimmat Kalaasit miellyttävällä äänellään 
ja omalta osaltaan vaikuttanut niiden onnistumi-
seen.  Myös Ruoholahden yrittäjät ovat kantaneet 
kortensa kekoon lahjoittamalla erilaisia palkinto-
ja Lions-klubien arpajaisiin. Arpajaisten lisäksi 
on joka vuosi ollut erilaisia hauskoja leikkimieli-
siä aktiviteetteja ja kilpailuja, joiden voittajat ovat 
saaneet hyvät palkinnot. Perheen pienimmillekin 
on aina ollut omaa toimintaa. 

Lions-toiminnan perusperiaate on palvelu. Jäse-
net pyrkivät omalla työllään varmistamaan, et-
tä tapahtumien tuotot menevät lyhentämättöminä 
kohteilleen. Ruoholahden klubi on jo vuosia kerän-
nyt varoja oman alueen lapsille ja nuorille. Yhtenä 
kohteena ovat olleet tsemppistipendit Ruoholahden 
ala-asteen kuudesluokkalaisille. Näin on aina jo-
ku vuoden aikana opiskeluaan parantanut koulu-
lainen saanut palkinnon uurastuksestaan.

Tänä keväänä Lions-klubit tempaisevat jälleen: 
19. Ruoholahden Kalaasit järjestetään Ruoholah-
den torilla lauantaina 18.5. kello 11-15. Klubit 
toivovat, että mahdollisimman moni ruoholahte-
lainen olisi mukana luomassa yhteisöllisyyttä Jät-
käsaaren myötä kasvavaan Ruoholahteen. Klubi 
on myös valmis ottamaan uusia jäseniä mukaan 
toimintaansa. Toiminnasta kannattaa tulla kysele-
mään Ruoholahden Kalaaseihin. 

TERVETULOA! 
Lions Club Ruoholahden puolesta 

Marsa Bäck

Lions-toimintaa 
Ruoholahdessa 18 vuotta

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Huhtikuu on lähtenyt mukavasti käyn-
tiin pe 5.4. järjestetyllä Ruuti -diskol-
la. Disko oli tarkoitettu kaikille yläas-
te-ikäisille nuorille eteläiseltä alueelta. 

Ruuti on 13-20 -vuotiaille nuorille tarkoitettu vai-
kuttamiskanava, jonka kautta voi kertoa omia aja-
tuksiaan ja ideoitaan. Ruudilla on kahdenkymme-
nen nuoren ydinryhmä, joka valitaan vuosittain. 
Ydinryhmä toimii linkkinä helsinkiläisten nuorten 
ja päättäjien välillä. Ruuti.netistä voi löytää mie-
lenkiintoista lisätietoa aiheeseen liittyen. 

Tiistaina 30.4. järjestämme nuorisotalollamme yh-
teistyössä Pioneerijärjestön kanssa yhteisen vappu-
diskon. Disko on suunnattu kaikille 9-12 -vuotiaille 

varhaisnuorille. Vietämme hauskan päivän yhdessä 
erilaisten pelien, kilpailujen ja herkkujen äärellä.  
Keskiviikkona 1.5. talomme on suljettu.  Avaam-
me ovemme normaalisti jälleen torstaina 2.5. 
Myös perjantaina 17.5. talomme on suljettu hen-
kilökunnan suunnittelupäivän vuoksi. 

Lauantaina 27.4. järjestämme retken 13-17 -vuo-
tiaille tytöille vesipuisto Serenaan. Illan suussa 
talollamme pauhaa jälleen kerran legendaarinen 
Ruohis Rock all day. 

Henkilökunnan puolesta

Eve

Keväiset terveiset Ruoholahdesta!

Tulevia tapahtumia:
• ke 1.5.  talomme on suljettu
• to 9.5.  talomme on suljettu varhaisnuorilta. Järjestämme yönutan 13-17 -vuotiaille tytöille. 
• la 11.5. talomme on auki klo 16.00-22.45
• pe 17.5.  talomme on suljettu toiminnalta suunnittelupäivän vuoksi
• la 25.5.  kevään päätöstapahtuma yhteisen grillauksen merkeissä klo 16.00-19.00 nuorisotalon 
 jäsenkortin omaaville (muistathan ottaa omasi mukaan!)
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Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Tämän ilmestyessä jäät ovat varmaan lo-
pullisesti lähteneet kanavasta ja kadut vä-
hitellen vapautettu talven hiekoista. Ke-
vät etenee! Meillä seurakunnassa eletään 

uuden elämän ja ilon aikaa näin pääsiäisen jälkei-
sessä ajanjaksossa Kristuksen ylösnousemuksesta 
riemuiten. Kristus on totisesti ylösnoussut ja elää 
keskellämme toivoa tuoden!

Lauantaina 13.4 kappelilla ollut kirppistapahtu-
ma kokosi sateisesta säästä huolimatta mukavas-
ti väkeä tekemään löytöjä myyntipöydistä ja vaih-
tamaan ajatuksia keittolounaan äärellä. On ilo 
yhdessä toisten kanssa toteuttaa ja tehdä hyvää. 
Arpajaisten ja myyntipöytävuokrien tuotto tänä 
keväänä lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykselle. Sa-
moin olemme kevään ajan keränneet diakoniakah-
vilan kahvirahan yhteysvastuukeräykseen.

Yhteisvastuukeräyksen tämän vuoden teema on 
yksinäiset vanhukset niin kotimaassa kuin tämän 
vuoden ulkomaan kohteessa Kambodžassa. Yli 300 
000 suomalaisvanhusta kokee itsensä yksinäisek-
si, syrjäytyneiden vanhusten todellista määrää ei tie-
dä kukaan. Moni jää vangiksi omaan kotiinsa, kun 
liikuntakyky heikkenee ja ulos ei enää pääse ilman 
apua. Joka toinen päivä yli 65-vuotias suomalainen 
päättää elämänsä oman käden kautta. Kambodžassa 
taas ei ole eläkejärjestelmää, eikä vanhusten tuki-
palveluja. Selviytyäkseen vanhukset siellä joutu-
vat työskentelemään elämänsä viime metreille. Mo-
ni huolehtii yksin myös lastenlapsistaan. Lisätietoa 
tämän vuoden aiheesta löydät nettisivuilta www.
yhteisvastuu.fi joista löydät myös lisätietoa siitä 
kuinka voit halutessasi osallistua keräykseen.

Kevään valossa ja ilossa  
 
Seurakuntana haluamme olla yhteisö johon olet 
tervetullut kokoontumaan yhteen toisten kanssa. 
Jätkäsaareen muuttaneitakin on jo löytänyt tien-
sä toiminnan pariin.  Näissä Ruoholahden tilois-
sa toimimmekin kunnes Jätkäsaareen rakentuvat 
uudet seurakunnan toimitilat muutaman vuoden 
päästä.

Tämä yhteisöllisyys jota toimintamme tarjoaa, on 
mahdollisuus aikana jolloin niin moni kokee yksi-
näisyyttä ja erillään oloa. Siksi rohkaisen, älä jää 
yksin vaikeuksien, alakulon, surun ja ahdistuksen 
aikana. Hyvänä päivänä yksin pärjääminen tun-
tuukin monesti mahdolliselta mutta vaikean päi-
vän koittaessa omassa olossa voikin olla kestä-
mistä. Seurakunta ja Kristus keskellämme toivoa 
luomassa kuitenkin pysyy ja kestää, vaikka oloti-
lamme ja olosuhteet ympärillämme vaihtelisivat.
 
Olkoon arjessasi ja juhlahetkissäsi läsnä Kaikki-
valtiaan Jumalamme armo, hyvyys ja läsnäolo. 
Siunatkoon ja kannatelkoon sinua Kristus, kun 
omat voimasi uupuvat ja lahjoittakoon Pyhä Hen-
ki Sinulle ilon ja toivon.  

Leena Engström
Diakoni

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta/
Ruoholahden alue

Ps. Sisustuksemme uudistuu hieman huhti-touko-
kuun aikana. Voit poiketa vilkaisemassa sitä toi-
mintaan osallistuessasi.
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Jätkäsaari rakentuu kovaa vauhtia osaksi kanta-
kaupunkia. Alueelle on tähän mennessä muutta-
nut noin 1000 asukasta, ja tämän vuoden lopus-
sa asukkaita on yli 2500. Viiden vuoden päästä 
asukkaita on jo noin 8500. Jätkäsaaren toiminto-
jen kehittyessä ja alueen asukasmäärän kasvaes-
sa kaupallisten palveluiden kysyntä Jätkäsaaressa 
kasvaa.

Vilkkaan matkustajasataman, Länsiterminaalin, ja 
sen vieressä sijaitsevan Verkkokauppa.comin an-
siosta Jätkäsaaressa vierailee jo nyt parhaimmil-
laan yli 20 000 matkailijaa tai asiakasta päivittäin. 
Muita kaupallisia palveluita alueella tarjoavat 
mm. päivittäistavarakauppa, kuntosali sekä muu-
tama kahvila. Lisäksi Jätkäsaaressa sijaitsee ter-

veyspalveluiden keskittymä, jossa toimii yksityi-
nen sairaala. Makasiinirakennuksissa sijaitsevat 
galleriat ja työtilat sekä Huutokonttorissa sijaitse-
va Jätkäsaaren infokeskus täydentävät palvelutar-
jontaa. Tulevaisuudessa palvelutarjonta monipuo-
listuu entisestään.

Kaupallisia palveluita asuin-
rakennusten kivijalkoihin 
ja keskuskortteliin
Jätkäsaareen on suunniteltu runsaasti erikokoi-
sia kadunvarsiliiketiloja asuinrakennusten pohja-
kerroksiin. Liiketilat sijoittuvat raitiotieyhteyksi en 
läheisyyteen, erityisesti alueen pääkaduille Välime-
renkadulle ja Tyynenmerenkadulle. Lisäksi liiketi-
loja rakennetaan kävelykatujen, Jätkäsaarenkujan 
ja Hietasaarenkujan, varrella sijaitsevien aukioiden 
nurkkiin. Monet näistä tiloista soveltuvat liiketila-
käytön ohella myös toimistokäyttöön, näyttelytiloik-
si tai ravintoloiksi. Kaupallisia palveluita tulee myös 
Jätkäsaaren keskuskortteliin ja Bunkkeriin. Kes-
kuskortteli rakennetaan nykyisen raitiolinjan nro 8 
kääntöpaikan kohdalle vuosikymmenen vaihteessa.

Jätkäsaareen tulee todennäköisesti kaikkiaan noin 
kuusi päivittäistavarakauppaa helposti saavutettaviin 
paikkoihin raitiovaunupysäkkien läheisyyteen. Hy-
viä merellisiä ravintoloiden ja kahviloiden paikkoja 
ovat mm. Sonckin makasiinirakennusten alakerrat, 
Saukontori keskuskorttelin yhteydessä, ja tieten-
kin kehittyvä satama-alue.

Jätkäsaaren kaupalliset 
palvelut kehittyvät

Jätkäsaaren katujen varsille on suunniteltu runsaasti tiloja kaupallisille palveluille.

Helsingin Rautatieasema

Ruoholahden metroasema

Hietalahden tori

Länsisataman terminaali

YRITTÄJÄ!
Etsitkö sopivaa toimitilaa?
Jätkäsaaren liiketilat löytyvät osoitteesta
http://jatkasaarenliiketilat.hel.fi

Jätkäsaaren liiketilat kartalla -sivusto esittelee kootusti Jätkäsaaren tu-
levia ja olemassa olevia kadunvarsiliiketiloja. Useat tilat soveltuvat lii-
ketilakäytön ohella myös esimerkiksi asiakaspalvelu- tai toimistotiloiksi.

Jätkäsaaresta rakennetaan uusi Helsingin kantakaupungin osa sujuvien 
yhteyksien päähän. Jo nyt alueella vierailee päivittäin parhaimmillaan 
yli 20 000 matkailijaa tai asiakasta käyttäen alueen palveluita.

Jätkäsaaren infokeskuksesta Huutokonttorista (Tyynenmerenkatu 1) 
löydät alueen suunnittelusta ja toteuttamisesta kertovan näyttelyn sekä 
mm. pienoismalleja. Jätkäsaareen pääset ratikoilla 6/6T, 8 ja 9. Katso li-
säinfoa myös osoitteesta www.jatkasaari.info.

Kaupallisten palvelujen 
kysyntä ja liiketilojen 
tarjonta Jätkäsaaressa 
kasvavat. Jätkäsaaren 

liiketilat kartalla -nettisivusto 
auttaa yrittäjiä löytämään 
sopivan liiketilan alueelta.

Jätkäsaari helmikuussa 2013, Suomen Ilmakuva Oy.
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Jätkäsaaren liiketilat kartalla -nettisivusto 
esittelee havainnekuvapohjalla alueen 
liiketilat yksityiskohtaisine tietoineen. 
Sivuston tekninen toteutus: 3D Render.

 Visualisointi Hietasaarenkujalta, 
3D Render.

H
elsingin kaupunki esittäytyi Euroo-
pan ehkä merkittävimmässä kiinteis-
tö- ja sijoitustapahtumassa maalis-
kuussa. MIPIM –messut kokosivat 
yhteen yli 20 000 osanottajaa, yli      

4 200 näytteilleasettajaa ja yli 80 maata. He edus-
tavat koko kiinteistökenttää; toimisto- ja asuinra-
kentamista, teollisuutta, kauppaa, terveydenhuol-
toa, urheilua ja logistiikkaa.

Helsingin esittelykohteet olivat Länsisataman li-
säksi Pasila, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja 
Keskustan elävöittäminen.

Pienoismalli – johon nyt voi tutustua Huutokont-
torilla – toimi mainiona sisäänheittäjänä Helsin-
ki – Suomen osastolle. Moni Helsingissä aiemmin 
käynyt etsi mallista tuttuja paikkoja: tuossahan on 
Kauppatori, tuossa Stockmann… Myös noin kau-
pungin asiantuntijat pääsivät luontevasti esittelyn 
alkuun. 

Jätkäsaari merellisyydessään ja kantakaupunkiin 
niin joustavasti liittyvänä näytti kiinnostavan eri-
tyisesti. 

Osastolla järjestettiin monenlaista ohjelmaa. Alu-
eista olivat kertomassa mm. apulaiskaupunginjoh-
taja Hannu Penttilä, kiinteistöviraston päällikkö 
Jaakko Stauffer, Jätkäsaaren kaavoituksesta vas-
taava kaupunkisuunnitteluviraston projektipääl-
likkö Matti Kaijansinkko ja rakentamis- ja to-
teuttamistyössä mukana oleva projekti-insinööri 
Laura Schrey.

Helsinki – Finland -standiä isännöivät Helsingin 
johdolla myös Espoon, Lahden, Tampereen, Tu-
run, Kotkan ja Porin kaupungit. Yrityksiä on mu-
kana yhdeksän: NCC, SRV, Skanska, Stora Enso, 
Hartela, Senaattikiinteistöt, Porin Puuvilla, North 
Crown ja Invest in Finland. Myös Koneen hissi-
teknologia esittäytyi.

Sirkka Mäkeläinen

Projektipäällikkö Matti Kaijansinkko kertoo puurakentamisesta ja sitä Jätkäsaa-
ressa edustavasta maailmanluokan urbaanista Wood City –hankkesta.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä keskustelemassa Berliinin, Tallinnan ja Varsovan 
kaupunkisuunnittelusta vastaavien kanssa kestävästä kehityksestä, korkeasta rakentamisesta
 ja asuntojen hinnoista.

Jätkäsaari kiinnostaa 

kansainvälisesti

Miten palvelut katujen 
varsille syntyvät?

Tavoitteena on, että Jätkäsaaresta tulee elävä kau-
punginosa, jossa on hyvät julkiset ja yksityiset 
palvelut sekä monipuolinen tilatarjonta yritystoi-
minnalle.

Kaupunginosan kaupallisten palveluiden synty läh-
tee kaavoitusta tukevista selvityksistä. Kaupunki on 
teettänyt asiantuntijoilla selvityksiä siitä, kuinka pal-
jon liiketiloja Jätkäsaareen tulisi suunnitella ja min-
ne niiden tulisi sijoittua. 

Rakennusten pohjakerroksiin toteutettavat liiketilat 
merkitään asemakaavaan. Asuinrakennuksen raken-
nuttaja toteut taa asemakaavan mukaan tietyn mää-
rän liiketilaa pohjakerroksiin. Kaupunki suosittelee 
rakennuttajia suunnittelemaan liiketilat mahdolli-
simman muunneltaviksi niin, että tila voi olla use-
an eri toiminnon käytössä elinkaarensa aikana.

Yrityksen sijoittuminen liiketilaan on yrityksen ja 
tilan omistajan, useimmiten asunto-osakeyhtiön, 
välinen asia. Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa 
kaupungin asuntotuotantotoimiston Att:n raken-
nuttamissa vuokrakohteissa sijaitsevat liiketilat.

Nykyisin yritykset pääsääntöisesti vuokraavat toi-
mitilansa. Jos liiketilaan vuokralle tuleva yritys 
on rakennuttajan tiedossa jo rakennuksen suunnit-
teluvaiheessa, voidaan tulevan vuokralaisen toi-
veet ottaa tilasuunnittelussa paremmin huomioon.

Kaupungin ylläpitämä nettisivusto 
auttaa liiketilan vuokraajan ja 
yritysten kohtaamista

Helsingin kaupunki on tuottanut palvelun, jon-
ka tarkoituksena on edesauttaa Jätkäsaaren ja ti-
loja etsivien yritysten kohtaamista. ”Jätkäsaaren 
liiketilat kartalla” -nettisivusto esittelee kootusti 
Jätkäsaareen rakennettavia ja olemassa olevia ka-
dunvarsiliiketiloja. Sivustolla esitetään karttapoh-
jalla kunkin liiketilan sijainti ja tärkeimmät tie-
dot tilasta, kuten tilan koko ja tilan vuokrauksesta 
vastaava yhteyshenkilö.

Sivustoa ylläpitää Helsingin kaupungin talous- 
ja suunnittelukeskus. Liiketiloja vuokraaville ja 
markkinoiville tahoille tietojen lisääminen sivus-
tolle on maksutonta.

http://jatkasaarenliiketilat.hel.fi

Laura Schrey
projekti-insinööri

talous- ja suunnittelukeskus, 
Länsisataman aluerakentamisprojekti

Pasi Tuuri
Lukijan kuva

Crusellin silta huhtikuisessa “taivaan iltavalaistuksessa”.
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Nyt m
yös Verkko-

kaupan katutasossa, 

Tyynenmerenkatu 11

020 796 978135

MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

Ajokortti kesäksi!
B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut
      - laskut joustavasti 5 erässä

Opetuslupalaiset: äiti/iskä + oppilas 520 e 
      - ota yhteyttä/varaa aika tunteihin

Courses available also in English, ask for more.

09 659 771

! !

! !

Entinen Merenkulkulaitoksen talo 
osoitteessa Porkkalankatu 5 on saa-
nut uudet vuokralaiset. Taloon muut-
tivat Accenture, Cargotec ja Meritaito. 
Samalla entisiin työpaikkaravintolan 

tiloihin avattiin kaikille avoin ravintola Dylan 
Milk. Ravintola näkyy huonosti Porkkalankadul-
le. Sisäänkäynti on kiinteistön tuloaulan kautta, 
mutta nämä hidasteet kannattaa sivuuttaa. Sisäl-
tä löytyy todella pirteä ja iloinen ravintolauutuus.

Ravintolapäällikkö Minna Lappeteläinen kertoo, 
että suunnitelmissa on parantaa näkyvyyttä, mut-
ta prosessi vienee vielä aikaa. Nyt toivomme, että 
iloinen hulluttelumme huomataan ja tulemme tun-
netuiksi tarjoamastamme elämyksistä sekä koko-
naan remontoidusta, tilavasta ja valoisasta ravin-
tolatilastamme.

- Olemme ensisijaisesti lounasravintola. Oman 
kiinteistön yritysten henkilökunnat ovat tärkeä 
asiakkaamme. Hoidamme myös kokous-  ja kou-
lutustilojen tarjoilun. Eikä vain omassa kiinteis-
tössämme. Lähistön yritykset ovat naapureistakin 
jo osanneet kääntyä puoleemme.

Sunnuntai-
brunssi 
palasi 

Ruoho-
lahteen

- Mutta olemme kaikille avoinna oleva ravintola. 
Kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan erilaista lä-
hestymistapaamme arkeen.

Luovuus ja iloinen asenne  
ovat keittiömme vahvuuksia

- Kannustan keittiötämme kokeilemaan uutta. To-
ki tarjoamme perinteisiäkin ruokalajeja, mutta py-
rimme aina lisäämään niihin jotakin toisenlaista. 
Erilaisuus voi perustua maustamiseen tai esimerkik-
si raaka-aineiden erilaiseen yhdistämiseen. Keit tiöllä 
on vapaat kädet olla luova, kunhan tuloksesta tulee 
hyvä ja asiakkaat hyväksyvät sen. Lounaat ovat 
muualla usein kovin tylsiä ja samanlaisia. Me py-
rimme erottumaan. Se virkistää asiakkaidemme-
kin mieliä. 

- Toki meillä voi olla torstaina tarjolla hernekeit-
toa, mutta se ei tarkoita, että sitä on joka torstai. 
Lounaspöytämme on kuuluisa valtavasta salaatti-
valikoimastamme. Joka päivä noutopöydässä on 
parisenkymmentä erilaista salaattia. Ja meillä on 
kaiken luovuuden keskellä kivaa töissä, Minna 
vahvistaa. Iloisuus näkyy asiakkaisiin.

Sunnuntaisin kohtuuhintainen brunssi
Minna sanoo, että arkena ihmiset lounaalle tulles-
saan ovat kiireisen oloisia. Työpaineet tulevat mu-
kaan lounaalle ja vaikka ravintola tekee parhaansa 
stressiä helpottaakseen, on lounas usein nopeasti 
syöty ja päivä jatkuu työpisteessä. 

- Sunnuntait ovat ihmisten omaa aikaa. Sunnun-
taisin tarjoamme brunssia vanhan ajan laiva-aami-
aisen malliin. Brunssille tullaan ajan kanssa ja ko-
ko perheen voimalla. Tarjoilusta nautitaan hitaasti 
ja maistellen. 

Usein ruokailun kruunaa kuohuviini. Brunssi on 
iloista yhdessä olemisen aikaa. Henkilökuntakin 
nauttii, kun asiakkaat viihtyvät. Brunssilla on tar-
jolla perinteisiä aamiaisherkkuja mysleistä leikke-
leisiin ja karjalanpiirakoista lihapulliin. 

- Osa seisovaa pöytää on salaattivalikoimamme, 
joka sunnuntaisin ei ihan yhtä laaja kuin arkilou-

nailla, mutta useita salaattivaihtoehtoja on tarjolla 
pyhänäkin. Jälkiruoka voi olla vaahtokarkkeja tai 
suklaapalleroita, jotakin syntisen hyvää ja epäter-
veellistä. Kokonaisuus tasoittaa. Sunnuntaibruns-
siin kuuluu myös kuohuviini. Meillä talon kuoha-
ri tulee Espanjasta.

Brunssille koko perheen kanssa
- Koko perhe on tervetullut brunssille. Meillä on 
tilaa. Lastenvaunut mahtuvat pöytien viereen ja 
pöydät ovat helposti muuteltavissa niin, että iso-
vanhemmatkin ovat tervetulleita joukkoon. Per-
heen pienimmille on oma puuhanurkkaus, jossa 
aika saattaa kulua paremmin kuin aikuisten kans-
sa pöydän ääressä. 

Sunnuntaille on hyvä varata pöytä etukäteen. Sen 
voi tehdä joko paikan päälle poikkeamalla tai ne-
tin kautta osoitteessa www.dylan.fi. 

- Vappuna ja Äitienpäivänä meillä on kaksi katta-
usta. Tervetuloa, sanoo Minna Lappeteläinen.

Minna Lappeteläinen kollegoineen 
viihtyvät luovassa ravintolassaan.

Hedelmät keventävät.

Brunssin kruunaa kuohuviini. Monipuolinen salaattivalikoima kuuluu 
myös sunnuntain antiin.
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Salmisaaren voimalaitoksilla 
valmistellaan ensi vuotta, 
jolloin tapahtuu paljon. 
Uusiutuvan energian lisäämi-

seksi, päästöjen vähentämiseksi ja 
energiatehokkuuden parantamiseksi 
toteutetaan mittavia hankkeita.

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon ansi-
osta Salmisaaren voimalaitos on jo hyötysuhteel-
taan, eli energiatehokkuudeltaan, maailman par-
haita voimalaitoksia.

Aina, kun tehdään sähköä, syntyy myös lämpöä, 
joka muualla maailmassa ajetaan vesistöön tai 
lauhdutetaan ilmaan, eli toisin sanoen heitetään 
harakoille. Helsingin Energian voimalaitoksissa 
kyseinen lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon 
kotien ja käyttöveden lämmitykseen. 

Useiden Euroopassa olevien lauhdelaitosten (voi-
malaitosten, jotka eivät valmista kaukolämpöä) 
hyötysuhde on vain 40 prosentin luokkaa, kun 
taas Helsingin Energian voimalaitosten hyötysuh-
de on yhteistuotannon ansiosta yli 90 prosenttia. 
Sähkön-, lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotan-
nosta voimme helsinkiläisinä olla erityisen ylpei-
tä.

Biopoltto alkaa ensi vuonna
Helsingin Energian Kehitysohjelma kohti hii-
lineutraalia tulevaisuutta tavoittelee uusiutu-
van energian lisäämistä ja päästöjen vähentämis-
tä. Kehitysohjelman tavoitteena on nostaa sähkön 
ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvi-
en energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä. Samalla energiantuotannon kas-
vihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia. 

Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, raken-
netaanko Vuosaareen uusi voimalaitos vai mo-
dernisoidaanko vanhoja. Jotta valtuutetut voisivat 
tehdä päätöksen parhailla mahdollisilla tiedoil-
la, Helsingin Energia tekee parhaillaan selvityk-
siä kehitysohjelman eri vaihtoehtojen toteuttamis-
mahdollisuuksista.

Viime syksynä aloitettiin puupellettien koepoltto 
Hanasaaren voimalaitoksessa. Koepoltot jatkuvat 
parhaillaan.

Jatkuvakestoinen pellettien käyttö alkaa Salmi-
saaren ja Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksilla en-
si vuonna. Tavoitteena on, että biomassasta saa-
daan 5-10 prosenttia energiasta. Vuonna 2015 
kaupunginvaltuusto päättää, nostetaanko osuutta 
edelleen 40 prosenttiin.

Vaihtoehto pelletin polton lisäämiselle on raken-
taa uusi monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen. 
Uuden voimalaitoksen pääasiallinen polttoaine 
olisi hake. Tarkoituksena on, että vuonna 2015 
voimalaitosinvestointien tarpeellisuus ja aikataulu 
voidaan arvioida mahdollisimman hyvin. 

Päästöt yhä pienemmiksi
Vuonna 2016 voimaan tuleva EU:n teollisuus-
päästödirektiivi (IED) kiristää voimalaitosten rik-
ki-, typpi- ja pienhiukkaspäästörajoja huomatta-
vasti – Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitosten 

Salmisaari katsoo tulevaisuuteen 
kestävän kehityksen silmin

JuHani EskElinEn

päästörajat puolittuvat. Helsingin Energia tekee 
parhaillaan voimalaitoksille muutoksia, joilla 
päästörajat alitetaan.

- Tällä hetkellä teollisuuspäästödirektiivi työl-

listää meitä isoista projekteista eniten. Uusimme 
polttimet tai hankimme katalysaattorin, jotta pää-
semme vaadittuihin typenoksidirajoihin vuoteen 
2016 mennessä, voimalaitospäällikkö Jyrki Itko-
nen kertoo.

Viime vuonna Salmisaari B -voimalaitoksessa uusit-
tiin höyryturbiini, generaattori ja osa sähköistykses-
tä. Vuonna 2014 uudistetaan mm. Salmisaari B:n 
pääautomaatiojärjestelmät ja pienjännitesähköis-
tystä. Projektit tukevat toisiaan.

- Automaatiouudistuksella pystymme nostamaan 
automaatioastetta. Pellettijärjestelmän hankinta teh-
dään samana vuonna, ja saamme yhdistettyä uu-
den automaation siihen, prosessi-insinööri Anton 
Laari kertoo.

- Nämä projektit tietävät runsain mitoin suunnit-
telua, erilaisia riskiarvioita, käyttöön ja kunnos-
sapitoon liittyvää koulutusta jne. Kiireitä siis lä-
hivuosiksi riittää sen ohella, että keskitymme 
perustyöhön, eli voimalaitosten pitämiseen tuo-
tannossa, Jyrki Itkonen toteaa.

Energiatehokkuus huipussaan
Yhteistuotannon ansiosta Helsingissä tehdään jo 
paikallisesti ekotehokasta energiaa. Tavoitteena 
Salmisaaressa on kuitenkin puristaa kaikki mah-
dollinen energiatehokkuus myös tuotantopäästä 
irti. 

- On itsestäänselvyys, että jos kuluttajapääs-
sä kannustetaan säästämään energiaa, on meidän 
tuotantopuolella oltava enemmän kuin ajan tasalla 
prosessin energiatehokkuuden suhteen.

Uskon, että Salmisaari on suunnannäyttäjä tässä-
kin, sanoo projekti-insinööri Henrietta Lahti.

Salmisaaren voimalaitosten voima-
laitospäällikkö Jyrki Itkonen.

lauri Eriksson

Prosessi-insinööri Anton Laari Salmi-
saari B -voimalaitoksen turbiinihallissa. 

lauri Eriksson

Salmisaaren voimalaitokset.
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Apteekit
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1  09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki,   
   Kauppakeskus, Itämerenkatu 21  09 685 9410
Autokoulut
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13  09 659 771
Autopesulat
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin   
 parkkihalli -2.krs  045 267 3979
Autorengasliikkeet
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli,   
   Hernematalankatu 3  040 705 3200
Elintarvikeliikkeet
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23 010 766 9940
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23  01503 82800
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14  09 7268 1210
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,  020 734 5640
• 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
Hyvinvointihoidot
• Suolahuone Suolahippu, Lönnrotinkatu 42 050 544 6972
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2  020 715 000
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
Kauneushoitolat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2801

Tue oman alueesi yrittäjää! Ruoholahden palveluhakemisto
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy,   
  Messitytönkatu 10  050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV,   
   Itämerenkatu 21 010 255 6033
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
Kukkakaupat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2791
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1  09 4763 8300
Kuntosalit
• Motivus kuntokeskus,   
  Kauppakeskus 4. krs., Itämerenkatu 21 09 4153 3530
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
• 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
Pankkipalvelut
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C    0200 3000
Parturit - kampaamot
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 09 694 5418
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi  09 685 6510

Pysäköintipaikat     
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
 www.ruoholahdenpysakointi.fi 010 228 6016
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
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1 09 694 0078
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5 www.dylan.fi
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15 020 770 2235
• Lauantai, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• 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 Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2   010 773 2000
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3   09 310 1621
Tilitoimistot  
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Urheilutarvikkeet
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 271 7800 (maks)

Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että 
numeroon soittaminen on maksullista.

Tue oman alueesi yrittäjää!

laina, peruskorjauslaina ja AsuntoJousto. Asia kas 
voi saada peruskorjaukseen tavallisen asuntolainan, 
joka räätälöidään hänelle sopivaksi. Asuntolainaan 
on mahdollista saada lyhennysvapaita ajanjaksoja 
lainan alkuun tai kesken laina-ajan. 

Nordeassa asuntolainoihin on mahdollista liittää 
maksuton lisäominaisuus, LyhennysJousto, jonka 
avulla asiakas voi lyhentää lainaansa enemmän tai 
vähemmän kuukausittain sovitun rajan puitteissa 
verkkopankin kautta.

- Peruskorjauslaina on vaihtoehto, jossa laina 
maksetaan kerralla takaisin. Laina-aika voi olla 
5 tai 10 vuotta ja sitä voidaan tarvittaessa piden-
tää. Peruskorjauslaina voi olla hyvä ratkaisu esi-
merkiksi iäkkäälle asiakkaalle, joka on muuta-
man vuoden kuluessa aikeissa myydä asuntonsa 
ja muuttaa esimerkiksi pienempään asuntoon tai 
palvelutaloon, Heli Lahtinen kertoo.

Hänen mukaansa jo olemassa olevan asuntovaral-
lisuuden hyödyntäminen on hyvin suosittu  vaih-
toehto. Tämä onnistuu Nordean AsuntoJouston 
avulla. Asunnonomistaja saa asuntoaan vastaan 
lainan, joka siirretään AsuntoJousto-tilille. Pank-

Taloyhtiölaina vai henkilökohtainen laina pankista?

Vaikka Ruoholahden kiinteistökan-
ta on vielä aika nuorta, voi erilaisten 
korjausten tarve syntyä yllättäenkin. 
Asunto-osakeyhtiö hakee taloyhtiö-
lainaa, kun esimerkiksi putkire-

montti on ajankohtainen. Varsinaisiin putkistore-
montteihin on uudella alueella vielä aikaa, mutta 
jo Lauttasaaressa ja Ruoholahden vanhassa osas-
sa nekin alkavat olla ajankohtaisia. Kun remontti 
valmistuu, jää osakkaan harkittavaksi, maksaako 
osuuttaan taloyhtiölainana vastikkeen ohessa vai 
vaihtaako osuutensa henkilökohtaiseksi lainaksi.

Perinteinen vaihtoehto taloyhtiön perussanee-
rauksissa on taloyhtiön ottama laina, jonka osa-
kas maksaa taloyhtiölle rahoitusvastikkeena. 
Rahoitusvastikkeen sisältämät korot eivät ole 
verovähennyskelpoisia. Osakas voi myös ottaa 
henkilö kohtaisen remonttilainan ja maksaa kerralla 
osuu tensa taloyhtiölle sekä rahoittaa omat peruspa-
rannukset asuntoon. 

- Kokemuksemme mukaan oma laina on tänä päi-
vänä suositumpi, Nordean Lauttasaaren konttorin 
pankinjohtajat Minna Åkerholm ja Heli Lahti-
nen arvioivat.

Yksi syy tähän on varmasti se, että asunto- tai pe-
ruskorjauslainan korot ovat verovähennyskelpoi-
sia päinvastoin kuin yhtiölainojen korot.

- Henkilökohtaisen lainan etuna on myös se, et-
tä lainan ehdot ja maksuohjelma räätälöidään jo-
kaiselle henkilökohtaisesti. Maksuehdot sovitaan 
asiakkaan tarpeiden mukaan ja laina-aika on jous-
tava. Taloyhtiölainan ehdothan ovat kaikille osak-
kaille samat, Minna Åkerholm toteaa.

- Jos asiakas ottaa henkilökohtaisen lainan re-
monttia varten, hän voi yhdistää asunnon muutkin 
remonttitarpeet samaan lainaan, hän jatkaa.

Remontin rahoittamisen vaihtoehdot
Henkilökohtaisen lainan vaihtoehtoja ovat räätä löity 

ki maksaa tilille yhtä suurta talletuskorkoa kuin 
AsuntoJouston ottaja maksaa asuntolainastaan.

- Rahoja on helppo hyödyntää, sillä tili toimii 
kuin käyttötili: siltä voi nostaa rahaa korteilla ja 
sinne voi tallettaa rahaa ja ohjata esimerkiksi pal-
kan tai eläkkeen.
- Esimerkiksi eläkeläisen rahoitustilanne helpot-
tuu sillä, että lainanottaja maksaa laina-ajalta vain 
korot. Hän ei lyhennä lainaa, vaan maksaa pää-
oman takaisin pankille 10 vuoden kuluttua tai so-
pii uuden maksusuunnitelman.

Takaisinmaksua voi lykätä niinkin pitkälle, että 
lainan pääoma maksetaan vasta kuolinpesän va-
roista. Perusparannuksissa, kuten putkiremonteis-
sa, lainan korko on verovähennyskelpoista.

Taustatietoa:
- Seuraavien vuosikymmenten aikana 
  putkiremontti koskettaa yli sataatuhatta 
  30-60-vuotiasta kerrostaloasuntoa.
- Putkiremontti maksaa arviolta 500 euroa per 
  neliö. Viimevuotisen isännöitsijäliiton putki-
  remonttitutkimuksen mukaan pääkaupunki-
  seudulla perinteisillä menetelmillä toteutettu 
  putkiremontti maksaa 672 euroa – muualla 
  maassa 412 euroa.
- Putkistosaneeraukset ovat miljardibisnestä. 
  Vuonna 2010 niiden arvo oli 4 miljardia ja 
  vuonna 2020 jo 6,5 miljardia euroa. 
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Ruoholahdessa tapahtuu

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Suolahuone

Lönnrotinkatu 42, Helsinki

Energisoiva SHIATSU-hieronta ja REIKI-hoito   

  - Minna Suoknuuti  050 354 2397

SUOLAHUONEHOITO: karaisua hengitysteille flunssia vastaan

KALAPEDIKYYRI: hauska jalkahoito kalojen suorittamana  

       - Minna Nyman 050 544 6972
www.suolahippu.fi

Su 5.5. klo 15.00 Konservatoriosta maailmal-
le. Konservatorion entiset oppilaat Hanna Ranta-
la, sopraano, Olavi Suominen, tenori, Liisa Pimiä, 
piano konsertoivat yllätysohjelmalla. 10/5 €. Kon-
serttisali.  
Ti 7.5. klo 18.00 Sana maistuu. Konservatorion 
ja Metropolian opiskelijat esittävät runoja ja teks-
tejä musiikilla maustettuna. Ohjaus Eilakaija Sip-
po. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
Ti 7.5. klo 19.00 Iloa laulusta. Anitta Rannan 
oppilaat. Luokka 130. Vapaa pääsy.
Pe 10.5. klo 19.00 Gian Carlo Menotti: The Te-
lephone. Menottin tunnettu pienoisooppera kon-
servatorion laulajien esittämänä. Niina Laitinen, 
sopraano, Jussi Vänttinen, baritoni, Ilona Lam-
berg, piano, Tuukka Törneblom, valot. Konsertti-
sali. Vapaa pääsy.
Su 12.5. klo 15.00 Laulu äidille. Ritva Laamasen 
oppilaat esittävät rakastettuja laulumusiikin klas-
sikoita Sinebrychoffin taidemuseon empiresalissa, 
Bulevardi 40. Museon pääsymaksulla näyttelyyn 
ja konserttiin. 10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Ma 13.5. klo 18.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden ja 
opiskelijoiden esityksiä. Kamarimusiikkisali. Va-
paa pääsy.
Ma 13.5. klo 19.00 Oopperamusiikin helmiä. 
Avoin oopperaluokka esittää kohtauksia tunne-
tuista oopperoista. Ohjaus Juulia Tapola, korrepe-
titio Ilona Lamberg. Konserttisali. Vapaa pääsy.
Ti 14.5. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. Hanna-
Leena Haapamäen oppilaat. Kamarimusiikkisali. 
Vapaa pääsy.
Ke 15.5. klo 18.00 Kiri-kiri - vauhdikas mu-
siikkinäytelmä jänisten ja kilpikonnien suures-
ta kaalikilpailusta. Musiikki Ilkka Kuusisto, teksti 
Robert Alftan, ohjaus Juulia Tapola ja Anna Nora. 
Helsingin Konservatorion Tähtisumu- ja Galante-
kuoro, joht. Anna Nora. Kannelmäen seurakunnan 
lapsikuoro Kannelkellot, joht. Sirkku Rantamä-
ki. Helsingin Konservatorion soitinyhtye. Tuotan-

to KLAPS Klassista lapsille ry ja Helsingin Kon-
servatorio. Kanneltalo, Klaneettitie 1, Helsinki. 5 
€, kanneltalo.lipunmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu.
To 16.5. klo 9.30 ja 10.15 Vapaapääsylliset kou-
lulaisesitykset, pakolliset paikkavarukset kannel-
talo.lipunmyynti@hel.fi  
To 16.5. klo 18.00 Konservatorion opiskelijat 
esiintyvät Karl Fazer Caféssa. Kluuvikatu 3, 
Va paa pääsy.
To 16.5. klo 18.00 Kahvikonsertti. Valmennus-
oppilaat esiintyvät konservatorion kahvilassa. 
Kahvilatuotteita tarjoushintaan. Vapaa pääsy.
To 16.5. klo 19.00 Liederkreisit 3. Helsingin 
Konservatorion laulunopiskelijat ja pianistit esit-
tävät liedtaiteen klassikoita. Konserttisali. Vapaa 
pääsy.
Pe 17.5. klo 19.00 Laulajien kevätkonsertti. Rit-
va Laamasen oppilaiden kevätlaulujen kavalkadi. 
Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
La 18.5. klo 12.00 Pianistien matinea. Anna Linja-
man, Anna Vaahtorannan ja Päivi Vesalaisen oppi-
laat. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
La 18.5. klo 15.00 Konservatorion kitaristien 
kevät. Kitaransoiton oppilaat ja opiskelijat. Ka-
marimusiikkisali.
Vapaa pääsy
Ma 20.5. klo 18.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden ja 
opiskelijoiden esityksiä. Kamarimusiikkisali. Va-
paa pääsy.
Ti 21.5. klo 18.00 Konservatorion kitaristien 
kevät. Max Pekkalan oppilaat. Kamarimusiikki-
sali. Vapaa pääsy.
Ti 28.5. klo 19.00 Sellistien kevätkonsertti. Ti-
mo Junturan oppilaat. Kamarimusiikkisali. Vapaa 
pääsy.
To 30.5. klo 18.00 Lukuvuoden päättäjäiset. 
Todistusten ja stipendien jako, musiikkiesityksiä.  
Konserttisali. Vapaa pääsy.

Toukokuun ensimmäinen viikonlop-
pu 4.-5.5. on Kaapelitehtaalla täyn-
nä ohjelmaa. Merikaapelihallissa jo 
kuudetta kertaa järjestettävä Kierrä-
tystehdas -tapahtuma tarjoaa parhaim-

mat vinkit kestävään elämäntapaan ja ekologiseen 
kulut tamiseen. Kauppatorilta löytyy yli 40 yri-
tyksen valikoimasta satoja kierrätysmateriaaleis-
ta ja ekologisin menetelmin valmistettuja tuottei-
ta. Tapahtumassa on useita työpajoja, jossa pääsee 
ohjatusti luomaan uutta ja Ilmaistorilla laitetaan 
käyttökelpoiset tavarat uudelleen kiertoon. Sa-
malla voi esimerkiksi laittaa fillarin kesäkuntoon 
tai tehdä eko logisen äitienpäivälahjan. Kierrätysteh-
dasta täydentää jälleen Ilmastoinfon tuottama Ener-
giatehdas, jonka teemana on tänä vuonna energiate-
hokkuus sekä ruokahävikin pienentäminen. 

Luonnonkosmetiikkaa, ekokosmetologeja ja -kam-
paa jia esittelee Pro luonnonkosmetiikka ry:n järjes-
tämä Luonnonkaunis-tapahtuma, jonka tapahtu-
mapaikkana toimivat Kaapelitehtaan Puristamo ja 
Valssaamo.

Pannuhallissa on Lasten ja nuorten arkkitehtuu-
rikoulu Arkin oppilastöiden kevätnäyttely, jon-
ka ohjelmassa on myös lego-, värikaupunki-, pop 
up arkkitehtuuri-, geometristen muotojen ja orna-
menttityöpajat. Työpajat on suunnattu eri ikäisil-
le lapsille.

Kaikki tapahtumat ovat avoinna la-su kello 10.00-
17.00 ja niihin on vapaa pääsy. 

KAAPELI www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Merikaapelihalli
Kierrätystehdas 4.–5.5.

Puristamo ja Valssaamo
Luonnonkaunis -messut 4.–5.5.

Valssaamo
Tokallinen taamottuja 6.–26.5.

Turbiinisali

Stella Polaris: Improvisoidut näytelmät 27.2.–18.5.

Zodiak - Uuden tanssin keskus
Dig My Jockey – Live version 20.4.–8.5.
Sotilas 20.4.–8.5.
Z-free: Hanna Ahti ja Laura Koistinen 2.–4.5.
The Earth Song 16.–29.5.

Hurjaruuth
RUUTIA!-festivaali 22.–28.4.

Suomen valokuvataiteen museo
11 kollektiivi 15.2.–19.5.

Teatterimuseo
Kuvia nyky-Suomesta 21.9.–2.6.

Galleria Käytävä
Pauli Tapola 11.4.–5.5.

stoa mariapassio
Marja Paasio 1.2.–1.5.
Elina Heiskanen 2.5.–16.6.

Galleria Vaaga
Regina Siira 22.4.–5.5.

Vapaa Taidekoulu
Valintakurssi 13.–24.5.
Lopputyönäyttely 13.5.–9.6.

Kestävän kulutuksen viikon-
loppu Kaapelitehtaalla

sami mannErHEimo

Katso tarkempi ohjelma osoitteista:

www.kierratystehdas.fi
www.luonnonkosmetiikka.fi/messut-2013
www.arkki.net
www.kaapelitehdas.fi

Helsingin Konservatoriossa lauan-
taina 13.4. järjestetty Visseli-soiti-
nesittelypäivä oli viime keväiseen 
tapaan menestys. Konservatorio yh-
dessä Metropolia Ammattikorkea-

koulun musiikin koulutusohjelman kanssa järjesti 
tapahtumatäyteisen päivän, ja ovet olivat avoin-
na aamusta iltapäivään asti. Ohjelmaa oli sekä 
konserttisalissa että kamarimusiikkisalissa ja niin 
suurissa kuin pienissäkin luokissa. 

Musiikkinäytelmä Kiri-kiri esitettiin lähes täpö-
täydelle salille samoin kuin lastenmusiikkikonsertit. 
Mutta ehdottomana vetonaulana oli jälleen soitine-
sittely. Perheet pienimmistä isoimpaan vaelsivat luo-
kasta luokkaan ja tutustuivat soittamisen saloihin. 
Innokkaita, mahdollisesti tulevia muusikoita kä-
vikin aulassa olleessa infopisteessä kyselemässä 
musiikinopetuksesta ja harrastamisesta konserva-
torion oppilaana. Soittoharrastuksen aloittamista 
pohditaankin ehkä parhaillaan monissa kodeissa 
ja valmistaudutaan toukokuussa pidettäviin pää-
sykokeisiin. 

Helsingin Konservatoriossa voivat aloittaa soi-
tonopiskelun niin vasta-alkajat kuin jo harrastuk-
sen aloittaneetkin. Koska soittohaluisia on niin pal-
jon, eikä kaikkia voida ottaa oppilaiksi, järjestetään 
pääsykokeet. Ennakkoilmoittautumista pääsykokei-
siin ei ole, mutta kokeeseen tullaan sukunimen alku-
kirjaimen mukaisesti laaditun aikataulun mukaisesti. 
Kokeet on jaoteltu myös instrumenttien mukaan.

Musiikkia voi harrastaa myös osallistumalla kuo-
rotoimintaan. Konservatoriossa toimii useita las-
ten ja nuorten kuoroja, joihin voivat tulla mukaan 
myös muut kuin konservatorion oppilaat. Kuoroi-
hin voi ilmoittautua pääsykoepäivinä sekä lisäksi 
elokuussa.

Pääsykokeet pidetään toukokuun lopussa ma 27.5. 
- ke 29.5., joten vielä on hyvää aikaa valmistautua 
lyhyeen kokeeseen, josta saa lisätietoja konser-
vatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi se-
kä Pyrkijän oppaasta, joka löytyy myös verkosta. 
Pääsykoetta koskeviin yleisiin ohjeisiin voi myös 
tutustua verkossa.

Visseli houkutteli 
salit täyteen väkeä
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*Lue tarkat ehdot ja rajoitukset - www.verkkokauppa.com/kolmevuotta

v

 3 vuoden takuu*

kameroihin, tietokoneisiin
ja televisioihin!

v

Reilua!
Nyt yli 15 000 sensuroimatonta

tuotearvostelua netissä!
v


