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HUOM! Ruoholahden Sanomat 4 ilmestyy aiemmin 
ilmoitetusta poiketen  3.5. Siihen tarkoitettu 

aineisto tulee olla toimituksessa 23.4. mennessä.

J
ätkäsaaren kaupunginosan 
rakentaminen on jo täydessä 
vauhdissa. Alueelle syntyy 
asuntoja, yritystoimitiloja, 
päiväkoteja, kouluja, puisto-

ja, ulkoilureittejä ja katuja. Kaupun-
ki haluaa toteuttaa Jätkäsaaresta 
laadukkaan alueen, jossa viihdytään 
niin vapaa-aikana kuin työssäkin.

Outi Säntti aloitti Länsisataman projektinjohtaja-
na maaliskuun alussa, kun edellinen pitkäaikainen 
projektinjohtaja Timo Laitinen siirtyi Helsingin 
Sataman tekniseksi johtajaksi. Outi Säntti oli kui-
tenkin työskennellyt projektissa jo vuodesta 2010 
alkaen. 

- Olen jäänyt koukkuun Jätkäsaareen ja Länsisata-
maan, Outi naurahtaa. 

Säntti on koulutukseltaan yhdyskuntasuunnitte lun 
insinööri (amk) ja filosofian maisteri Helsingin yli-
opistosta, kaupunkitutkimuksen maisteri oh jelmasta. 
Ennen työskentelyään Helsingin kau pungilla  Sänt-
ti työskenteli infra-alan konsulttitoimistossa vajaa 
kymmenen vuotta ja arkkitehtitoimistossa maankäy-
tön suunnittelijana. Hänellä on kolme lasta. Va-
paa-aikanaan Outi pelaa ja valmentaa koripalloa. 

Länsisataman aluerakentamisprojektiin kuuluvat 
Ruoholahti, Jätkäsaari, Hernesaari, Telakkaranta 
ja Eiranranta.

Projektinjohtaja tietää kaiken 
Projektinjohtajan tehtävänä on pitää kokonaisuus 
käsissään, jotta niin kaupungin omien yksiköiden 
kuin ulkopuolisten tahojenkin toiminta sekä ra-
hoitus ja aikataulut saadaan sovitettua yhteen. 

- Projekti  on myös yhdysside jätkäsaarelaisten ja 
muiden helsinkiläisten suuntaan. Asukkaiden pi-
tää saada tietää, mitä omalla alueella tapahtuu, 
milloin vaikkapa koulu tai päiväkoti valmistuu, 
Outi Säntti kertoo.

Jätkäsaaren kaltaisella suurella rakentamisalueella 
tarvitaan monen toimijan kädenjälkeä ennen kuin 
kokonaisuus on valmis. Projektinjohtajan työnä 
on koota verkostoja ja pitää yllä yhteistyötä: 

- Tunnustelen eri osapuolten toiveita, selvittelen 
kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia, ratkaisen 

eteen tulevia ongelmia, sovittelen ja pidän huol-
ta siitä, että tieto kulkee ja kaikki tietävät missä 
mennään, Outi kertoo.

Paljon palveluja tulossa  
- Jätkäsaaresta halutaan rakentaa ilmeikäs ja mo-
nimuotoinen kerrostaloalue. Projektinjohtajan työ-
nä on myös pitää huolta siitä, että alueelle saadaan 
asukkaiden tarvitsemat julkiset palvelut ajallaan. 

- Jotta ajoitukset ja mitoitukset saadaan kohdal-
leen, tarkastelemme palvelutarpeita yhteisissä neu-
vonpidoissa muun muassa päivähoidosta ja opetuk-
sesta vastaavien kanssa, Säntti kertoo. 

Jätkäsaareen on suunniteltu myös kahta-kolmea 
hotellia, kivijalkaliikkeitä ja muita kaupallisia pal-
veluja.

Projektinjohtaja Outi Säntti on tavattavissa Huu-
tokonttorilla kerran kuukaudessa. Ensimmäinen ti-
laisuus on keskiviikkona 26.3.2014 klo 10–12.30 
Tervetuloa tapaamaan Outi Sänttiä ja kysymään ja 
keskustelemaan Jätkäsaaren asioista.

Huutokonttori on avoinna huhti-toukokuussa kes-
kiviikkoisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 10–15. 
Kesän aukioloajoista ilmoitetaan myöhemmin.

Sirpa Jyrkänne

Projektinjohtaja 
Outi Säntti 

pitää Jätkäsaaren 
lankoja käsissään

Outi Säntti

Meinasi tulla takatalvi. Kyl-
lä ihan pelästyin, kun lähdin 
töistä kahdeksan jälkeen il-
lalla keskiviikkona ja lumi oli 
pakkautunut oven eteen niin, 

että nahkakengät upposivat kokonaan han-
keen. Oli ajettava hiljaa kotiin. Vaikka oli uh-
kaava yritys, jäi se kuitenkin vain yritykseksi. 
Kevät voitti ja lämmintä tuli taas. Lumi vain 
käväisi. Kannen kuva on oman pihan lumikel-
loista. Kuvan otin sunnuntaina 23. päivä. Ta-
katalvi oli nujerrettu.

Viime lehteen avasin Uuden lastensairaa-
lan keräystä varten nettiin lippaan, johon toi-
voin ruoholahtelaisten lahjoittavan vielä muu-
taman kolikon hyvään tarkoitukseen. Tänään, 
kun kävin lipasta katsomassa oli siellä saavu-
tuksena edelleen ainoastaan se sama 30 eu-
roa, jonka itse sinne laitoin. Annan itseni teh-
dä tästä sen johtopäätöksen, että kaikki lehden 
lukijat olivat jo paljon ennen lehden lippaan 
perustamista käyneet toisia kanavia käyttäen 
lahjoituksensa antamassa, ja siksi jättivät tä-
män mahdollisuuden väliin. 

Lastensairaalan ke räys on joka tapauksessa 
edennyt hyvin ja uskotaan, että uuteen, todel-
la tarpeeseen tulevaan, päästään suunnitellussa 
aikataulussa.

Juttelin Helsingin Pelastuslaitoksen Anne Koi-
viston kanssa jo monessa lehdessä olleesta ai-
heesta räjäytystöiden vaikutuksista alueemme 
sähköverkkoon. Anne kertoi, että Ruoholah-
dessa herännyt huoli ja sen seurauksena teh-
dyt tutkimukset ovat luoneet maahamme uutta. 
Koskaan aikaisemmin ei ole keskitytty tut-
kimaan tärinän aiheuttamia mahdollisia hait-
toja sähköverkkoihin ja –laitteisiin. Anne sa-
noi saaneensa aiheesta valmiiksi perusteellisen 
tutkimuksen, lähes 40 sivua pitkän, ja lähettä-
neensä sen nyt lausuntokierrokselle kaikille 
osapuolille. Tutkimuksesta saavat lausua kan-
tansa alueemme räjäytystöitä suorittavat, alu-

een rakennusyhtiöt, kaupunki rakennuttajana 
sähkön toimittaja jne. 

Näiden lisäksi monet muutkin ovat olleet asi-
asta kiinnostuneita. Muun muassa Tukes eli 
turvallisuus- ja kemikaalivirasto on halunnut 
olla osallisena tutkimuksessa. Lausuntokier-
roksen jälkeen raportti on julkinen ja jokainen 
asiasta kiinnostunut voi sen saada. Tämä ta-
pahtunee huhtikuun alussa. Anne kuitenkin sa-
noi, ettei hän edelleenkään voinut osoittaa suo-
raa syy-yhteyttä tärinän ja täällä ilmenneiden 
häiriöiden välillä. Tutkimus itsessään on kui-
tenkin tuonut paljon uutta tietoa.

Tässä lehdessä on kantavana aiheena puis-
tot. Hyvätoivonpuistoa ja sen vieressä olevaa 
Selkämerenpuistoa laitetaan vauhdilla kun-
toon. Vaikka aina välillä kaiken rakentami-
sen keskellä alue tuntuukin sekasortoiselta, 
on kuitenkin toivoa paremmasta. Molemmat 
puistosuunnitelmat ovat hyviä ja varsinkin Hy-
vätoivonpuisto tulee muodostumaan Jätkäsaa-
ren ja koko Ruoholahden henkireiäksi. Ja kyl-
lähän me jaksamme hyvää odottaa.

Maailmassa tapahtuu kummia. Monet maat 
ovat huolissaan uudesta suurvaltapolitiikasta. 
Itse huomaan, että ajatus tuon tuostakin palaa 
Krimin tapahtumiin ja niiden mahdollisiin seu-
rauksiin. Historiansa lukeneet muistavat, että 
ennenkin on pahaa syntynyt samankaltaisista 
teoista. Mutta, eiköhän me sittenkin olla ihan 
turvassa täällä omassa lintukodossamme. Ei-
köhän…

Päivä on yötä pidempi, kevätpäiväntasaus oli 
jo viikko sitten. Jos lehden jakelu on onnistu-
nut suunnitellusti on lukijan aika kääntää pu-
helimensa kesäaikaan. Edessä on hieno aika. 
Hyvää ja aurinkoista kevättä.

Peter Stormbom
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Tyynenmerenkatu 3 • Puh. 09 628 183
Palvelemme: ma – pe 10 – 18 • la 10 – 16

Tervetuloa Jätkäsaaren apteekkiin!

JÄTKÄSAAREN APTEEKKI

R-KIOSKI-KAUPPIAAKSI
R-kioski-kauppiaana pääset vastaamaan itsenäisesti 
omasta R-kioskistasi ja saat käyttöösi vahvan brändin  
sekä vahvan ketjun tuen. R-kioskilla on matala kynnys  
franchisingyrittäjyyteen.

infotilaisuutemme ti 8.4. klo 18–20, 
Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki   

Ilmoittaudu tilaisuuteen, 
puh. 020 554 4098 tai rekrytointi@r-kioski.fi

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja Latviassa, 
Pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, R-kiosk 

Virossa sekä Lietuvos Spauda Liettuassa. Reitan Convenience on markkinajohtaja jokaisessa 
toimintamaassaan. Vuonna 2012 Reitan Conveniencen liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia ja 

myymälöitä sillä oli 2 500 ja työntekijöitä 18 000.

Käräjäoikeuden sisätilat ovat tyylikkäät.

H
elsingissä kaksi alem-
paa oikeusastetta 
ovat keskittyneet 
Ruoholahden Salmi-
saareen. Käräjäoikeus 

muutti Alkon vanhaan tehtaaseen 
vuonna 2004. Samassa korttelissa
 sijainnut Altian pääkonttori sai 
vuokralaisekseen Helsingin hovi-
oikeuden vuonna 2008. Kolmas 
oikeusaste, Korkein oikeus toimii 
Pohjois-Esplanadilla kaupungintalon 
ja presidentin linnan välissä.

Käräjäoikeus on suomalaisessa oikeuskäytännös-
sä ensimmäinen oikeusaste, jossa rikoksista lan-
getetaan lain vaatimia rangaistuksia. Helsingin kärä-
jäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Helsingin kaupunki 
ja se on siten Suomen väkiluvultaan suurin käräjä-
oikeus. Käräjäoikeuden tuomioihin tyytymätön voi 
valittaa ratkaisuista hovioikeuteen. Helsingin hovi-
oikeuteen valitetaan Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Itä-Uudenmaan ja Tuusulan käräjäoikeuksien tuo-
mioista.

Oikeustalo on Museo- 
viraston suojeluksessa
Helsingin käräjäoikeuden toimitalo on alun pe-
rin rakennettu Alkon viinatehtaaksi, varastok-

si ja pääkonttoriksi. Rakennus valmistui vuonna 
1940. Uuteen käyttöön talon suunnitteli Arkkiteh-
titoimisto Tuomo Siitonen Oy. Muutostyöt tehtiin 
Museoviraston tarkassa valvonnassa. 

Käräjäoikeus muutti Salmisaareen remontin val-
mistuttua vuonna 2004 Länsi-Pasilasta. Vanha 
kä räjäoikeuden talo on siellä nyt Poliisilaitoksen 
käytössä. Oikeustalossa toimii käräjäoikeuden li-
säksi Helsingin syyttäjänvirasto, oikeusaputoimisto 
sekä useita asianajotoimistoja. 

Lautamies tuo maallikon 
kannan oikeusprosessiin
Oikeuden istunnossa oikeuden puheenjohtaja eli 
käräjätuomari on keskeisessä osassa. Sellaisissa 
rikosasioissa, joiden laissa määritelty maksimi-
tuomio ylittää kaksi vuotta ehdotonta vankeutta, 
oikeuden kokoonpanoon kuuluu myös kolme lau-
tamiestä. 

Lautamiehet ovat maallikoita, eivät siis oikeusop-
pineita. Heidän tehtävänään on varmistaa, että oi-
keuskäsittelyn tulos ja tuomarin päätös ovat myös 
kadun miehen oikeustajun mukaisia. Lautamiehil-
lä (joukossa myös suuri määrä naisia) eli maallik-
kotuomareilla on siis todellinen mahdollisuus vai-
kuttaa oikeuden päätöksiin.

Suomessa oikeuden istunto 
ei useinkaan ole kauno-
puheisuuden juhlaa
Televisiossa monet Matlockit,  Perrymasonit  ja 
muut loistavan esiintymistaidon hallitsevat asian-

ajajat voittavat juttuja pelkästään taitavalla retorii-
kalla riippumatta siitä, mikä käsillä olevassa asi-
assa aina on totuus. 

Suomen oikeuskäytännössä on toinen tyyli. Tuo-
marin, sihteerin ja lautamiesten lisäksi paikalla 
ovat asianosaiset. Vastaaja on syytettynä rikoksen 
tekemisestä ja asianomistaja on useimmiten uhri, 
joka on kärsinyt fyysistä tai taloudellista vahinkoa 
ja on paikalla etujaan valvomassa. Kummallakin 
asianosaisella on paikalla myös asiamies, yleensä 
lainoppinut asianajaja. 

Tapahtuneen rikoksen oikeudelle esittelee syyttä-
jä, joka on poliisin tutkimusten pohjalta määritel-
lyt sille nimikkeen sekä vaatii sille lain mukais-
ta rangaistusta. Syyttäjä esittää todisteita, kuulee 
todistajia ja kaiken kaikkiaan kokoaa ja esittää ne 
seikat, jotka vaikuttavat tuomion antamiseen. To-
ki asianosaisilla on asiamiestensä kanssa  oikeus 
joka kohdassa myös kertoa oma kantansa esitet-
tyyn.

Oikeuden istunto vaatii   
lautamieheltä keskittymistä
Lautamiehen tehtävä on seurata oikeuden käsit-
telyä tarkkaavaisena. Vain käsittelyn aikana itse 
oikeussalissa kuullut seikat voivat olla tehtävän 
ratkaisun pohjana. Lautamiehen puolueettomuus 
tar koittaa muun muassa sitä, että hänellä ei saa ol-
la mitään ennakkokäsityksiä jutun kohteena olevasta 
rikoksesta tai asianosaisista. Vain itse käsittelyn ai-
kana salissa esiin tulleet asiat saa huomioida. 

Lautamiesten rooli muistuttaa hieman amerikka-
laisen juryn vastaavaa. Suomessa kuitenkaan lau-
tamiehiä ei eristetä ulkomaailmasta käsittelyn 
ajaksi, vaan luotetaan suomalaiseen rehellisyy-
teen. 

Lautamies ei koskaan tiedä, mitä juttua hän oi-
keuteen saapuu istumaan. Jutun tapahtumat ja 
osapuolet selviävät vasta istunnon alussa. Mikä-
li lautamies silloin kokee, ettei pysty puolueet-
tomaan istuntoon, on hänen velvollisuutensa itse 
pyytää jääväämistään ja oikeuden puheenjohtajan 
velvollisuutena on vaihtaa toinen henkilö tilalle.

Todistajana oikeuteen kutsuttu joutuu ennen lau-
suntoaan vannomaan puhuvansa totta, vain tot-
ta ja kaiken tietämänsä totuuden. Valehtelusta voi 
seurata rangaistus. Vastaajalla ja asianomistajal-
la ei kuitenkaan tätä velvoitetta ole. Tämä seik-
ka tekee käsittelyn seuraamisen perin hankalaksi. 
Kaiken esitetyn joukosta on löydettävä se, mikä 
oman käsityksen mukaan on totta. Kokemus kui-
tenkin on osoittanut, että kun loppulausuntojen 
jälkeen käräjätuomari ja lautamiehet vetäytyvät 
pohtimaan juttua ja harkitsemaan syyllisyyttä ja 
rangaistuksen kovuutta, on melkeinpä aina jokai-
nen samaa mieltä tapahtumien oikeasta kulusta. 

Joskus voi syntyä erilaisia kantoja, joista periaat-
teessa pitää äänestää. Useimmiten näistäkin selvi-
tään neuvottelemalla. Tärkeintä on löytää totuus. 
Sen jälkeen on tuomion langettamiselle lakikir-
joissa selkeästi määritellyt säädökset.

Lautamiehet valitaan poliittisesti
Helsingin käräjäoikeudella on kuluvana nelivuo-
tiskautena 300 lautamiestä. Heidät nimitetään kun-
nallisvaalien jälkeen poliittisten puolueiden ehdo-
tuksesta valtuuston vaalikaudeksi. Pyrkimyksenä on, 
että lautamiesten joukko edustaa yleistä väestön 
ikä- ja sukupuolijakaumaa. Nimitykset vahvistaa 
kaupunginvaltuusto. 

Heti tuomarinvalansa vannomisen jälkeen lauta-
miehet kuitenkin siirtyvät oikeusministeriön pal-
velukseen, eivätkä he oikeudessa toimiessaan enää 
voi palvella politiikkaa. Lautamiehen on oltava 
ehdottoman puolueeton.

PS

Oikeustalo Porkkalankatu 13.

Lautamies 
on tärkeä osa 

suomalaista 
oikeuskäytäntöä
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Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Aurinko on ihanasti alkanut paistaa ja 
lämmittää. Välillä jopa on ollut niin 
lauhaa, että puiston nurmikenttä on ol-
lut ihan kurainen. Lämmön myötä pyö-

rät ja sählyvälineetkin on saatu vuodenaikaan 
nähden etuajassa esille. Sitten satoikin lunta. Ei-
köhän kevät lumen tulosta huolimatta kuitenkin 
pikku hiljaa etene.

Helmi- ja maaliskuun aikana puistossa on vietet-
ty koululaisten kanssa Kalevalan päivä -nyyttärei-

Aurinkoinen tervehdys 
Ruoholahden leikkipuistosta!

tä, on juhlittu Naistenpäivää, pidetty muskareita 
ja Tanssitan vauvaa -tuokio sekä retkeilty tanssite-
atteri Hurjaruuthiin katsomaan Pikku prinssiä. Sa-
moin on tietenkin pidetty joka vuotinen laskiais-
tapahtuma.  

Kiitos vielä kaikille asiakkaille ja mukana jär-
jestämässä olleille ihanasta tapahtumasta - ensi 
vuonna sitten uudelleen! Saa nähdä onko silloin 
lunta mäenlaskuun.

Ilta päivätoi min  nan haku on meneillään. Ylei nen 
hakuaika on 29.1.-17.4.2014. Ilmoittautumislomak-
keen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea 
leikkipuistosta tai Internetistä osoitteesta www.
hel.fi/hki/Vaka/fi/Leikkipuistot+ja+perhetalot.

Osallistuminen toimintaan on maksutonta. Väli-
palan kuukausimaksu on tällä hetkellä 36,10 eu-
roa.

Tänä vuonna  juhlitaan 100-vuotiasta leikkipuis-
totoimintaa. Leikkipuistojen satavuotista taivalta 
juhlitaan koko vuoden ”SADALLA TAPAHTU-
MALLA”. Leikkipuiston nettisivuilta voi seurata 
ilmestyvää juhlakalenteria ja Facebookia. 
 

Tulevia tapahtumia leikkipuiston sisätiloissa:
• Maanantaina 31.3. klo 10.15 - 11.00 on vauvaruokaluento, pitäjänä Uudenmaan Martat. 
  Ei ennakkoilmoittautumista.
• Maanantaina 31.3. klo 11.00 vauvamuskari. Muut muskarikerrat  7.4., 14.4. ja 12.5. 
  Ei ennakkoilmoittautumista.
• Perjantaina 11.4. puisto on kiinni klo 9.30 - 11.30 ohjaajien työyhteisökokouksen vuoksi.
• Perjantaina 18.4.-21.4. pääsiäinen, puisto on tällöin kiinni. Hyvää pääsiäistä!
• Perjantaina 25.4. Me&I vaate-esittelijä puistossa klo 10.30-12.00 ja vappunaamareiden tekoa.

Juhlavuoden kunniaksi Ruoholahden leikkipuisto 
on tehnyt näyttelyn Ruoholahden lasten kirjastoon 
(Santakatu 6), joten käykää ihailemassa niin kou-
lulaisten kuin pienten kerholaisten taideteoksia.

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistos-
ta, puh. 040 33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustau-
luilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtu-
mista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston väki

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Takatalvi pääsi yllättämään myös meidät 
täällä nuorisotalolla! Ehdimme jo lasten 
kanssa nauttia lämpimästä auringonpais-
teesta sekä kuivasta nurmikentästä erilai-

silla pihaleikeillä.

Edellinen kuukausi on ollut hieman hajanainen. 
Viikolla 10 nuorisotalollamme pidettiin Valinto-
jen stoori -tuntia eteläisen alueen eri koulujen 
kuu desluokkalaisille. Valintojen stoori on kuudes-
luokkalaisille tarkoitettu väline ehkäisevään päih-
detyöhön. Tämän vuoksi nuorisotalomme ei ollut 
normaaliin tapaansa avoinna.

Maaliskuu sisälsi myös rasismin vastaisen viikon. 
Tällöin katsoimme lasten ja nuorten kanssa aihee-
seen liittyvän elokuvan, pidimme  tietokilpailuja 
se kä järjestimme muita aiheeseen liittyviä kilpai-
luja.

Uusi kokkikerho on alkanut ja mukaan mahtuu 
vielä. Kokkikerho kokoontuu torstaisin normaa-
liin tapaansa. Muutoin kerhotoiminta talollamme 
on toiminnantäyteistä. Maanantaisin kokoontuu 
tyttökerho ”tyttis”, tiistaisin taiteillaan saviker-
hossa,  keskiviikkoisin kisaillaan ja nyt myös uu-

Terveisiä Ruoholahden 
nuorisotalo Korallista!

Tulevaa:
4 29.3. pidetään Earth Hour - tunti ilmaston 
     puolesta klo 20.30-21.30.
4 2.4. Stop huumeille tulee keskustelemaan   
     nuorten kanssa.
4 9.4. vanhempain ilta teemana päihteet 
     ja nuoret.
4 10.4. Eteläisen alueen nuorisotalojen 
     välinen pingisturnaus pidetään Lautta-
     saaren nuorisotalolla. Edeltävällä viikolla 
     suoritamme nuorisotalollamme karsinnat 
     pingisturnaukseen liittyen.
4 26.4. Ruohis Rock! Bändit ilmoitetaan 
     myöhemmin.

tuutena askarrellaan ohjaaja Marikan kanssa.  Li-
sätietoa kerhoista saat nuorisotalon ohjaajilta. 

Nähdään nutalla!

Korallin ohjaajat

Aurinko häikäisee jo silmiä, vesipisarat 
tippuvat katolta, jostain kuuluu linnun-
laulua ja pieniä vihreitä silmuja näkyy 
siellä täällä. Valon lisääntyvä määrä 

hämmästyttää joka vuosi ja tuntuu kuin ihmiset-
kin heräisivät eloon talvihorroksestaan. Kaduilla 
on vilskettä, lapset kaivavat scootit ja pyörät kel-
lareista, paksut toppavaatteet vaihtuvat kevyem-
piin ja ihmisetkin uskaltavat nostaa päänsä kadun 
pinnasta. Kevät on vihdoin tulossa!
 
Monille kevät on uuden alun aikaa. Aikaa siivo-
ta kaapit, aloittaa harrastus tai lähteä tapaamaan 
harvoin nähtyä ystävää tai sukulaista. Nämä mo-
nille luonnostaan kevääseen kuuluvat asiat kuulu-
vat myös paaston aikaan, joka on nyt meneillään.  
Moni ajattelee paaston olevan vain pidättäyty-
mistä joistakin ruuista, mutta oikeasti se on elä-
män tärkeisiin asioihin keskittymistä. Pohtia voi 
esimerkiksi mistä haluaisi elämässä kiittää, mi-
tä pyytää anteeksi ja mihin kenties tarvitsee vie-
lä apua.
 
Usein on helppo keskittyä siihen, mitä haluai-
si vielä saavuttaa tai minkä asian toivoisi muuttu-
van elämässään. Yllättävän moni asia on elämässä 
kuitenkin hyvin, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. 
Sitä omistaa paljon, mutta haaveilee vain siitä, 
mikä vielä puuttuu tai voisi olla uudempaa ja hie-
nompaa. 

Usein myös mietimme toisten ihmisten vikoja ja 
väärää käytöstä, vaikka jokainen meistäkin sa-
noo välillä pahasti, ei kiitä, katso silmiin tai muis-
ta hoitaa jotain asiaa, minkä olemme luvanneet. 
On myös asioita, joihin tarvitsemme johdatusta 

ja toisten apua. Kun tiedostaa elämän prioriteetit, 
tietää mihin suunnata energiansa.
 
Kappelilla paaston aikaan toiminta jatkuu nor-
maalisti messuineen, kahviloineen ja kerhoineen. 
Erikoisuutena on torstaina 10.4. Keho ja mieli 
-lenkkiryhmä, joka lähtee Kappelilta kello 14 se-
kä samana iltana kaikelle seurakuntaväelle suun-
nattu Kappeli-ilta kello 18. Ilta sisältää musiikkia, 
puhetta ja yhdessäoloa. Aiheena Mikael Agricola. 

Lauantaina 12.4 järjestetään Yhteisvastuu -kirp-
putori kello 10–15. Keittolounas 3 euroa. Myynti-
pöytiä voi tiedustella Leenalta 09 2340 6202. 

Kevään kohokohtana on koko perheen retki Viva-
mon raamattukylään Lohjalle lauantaina 17.5. Vi-
vamossa osallistumme elämykselliseen Kalasta-
jat -näytelmään sekä nautimme pullakahvit. Lähtö 
kello 12.30 ja paluu kello 17. Hinta aikuisilta 15 
euroa ja lapsilta 5 euroa.
 
Nyt kannattaa suunnata ajatukset myös kevään ja 
kesän leireihin. Kouluikäisten kevätleirille Kello-
kosken juhlataloon 4.–6.4. mahtuu vielä mukaan! 
Kesän alussa on tulossa Wipinäwiikko-päiväleirit 
sekä Hauen hampaissa telttaleiri 23.–25.6. 

Näistä ja muusta toiminnastamme löydät tietoa ja 
ilmoittautumislinkit nettisivuiltamme helsingin-
seurakunnat.fi/tuomiokirkko. Tervetuloa mukaan!

Susan Louhema
nuorisotyönohjaaja

Kappelilla odotetaan kevättä!

MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

A = Kevään moottoripyöräkurssit ovat jo alkaneet. 
       Kysy lisää!

B =  Henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut 
  - laskut joustavasti 5 erässä
       - kurssit alkavat aina maanantaisin kello 17.00 

Courses available also in English, ask for more.

09 659 771
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HUHTIKUUN KEVÄISET TARJOUKSET JÄTKÄSAARESTA!

499 599 099
kpl kg

kpl
(2,61/kg)

VAIN PERJANTAISIN:
VAIN LAUANTAISIN:

VAIN SUNNUNTAISIN:

SUORAAN GRILLISTÄ!
TUORETTA KALAA!

OMASTA UUNISTA!

Hinnat voimassa 
1.-30.4.2014, 
ellei toisin mainita.
Ei jälleenmyyjille.

Olemme saaneet tiloihimme myös 
SmartPOST pakettipalvelun. Nyt ei 

muuta kuin paketteja lähettelemään! JÄTKÄSAARI
Välimerenkatu 5, 00150 Helsinki 
puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

PALVELEMME ARK. 7–21, LA 7–21, SU 12–21
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Grillattu, kokonainen

BROILERI 
raakapaino n. 1,2 kg

Tuore kokonainen

KIRJOLOHI
Suomi

Ranskalainen

JÄTTIPATONKI 

380 g

Olemme saaneet tiloihimme myös 

169

120

Vaasan Isot 
PAAHTOLEIVÄT 
500-525 g

ps
(3,22-3,38/kg)

3 prk
(3,33/kg) 100

400

175

Pedigree DentaStix
PURULUU 
180 g, medium

kpl
(16,13/kg)

2 pkt
(11,11/kg)

2-pack
(7,00/kg)

450
Marli Natur 
TÄYSMEHUT
1 l

3 tlk
(1,50/l)

Ilman K-Plussa-korttia 1,49-1,79 kpl (24,03-28,87/kg)

Ilman K-Plussa-korttia yks.  2,45 pkt (13,61/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 1,95 2-pack (7,80/kg)Ilman K-Plussa-korttia yks. 0,47 prk (3,92/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,09 ps (3,98-4,18/kg)Ilman K-Plussa-korttia yks. 1,85 tlk (1,85/l)

-32-44 %
Etu K-Plussa-kortilla

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

-10 %
Etu K-Plussa-kortilla

-14 %
Etu K-Plussa-kortilla

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

TARJOUKSET VOIMASSA K-PLUSSA-KORTILLA 3.4.-4.5.2014:

3 prk!

3 tlk! 2 pkt!

2-pack!

-19 %
Etu K-Plussa-kortilla

095

Perjantaisin ja 
Lauantaisin 

palvelutiskistämme 
nyt myös herkullisia 

paistovalmiita 
Lihatukku Tammisen Liha-
tuotteita!  (täytettyjä 

broilerleikkeitä, lihakää-
ryleitä ja fileepihvejä)

Kinder
SURPRISE
20 g

kpl
(47,50/kg)

199
Kymppi
MÄMMI
700 g

rs
(2,84/kg)

PÄÄSIÄISHERKUT:

Puffet
JÄÄTELÖT 
62 ,g myös laktoosittomat

Piltti
LASTENATERIAT
5-6 kk 2x125 g

Jacky 
MAKUPALAT
120 g

Ilman K-Plussa-korttia 2,59 rs (3,70/kg)
-23 %

Etu K-Plussa-kortilla

Jätteiden lajitteleminen säästää luonnonva-
roja ja vähentää kaatopaikkojen aiheut-
tamia ongelmia. Lajittelematon sekajäte 
kuluttaa eniten sekä kukkaroa että ympä-
ristöä. Vaarallisten jätteiden lajittelulla es-

tetään myrkyllisten aineiden joutuminen kaatopai-
kalle tai luontoon

Jätteiden vastaanottopalvelut
HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) vas-
taanottaa kiinteistön jäteasioihin soveltumattomia 
jätteitä eri puolilla pääkaupunkiseutua miehite-
tyillä jätteiden vastaanottoasemilla eli Sortti-ase-
milla. Miehittämättömissä kierrätyspisteissä vas-
taanotetaan keräykseen soveltuvia kierrätettäviä 
ja hyödynnettäviä jätteitä.

Sortti-asemille voi tuoda hyöty-, seka- ja puu-
tarhajätteitä sekä vaarallisia jätteitä henkilöautol-
la, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyel-
lä kuljetusvälineellä. Asemat ovat avoinna arkisin 
maanantaista perjantaihin  kello 7–21.

Kierrätyspisteissä kerätään värillistä ja väritöntä 
pakkauslasia, kartonkia, paperia, pienmetallia ja 
vaatteita. HSY:llä on kierrätyspisteiden lisäksi yk-
sittäisiä keräyspisteitä lasille. Kierrätyspisteisiin 
ei saa jättää muuta jätettä.

Etsi lähin HSY:n kierrätyspiste osoitteessa www.
hsy.fi/kierratyspiste. Myös muiden toimijoiden 
ke räyspisteitä löytyy osoitteesta www.kierratys.
info.

Nouto-Sortti on kotitalouksien maksullinen nou-
topalvelu isoille esineille. Nouto-Sortin voi tilata 
HSY:n jätehuollon asiakaspalvelusta.

Vaarallisten jätteiden kontteihin voi viedä ko-
din vaarallisia jätteitä maksutta. Kontit sijaitsevat 
huoltamoiden ja kauppojen pihassa ja ovat avoin-
na niiden aukioloaikoina.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa sijait-
see pääkaupunkiseudun ainoa toiminnassa oleva 
kaatopaikka.

Apteekit vastaanottavat kotitalouksien lääkejät-
teitä maksutta.

Kierrätyskeskukset ja kirpputorit ottavat vas-
taan käyttökelpoista tavaraa. 

HSY:n keräysautot kiertävät keväisin pääkau-
punkiseudulla ja Kirkkonummella. Niissä vastaan-
otetaan maksutta kotitalouksien vaarallisia jät teitä, 
sähkölaitteita ja pieneriä metalliromua.

Kierrätys ja 
jätteiden lajittelu

Uusi  Postin pakettiautomaatti alkoi toimia 
perjan taina 21.3. K-market Jätkä saaressa. 
Laite sijaitsee kaupan kassojen edessä. Ai-

kaisemmin näitä au to maatteja on jo ollut Kauppa-
keskuksen alakerrassa K-citymarketin aulassa, S-
market Ruoholahden tiloissa Itämerentorilla sekä 
Verkkokaupan alakerrassa. Automaateilla Posti 
tuo paketit yhä lähemmäs asiakkaitaan.
 
Kauppias Ville Hämäläinen kertoo, että Jätkäsaa-
ren K-marketin automaatti tyhjennetään/täytetään 
viitenä päivänä viikossa. Omaksi postipakettien 
noutopisteekseen jokainen voi käydä valitsemas-
sa itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon Postin 
nettipalvelussa osoitteessa: www.posti.fi/paketit/
kotimaanpaketit/paketinohjaus
 

K-market Jätkäsaareen 
Postin pakettiautomaatti

K-market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5
020 734 5640

Tänä keväänä keräysautojen aikataulu 
Ruoholahdessa ja Lauttasaaressa on seuraava:

• Maanantaina 31.3.  kello 20.20-20.50 Hietalahdentorilla
• Tiistaina 1.4.: kello 17.00-17.30 Isokaari 19, koulun piha, Lauttasaari • Kello 17.40-18.20 
   Lahnalahdentie/Lauttasaarentie parkkialue  • Kello 18.30-19.00 Heikkilänaukio, Lauttasaari

• kello 19.30-20.10 Ruoholahdentori, Harmajankatu, Ruoholahti
  
HSY:n keräysautot kiertävät keväisin pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Niissä vastaanotetaan maksut-
ta kotitalouksien vaarallisia jät teitä, sähkölaitteita ja pieneriä metalliromua.
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Jätkäsaaren keskuspuiston en-
simmäisen vaiheen, Hyväntoi-
vonpuiston ja Selkämerenpuis-
ton eteläosan, rakentaminen on 

aloitettu esirakentamisella. Puis-
toalueen laajuus on yhteensä noin 
5 hehtaaria, leveyttä puistolla on 
88 metriä ja pituutta 550 metriä.  

Hyväntoivonpuisto sijaitsee uuden kaupunginosan 
keskellä ja se rakennetaan yli viisi metriä kor-
keammalle kuin Länsisatamankatu ja Välimeren-
katu.

Puisto palvelee myös   
kevyenliikenteenväylänä
Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestä väk-
si ja korkeatasoiseksi kaupunginosapuistoksi. Puis-
ton pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysaluee-
na ja vihreänä kevyenliikenteenväylänä halki uuden 
asuinalueen - Jätkäsaaren. Puistoon rakennetaan 
asukkaille paljon toimintoja. Suunnit telun tavoittee-
na on ollut luoda asukkaille miellyttävä lähipuisto, 
joka koetaan turvallisena ja houkuttelevana. Lisäk-
si suunnittelussa on otettu huomioon puistoalueen 
helppo kunnossapito ja huolto, jotka vaikuttavat jat-
kossa alueen miellyttävään käyttöön ja pitkäikäi-
syyteen.  

Puustoryhmiä, maisematiloja 
ja loivia korkeusvaihteluja
Puiston maastonmuoto on hillitysti polveileva ja 
kumpuileva. Puiston sisällä tapahtuva korkeusvaih-
telu on loivapiirteistä, maiseman rakenne on rauhal-
linen. Puiston pintaan tehdään ”maaleikkauksia”, 
joihin sijoitetaan mm. päiväkotien leikkipihoja, lii-
kuntakenttä ja koirapuisto. Nämä toi minnot sijaitse-
vat hieman tavanomaista puistonpintaa alempana.

Puistosuunnittelussa maisemaan on kiinnitetty 
eri tyistä huomiota. Onhan tässä luotu aivan uu-
si maisema rakennettavan kaupunginosan keskel-
le. Suunnittelun lähtökohtana on ollut miellyttävät 
maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muo-
dostuva harmoninen kokonaisuus. Puiston poikit-
taiset ja pituussuuntaiset pitkät näkymät ovat erittäin 
tärkeitä. Näkymiä rytmittävät suurehkot puustoryh-

mät, joiden sisälle muodostuu sulkeutuneita mai-
sematiloja, jotka ovat turvallisia ja maantasossa 
avoimia käyttöalueita.

Esteetön puisto, josta  
yhteys merenrantaan
Hyväntoivonpuiston sisällä kulkevat reitit ovat es-
teettömiä. Puistosta on esteetön kulku tonttika-
duille sekä Välimerenkadulle ja Länsisatamanka-
dulle. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti 
on puiston pituussuunnassa kulkeva alueellinen ke-
vyenliikenteenväylä, joka tulee yhdistämään Ruo-
holahden alueen merenrantaan. Paikallisesti tärkeitä 
reittejä ovat Hyväntoivonpuiston poikki kulkevat 
yhdysreitit. Ne on suunniteltu leveiksi toiminnal-
lisiksi aukioiksi, joilta erkanee ”oikopolkuja” kul-
kua nopeuttamaan.

Yhdysaukioilla sijaitsevat puiston toiminnot asuk-
kaille. Aukioille on sijoitettu leikkipaikka, liikun-
takenttä sekä oleskelualueita. Kevyenliikenteen-
väylän ja yhdysaukioiden lisäksi puistoon on 
suunniteltu muutama sivupolku. 

Puistoa ympäröivien asuinrakennusten pelastus-
reitit on sijoitettu asemakaavan liikennesuunni-
telman mukaisille paikoille. Lisäksi rakennusten 
suunnittelun yhteydessä on pelastusteiden paikko-
ja tarkennettu.  

Nurmikentille piknikille,   
pelaamaan ja leikkimään  
Nurmialueet toimivat asukkaiden oleskelun ja toi-
minnan vapaina alueina. Auringonotto, piknik, 
lei kit ja pienet pelit sopivat hyvin laajoille nurmi-
kentille. Yleinen leikkialue sijaitsee yhdysaukiol-
la puiston keskivaiheilla. Tätä leikkipaikkaa ei ole 
aidattu. Leikkivälineet sijoitetaan ympyränmuo-
toisille värillisille turva-alusta-alueille. Puistossa 
sijaitsee kaksi päiväkotipihaa Jaala ja Loisto sekä 
yksi yleinen aidattu leikkipiha Tyrsky. Aidattu lii-
kuntakenttä sijaitsee puiston eteläosassa, maan al-
la sijaitsevan imujäteasema Röörin päällä. 

Roskat imujätejärjestelmään
Alueen koirapuisto sijoittuu Selkämerenpuistoon 
liikuntakenttien tuntumaan. Ympyrän muotoinen 
koirapuisto toteutetaan kuten edellä mainitut päi-
väkoti- ja leikkipihat. 

Hyväntoivonpuistossa kokeillaan ensimmäistä ker-
taa Helsingissä imujätejärjestelmää myös julkisella 

Jätkäsaari saa virkistysalueeksi 
maisemallisesti rauhallisen Hyväntoivonpuiston

Hyväntoivonpuiston rakentamistilanne tällä hetkellä.

puistoalueella. Puistoon sijoitetaan kolme imujäte-
järjestelmällä varustettua jätepistettä. Jätepisteet si-
joitetaan pelikentän tuntumaan ja yhdysaukioille. 
Imujätejärjestelmää täydennetään tavallisilla ros-
ka-astioilla.  

Nurmipintoja, erikois- 
kasveja, puusaarekkeita 
Puistoon istutettavalla puustolla on maastonmuo-
toilun ohella tärkeä merkitys alueen tuulisuuden 

Näkymä sillalle. Näkymä puistosta Välimerenkadulle.
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Jätkäsaari saa virkistysalueeksi 
maisemallisesti rauhallisen Hyväntoivonpuiston

Hyväntoivonpuiston rakentamistilanne tällä hetkellä.

vähentämiseen ja miellyttävän pienilmaston luo-
miseen. Puustoryhmät liittävät yhdysaukiot ym pä-
röiviin viheralueisiin. Alueen maisemassa ko  ros  tu-
vat erityisesti puusaarekkeet ja laajat nurmipinnat. 
Puistossa ei käytetä korkeaa pensaskasvillisuutta. 

Istutettava kasvillisuus on jaettu peruskasveihin ja 
täydentäviin kasveihin. Näistä peruskasveiksi luetta-
vat puut ovat selänne-, rinne- ja laaksopuita. Täy-
dentäviä kasveja edustavat maanpeitepensaat, pe-
rennat, koristeheinät, köynnökset sekä nurmi. 
Ka dun kohdalla puusto noudattaa puiston rytmiä 
ja vihreä vyöhyke tunkeutuu näin kadulle ja sen 
ylitse. 

Historian innostamaa  
ympäristötaidetta
Maisemataide on integroitu puistoon. Se näkyy 
eri tyisen voimakkaasti tukimuureissa ja seinissä. 
Välimerenkatuun ja Länsisatamankatuun liitty-
vät tukimuurit, portaat ja luiskat sekä maanalaisten 
tilojen ajoaukot on suunniteltu kaupunkikuvalli ses ti 
korkeatasoisiksi. Puistoon on suunniteltu itsenäinen 
ympäristötaideteos EVÄT. Se on suunniteltu puisto-
suunnittelun yhteydessä yhdeksi puiston osaksi. Tai-
teessa on vaikutteita alueen historiasta: kallioluodot, 
sataman värit, muotokieli ja materiaalit sekä me-
ren eliöstö.

Kevyenliikenteen sillat toteutetaan esteettöminä 
turvallisuus- ja kunnossapitovaatimukset huomi-
oiden. Sillat ovat teräsrakenteisia ristikkosiltoja, 
joissa on teräsbetoninen kansilaatta. Puisto valais-
taan pääosin pylväsvalaisimilla. Esteettömien reit-
tien lisäksi puistoon pääsee portaita pitkin sekä 
Välimerenkadulta, että Länsisatamankadulta. 

Rakentamisen aikataulu
Hyväntoivonpuiston työmaa on käynnissä ja esi-
rakentaminen on aloitettu. Puiston esirakentaminen 
on mittava maanrakennusurakka, sillä olemassa ole-
va maanpinta tulee kohoamaan yli kah deksan metriä 
nykyisestä maanpinnan tasosta. Maanrakennustöi-
den on arvioitu kestävän Hyväntoivonpuiston poh-
joisosassa vuoteen 2019 asti. 

Puiston rakentamisen aikataulu on sidottu ympä-
röivien rakennusten aikatauluun, sillä puistoa reu-
nustavat rakennukset joudutaan korkeuserosta ja 
rakennusteknisistä syistä johtuen rakentamaan en-
sin. Puiston aluetta joudutaan käyttämään myös 
siihen rajautuvien rakennustyömaiden työmaati-
loina.

Viimeiset, puistoon rajautuvat asuinrakennukset 
Jätkäsaarenkallion alueella, lähtevät liikkeelle tä-
män hetkisen tiedon mukaan vuosien 2016–2017 ai-
kana ja valmistuvat vuoteen 2019 mennessä. Puisto 
tullaan rakentamaan useassa osassa ja tiedossa ole-

van rakentamisjärjestyksen mukaan ensimmäi-
set osat puistosta valmistuvat vuosien 2016–2017 
aika na. Tarkemmasta rakentamisen aikataulusta tie-
dotetaan www.jatkasaari.info -nettisivuilla, Huuto-
konttorissa sekä Jätkäsaaren Facebook-sivuilla. 
Suun nitelman on teettänyt Helsingin kaupunki, ra-
kennusvirasto. Hyväntoivopuistosta kertova näytte-
ly on esillä Huutokonttorissa 23.4.-23.5.2014. Näyt-
telyn avajaiset ja yleisötilaisuus pidetään 23.4.2014 
klo 18.00.

Hyväntoivonpuiston  
eteläosan suunnittelu
Hyväntoivonpuisto jatkuu tulevaisuudessa Länsi-
satamankadun yli etelään. Tämän uuden Hyvän-
toivonpuiston eteläosan suunnittelu on hiljalleen 
alkamassa. Ensimmäisenä suunnitellaan puisto-
alueen keskelle massojen hyötykäyttöalue. Puisto-
suunnittelussa ensimmäisessä vaiheessa pyritään 
löy tämään reunaehtoja tälle hyötykäyttöalueen 
suun nittelulle. 

Tavoitteena on, että viihtyisä puisto voidaan ra-
kentaa tulevaisuudessa osittain hyötykäyttöalu-
een päälle. Vastaava hyötykäyttöalue on rakennet-
tu jo aiemmin Hyväntoivonpuiston poh joisosalle. 
Hyötykäyttöalueen tarkoitus on minimoida ylijää-
mämassojen kuljetuksia kauempana sijaitseviin vas-
taanottopaikkoihin ja vähentää kuljetuksien energi-
an kulutusta sekä siitä aiheutuvia päästöjä ja muuta 
ympäristökuormitusta. Ensimmäiset massat hyö-
tykäyttöalueelle on mahdollista sijoittaa jo tämän 
vuoden aikana. 

Hyväntoivonpuiston eteläisen osan asemakaava ei 
ole vielä valmis. Tarkoituksena on laatia asema-
kaavaa samanaikaisesti puistosuunnitelman kans-
sa. Puistosuunnittelu käynnistetään toden teolla 
vuoden 2014 aikana. Tällä uudella asemakaava-
alueella rakennukset lähtevät rakentumaan vuosi-
na 2017-2018. Atlantinkaaren kaava-alueiden ar-
vioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoteen 
2027 mennessä.

Puistosuunnittelun aloituksesta tiedotetaan myö-
hemmin. 

Tarkempaa tietoa   
Jätkäsaaren rakentumisesta
Alueen infokeskus Huutokonttori palvelee taas 
alueen asukkaista ja alueesta kiinnostuneita. Huu-
tokonttori on avoinna keskiviikkoisin klo 10-18 ja 
lauantaisin klo 10-15. 

Helsingin kaupungin Länsisataman aluerakenta-
misprojektin projektinjohtaja Outi Säntti on ta-
voitettavissa Huutokonttorilla kerran kuukaudes-
sa. Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 26.3. 
2014 klo 10.00-12.30. Huhtikuussa tapaaminen 
on 23.4. pidettävän yleisötilaisuuden yhteydessä. 
Tapaamisajoista tiedotetaan www.jatkasaari.info 
-nettisivuilla, Jätkäsaaren facebook-sivuilla www.
facebook.com/jatkasaari sekä Huutokonttorilla. 

Huutokonttorin osoite: 

Tyynenmerenkatu 1, Raitiovaunut 6T ja 9

www.jatkasaari.info
www.facebook.com/jatkasaari
www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama/
palvelut/infokeskus-ja-pelastusasema-
huutokonttorissa-saman-katon-alla

Petra Rantalainen, 
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Outi Säntti, 
Helsingin kaupunki, 

Kaupunginkanslia, aluerakentaminen

Tommi Heinonen, 
puiston pääsuunnittelija, 

VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy

Outi Palosaari, 
konsultin projektipäällikkö, 

VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu OyNäkymä puiston sisälle.

Hyväntoivonpuisto suunnitelmakartta.
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H
elsingin kaupungin rakennusvirasto 
aloittaa Jätkäsaaressa sijaitsevan Sel-
kämerenpuiston kentän peruskorjauk sen 
huhtikuussa. Selkämerenpuiston koko-
naispinta-ala on miltei kaksi hehtaaria. 

Nyt peruskorjataan noin puolet puistoalueesta. Sel-
kämerenpuisto eteläosa rakennetaan uudelleen Hy-
väntoivonpuiston rakentamisen yhteydessä kun 
Selkämerenpuisto liitetään kevyenliikenteen sil-
lalla uuteen Hyväntoivonpuistoon. 
 
Puisto jakautuu toiminnoiltaan liikuntakenttään, 
leikkipuistoon ja oleskelupuistoon. Puiston kes-
keisellä osalla toimii Ruoholahden nuorisotalo Ko-
ralli. Nuorisotalon pohjois- ja itäpuolella on kallio- 
ja nurmialueita, jotka säilyvät nykyisellään. 

Alueen asukkaiden ja nuorisotalon lisäksi liikun-
takenttä on kansainvälisen koulun aktiivisessa 
käytössä välitunneilla ja liikuntatunneilla. Lisäk-
si Ruoholahden ala-aste ja muun muassa päiväko-
ti Fregatti käyttävät puistoaluetta.

Peruskorjauksen tarkoituksena on uusia liikun-
takentän huonokuntoiset rakenteet ja päällysteet. 
Viime keväänä kentälle asennettiin väliaikainen 
pinnoite. Tulevan kesän aikana kenttä peruskorja-
taan kokonaisuudessaan. 

Selkämerenpuiston suunnittelussa on otettu huomi-
oon liittyminen rakennettavaan Hyväntoivonpuis-
toon. Selkämerenpuisto liittyy Hyväntoivonpuistoon 
luontevasti muun muassa yhtenäisin ma teriaalein. 

Selkämerenpuiston kentän 
peruskorjaus alkaa huhtikuussa

havainnekuvat rambOll Finland Oy

Hyväntoivonpuistoon suunniteltua sinisellä asfal-
tilla päällystettyä pyörätietä ja ruskealla siroteas-
faltilla päällystettyä jalankulkualuetta jatketaan 
Selkämerenpuiston läpi Messitytönkadulle. Ken-
tän itäpuolella oleva muuri korvataan nurmikum-
pareilla ja kumpareita rajaavalla betonimuurilla, 
joka toimii myös kentän katsomona. Kentän tur-
vallisuutta ja pinnoitteen pitkäikäisyyttä lisätään 
asentamalla kevyen liikenteen väylän reunaan 
noin metrin korkea kaide läpikulun estämiseksi. 
Kulku kentälle tapahtuu uuden kulkuportin kaut-
ta, jotta luvaton kentälle ajaminen estyy. 

Liikuntakentän päällysteet uusitaan ja toiminnot 
sijoitellaan uudelleen. Kentän kuivatusta tehoste-
taan salaojituksella. Kentälle rakennetaan 60x40 

metrin kokoinen tekonurmipinnoitteinen pallo-
kenttä. Kenttää kiertää juoksurata. Kentän laidal-
le, lähelle leikkipuistoa, on jätetty tilaa leikeille, 
peleille ja kuntoilulle.

Leikkipuiston alueella tehdään ainoastaan pie-
niä kunnostustoimenpiteitä. Huonokuntoisia leik-
kivälineitä uusitaan ja korjataan. Lisäksi tehdään 
kasvillisuudenhoitotöitä. Selkämerenpuiston poh-
joisosan puutarhamaisella alueella tehdään pieniä 
kunnostustoimenpiteitä. Nuorisotalon ja kallioalu-
een väliset pensasistutusalueet poistetaan turvalli-
suuden lisäämiseksi.

Suunnitelman on teettänyt Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. Peruskorjaussuunnitelman on laatinut Ram-
boll Finland Oy ja rakentamisesta vastaa Stara. Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2014.
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Suurin osa 900-päisen  PPJ-
seuran  ruoholahtelaisista 
ja jätkäsaarelaista jäsenistä 
pelaa eri kaupunginosajouk-

kueista kootuista yhteisissä ikäluok-
kajoukkueissa. Näin on erityisesti 
vanhemmissa ikäluokissa. Nuorim-
missa ikäluokissa omat kaupungin-
osajoukkueet ovat pääsääntöinen 
tapa aloittaa jalkapalloharrastus. 

Oman lähialueen koulusta ja päiväkodista tutut 
kaverit vauhdittavat mukavasti jalkapalloharras-
tuksen alkutaipaleita, lisäävät yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja kasvattavat joukkuehenkeä. PPJ Ruo-
honlahden omat kaupunginosajoukkueet eivät muo-
dosta poikkeusta tästä pääsäännöstä. 

PPJ Ruohis 0506 perustettiin syyskesällä 2010 las-
ten ollessa päiväkoti-ikäisiä, ja siitä lähtien jouk-
kue on treenannut ja pelannut hyvissä PPJ:n or-
ganisoimissa olosuhteissa kotikulmilla: Väiskin 
hienolla tekonurmikentällä, Selkämerenpuiston 
ken tällä, Etera-hallissa Lauttasaaressa sekä tieten-
kin tilavassa Ruoholahden ala-asteen liikuntasalissa. 

Sunnuntaisin joukkue harjoittelee PPJ:n omassa, va-
loisassa ja tyylikkäässä Hernesaaren hallissa, jo-
ka sijaitsee vain sen kuuluisan kivenheiton päässä 
Jätkäsaaren uudesta asuinalueesta. 

Joukkue tarjoaa pysyvyyttä. Valmentajat ovat py-
syneet samoina koko joukkueen historian ajan: 
vuosien saatossa silloisista 15-vuotiaista pojis-
ta on kehittynyt hyviä roolimalleja ja ”isoveljiä” 
nykyisille pikkukoululaisillemme. Peleissä pyri-
tään kaikille antamaan peliaikaa eikä joukkuetta 
ole jaettu pysyviin tasoryhmiin, mikä alkaa olla jo 
poikkeus tässäkin ikäluokassa. 

- Jos siis haluat mukaan joukkueeseen, jossa on 
poikamaista meininkiä ja reipasta asennetta, ter-
vetuloa mukaan, toteaa PPJ Ruohis 2005-2006 
joukkueen joukkueenjohtaja Anna Santalahti. 

- PPJ Ruoholahden 2005-2006 syntyneiden poi-
kien joukkue toivottaa tervetulleeksi toimintaansa 
myös uudet Jätkäsaarelaiset pelaajat. Mukaan saa 
tulla vaikka vain katsomaan treenejä tai kokeile-
maan ilman sitoutumispäätöksiä.

Näihin tervetulotoivotuksiin yhtyy Ruohis 0708 

Ruohiksen 
PPJ futaa 

- myös Jätkäsaaressa!
Kuvat: MarKKu villManPPJ Ruohis 0506 –joukkueen meno on vauhdikasta niin peleissä kuin harjoituksissakin.  

–joukkueen joukkueenjohtaja Ninni Malmstén-
Heiskanen. 

Joukkueen 28 poikaa ja yksi tyttö harjoittelevat 
kevätkaudella kaksi kertaa viikossa kokeneiden 
valmentajien johdolla tähtäimessään kevään peli-
illat. 

Haluatko mukaan joukkueiden toimintaan? Lisä-
tietoja ks. ppj.fi/joukkueet. 

Anna Santalahti, 
Ninni Malmstén-Heiskanen, 

Anna Sorto

KANTA-HELSINGIN YRITTÄJÄT

Kanta-Helsingin Yrittäjät ry vaikuttaa aktiivisesti 
kantakaupungin yrittäjien asioihin. Yhdistys on 
ajanut menestyksekkäästi eteenpäin mm. yritys-
pysäköintiasiaa.
  Suunnitelman mukaan yrityspysäköinnissä 
otetaan nykyisen yhden alueen kattavan pysäköin-
titunnuksen rinnalla käyttöön uusi tunnus, joka 
mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintivyö-
hykkeillä. Lisäksi yrityspysäköinnin hinnoittelua 
uudistetaan niin, että vuodesta 2018 lähtien yritys- 
ja asukaspysäköinnin hinnat vastaavat toisiaan.

Lue lisää: www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Aalto-yliopiston ja Hankenin yrittäjyyden 
laitoksen tutkimukseen haetaan hen-
kilöitä pikaisesti seuraavilla kriteereillä 
neurotutkimukseen (tutkimuksesta on 
myös tutkittavalle hyödyllistä tietoa):
1. Mies, jolla on lapsia
2. Syntynyt 80-luvulla
3. Johtavassa asemassa (ei yrittäjä
vaan työntekijä)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Tom Lahti, Hanken
Johtamisen laitos
p. 050 549 8786, tom.lahti@hanken.fi

Aalto-yliopisto ja Hanken ovat yhdessä 
tarttuneet haastavaan tutkimusongel-
maan: tarkoitus on valaista esimiesase-
massa olevien henkilöiden päätöksente-
koa neurotieteen tutkimusmenetelmin ja 
tuoda siitä tulkintaa johtamisen vaikealla 
saralle.
   Tutkimuksessa on avoinna muutama 
paikka, mikä tarjoaisi mahdollisuuden 
tehdä ainutlaatuinen löytöretki oman 
päätöksentekoprosessin neurotieteelli-
seen perustaan. Tutkimus toteutetaan 
kaikilta osin ankaran eettisen koodin 

mukaisesti.

- Yrityksesi paikallinen yrittäjäyhdistys

Tähän joukkoon kannattaa kuulua! - Tutustu & tule mukaan:

Ole rohkeasti yhteydessä:
Mari Laaksonen
puheenjohtaja
Kanta-Helsingin Yrittäjät ry
kanta_helsingin@yrittajat.fi
p. 040 5780 189

16.4. klo 8.30-9.30 Yrittäjien aamu-
kahvit Kluuvin TE-toimistolla
(Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, 
Mikonkatu 7, 00100 Helsinki)

Aamukahvien teemana ensimmäisen 
työntekijän palkkaaminen: TE-keskuksen 
edustaja kertoo yrittäjien tukimahdolli-
suuksista. Tule tapaamaan KaHYn halli-
tuksen edustaja ja kanssayrittäjiä aamu-
kahvien merkeissä, vaikka et olisi ketään 
lähiaikoina palkkaamassakaan. Tilaisuus 
on maksuton. Ilmoittaudu kotisivujemme 
kautta.

Kevennystä yrittäjän arkeen:
22.5. Amazing Kanta-Helsinki Race
12.6. Kesänavausristeily / Doris 2

Katso koko tapahtumatarjontamme: 
www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Olemme keskeinen vaikuttaja kantakaupungin
yrittäjien edunvalvonnassa

Tulevia yrittäjätapahtumia

Esimiesasemassa toimivien päätöksentekoa
tutkitaan - olisitko sinä sopiva tutkimukseen?

YKSI KAIKKIEN JA KAIKKI 
YHDEN YRITTÄJÄN PUOLESTA!

Jos et ole vielä jäsen, liity nyt: yrittajat.fi/jaseneksi

Voit voittaa A-sarjan Mercedes-Benzin!

Tutustu toimintaamme ja 
työmme tuloksiin:
www.yrittajat.fi/kantahelsinki

JÄSENETU: Ruoholahden Sanomat tarjoavat Helsingin Yrittäjien jäsenille
- 42 % alennusta lehden mediakortin hinnoista vakiokokoisille ilmoituksille.

Ota yhteyttä: peter.strombom@welho.com
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KUTSU
Jätkäsaari-seura ry. järjestää yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa

TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDEN 
JÄTKÄSAAREN RAKENTAMISESTA
Paikalla arkkitehti Teo Tammivuori sekä vasta valittu 
Länsisataman rakennusprojektin johtaja Outi Säntti.

Huutokonttorissa ti 8.4.2014 klo 18.00 osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.

Heti tilaisuuden jälkeen pidettävään Jätkäsaari-seura ry:n

KEVÄTKOKOUKSEEN
 Käsiteltävät asiat:
 -  Käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus, toiminnantarkastajien ja tilinpäätös.
 -  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 tileistä tilivelvollisille.
 -  Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014.
 -  Käsitellään sääntömuutos esitys
 -  Muut esille tulevat asiat.  

TERVETULOA             Jätkäsaari-seura  ry:n hallitus
    

Jätkäsaaren kaupunginosan kotisivut osoitteessa: kaupunginosat.net/jatkasaari
www.facebook.com/jatkasaariseura  •   Sivujen ylläpidosta vastaa Jätkäsaari-seura  ry. 

JS ry
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JÄTKÄSAARI, MATKUSTAJASATAMA
asemakaava valmisteilla

Matkustajasatama on vetovoimainen osa 
Jätkäsaareen rakentuvaa aluetta. Jät-
käsaaren aluerakentaminen ja matkustaja-
liikenteen kehittäminen edellyttävät sata-
maliikenteen uudelleenjärjestelyä ja uuden 
terminaalin rakentamista. Asemakaava mah-
dollistaa matkustajasatamaa palvelevien ra-
kennusten ja toimitilarakennusten sekä sa-
tama- ja vesialueiden sijoittamisen alueelle. 

Lisätietoa asemakaavasta saa päivitetystä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta joka on esillä 
31.3.–22.4.:

 – näyttely- ja infokeskus Laiturilla, Narink-
ka 2

 – kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, 1. krs

 – kaupungin ilmoitustaululla Kaupunginta-
lolla, Pohjoisesplanadi 11−13

 – www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Suunnittelija tavattavissa ti 8.4. klo 15–18 
Jätkäsaaren rakentamisen infokeskus Huu-
tokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1 ja sopi-
muksen mukaan kaupunkisuunnitteluviras-
tossa. 

Mielipiteet: viimeistään 22.4.2014
Lisätietoja: arkkitehti Jari Huhtaniemi, p. 310 
37197

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Näyttely ja yleisötilaisuus 
Hyväntoivonpuisto 
Uusi puistoalue rakennetaan Jätkäsaaren ytimeen!
Kaupunginkanslia ja rakennusvirasto järjestävät 
näyttelyn ja yleisötilaisuuden Hyväntoivonpuiston
suunnittelusta.
 
Hyväntoivopuistosta kertova näyttely on esillä  
Huutokonttorissa 23.4.–23.5.2014. Osoite on Tyynen-
merenkatu 1.

Näyttelyn avajaiset ja yleisötilaisuus pidetään 
23.4.2014 klo 18.00.

Tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan näyttelyyn!

Lisätiedot: 
Outi Säntti, kaupunginkanslia, puh. 09 310 25976
Petra Rantalainen, rakennusvirasto, puh. 09 310 39795

sähköposti etunimi.sukunimi@hel.fi.

Heteniityn ala-asteen oppilaat kehittävät 
innovatiivisia ja hauskoja tapoja ympä-
ristönsuojeluun. Koululle myönnettiin 
tämän vuoden Energiabonus-palkinto.

Energiabonus on Helsingin Energian vuosittain 
ja kama 2000 euron suuruinen kannustuspalkin-
to helsinkiläiskoulujen ympäristötoiminnan kehittä-
mistä varten. Energiabonuksella kannustetaan nuo-
ria ideoimaan kestävää kehitystä ja energiansäästöä 
edistäviä hankkeita. Palkinto jaettiin nyt yhdettä-
toista kertaa.

- Heteniityn ala-asteen valintaa puolsi se, että op-
pilaat ovat vahvasti mukana ympäristötyössä, ja 
he olivat itse tehneet hakemusvideon aina käsi-
kirjoituksesta alkaen. Koulun oppilailta ja opetta-
jilta löytyy runsaasti innovatiivisuutta; he olivat 
esimerkiksi kehittäneet lajittelupelin, joka on ko-
ko koulun juttu, ja joka yhdistää hyvin ympäris-
töasiat, liikunnan, kilpailuhenkisyyden ja yhtei-
söllisyyden, kertoo ympäristöasiantuntija Pirjo 
Jantunen Helsingin Energiasta.

Jantusen mukaan Energiabonus-hakemuksista käy 

ilmi, että video on selvästi nousussa nuorten ka-
navana. Tänä vuonna hakemuksista yli puolet oli 
videoita, kun aikaisempina vuosina videoita on 
tullut vain muutama.

Syö mitä otat -kampanja tepsi
Heteniityn ala-asteella myös kaikki ympäristö-
työn perusasiat, kuten lajittelu ja energiansääs-
tö, ovat kunnossa. Koulu on esimerkiksi järjestä-
nyt Syö mitä otat -kampanjan ruokalan biojätteen 
määrän pienentämiseksi – ja onnistunut tavoit-
teessaan.

Oppilailla on runsaasti ideoita palkintorahojen 
käyttöön: he suunnittelevat muun muassa asian-
tuntijoiden pyytämistä koululle luennoimaan kes-
tävästä kehityksestä. Lisäksi suunnitelmissa on 
pajapäivä, jossa roskista tehtäisiin käyttöesineitä. 
Yhtenä haaveena oppilailla on rakentaa iso taide-
teos kierrätysmateriaaleista.

Energiabonus jaettiin Ylipormestarin oppilaskun-
tapäivillä Helsingin kaupungintalolla 18.3.

Energiabonus 
Heteniityn ala-asteelle

PirjO jantunen

Heteniityn ala-asteen ympäristöraatilaiset ja opettaja Leea Sepponen vastaan-
ottivat Energiabonus-palkinnon kaupungintalolla.

Kesäaikaan 
siirrytään 
jälleen 30.4. 
klo 03.00, 
jolloin kelloja 
siirretään 
1 tunti 
eteenpäin.
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Helsinki-Lauttasaari
Melkonkatu 28 C 
0200 3000
nordea.fi

Tee asuntohaaveestasi totta
Toteuta asuntohaaveesi ja valitse itsellesi hyvä asuntolaina, joka tarjoaa 
turvaa elämän yllätyksiin ja joustaa omistajansa tarpeiden muuttuessa.  
 
Tutustu nyt Nordean kattaviin asuntolainaratkaisuihin ja 
kokoa sinulle sopivin laina osoitteessa nordea.fi/asuntolaina.

Teemme sen mahdolliseksi

HUOM! 
Ruoholahden 
Sanomat 4 
ilmestyy 
aiemmin 

ilmoitetusta 
poiketen  3.5. 

Siihen 
tarkoitettu 

aineisto 
tulee olla 

toimituksessa 
23.4. 

mennessä.
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Ruoholahdessa tapahtuu

www. kaapelitehdas.fi

Tallberginkatu 1

KAAPELI

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Konserttikalenteri

Merikaapelihalli

Retro & Vintage + Design Expo 
29.–30.3. Helsinki Beer Festival 4.–5.4.
Kierrätystehdas 26.–27.4.

Puristamo

Taiteilijaryhmä 55100  21.3.–2.4.

Puristamo ja Valssaamo 

Luonnonkaunis 26.–27.4.

Turbiinisali 

La Furia delle Costellazioni 24.4.–3.5.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Pikku Prinssi 1.3.–5.4.
 Ruutia!-festivaali 8.–12.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus

ZOOM, Organic synthetic & Red 8.–16.4.

Suomen valokuvataiteen museo

Ecological Fallacy 27.3.–27.7.
Objects on Oil 27.3.–27.7.
Museoiden perhepäivä 5.4.

Teatterimuseo

Näyttelijän kengissä 22.8.–1.6.
Museoiden perhepäivä 5.4.

Hotelli- ja ravintolamuseo

Museoiden perhepäivä 5.4.

MUU Kaapeli

Suoraan seinään 7.–30.3.

Galleria Käytävä

Soili Kajaste 6.–27.4.

Drawing Gallery D5 

EARTH Effects 30.1.–24.4.

stoa mariapassio

Marja Paasio 1.3.–30.4.

Galleria Aapeli

Vera Beirad 1.–21.4.

Septarian pop up -tila 

Dalian Gallery 8.3.–3.4.

Huhtikuun viimeinen viikonloppu on Kaa-
pelitehtaalla täynnä ohjelmaa. Merikaape-
lihallissa jo seitsemättä kertaa järjestettävä 
Kierrätystehdas-tapahtuma tarjoaa parhaim-

mat vinkit kestävään elämäntapaan ja ekologiseen 
kuluttamiseen. 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. 

Luonnonkosmetiikkaa, ekokosmetologeja ja -kam-
paajia esittelee Pro luonnonkosmetiikka ry:n jär-
jestämä Luonnonkaunis-tapahtuma, jonka tapahtu-
mapaikkana toimivat Kaapelitehtaan Puristamo ja 
Valssaamo.

Suomen valokuvataiteen museossa Kaapeliteh-
taalla on esillä Helsinki Photography Biennialin 
näyttely Ecological Fallacy / Objects on Oil. Hel-
sinki Photography Biennial on joka toinen vuo-
si järjestettävä, valokuvaan ja liikkuvaan kuvaan 
keskittyvä nykytaiteen tapahtumien sarja, joka le-
vittäytyy kevään aikana laajasti eri näyttelypaik-
koihin ympäri Helsinkiä. Vuonna 2014 biennaa-
lin teemana ovat ekologisiin kysymyksiin liittyvät 
syy- ja seuraussuhteet.

Kierrätystehdas ja Luonnonkaunis -tapahtumat 
ovat avoinna la–su klo 10–17 ja niihin on vapaa 
pääsy. Valokuvataiteen museoon on pääsymaksu. 

Katso tarkempi ohjelma osoitteista:
www.kierratystehdas.fi
www.luonnonkosmetiikka.fi/tapahtumat/
www.valokuvataiteenmuseo.fi
www.hpb.fi

Kestävää kulutusta 
ja ekologista kulttuuria 

Kaapelitehtaalla 26.–27.4.

Sami mannerheimO

Ke 2.4. klo 19.00 Laulaen kevääseen. Konserva-
torion laulajat. Konserttisali, vapaa pääsy.
Pe 4.4. klo 18.00 Kitaralla koreasti. Kamarimu-
siikkisali, vapaa pääsy.
La 5.4. klo 15.00 Sinfoniaorkesteri Helsin-
ki Concordia solisteineen. Kapellimestarina toi-
mii Jani Sivén. W. A. Mozart: Alkusoitto ooppe-
rasta Taikahuilu, W. A. Mozart: Viulukonsertto 
nro 3 G-duuri KV 216, sol. Marju Tsokkinen, viu-
lu, Louis Spohr: Klarinettikonsertto nro 1 c-mol-
li op. 26, sol. Lauri Marjamäki, klarinetti, Camille 
Saint-Saëns: Johdanto ja rondo capriccioso a-mol-
li op. 28, sol. Janne Jääskeläinen, viulu, Edward 
Elgar: Sellokonsertto e-molli op. 85, sol. Pietari 
Willey, sello, Johannes Brahms: Traaginen alku-
soitto op. 81. Konserttisali, 10/5 e.
Su 6.4. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen aar-
teita. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 
10/8 e.
Ma 7.4. klo 18.00 Tuovilan oppilaat, Kamarimu-
siikkisali, vapaa pääsy.
Ti 8.4. klo 10 ja klo 11.15 Kissa Kehrääväinen 
-tarinallinen lastenkonsertti. Helsingin Kon-
servatorion Tähtisumu-kuoro, joht. Anna Nora ja 
Vantaan Musiikkiopiston Minit-kuoro, joht. Jonna 
Vehmanen. Helsingin Musiikkitalon Harjoitussa-
lissa. Loppuunvarattu!
Pe 8.4. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. Hanna-
Leena Haapamäen oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
Ke 9.4. klo 18.00 Visollon vietävänä orkesteri-
konsertti, nuorten orkesteri Visollo, valmennus-
orkesteri Valonsäde ja lastenorkesteri Elohopea. 
Konserttisali, vapaa pääsy
To 10.4. klo 18.00 Sormivärein. Konservatorion 
pianistit. Konserttisali, vapaa pääsy.
Pe 11.4. klo 19.00 Lumoavaa laulua. Ritva Laa-
masen oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
La 12.4. Tule kokeilemaan soittimia! Visseli -soi-
tinesittely- ja musiikkitapahtuma, klo 10 aulassa 
lasten orkesterit, klo 10.15 alkaen leikkipajassa 
leikkipyrkijäisiä, klo 10.30-13.30 luokissa soitti-
mien kokeilua ja esittelyä, klo 11.00 Kamubändi 
1 kamarimusiikkisalissa, Kissa Kurnauskis ja Su-
si Hukkanen, klo 12 Kissa Kehrääväinen -tarinal-

linen lastenkonsertti Konserttisalissa, klo 13.00 
mini-Abbba-puhallinorskteri aulassa, klo 13.30  
Ka mubändi 2, Lastenmusiikkiorkesteri Söö kama-
rimusiikkisalissa, klo 14.00 Ruoholahti All Stars 
-puhallinorkesteri konserttisalissa. Vapaa pääsy.
Ma 14.4. klo 19.00 Pianolle pikkusormi. Anna 
Linjaman oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
Ma 14.4. klo 18 Kissa Kehrääväinen -tarinalli-
nen lastenkonsertti Helsingin Konservatorion Täh-
tisumu-kuoro, joht. Anna Nora ja Vantaan Musiik-
kiopiston Minit-kuoro, joht. Jonna Vehmanen, 
Vantaan Martinus-salissa. Liput 5 e, varaukset kon-
servatorio@konservatorio.fi.
To 17.4. klo 19.00 Avoimen konservatorion ilta, 
Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
To 24.4. klo 17.30 Keväthuilailut, Maija-Liisa 
Mäkeläisen huiluoppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
To 24.4. klo 18.00 Kahvikonsertti aulassa. Opis-
kelijat ja oppilaat musisoivat. Vapaa pääsy.
Pe 25.4. klo 18.00 Klavia tuurilla!, Riitta Sipilän 
oppilaat, lk130, vapaa pääsy.
La 26.4. klo 13.00  Konservatorion huilistit, Ka-
marimusiikkisali, vapaa pääsy.
Su 27.4. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen aar-
teita. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
Pe 2.5. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti, ohj. 
opettaja Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali, va-
paa pääsy.
Ti 6.5. klo 19.00 Sana helisee. Ohjaus Eilakaija 
Sippo, Konservatorion ja Metropolian opiskelijat 
runoja ja tekstejä musiikilla maustettuna. Kamari-
musiikkisali, vapaa pääsy.
Su 11.5. klo 15.00 Laulu äidille ja kuvataiteen 
aarteita. Ritva Laamasen oppilaat. Sinebrychof-
fin taidemuseo, Bulevardi 40. 10/8 e.
Ma 12.5. klo 18 Musiikki-ilta. Oppilaat ja opis-
kelijat esiintyvät. Kamarimusiikkisali, vapaa pää-
sy.
Ma 12.5. klo 19.00 Konservatorion Avoimen 
oopperaluokan ensemble esittää katkelmia tun-
netuista oopperoista. Konserttisali, vapaa pääsy.
Ti 13.5. klo 18.00 Vinhasti viululla. Mari Korte-
laisen oppilaat, luokka 130.

Helsingin Konservatoriossa puhaltavat uu-
det tuulet. Uusi puhallinorkesteri, Ruoho-
lahti All Stars on aloittanut toimintansa, ja 
orkesterin debyytti on koululaiskonsertin 

muodossa perjantaina 11.4. Konsertti on loppuun 
varattu, mutta seuraavana päivänä, lauantaina 
12.4. klo 14.00 kaikki ovat tervetulleita kuuntele-
maan orkesteria konservatorion konserttisaliin. 

Ohjelmassa on musiikkia klassisesta kevyeen ryt-
mimusiikkiin, Mendelssohnista Bernsteiniin. 
Juontaja ja orkesterinjohtaja Okko Kivikatajan 
luotsaamana on luvassa mielenkiintoista kuulta-
vaa sekä sanoin että sävelin. Orkesterissa soittavat 
nuoret opiskelijat Helsingin Konservatoriosta se-
kä Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Konserttiin on vapaa pääsy, kuten kaikkiin sa-
mana päivänä pidettäviin tapahtumiin, sillä kon-
servatoriossa on avoimet ovet aamukymmenestä 
lähtien. Tervetuloa kuuntelemaan ja kokeilemaan 
soittamista itsekin! Tarkempi ohjelma löytyy kon-
servatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi 
Visseli-soitinesittely.

Uusi puhallin-
orkesteri Ruoholahdessa
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Apteekit
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46  09 2358 5300
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1  09 694 5351
• Jätkäsaaren apteekki, Tyynenmerenkatu 3 09 628 183
• Apteekki Ruoholahti,  
 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
• Method Putkisto/Mirja Heinonen,   
 Selkämerenkatu 10 045 209 4049

Ruoholahden palveluhakemisto
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
• Café Rixi, Itämerenkatu 16 09 4289 2788
Kauneushoitolat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2801
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy,   
  Messitytönkatu 10  050 300 9980
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, 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)
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 09 343 50500
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 249 1000
Ravintolat
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1 09 694 0078
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5 www.dylan.fi
• Habanero, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• 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
Terveyskaupat
• Luontaistuntija Ruoholahti,   
  Kauppakeskus, 1. krs   010 322 9495
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!

HELSINKI RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21-23 Puh. 01053 82800
MA-PE 9-21, LA 8-18, SU 12-18
Puhelunhinta 01053-alkuisiin numeroihin sekä
kiinteän ja mobiiliverkon liittymästä 8,28 snt/puh.
+12 snt/min. (sis. alv 24 %).

SINUHE hillomunkki
6 kpl/390 g

491pss
(3,82 kg)

Arla Ingmariini
rasvaseos 600 g

pkt
992

(4,98 kg)

Popsi Iso Viitonen
kuoreton nakki  900 g

pkt

(3,21 kg)

Oolannin uunirapeat
ranskalaiset 500 g

(2,- kg)

pss

Lihamestarin naudan
paistijauheliha 7% SUOMI

kg

SINUHE Aittaleivät
440-480 g

491pkt
(3,10-3,39 kg)

kpl

Plussakortilla
-24%

pkt
(4,98 kg)
ilman korttia 3,29 pkt (6,58kg)

Oululainen Reissumies
12 kpl/705 g

Wursti-siskonmakkara
500 g

Plussakortilla
-29%

pkt

(2,40 kg),
ilman korttia 2,39pkt (3,39kg)

691 492

Porsaan kassler
SUOMI

kg

Tarjoukset voimassa
ma-ke 31.3.-2.4.

Grillattu
kokonainen
broiler


