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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hauskaa joulua!

Rauhallista joulunaikaa
ja onnellista vuotta 2014!

Musiikinopetusta jo vuodesta 1922

www.konservatorio.fi

Sinä&

Toivelahjat

KAUPPAKESKUS RUOHOLAHDEN
VÄKI TOIVOTTAA KAIKILLE
HYVÄÄ JOULUA JA
MENSETYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2014

Etu K-plussa-kortilla

McKinley

villapohjasukat

Valkoiset ja punaiset
TEEMA-ASTIAT

-20%

norm. hinnoista.
Tarjous voimassa 15.12.2013

3 väriä, koot 31-47
(norm. 12,90 pari)

Nyt 2 paria

50% 1290
–YHTEENSÄ

Palvelemme
myös
su klo 21 asti

Akkuporavasara
Bosch Uneo

Etu K-plussa-kortilla
24.12.2013 asti

Fazer Present
SUKLAARASIA

Kolme toimintoa yhdessä koneessa;
vasaraporaus, poraus ja ruuvaus.

169,–

HELPPO TULLA!
NOPEA ASIOIDA

palvelemme myös sunnuntaisin
jouluun asti klo 12-2 1
(K-citymarketin palvelutiski avoinna myös su klo 12-18)

Nro 11-12/2013

-23%

300 g, 5-pack

14,99

(9,99 kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 19,50 (13,- kg)
Palvelemme
myös sunnuntaisin
klo 21 asti

ILMAINEN

1h pysäköinti
K-Plussa-kortilla

Katso lisää
facebookista

RUOHOLAHDEN SANOMAT

www.facebook.com/
KauppakeskusRuoholahti

Itämerenkatu 21, Ruoholahti Yleiset tilat avoinna
Ark. 7-21, la 8-18, su 12-18 PARKKI joka päivä 6-22
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Farolle alkoi uusi epookki

Pääkirjoitus

M

oni sanoo, että nyt on taas se
synkkä ja pimeä aika. Sanonta on
väärin. Pimeä ja synkkä ovat kaksi ihan eri asiaa. Pimeä on ulkoinen olotila. Syksyllä on pimeää, mutta ilman
pimeää syksyä emme osaisi nauttia kevään ihanasta valosta. Synkkä taas on sisäinen olotila,
joka ei välttämättä liity syksyyn mitenkään. Sisäiseen synkkyyteen voi vaikuttaa monin keinoin. Iloita voi läheisistä, kavereista, harrastuksista, valosta, lämmöstä ja vaikka lähestyvästä
joulusta. Pimeys on väistämätön, synkkyyden
voi voittaa.
Luen aina mielelläni muiden maiden arvioita Suomesta. Niinhän me kaikki kuulemma.
Eilen kuulin huippu-uutisen. Hollanti menetti
kansainvälisessä luottoluokituksessa käytetystä korkeimmasta arvosananasta kolmannen A:n.
Meitä kolmen A:n maita on EU:ssa enää kolme
jäljellä: Suomi, Saksa ja Luxemburg. Aika mainiota. Ja aika vahvaa. Toisaalta Pisa-tutkimuksissa tuli sitä vastoin takkiin oikein kunnolla.
Suomen koululaiset eivät sitten olekaan maailman kaikkein etevimpiä lapsia. Harmi.
Jätkäsaari-Seura vietti valon juhlaa 16.11. illalla. Jaalarannassa olevan aukion, Poijun terassin keskellä seisovaan pajuun sytytettiin taas
perinteisesti valot. Viikkoa myöhemmin valo
sammui. Oli nimittäin niin, että valon tarvitsema
sähkö oli perinteisesti ravintola Poijun lahjoittama
ja ravintolan palaessa myös sähköntulo loppui.
Seura halajaa kuitenkin valoja kotinurkillemme ja siksi se kutsuukin ruoholahtelaiset ja jätkäsaarelaiset kilpailemaan parveke- ja ikkunavalojen komeudesta. Kilpailukutsu on lehden
sivulla viisi. Kaikki mukaan luomaan valoa pimeään!
Ruoholahtea on paljon puhuttanut paloturvallisuus. Aiheesta on sivulla yhdeksän ajankohtaisia uutisia. Niiden lisäksi lehden tietoon on
tullut Ruoholahden Kiinteistöhuollon havainto, jonka mukaan saattaa olla mahdollista, että
alueen räjäytystöiden tärinä aiheuttaa sähkönjakeluverkossa 0-johtojen löystymistä ja irtoa
misia. Tämä taas puolestaan saattaa aiheuttaa
tiettyjen sähkönjakelun suuren kuormituksen
hetkinä oikosulkuja ja tätä kautta palovaaran.
Huoltoyhtiö on kahdessa kiinteistössä löytänyt
kärähtäneitä johtoja ja pyytänyt Pelastuslaitosta arvioimaan paloriskin olemassaolon. Pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja on osal-

taan vahvistanut, että asia on otettu tutkimuksen
kohteeksi. Tästä ei kuitenkaan tarvitse sen kummemmin huolestua. Annetaan Pelastuslaitoksen
tutkia onko kyseessä todellinen ongelma. Lehti
seuraa jupakan kehittymistä ja palaa asiaan seuraavassa numerossa.
Kolmen viikon päästä saamme rauhoittua jouluun. Tänä vuonna pyhät osuvat keskelle viikkoa, joten erilaisin järjestelyin on ollut mahdollista järjestää hieman tavallista pidempi tauko
arjen koohottamiseen. Joulun viesti säilyy toivottavasti kaikilla mielessä oli sen viettotapa
millainen hyvänsä.
Joulu on rauhoittumisen ja yhdessäolon juhla.
Lapsille se on vuoden merkittävin juhla, jota he
odottavat keväästä alkaen. Annetaan lasten säilyttää joulun ilo olemalla itse vastuullisia vanhempia.
Muistetaan myös vanhuksiamme. Jouluna kaikille kuuluu mahdollisuus olla yhdessä läheisten
kanssa. Yksinäinen vanhus jouluna on surullistakin surullisempi asia. Otetaan vanhukset mukaan yhteiseen joulun viettoon. Näin syntyvästä
ilosta saa itsellekin osansa.

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta kaikille
Peter Stormbom

PS. Joulukorttien ja –lahjojen sijaan tulen lahjoittamaan pienen summan uudelle lastensairaalalle.

Ravintola Faron kiinteistö on kaupungin hienoimpia.

R

uoholahden kanavan päällä,
loistavalla paikalla sijaitseva
ravintola Faro on siirtynyt
uuteen ajanjaksoon. Ravintolakiinteistön vuokraoikeus rakennuksineen myytiin marraskuun puolivälissä Helsingin ulosottoviraston
tiloissa järjestetyllä pakkohuutokaupalla.
Lehti oli tilaisuudessa läsnä. Pakkohuutokauppa
on aina perusolemukseltaan surullinen tilaisuus.
Onhan aikaisempi yrittäjä sitä ennen joutunut
huomaamaan, että kaikki yritykseen sijoitetut panokset, työ, vaiva ja stressi eivät ole tuoneet odotettua tulosta, vaan toiminnan taloudellinen tilanne on ajautunut kriisiin. Viranomaisten suorittama
pakkohuutokauppa on raskas isku parastaan yrittäneelle.

Ostajalle tilanne on uuden alku
Huutokaupan voitti lauttasaarelainen kiinteistöyhtiö, jonka taustalla toimivat purjehtijaveljekset
Jussi ja Ville Forsman. Veljesten yritysryppääseen kuuluu myös Lauttasaaren Blue Peter -ravintola, mikä tekee tilanteesta ruoholahtelaisten kannalta mielenkiintoisen.

Vuokrataan autohallipaikka
Kaivopuistossa.
Puh. 0400 689 605.

RUOHOLAHDEN

SANOMAT
Ruoholahden Sanomat® on yhdistyksistä ja puolueista
riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu. Painosmäärä 23 000 kpl.
JAKELU:
Helsingin Jakelu-Expert Oy ja Suomen Posti Oyj sekä
lehden oma jakeluverkosto.
PÄÄTOIMITTAJA: Peter Stormbom, puh. 050 337 5471
TAITTO/AINEISTO: Ars Today, Helsinki/arstoday@
arstoday.fi
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ILMOITUSMYYNTI
Mediakorttitilaukset:
Peter Stormbom, Selkämerenpolku 4 B 23, 00180
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Lehti tavoitti kaupan selvittyä Ville Forsmanin
saadakseen tietää ostajan jatkosuunnitelmista. Ville tarkensi, että kaupalla heidän kiinteistöyhtiönsä osti ravintolakiinteistön ja sen tontin vuokraoikeuden. Itse ravintolatoiminta on tällä hetkellä
vanhan sopimuksen nojalla vuokrattu ulkopuoliselle yhtiölle.
Toistaiseksi Faron toiminta siis jatkuu ennallaan.
Kaupan luonteesta johtuen on parempi saattaa se
kaikilta osin selkeään päätökseen ennen kuin tehdään suuria suunnitelmia tulevaisuuden varalle.
- Lopullisesti kauppa kaikkine sivujuonteineen
valmistuu viimeistään 27.12. ja sen jälkeen katsotaan, miten asiassa edetään. Olemme harjoittaneet
kiinteistötoimintaa yli 20 vuotta ja ravintola Blue
Peteriä olemme johtaneet 13 vuotta. Tällä kokemuksella uskomme, että tuomme pitkäjänteisyyttä
kiinteistön ylläpitämiseen ja ravintolan kehittämiseen, Ville vakuuttaa.

Tammikuussa tiedämme enemmän
Sovittiin, että lehti kuulee Villen ja Jussin ajatuksista hyvissä ajoin, jotta ruoholahtelaiset saavat lukea niistä tammikuun lopussa ilmestyvässä vuoden 2014 ensimmäisessä lehdessä. Jäädään
siis rauhallisina odottamaan ja toivotaan, että
Helsingin hienoimpiin kuuluva ravintolakiinteistö
saa uuden alun myötä edellytykset arvonsa mukai
seen toimintaan.				PS

Vapaana edukas katutason
kulmaliiketila 3-4h+k, sopii myymäläksi
tai toimistoksi, metrolle 250 m (Santakatu).
Kysy esittely! Puh. 044 370 6310.

Hyvää joulua Helsingin Satamasta!

ruoholahdensanomat@welho.com
www.ruoholahdensanomat.fi
Ilmoitushinnasto lähetetään pyydettäessä. Artikkelien ja
kuvien lainaaminen ilman lupaa on kielletty.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan.
Ruoholahden Sanomat 1/2014
ilmestyy 25.1.2014.
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla perillä 15.1.2014.
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere		
ISSN 1458-6371

portofhelsinki.fi
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Jätkäsaaren oma ruokakauppa vietti synttäriä

T

tavat vain saman päivän ateriatarpeensa kerrallaan
ja valikoivat kevyttä ja terveellistä. Ja työpäivän jälkeen tulevat perheelliset, jotka ostavat kotijoukoille
päivän tai useammankin ruokatarvikkeet.

arjolla oli kahvia ja täytekakkua, kun K-market
Jätkäsaari juhli ensimmäistä
syntymäpäiväänsä. Mihin
tämä vuosi on mennyt, taivasteli
kauppias Ville Hämäläinen kertoessaan, että ensimmäinen vuosi
ensimmäisessä omassa kaupassa on
kulunut lentäen.
- Avatessamme kauppamme vuosi sitten, olivat
uudet Jätkäsaaren asuinkiinteistöt vasta tekeillä. Tulimme paikalle ennen uusia asukkaita, millä oli sekä
hyvät että huonot puolensa. Toisaalta ihan alussa, tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina, meillä kävi
kauppa melko hitaasti. Uusiin kiinteistöihin tulevat
ihmiset eivät olleet vielä muuttaneet ja vanhat puolen asukkaat tarvitsevat aina oman aikansa löytääkseen uusia toimintatapoja. Toisaalta uusien asukkaiden sitten aikanaan muuttaessa olimme valmiina
paikalla luonnollisena vaihtoehtona, kun kodin ym
päristöä alettiin kartoittaa.
- Jätkäsaareen on sittemmin muuttanut parisen tuhatta uutta asukasta ja tilanne on muuttunut kovasti parempaan, Ville iloitsee vierellään vaimonsa Pia.

- Iloksemme olemme huomanneet, että he hakevat
meiltä kaiken, mitä kotiruokailuun tarvitaan, eivät
vain täydennystä.

Kala on Villen omin juttu
Ville on saanut erikoiskoulutuksensa kalakaup
piaaksi. Siksi palvelutiskillä on aina tarjolla tuoretta kalaa. Ja se on todella tuoretta. Ville vakuuttaa, että hän tilaa marketissaan myytävän kalan
kokonaisena, jolloin se tulee toimittajilta tuoreempana, kuin jos se käsiteltäisiin muualla. Kala fileoidaan täällä itse.

Hymyilevät kauppiaat Pia ja Ville.
- Kysyntä on kasvanut niin paljon, että saimme
vähän aikaa sitten palkata lisävoimaa. Jätkäsaaren
uusien asukkaiden lisäksi on myös vanhalta puolelta tiensä kauppaamme löytänyt mukava vakiojoukko.

Ville ja Pia kuuntelevat
tosissaan asiakkaitaan
Ville on ihan ensimmäisestä päivästä lähtien korostanut, että haluaa kuunnella asiakkaidensa toiveita palvelun ja valikoiman suhteen.

Pukki ja elävä poro K-marketin vieraina.

- Me kasvatamme valikoimaamme jatkuvasti. Tämä tapahtuu suurelta osin asiakaspalautteen perusteella. On tärkeää, että asiakkaat kertovat henkilökunnalle, jos hyllyistä puuttuu jotakin. Näin
voimme saada aikaan parannuksia. Myös aukioloajoissa olemme pyrkineet joustamaan asiakkaiden

eduksi. Vain alle 400 neliön myymälät saavat vapaasti valita aukioloaikansa, mutta me anoimme
lääninhallitukselta poikkeuslupaa vedoten matkustajasataman läheisyyteen ja laivojen aikataulujen vaikutukseen asiakasvirtoihin. Olemme nyt
auki kaikkina päivinä kello yhdeksään illalla ja
arkisin avaamme jo kello seitsemän.

Kolme asiakassegmenttiä
täydentävät toisiaan
- Meille on muodostunut kolme erilaista asiakasryhmää, joiden asiointiajat ja -tottumukset täydentävät toisiaan. Alueella työskentelevät rakennusmiehet
tulevat jo aamupäivällä ja ostavat palvelutiskiltä lounasta, salaatteja, sämpylöitä ja valmisaterioita sekä
kahvia ja kahvileipää.
Pitkin päivää kaupassa käyvät opiskelijat, jotka os-

- Toiveena on, että saisimme ensi vuoden aikana myös lihapalvelutiskin. Se vaatii aika suuria
muutoksia, sillä lihan käsittely myymälässä vaatii
oman, erillisen käsittelytilansa. Käymme Keskon
kanssa neuvotteluja tilan rakentamisesta. Paikka
meillä on jo katsottuna. Palveleva lihatiski olisi
hyvä lisä valikoimaamme, Ville toteaa.

Jätkäsaari-erikoistuotteilla vahvistetaan alueen omaleimaisuutta
Ville ja Pia toteavat hankkineensa valikoimaan Jät
käsaari-logolla varustettuja erikoistuotteita. Jätkä
saari-olut tulee Nokian panimolta ja on hyvää.
Leipätalolta tulee kolme erilaista ruokaleipävaihtoehtoa Jätkäsaari-aihein. Saatavana on myös termosmuki, heijastin ja muistivihko, joissa kaikissa
on palkittu Jätkäsaari-logo.
- Olemmehan me Jätkäsaaren ensimmäinen ja
toistaiseksi ainoa elintarvikemyymälä, Ville toteaa. Tervetuloa!
K-market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, puh 020 734 5640

PS

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2014
Nro 11-12/2013
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

J

Mukavaa joulun
odotusta nuorisotalolta!
oulu lähestyy taas kerran hurjaa vauhtia.
Toivottavasti lunta sataisi jo pian sillä illat
ovat jo kovin pimeitä. Onneksi nuorisotalolla on lämmin tunnelma.

Lokakuussa vietimme Nuorisotalollamme perin
tei
seen tapaan monikulttuurisuusviikkoa. Moni
kulttuurisuus viikkoon kuului muun muassa
tietovisaa ja leipomista. Syyslomalla vietimme kak
sipäiväistä ”SyysNutaa”. Tällöin meillä oli ohjelmistossa jalkapalloa, elokuvia, kisailua, leivontaa ja
erityisesti mukavaa yhdessä oloa.

Marraskuu alkoi varhaisnuorten halloween -diskolla. Seuraavalla viikolla sijoituimme hienosti
toiseksi Betanian nuorisotalolla järjestetyissä varhaisnuorten biljarditurnauksessa.
Marraskuun RuohisRock Allday siirtyi joulukuulle. Ruohis rokkaa seuraavan kerran jo 14.12. Tervetuloa kanssamme kuuntelemaan huikeita esityksiä. Tapahtuma on ilmainen.

Joulukuun ohjelmistoon kuuluu legendaarinen RuohisRock sekä Puurojuhla. Puurojuhlassa 13.12. julkaisemme myös keskiviikkokisailujen syyskauden
voittajat. Joulukuussa myös aukioloaikamme ovat
normaalista poikkeavia juhlapyhien takia.
Mukavaa joulun ja uudenvuoden odotusta Ruoholahden nuorisotalon henkilökunnan puolesta.

J

Joulunalusterveiset
Ruoholahden leikkipuistosta!

oulu alkaa pikku hiljaa lähestyä. Puistossa on laitettu jo lasten tekemät jouluverhot
esille ja on aloitettu jouluaskarteluja. Pian
puistosta kantautuu myös pipareiden tuoksu kun kerholaiset ja koululaiset pääsevät leipomaan pipareita. Saa nähdä missä vaiheessa ensi
lumi sitten sataa ja saamme ottaa pulkatkin esiin.

Loka- marraskuussa puistossa on vietetty koululaisten Halloween -juhlaa nyyttärien merkeissä ja
on ollut muskaria ja valokuvaus. On myös askarreltu isänpäivä-kortteja, on ollut Tanssitan vauvaa
ja ilo liikkua tuokioita, värileikkiä sekä Väläys-tapahtuma ja retki Tanssiteatteri Hurjaruuthiin. Paljon on siis ollut tapahtumaa.

Jaakko

Joulukuun poikkeusaikatauluja:
• 5.12.

Auki vain varhaisnuorille
klo 14.00-16.30
• 6.12.
Talo kiinni
• 14.12.
RuohisRock
• 20.12.
Auki varhaisnuorille klo 14.00-16.30
• 23.12.
Auki 11.00-18.00
• 24.-26.12. Talo kiinni
• 31.12.
Auki 12.00-16.00

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Viikolla 50 leivomme joulupipareita sekä pienten kerholaisten
että koululaisten kanssa.
• Perjantaina 13.12. klo 10.30-11.30 on jouluaskartelua.
• Maanantaina 16.12. klo 11.00 on tarjolla joulupuuro asiakkaille.
Omat ruokailuvälineet mukaan.
• Keskiviikkona 18.12. klo 10 alkaen on Menninkäisten kerhon
joulujuhla. Kerho jatkuu taas keväällä tiistaina 7.1.2014.
Joulun aikaan Ruoholahden leikkipuisto on joululomalla 23.12.2013 - 6.1.2014. Näin ollen leikkipuisto on avoinna jälleen tiistaina 7.1.2014.
Jouluviikolla 23.12. ja 27.12. avoinna ovat leikkipuisto Linja (Toinen linja 6) sekä leikkipuisto Lehdokki (Kasöörinkatu 3) klo 9.00-16.00. Tammikuun ensimmäisellä viikolla 30.12.20133.1.2014 avoinna ovat lähipuistoista leikkipuisto Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22) ja leikkipuisto Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42) klo 9.30-16.30.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178, samoin kuin tietoa löytyy myös
puiston Internet -sivuilta.

K-rauta Ruoholahden Rauta Hannun valikoimista

JOULUN TUNNELMAA

24

90

LED kuusenkynttilät 16 kpl sisäkäyttöön
Lämmin valkoinen, matta. Johto 5 m.
Ledien väli 60 cm.

19

90

Kuusenkynttilät
Delux valosarja sisä-ja ulkokäyttöön
16 lamppua.

0

Huom. muutokset ovat mahdollisia.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa joulun odotusta kaikille!

Puiston ohjaajat

99

2 kpl/pkt

Ulkotuli Fireball

Paloaika noin 4 - 5 tuntia.

29

90

Valopuu 1,1 m LED 60

Lämmin valkoinen, matta.
Johto 5 m. Ledien väli 60 cm.

Kuva viitteellinen

Tarjoukset voimassa toistaiseksi. Myymälässä reilusti lisää tarjouksia. Tervetuloa!

Lisätiedot www.kesko.fi/vastuullisuus

ruoholahti

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

R A U TAT I E A S E M A

LÄNS

I VÄY

LÄ

RUOHOLAHDEN
METRO

H I E TA L A H D E N
TORI
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Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

J
Kappelilta
Jouluterveiset

8

oulu lähestyy isoin harppauksin ja tavara
talot ovat tulvillaan kaikenlaista joulu
krääsää. Helposti unohdamme joulun tärkeimmän lahjan: Jeesus -lapsen. Hän syntyi
keskuuteemme köyhänä lapsena vetoiseen
talliin. Aasi ja härkä lämmittivät pientä lasta hengityksellään. Jo varhaisimmissa seimen kuvauksissa oli samalla tavalla, eläimet antoivat suojaa pienokaiselle. Hän syntyi meidän vuoksemme,
jotta pääsisimme Taivaan iloon.
Joulu tuo mukanaan paljon hauskaa tekemistä,
kuten Kappelin joulukorttiaskartelun 10.12. kello 16.30. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tule
mukaan ja tuo ystäväsikin.
Keskiviikosta 11.12. lähtien on Kappelilla joulupolku, jossa voit vaeltaa kappelin aukioloaikoina
joulun kertomuksessa. Erilaiset lyijyjalkanukkeasetelmat kertovat tarinaa Jeesuksen vanhempien matkasta syntymätalliin. Aamuisin vaelluksella ovat opastetut päiväkotiryhmät, toki mahdut
joukkoon. Otamme mukaan aina yhden tai kaksi
vaelluksesta kiinnostunutta.
Seurakuntaväen puurojuhla on 17.12. kello 14.00,
olet lämpimästi tervetullut. Kuten myös laulamaan kauneimpia joululauluja sunnuntaina 22.12.
kello 18.00.
Aattohartaus on 24.12. kello 14.00.
Loppiaisaaton messu sunnuntaina 5.1. kello 12.00

6T
9

KUTSU

L Ä N S I S ATA M A N
TERMINAALI

KESKIVIIKKONA 11.12.2013 KLO 18.00

Asukasilta Jätkäsaaren rakentamisesta ja liikenteestä
Tyynenmerenkadun lisäkaistan liikennesuunnitelma
• Anna Nervola, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Katu- ja puistorakentamisen aikataulut
• Petri Cavander, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Väliaikaiset liikennejärjestelyt
• Pekka Mukkala, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
• Jaakko Laurila, Ahma Insinöörit Oy
Jätkäsaaren maanalaiset tilat
• Annina Mattsson, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
Paikalla ovat myös
• Outi Säntti, Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
• Matti Kaijansinkko, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Glögitarjoilua
Tilaisuuden vetää Juha-Pekka Turunen, Helsingin kaupunki
Huutokonttorin osoite: Tyynenmerenkatu 1
Huutokonttori avoinna ke – pe klo 10–18 ja la klo 12–17

Mukavaa joulun odotusta
Maarit Mustakallio

https://www.facebook.com/jatkasaari

Kilpailukutsu

Kauneimmat jouluvalot
Jätkäsaari-Seura ja Ruoholahden Sanomat järjestävät valoaiheisen kilpailun:

Kenellä on Jätkäsaaren ja Ruoholahden
kauneimmat jouluvalot parvekkeellaan tai ikkunassaan?
•
•
•
•

Kilpailuaika on 8. – 31.12.2013
3 kauneinta palkitaan lahjakortilla
Tuomaristoon kuuluvat seuran hallituksen edustajina Tuula Collin,
Helena Vormala ja Pirjo Hilli sekä Ruoholahden Sanomista Peter Stormbom
Voittajat julkaistaan Ruoholahden Sanomissa 1/2014

Ilmoita omat tai naapurisi valot kilpailuun ja kerro parvekkeen tai ikkunan tarkka sijainti
sekä omat yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) JätkäsaariSeuran sihteerille Pirjo Hillille osoitteeseen pirjo.hilli@gmail.com tai puhelimitse
045 133 6204.
ONNEA KILPAILUUN!

Nro 11-12/2013
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Kierrätyksen uusi aikakausi Jätkäsaaressa

eli kohta saa luukuttaa

J

ätkäsaaressa on käyttöönotettavissa 13.1.2014 lähtien innovatiivinen jätteen putkikeräysjärjestelmä, joka tuo huipputeknologian jätehuoltoon. Pian
jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin hurjaa vauhtia (70km/h)
jätteiden koonta-asemalle, josta ne
jatkavat matkaansa uudelleen
kierrätettävänä raaka-aineena,
poltettavana energiana tai kompostoituvana multana.

Tällä hetkellä tehdään koonta-aseman laitteistojen sekä valittujen kiinteistöjen syöttöpisteiden
testauksia ja ohjelmointitöitä.
Miten kaikki sitten tapahtuu? Uudet jätteensyöttöpisteet sijaitsevat joko pihalla tai rappukäytävässä. Asukkaat lajittelevat jätteensä asianmukaisella
tavalla – sekajäte, biojäte, paperi ja kartonki – ja
vievät ne omiin syöttöpisteisiinsä. Syöttöpisteet
tyhjentyvät automaattisesti vieden jätteet koonta-aseman oikeisiin jätekontteihin. Kuorma-autot
noutavat täydet jätekontit ja kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn.
Jätkäsaaressa on lisäksi alueelliset kierrätyshuoneet, joihin kerätään lasia, metallia, pahvia ja
suurta sekajätettä. Kierrätyshuoneet tulevat olemaan kaikkien jätkäsaarelaisten käytössä ja niihin
pääsee yhteisellä avaimella. Alueen ensimmäi-

J

nen kierrätyshuone sijaitsee osoitteessa Kap Horninkatu 1. Saukonpaateen Välimerenkadulle tuleva kierrätyskontti tulee toimimaan väliaikaisena
kierrätyshuoneena, kunnes Jätkäsaaren muut kierrätyshuoneet valmistuvat.
Putkikeräysjärjestelmän tilaajana toimii Jätkäsaaren
jätteen putkikeräys Oy, joka on Helsingin kaupungin
voittoa tavoittelematon tytäryhtiö. Vastaavanlainen
järjestelmä toteutetaan myös Kalasatamaan, jonka tilaajana toimii Kalasataman jätteen putkikeräys Oy.
Yhtiöiden suorat investoinnit hankkeisiin ovat noin
95 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiöiden yhteisenä toimitusjohtajana toimii Jarmo Mattila. Järjestelmätoimittaja on Caverion Suomi Oy ja
projektinjohtokonsulttina toimii Procofin Oy. Laitteistotoimittajalla (Envac) on lähes 50 vuoden kokemus jätteen putkikuljetuksesta ympäri maailmaa.
Jätteen putkikeräysjärjestelmän asennustyöt alkoivat
toukokuussa 2011. Putkikeräysjärjestelmän valmistuttua kokonaisuudessaan Jätkäsaaressa tulee olemaan noin 165 jätteensyöttöpistettä, putkistoa noin
10 kilometriä ja jätettä kulkee putkissa arviolta noin
19 tonnia vuorokaudessa.
Alueen asukkaille toimitetaan ennen putkikeräys
järjestelmän käyttöönottoa Kierrätysopas, jossa
kerrotaan järjestelmän toiminnasta ja käytöstä. Lisäksi Huutokonttorilla järjestetään asukastiedotustilaisuudet 7. ja 8.1.2014. Isännöitsijöille ja rakennuttajille pidettiin putkikeräysjärjestelmästä oma
tiedotustilaisuus 27.11.2013.

Rööriaseman sisäänkäynti Länsisatamankadulla.

Tutustu materiaaliin jo ennakolta:
www.jatkasaarenroori.fi

Louheen kuljetuksesta
Jätkäsaaressa

ätkäsaaren Messitytönkuja
4:n aktiivit olivat kysyneet
kaupungilta alueen soranajotilannetta asukasiltaansa
varten ja saaneet kaupungin
talous- ja suunnittelukeskukselta
vastauksen, jonka lehti on saanut
käyttöön jaettavaksi kaikille.

Röörin toimintaperiaatteet.

Louhekuljetukset jatkuvat sataman
laajennusalueelle sekä Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin meritäyttöalueille. Louhetta kuljetetaan pääosin Länsimetron tunnelityömailta
Espoosta ja jonkin verran sitä tulee
myös Helsingin puolen tunnelityömailta. Vähäisiä massamääriä
tuodaan myös Helsingin kaupungin omalta louhintatyömaalta
Jätkäsaaren alueelta. Kuljetukset
painottuvat ilta- ja yöaikaan, jolloin
muu liikenne on vähäisintä. Kuljetukset Länsimetron työmailta päättyvät keväällä 2014.
Tämänhetkisen arvion perusteella
louhekuljetusliikenne Jätkäsaareen
tulee kasvamaan kevääseen 2013
verrattuna ja se tulee olemaan keskimäärin noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ajoittain määrä voi
nousta 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Määrä pysyy kuitenkin huomattavasti pienempänä kuin vuoden 2012 maksimitaso, joka oli noin
850 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tämänhetkisen arvion mukaan
louhekuljetusten määrä tulee vähenemään loppuvuotta kohti.
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Kalliotilan sijainti ja louhekuljetusten reitit merkitty karttaan
punaisin nuolin.

Jätteet siirtyvät putkistosta suoraan poiskuljetettaviin kontteihin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Jätkäsaaren maanalaiset tilat

J

ätkäsaaressa aloitettiin maanalaisten tilo
jen louhinta tammikuussa 2013. Ensimmäisessä urakkavaiheessa maan alle lou
hitaan tilat 900 auton pysäköintilaitokselle
ja Staran varikolle. Louhintaurakka päättyy tammikuussa 2015, jonka jälkeen alkavassa rakennusurakassa varustellaan louhitut tilat tulevaa käyttöä varten.

Vladimir Podzolov

Osa pysäköintilaitoksesta rakennetaan ja varustetaan S6-luokan kallioväestönsuojaksi 9000 henkilölle. Rakennustyöt kestävät noin vuoden verran
ja maanalaiset tilat ovat valmiina käyttöä varten
alkuvuodesta 2016.
Maanalaisten tilojen ajotunneli lähtee Välimerenkadulta. Tulevaisuudessa tiloista jää näkyviin vain
suuaukko, kun Hyväntoivonpuisto rakentuu ajotunnelin päälle.
Ennen louhintatyön aloittamista lähialueen talot
on katselmoitu. Samat rakennukset katselmoidaan
myös louhintojen loputtua. Näin voidaan selvittää ovatko räjäytykset vahingoittaneet rakennuksia.
Louhintatärinöitä tarkkaillaan myös tärinämittarein,
joita on sijoitettu työmaata ympäröiviin rakennuksiin. Toistaiseksi räjäytykset ovat pysyneet annettujen tärinärajojen sisällä.

Kalliotilan sijainti.

Nro 11-12/2013

Maanalaisista tiloista louhitaan noin 220 000 m3
kiveä, joka käytetään hyödyksi Jätkäsaaressa. Lou
hinta- ja räjäytystöille on haettu ja myönnetty lupa,
jossa määritellään eri työvaiheille sallitut työajat.
Maanalaisia räjäytystöitä saat tehdä arkisin kello
7.00 – 21.00.
Louhintaurakassa pääurakoitsijana on Skanska Inf
ra Oy ja rakennuttajana HKR-rakennuttaja. Oheisessa kartassa on esitetty maanalaisten tilojen sijoittuminen Jätkäsaareen. Punaisella värillä on kuvattu

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Jätkäsaaren kalliotilan työmaa-alue etualalla,
heinäkuu 2013.
maanpinnalle nousevien kuilujen paikat, joista
suurin osaa integroidaan rakennuksien sisälle.
Jätkäsaaren maanalaiset tilat ja kalliotilarakentamisen vaikutukset asukkaiden arkeen; melu, tärinät ym. ovat aiheena myös Huutokonttorin asukasillassa keskiviikkona 11.12.2013 kello 18.

Annina Mattsson,
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
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Pelletin matka Salmisaareen alkaa

almisaaren voimalaitosalueella alkavat
näinä päivinä maanrakennus- ja perustustyöt kahta pellettisiiloa varten. Kummankin siilon tilavuus on tuhat kuutiometriä eli niihin mahtuisi yhteensä yhden
50-metrisen uima-altaan vedet. Siilot tulevat kohoamaan noin 30 metrin korkeuteen eli miltei siihen kuljettimeen asti, joka halkoo voimalaitosaluetta. Siilot sijoitetaan voimalaitosalueen keskelle,
nykyisen jätekatoksen viereen, jolloin ne tulevat
sulautumaan voimalaitosalueen maisemaan.
Siilojen lisäksi pellettien käsittelyyn tarvitaan pölytiivis järjestelmä, joka kuljettaa pelletit autojen
vastaanottopisteestä siihen pisteeseen asti, jossa pelletit syötetään voimakattilaan. Järjestelmään kuuluu
automaattinen näytteenottolaitteisto, jonka avulla
varmistetaan saapuvan pellettimateriaalin laatu. Pelletin käsittelyjärjestelmän toimittaa raumalainen
yritys BMH Technology.

Lisää päätöksiä vuonna 2015
Pelletin jatkuva poltto 5-10 prosentin osuudella
aloitetaan jo tehdyn päätöksen mukaisesti. Vuonna 2015 on luvassa lisää asiaan liittyviä päätöksiä.
Silloin Helsingin kaupunginvaltuusto lyö lukkoon,
nostetaanko pellettien osuutta polttoaineesta 40:een
prosenttiin Salmisaaressa ja Hanasaaressa. Vaihtoehtona on rakentaa uusi, pääasiassa haketta käyttävä
voimalaitos Vuosaareen.
Salmisaaren tontilla sijaitsevassa HelenEngineeringin talossa tehdään tarkkoja hankesuunnitelmia
molemmista etenemisvaihtoehdoista. Valittiin kumpi tahansa, toteutukseen voidaan lähteä päätöksen
jälkeen. Hankesuunnittelu 40 prosentin pellettiosuudesta Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla on
siten myös jo täydessä vauhdissa. Projektissa selvitetään ratkaisun taloudelliset vaikutukset sekä
kaavoitukseen ja luvitukseen liittyvät rajoitteet.

Jatkuva poltto alkaa 2014

Minna Näsman, Helsingin Energia

Nyt rakennettavan järjestelmän avulla pystytään
vuoden 2014 lopulla aloittamaan pellettien poltto
kivihiilen rinnalla 5-10 prosentin osuudella. Hanasaaren voimalaitoksella on vuosien 2012-2013
aikana tehty tähän tähtääviä polttokokeita, joiden
perusteella muita suuria muutoksia hiilipölykattilaan tai jauhimille ei tarvita.

Biopolttoaineiden tulo Salmisaaren voimalaitokselle alkaa pellettisiilojen maanrakennustöillä
joulukuussa.

Pelletit tuodaan voimalaitokselle ensi vuoden lopulta lähtien rekka-autoilla, joita tulee kulkemaan 5-7 vuorokaudessa. Pellettirekat tulevat ajamaan sisään voimalaitosalueelle Tallberginkadun
puoleisesta portista. Ensin ne kiertävät voimalaitoksen ja pysähtyvät sitten autovaa’alle. Punnitsemisen jälkeen rekat suuntaavat jätekatosten viereen rakennettavaan, läpiajettavaan pieneen halliin.
Siellä ne pudottavat pellettilastin 3-4 metriä syvään
vastaanottotaskuun. Pelletit etenevät sieltä suljetussa kuljettimessa näytteenottoon, rekat takaisin
vaa’alle. Koska alue on ahdas, rekat ajavat ulos
samaa tietä kuin tulivat ja ulos rannan puoleisesta portista.
Koska nykyistä jätekatosta joudutaan pienentämään, uutta katostilaa rakennetaan konehallin läheisyyteen voimalaitosalueen liikuntakeskuksen
puoleiseen päähän.
Samanlainen pelletin käsittelyjärjestelmä tullaan
rakentamaan Hanasaaren voimalaitosalueelle, mut
ta siellä odotellaan tällä hetkellä vielä rakentamisen
aloittamiseen vaadittuja viranomaislupia.

Kuvasovite voimalaitoksen kylkeen
sulautuvista pellettisiiloista.

Teollisuuslaatuinen puupelletti muistuttaa kooltaan ja ulkonäöltään aamiaismuroja.

Helsingin Energian tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Yksi tapa edetä
kohti tavoitetta on biopolttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa.
Vuonna 2015 kaupunginvaltuusto päättää, lisätäänkö biopolttoaineiden käyttöä Salmisaaren ja Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksissa vai rakennetaanko Vuosaareen uusi monipolttoainevoimalaitos.
Salmisaaressa ja Hanasaaressa biopolttoaineiden osuus nostettaisiin 40 prosenttiin. Kivihiilen rinnalla
poltettaisiin puupellettejä.
Vuosaaressa pääpolttoaine olisi hake 80 prosentin osuudella. Sen lisäksi käytettäisiin kivihiiltä.
Helsingin Energian kehitysohjelmaan sisältyy biopolttoaineiden lisäämisen rinnalla esimerkiksi tuuli- ja
vesivoimaosuuksien kasvattamista sekä aurinkoenergiahankkeita.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

MEILTÄ TEILLE...
A = moottoripyöräkurssit alkavat TAMMIKUUSSA.
Kysy lisää!
B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut
- laskut joustavasti 5 erässä.
- tämän vuoden viimeiset alkavat 2.12., 9.12. ja 16.12.
- vuoden 2014 ensimmäinen alkaa ke 8.1. kello 17,00
ja jatkossa aina maanantaisin kello 17.00.
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia
Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan
tarpeita. Tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun rakennat Ruduksen kanssa –
tutustu toimintaamme tarkemmin osoitteessa www.rudus.fi/vihreabetoni
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Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771

teekkarienautokoulu@welho.com
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Paloturvallisuus puhuttaa Ruoholahtea

L

ehden tietoon on lyhyen ajan sisällä tullut useita paloturvallisuuteen liittyviä aiheita. Vakavimman muistutuksen tulen valtavasta
voimasta saimme 22.11., kun Ruoholahden läpi kiiri tieto
ravintola Poijun tuhoisasta tulipalosta. Siitä sai alkunsa paloturvallisuuteen liittyvän keskustelun laajeneminen.

Poijun palo levisi
kulovalkean nopeudella
Lehti tapasi palopaikalta ravintola Poijun omistajan, Husseinin. Onnettomuudesta selvästi järkyttyneenä hän kertoi olleensa avaamassa ravintolaa
lounasvieraille kello kymmenen jälkeen, kun salia
siivonnut tyttö tuli keittiöön kertomaan savun hajusta.
Husseinin ehdittyä tilannetta arvioimaan, palo oli
jo syttynyt ja levisi hurjaa vauhtia ravintolan irtaimistossa ja tekstiileissä. Hussein pyysi henkilökuntaa pakenemaan takaovesta ja soittamaan hätänumeroon ja yritti itse paluuta ravintolasaliin,
mutta mitään ei ollut tehtävissä. Sali oli ilmiliekeissä ja palo synnytti paljon hengenvaarallista
savua.
Onneksi palokunta oli lähellä. Muutamassa minuutissa he pääsivät aloittamaan sammutustyöt.
Vaikka ravintola tuhoutui täydellisesti, saatiin tulen leviäminen talon asuntoihin estettyä. Kuumuus rikkoi kuitenkin laseja ja kiinteistön muihin

osiin tuli savuvahinkoja. Mitä ilmeisemmin palokunnan erittäin nopea saapuminen paikalle minimoi tuhon leviämisen.
Hussein oli tietysti onnettomuudesta järkyttynyt,
mutta kertoi lehdelle heti palopaikalla, että vakuutukset olivat kunnossa ja aikomuksena on mahdollisimman nopeasti avata Poiju uudelleen, mikä
onkin iloinen uutinen. Korkeimman johdatukseen
vahvasti uskovana miehenä Hussein totesi, että tapahtuneelle ei voi mitään, näin oli määrätty.
Tapauksesta on liikkunut paljon huhuja ja pahansuopaiset kielet ovat pyrkineet tietämään onnettomuudesta enemmän, kuin paikalla olleet. Tutkitusti on varmaa, että palo syttyi ikkunassa olleesta
valomainoksesta, ja tuli levisi niin nopeasti, ettei
sille voinut kukaan muu kuin pelastuslaitos mitään. Muut spekulaatiot voi jättää omaan vähäiseen arvoonsa.
PS

Ruoholahden pelastusaseman toimintaa rajoitetaan

Poiju paloi poroksi.

Muista jouluna tulen vaarat
Edessä ovat joulupyhät ja toivottavasti paljon iloisia hetkiä yhdessä lähimpien kanssa. Joulun viettoon lähdettäessä on hyvä
muistaa muutamia asioita, jotka takaavat paloturvallisuuden
kannalta onnistuneen juhlakauden. Erikoista tarkkuutta on
syytä noudattaa kolmen vaarallisimman asian kohdalla:
Älä koskaan säilytä mitään hellan levyjen päällä. Lapsi, koira tai vaikka esiliinan nauha
ohi kulkiessa voivat vahingossa vääntää hellan päälle ja sytyttää päällä olevan irtaimen.

Älä koskaan ripusta mitään saunan kiukaan yläpuolelle tai sen lähelle. Kiukaalle
putoava vaate syttyy helposti.

Älä koskaan jätä palavaa kynttilää valvomatta. Sammuta kynttilät huoneesta
poistuessasi.

Älä anna avoimen ikkunan heilauttaa verhoja kynttilän liekin lähelle äläkä anna lahjapaperien joutua kynttilän liekkiin.

Älä koskaan sytytä suurta määrää tuikkukynttilöitä lähelle toisiaan esimerkiksi laajalle
vadille. Tuikkujen tali höyrystyy liiallisessa kuumuudessa kynttilöiden yläpuolelle ja
on erittäin syttyvää kaasua.

Meidän paloasemasta tulee Pelastuskoulu.
Poijun edessä tulipalon vielä raivotessa levisi huhu, että uutta Ruoholahden Pelastusasemaa ollaan
taloussyistä sulkemassa. Ajatus tuntui todella hullulta, kun juuri oli päästy toteamaan, että vieressä
roihuavan palon seuraukset olisivat olleet paljon katastrofaalisemmat, ellei paloautot olisi olleet niin lähellä. Lehteä pyydettiin ottamaan asiasta selvää.
Asiasta ei varsinaisesti ollut tehty virallista tiedotetta, mutta siitä antoi lausuntoja pelastuskomentaja Simo Wecksten. Komentaja kertoi huhun olevan täyttä totta. Kaupungin säästöohjelman osa
na
myös pelastuslaitos on joutunut tekemään merkittäviä säästötoimenpiteitä. Simo Wecksten kertoi, että Haagassa, Steniuksentiellä toimivan Pelastuskoulun tilojen vuokrasopimus on irtisanottu ja
Pelastuskoulu muuttaa Jätkäsaaren pelastusasemalle. Näin meiltä poistuvat sammutusyksiköt.
Paikalle jää yksi päivystävä ensihoitoyksikkö eli
ambulanssi.

Nro 11-12/2013

Pelastuslaitos ymmärtää, että ratkaisu ei ole ruo
holahtelaisten mieleen, mutta hän korosti, että päätös ei ole operatiivisen henkilöstön orkestroima. Se
on poliittinen, ratkaisuun on päädytty pelastuslautakunnassa ja päätös on kaupunginvaltuuston hyväksymä.
Uusi toimintamalli tulee käyttöön 1.1.2014. Simo
Wecksten sanoi lopuksi, että Ruoholahden pelastusasemalla säilyvät tietysti valmiudet toimia täysipainoisena asemana, jos taloudelliset olosuhteet
antavat paluulle mahdollisuuden.
Seuraavan kerran asia nousee pöydälle vuoden 2015
budjetteja laadittaessa. Ruoholahtelaisilla on siis kevät aikaa aktivoitua vaikuttamaan ensi vuoden päätöksien tekoon. Onhan melko järjetöntä tehdä mil
joonainvestointi pelastusasemaan yhteen kaupungin
nopeimmin kasvavista osista ja poistaa se sieltä,
kun ihmisten muutto alueelle on alullaan.

Vahingon varalle hanki sammutuspeitto ja/tai jauhesammutin, jolla voit tukahduttaa
pienen palon alkuunsa. Jos palo on ilmiliekeissä, sulje palavan huoneen ovet ja poistu
paikalta kiireesti. Palon synnyttämät savut ovat erittäin myrkyllisiä ja jo kahden
minuutin altistus riittää tappamaan. Soita 112!

Turvallista joulua!
Eihän testata palokunnan saapumisaikoja tulvina pyhinä.

Simo Wecksten halusi kuitenkin rauhoittaa meitä kertomalla, että uuden järjestelyn myötä palokunnan tulo palopaikalle Ruoholahteen tulee kestämään puoli minuuttia nykyistä kauemmin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

- Ensimmäinen yksikkö on paikalla hälytyksestä
seitsemän minuutin päästä, mikä kansainvälisesti
on varsin hyvä vasteaika, komentaja toteaa.
Toivotaan, että näin on.			
PS
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Onko perinneruoka nam, yök vai häh?

S

euraava juttu kertoo Kaapelitehtaalla toimivan hotelli- ja ravintolamuseon ja Ruoholahden ala-asteen oppilaiden yhteisestä projektista. Oppilaat haastattelivat kolmea julkisuuden henkilöä ja sai
kuulla heidän jouluperinteistään. Haastattelujen pohjalta oppilaat
toteuttivat joulukattaukset, jotka ovat nähtävissä museon näyttelytilassa. Lehti kiittää hotelli- ja ravintolamuseota ja Ruoholahden ala-astetta
mainiosta projektista. Oppilaiden kirjoitukset julkaistaan alla sellaisinaan.

Ruoholahden ala-asteen koulun 6 A -luokan oppilaat tutustuivat tänä syksynä poikkeuksellisella
tavalla suomalaisiin ruokaperinteisiin. Hotelli- ja
ravintolamuseon projektissa oppilaat perehtyivät
muun muassa ruokakulttuurin muutokseen ja juhlakattauksiin. Päivälehden museossa harjoiteltiin toimittajan työtä. Työpajojen jälkeen oppilaat haastattelivat kolmea valitsemaansa julkisuuden henkilöä
ja toteuttivat heidän joulupöytänsä Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelytilaan. Lisäksi haastatteluista
syntyi lehtijuttu.

Paula Koivuniemen joulunvietto
Meidän ryhmä haastatteli Paula Koivuniemeä perinneruokaprojektissa 14.10. Paula Koivuniemi saapui koululle assistenttinsa kanssa. Ryhmän emäntä haki
heidät aulasta ja vei haastatteluhuoneeseen, sen jälkeen haastattelu alkoi.
Paula Koivuniemi kertoi viettävänsä joulunsa mie
luiten kotona, mutta pari kertaa hän on viettänyt
joulua myös ulkomailla. Hän viettää joulua sukulaistensa kanssa. Paulan lempijouluperinne on joulukirkko, jossa hän kävi jo lapsena. Unelmien
joulu olisi hänelle sellainen, että 20 – 30 hänen lähintä ihmistä olisivat yhden ison pöydän ääressä,
vaikka jossain päin Helsingin keskustaa.

Paula Koivuniemen joulunviettoon kuuluu yhdessäolo ja musiikki. Varpunen jouluaamuna, Kun
joulu on, Me käymme joulun viettoon ja Sylvian joululaulu ovat Paula Koivuniemen lempijoululauluja. Pääruuaksi hän syö jouluna lanttu- ja
porkkanalaatikkoa sekä kinkkua, mutta hän harkitsee alkavansa syödä kalkkunaa kinkun sijaan.
Hänen kaksi lempijouluruokaansa ovat lanttulaatikko ja rosolli. Jouluruuista hän pitää vähiten lipeäkalasta.
Lopuksi Paula Koivuniemi kertoi matkustavansa joulun jälkeen useaksi kuukaudeksi New Yorkiin. Hän ottaa mukaan kissansa ja sillä on lentokoneessa oma paikka.

Eero Kilpeläinen, lätkäfanien idoli.

Haastattelun jälkeen Paula Koivuniemi tuli meidän luokkaamme vierailemaan ja jakamaan nimikirjoituksia. Haastatteluryhmämme jäsenet ovat
Miro Puolakanaho, Mikael Tuhkanen, Pinja Mäkeläinen, Taija Ruotsalainen ja Felix Kämppi
Ruoholahden ala-asteen 6A-luokalta.

Jyrki Sukulan haastattelu
Meidän ryhmä haastatteli Jyrki Sukulaa 22.10.
Haastattelu tapahtui Ruoholahden ala-asteella. Hän
oli puhelias ja hauska mies. Hän viettää jouluaan Ita-

Jyrki Sukula ja kuudesluokkalaiset. Takarivissä toinen vasemmalta opettaja Elina Hiidenpalo.

Paula ja haastatteluryhmä.

liassa. Hän kertoi haastattelun aikana, että hän teurasti viime vuonna kukon. Se oli mielestämme
mielenkiintoinen asia.

suomeksi junaa. Eero viettää joulunsa Suomessa.
Joulupöydässä syödään pitkään ja nautitaan toisten seurasta.

Jyrki Sukulan italialainen lempiruoka on keitettykieli kapriksilla ja bagna gauda eli kuuma kylpy. Kuuma kylpy on vihannesruoka, jossa raa´at
vihannekset dipataan kastikkeeseen, joka on tehty valkosipulista, anjoviksesta ja oliiviöljystä, tämä on hyvin perinteinen talviruoka Pohjois-Italiassa. Jyrki ei pidä maksalaatikosta ja lipeäkalasta
ja lapsena hän inhosi kauheasti purkkiherneitä.
Hänen unelmajouluunsa kuuluu lumisade, perhe
ja se kun joulupukki tulee.

Joulupöydässä perinteiset punainen ja vihreä ovat
pääosassa. Kaupassa käydään yhdessä, mutta lihat
ja kalat tulevat usein pientiloilta varsinkin Juvalla,
koska Eeron vanhemmat tuntevat lihankasvattajia.
Jouluruuat tekee pääasiassa äiti, Juvalla Eeron äiti
ja Kuopiossa Eeron vaimon äiti. He syövät kinkkua ja kalkkunaa.

Jyrki syö jouluna jälkiruuaksi suklaata eri muodoissa. Hänen kolme mieluisaa jouluruokaa on
piimäjuusto, muikunmäti ja tuoremakkara. Jyrki
syö joululounaan perheen ja sukulaisten kesken.
Jyrki Sukula vieraili 6A -luokassamme ja jakoi nimikirjoituksia. Saimme ottaa myös yhteiskuvia
hänen kanssaan. Museolehtori Merja otti yhteiskuvan Jyrkistä ja meidän luokasta. Emäntä saattoi lopuksi Jyrki Sukulan ulko-ovelle. Haastattelun jälkeen oli helpottunut ja tyytyväinen olo.
Meidän ryhmämme jäsenet ovat kuvaaja Abdi
Mahamud, emäntä Selja Takkinen, haastattelijat
Luka Paloniemi, Tuomas Laitinen, Roosa Rajamäki ja Elsa Nisula.

Eero Kilpeläisen haastattelu

Paula Koivuniemen joulupöytä oppilaiden suunnittelemana.
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Haastattelimme Eero Kilpeläistä, entistä Jokereiden maalivahtia, sähköpostin avulla, sillä hänet
myytiin Sveitsiin toiseen jääkiekkojoukkueeseen.
Hän asuu kaupungissa nimeltä Zug, se tarkoittaa

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Eeron lempijouluruoka on kinkkua ruisleivän
päällä sinapin kanssa. He syövät jälkiruuaksi kakkua tai jäähdykettä, toisinaan myös juustoja ja
suklaata. Jouluruokaa syömässä ovat yleensä vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat, toisinaan
myös vanhempien sisaruksia perheineen.
Eero vieraili koulussamme perjantaina 8.11. Ensin emäntä haki Eeron ala-aulasta opettajainhuoneen neuvotteluhuoneeseen haastateltavaksi. Sitten haastattelijat kysyivät Eerolta lisäkysymykset,
miten hän on viihtynyt Sveitsissä ja minkälaista on ollut pelata uudessa jääkiekkojoukkueessa.
Eero kävi luokassamme ja antoi nimikirjoituksia.
Saimme ottaa yhteiskuvia.
Haastatteluryhmän jäsenet olivat Aapo Pakula, Arttu Österman, Zelda Kosenius, Sofiia Salopino ja Elias Azzouz Ruoholahden ala-asteen
6A-luokalta.

Joulun pauloissa -näyttely on esillä Hotelli- ja ravintolamuseossa Kaapelitehtaalla 12.1.2014 asti.
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI
www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1
Merikaapelihalli

MUU Kaapeli

Michael Monroe 7.12.
Amon Amarth 9.12.

UUSI MUU 30.11.–2.2.

illainen on laulajan, urheilijan ja
keittiömestarin joulupöytä? Ruoholahden koulun 6 A -luokka tutustui ruokaperinteisiin ja toteutti kolmen julkisuuden henkilön
haastattelun pohjalta näyttelyn museoon.

Ranskan instituutti

Puristamo
Välittömästi 4.–10.12.

Taideprojektina syntyy kirja 9.12.

Galleria Arkki

Valssaamo

M

Hotelli- ja ravintolamuseo joulun pauloissa

Laulaja Paula Koivuniemen joulupöytä koristel
laan kullalla ja hopealla. Jääkiekkomaalivahti Eero Kilpeläisen pöytä katetaan perinteiseen punaiseen ja vihreään. Jyrki Sukulan pöydässä on
joulukukkia ja omenoihin tehdään paikat kynttilätuikuille. Joulun pauloissa -näyttely on esillä
12.1.2014 asti.

Naudan Historian Museo 30.11.–10.12.

Tuulen tuomaa - Taitteiden taikaa 25.11.–4.1.
Arkki 2012

Pannuhalli

Jukka Male Museo

Hurjaruuth: Talvisirkus Kosmos 7.11.–6.1.

Ilkka Saastamoinen 11.10.–4.1.

Joulutunnelmaa voi hakea myös museon pysyvästä näyttelystä. Muun muassa tuoksubaarista löytyvät kaneli ja monet muut mausteet.

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Galleria Aapeli

Koristele unelmiesi pipari

NOIR? 29.11.–14.12.

Joulumyyjäiset 9.–10.12.

Suomen valokuvataiteen museo

Drawing Gallery D5

Surrealismia ja silmänlumetta 17.8.–15.12.

Elina Aho 4.11.–29.1.

Hotelli- ja ravintolamuseo järjestää yhteistyössä
Dr. Oetkerin kanssa PipariBattlen, jossa etsitään
joulunajan söpöintä, hellyttävintä ja karismaattisinta piparia. Kilpailu on avoinna kaikenikäisille
ja se jakautuu neljään sarjaan: 2D, 3D, ammattilaiset ja ”yritin parhaani”.

Teatterimuseo

Helsinki Capital Partners

Näyttelijän kengissä 22.8.–1.6.

Temppeli 18.9.–29.1.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Joulun pauloissa 15.11.–12.1.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kuva itse koristellusta piparista. Kuvia voi lähettää kilpailun
nettisivujen kautta 12.12. asti. Sen jälkeen tuomaristo valitsee kustakin kategoriasta neljä parasta,
josta yleisö äänestää tämän vuoden voittajat. Voittajat julistetaan 23.12. Jokaisen kategorian paras
palkitaan upealla Kitchen Aid -yleiskoneella. Kilpailusivu Facebookissa: http://bit.ly/PipariBattle

Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G,
00180 Helsinki.
Näyttelyt ovat avoinna ti-su 11-18.
Liput: 7/4 euroa.
Opastusten varaukset:
varaukset@hotellijaravintolamuseo.fi
www.hotellijaravintolamuseo.fi

Joulun tunnelmaan
laulaen konservatoriossa
Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi
Ma 2.12. klo18.00 Vinhasti viululla. Mari Kortelaisen oppilaat.
Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy
Su 8.12. klo 15.00 Suomalaista laulumusiikkia ja kuvataiteen
aarteita. Helsingin Konservatorion laulajat esiintyvät, ohj. opettaja Ritva Laamanen. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin. 10/8 €, alle 18-vuotiaat
ilmaiseksi.
Ma 9.12. klo 18 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
To 12.12. klo 17.30 Huilailua. Maija-Liisa Mäkeläisen huiluoppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
To 12.12. klo 19.00 Kamarikuoro Auditen Joulukonsertti, joht.
Jani sivén. Hietaniemen kappeli.
To 12.12. klo 19.00 Laulajien joulukonsertti. Konservatorion
laulajat. Konserttiisali, vapaa pääsy.
Pe 13.12. klo 17.00 Pianolle pikkusormi. Anna Linjaman oppilaat
esiintyvät, lk 130, vapaa pääsy.Pe 13.12. klo 18.00 Pianoiset aivan. Antti Hotin piano-oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
La 14.12. klo 13.00 ja klo 15.00 Kitaralla koreasti. Konservatorion kitaristit. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Su 15.12. klo 15.00 Kauneimmat joululaulut. Tule laulamaan
kauneimpia joululauluja Helsingin Konservatorion lapsi- ja nuorisokuorojen sekä Visollo-orkesterin säestyksellä. Järjestävät Helsingin
Tuomiokirkkoseurakunta ja Helsingin Konservatorio. Konserttisali, vapaa pääsy.
Ma 16.12. klo 19.00 Laulajien joulukonsertti. Ihania joululauluja Ritva Laamasen oppilaiden esittämänä. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Ti 17.12. klo 19 Kamarimusiikkikonsertti. Musiikkia eri aikakausilta opiskelijoiden esittämänä
ohj. opettaja Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Ke 18.12. klo 18.00 Sormivärein. Konservatorion pianistien konsertti. Konserttisali, vapaa pääsy.
To 19.12. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaiden
jouluisia esityksiä konservatorion kahvilassa. Vapaa pääsy.
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elsingin Konservatorion marras- ja joulukuu ovat kiireisintä aikaa konserttitoiminnan osalta ja toinen sesonki on jälleen keväällä. Oppilaat ja opiskelijat ovat syksyn aikana
harjoitelleet ahkerasti, ja syksyn satoa halutaan tuoda myös yleisön kuultavaksi.
Merkittävin joulua edeltävä konserttimme, Benjamin Brittenin
Kantaatti Saint Nicolas, on tämän lehden ilmestyessä jo ohitse,
mutta joulukuussa konservatorio tarjoaa lukuisia ilmaiskonsertteja,
joita riittää lähes jokaiselle päivälle.
Sen lisäksi, että konservatoriossa voi kuulla iki-ihanaa joulumusiikkia muun muassa laulajien esittämänä torstaina 12.12. ja maanantaina 16.12., yleisö voi tulla itsekin laulamaan sunnuntaina

RUOHOLAHDEN SANOMAT

15.12. kello 15.00. Silloin konservatorion lasten ja nuorten kuorot
sekä esiintyvät että laulavat yhdessä yleisön kanssa kaikille tuttuja joululauluja Visollo-orkesterin säestyksellä. Tämä otsikolla Kauneimmat joululaulut pidettävä konsertti järjestetään yhdessä Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, ja konsertin juontaa
Seppo S. Kosonen, esilaulajana toimii kanttori Risto Pulkamo.
Konsertin ohjelmasuunnitelma on nähtävänä konservatorion verkkosivuilla www.konservatorio.fi > Konsertit > Konserttiohjelmat.
Tervetuloa laulamaan!
Muista konservatorion järjestämistä tapahtumista löytyy lisätietoja
konserttikalenterista, jota voi noutaa konservatorion aulasta tai kalenterin voi katsoa konservatorion verkkosivuilta.
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Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto

Apteekit
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46
09 2358 5300
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki,		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
Arkkitehtitoimistot
• Gullichsen Vormala Arkkitehdit, 		
Merimiehenkatu 36 D
010 328 3900
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
Hierontapalvelut
• Rentoplus, Itämerenkatu 16
046 813 0855
Hyvinvointihoidot
• Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia, 		
Kalevankatu 55
www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi

Olemme
täällä.

Tue oman alueesi yrittäjää!

Isännöintitoimistot
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Pankkipalvelut
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
Kahvilat		
Parturit - kampaamot
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• Café Rixi, Itämerenkatu 16
09 4289 2788
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
Kauneushoitolat		
Pysäköintipaikat					
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
Kauppakeskukset
www.ruoholahdenpysakointi.fi
010 228 6016
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Rautakaupat
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Ravintolat
Messitytönkatu 10
050 300 9980
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
Kiinteistövälittäjät
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5
www.dylan.fi
• Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV, 		
• Habanero, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Itämerenkatu 21
010 255 6033
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Kioskit
•
Oluthuone
Amsterdam,
Itämerenkuja
1
C
010 766 3570
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
• Subway Ruoholahti, 		
Kodintekniikkaliikkeet		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8
09 694 4577
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
Sairaalat ja hoitolaitokset
Konserttisalit
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Kukkakaupat		
Satamapalvelut
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Kulttuurikeskukset
Terveyskaupat
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
• Luontaistuntija Ruoholahti, 		
Kuntosalit
Kauppakeskus, 1. krs
010 322 9495
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Tilitoimistot		
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
Urheilutarvikkeet
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
Ompelimot
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Oppilaitokset
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
numeroon soittaminen on maksullista.
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510

Tervetuloa yleisötilaisuuteen

Kun kipu estää liikkumisen
Pohjoismaiden suurin
Tekonivelsairaala Coxa, avaa
ensi vuoden alusta uuden
ortopedisen vastaanoton Helsingissä.
Tule kuulemaan nivelrikon
leikkaushoidosta ja kuntoutumisesta.
Katso yleisimmät kysymykset ja
vastaukset nivelrikosta osoitteessa
Irro
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lm
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www.coxa.fi
alt

ee

n!

Ti 10.12. kello 18.00-19.30
Saukonpaadenranta 2, Ruoholahti, 00180 Helsinki.
Docrates syöpäsairaalan rakennus. Tarkemmat tiedot verkkosivuillamme.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Paikalle mahtuu 150 henkilöä.

Tervetuloa Coxaan!
Tarmo Martikainen, toimitusjohtaja
Tekonivelsairaala Coxa

Ajankohtaista nivelrikon leikkaushoidosta
Jyrki Nieminen, johtava ylilääkäri
Tekonivelsairaala Coxa

Fysioterapian rooli nivelrikon hoidossa
Leena Kuoppala, fysioterapeutti
Tekonivelsairaala Coxa
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