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Kauppakeskus Ruoholahti on kaupunkilaisen ostospaikka.
Löydät kaikki perheen vapaa–aikaan ja hyvinvointiin saman katon alta.
Alko, Apteekki, Bieder, CarWash, Ciao! Caffe, Fenno Optiikka, Habanero,
Helsingin OP Pankki, Hiusfashion, Hupipuisto SnadiStadi, Intersport,
K-citymarket, K-rauta, Kodin1, Luontaistuntija, Martina, Mayor’s Gym,
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Länsisatamankatu

Kauppakeskus Ruoholahteen on
helppo tulla. Katettu parkkihalli, jossa
on 1500 autopaikkaa viidessä tasossa.
Pysäköinti K-Plussakortilla on ilmaista
ensimmäisen tunnin ajan! Metroasema,
ratikka- ja bussipysäkit ovat vieressä.

väy
lä

Sal
m

Länsi

n ka
are
isa

tu

Holiday Inn

Porkkalankatu

TUNNELI
PARKKIIN
ILMARINEN

BUSSIT

Diacor

Itämerenkatu

METRO JA
RATIKKA 8

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

1

Faro ollut
avoinna kuukauden



Pääkirjoitus

T

tulemaan sähköpostin liitteenä. Selvitys on
useampikymmensivuinen, joten en halua sitä tulostaa, enkä siksi toimita sitä paperiversiona.

Ei ole hääppöistä Suomen kansan into vaikuttaa omiin asioihinsa. Minulla itselläni
on sellainen tunne, että vaali ei oikein ole
legitiimi, jos kantansa vaalissa kertoo alle puolet siihen oikeutetuista. Äänestämättä
jättäminen voi tietysti olla yksi keino viestiä. Sen viestin sisällöstä ei vain kukaan
pysty ottamaan selvää. Minulle äänestäminen on arvokas oikeus, ainoa todellinen tapa vaikuttaa asioiden kulkuun. Mutta minä
olenkin vanha puusilmä.

Helsinki on hieno paikka asua. Kaupungin
ihmiset ovat erityisen ansiokkaita keksimään
ohjelmaa ja tapahtumia. Vuoden suurin tapahtumapäivä on taas lähellä. Kesäkuun 12.
päivänä vietetään Helsinki-päivää. Aiempina
vuosina lehti on julkaissut listan mielenkiintoisista tilaisuuksista lähellä omia kotinurkkiamme. Tällä kertaa päätin laittaa tähän linkin kaupungin nettisivuille. Täältä löytyy
kaikki tarjolla oleva ohjelma: www.helsinkipaiva.fi

Vaalivilkkauteen vaikuttaa varmasti vallalla oleva sää. On tuskastuttavan kuuma.
Keli on kuin etelän auringossa. Taitaa Välimerellä juuri nyt olla Suomea viileämpää. Kaunis ilma kuitenkin hellii ja ihmiset
nauttivat poikkeuksellisista oloista keveissä vetimissä ja auringon paisteessa. Kyllä
me taas olemme kesämme ansainneet. Televisiosta tulee formulakisa ja kansa valmistautuu illan vuosikymmenen jääkiekko-otteluun. Kaikki ovat tärkeitä asioita. Siinä
saattavat eurovaalitkin unohtua.

Helsinki-päivä on perinteisesti myös ollut
Ruoholahti-päivä. Jätkäsaari seura on monien vuosien ajan järjestänyt tuolloin opastettuja bussiajeluja Jätkäsaareen tutustumaan
rakennettavaan alueeseen. Nyt, ensimmäisen
kerran seura järjestää bussien sijaan kiertoajelun veneellä. Katsokaa tästä ilmoitus sivulta 11.

änään on eurovaalipäivä. Tu-

len juuri vaalilautakunnan aamuvuorosta. Äänestysvilkkaus
on ainakin Länsi-Pasilassa ollut huolestuttavan alhainen. Paikan päällä kävi viiden ensimmäisen tunnin
aikana äänensä antamassa 16 prosenttia alueen äänioikeutetuista. Matemaattista ak
ro
batiaa osaava vaaliavustajamme osasi ynnätä,
että jollakin tasaisen kehityksen käyrällä laskettuna tuo tilanne antaa päivän lopussa äänestysprosentiksi noin 40 ja annettujen ennakkoäänten kanssa luku kipuaa lähelle 50
prosenttia.

Pelastuslaitoksen varautumissuunnittelija Anne Koivisto ilmoitti saaneensa raporttinsa tärinän vaikutuksista Ruoholahden sähköhäiriöihin valmiiksi. Kaikki aiheesta kiinnostuneet
voivat ladata tiedoston seuraavasta nettiosoitteesta:
http://www.hel.fi/hki/pela/fi/uutiset/selvitys
+ruoholahden+alueen+sahkohairioista+val
mistunut
Samaisen raportin voi myös pyytää Ruoholahden Sanomien toimitukselta osoitteesta
ruoholahdensanomat@welho.com tai puhelimitse 050 337 5471. Laitan sen mielelläni
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Kuten jo aiemmin olen todennut tutkimus on
herättänyt laajaa huomiota. Ruoholahtelaisten aktiivisuus on antanut aiheen aivan uuteen tutkimussuuntaan. Valitettavasti selvää
syy-yhteyttä tärinän ja sähköhäiriöiden välille ei ole löytynyt, mutta sen olemassaoloa ei
kuitenkaan ole kokonaan myöskään pois sulkea. Arvaan, että tutkimus asian tiimoilta jatkuu vieläkin laajemmassa ympäristössä.

Katsokaa muutenkin tarkkaan tässä lehdessä olevat ilmoitukset. Oman alueemme yritykset ovat niissä keksineet teille löytöjä ja
tarjouksia, joista voitte hyötyä. Kannattakaa oman alueemme yrityksiä, niin pidämme
alueen taloudellisesti itsenäisenä.
Lehti jää nyt kesätauolle. Ohjelmassa on
taas Saarenmaata, Someroa ja Sturkua. Samat vanhat kolme kovaa ässää. Seuraava
lehti ilmestyy vasta elokuun lopulla.

Erinomaisen kaunista ja
rentouttavaa kesää kaikille.

Peter Stormbom

R

uoholahden Sanomat on
seurannut ravintola Faron
uutta tulemista omistajanvaihdoksesta alkaen. Lehden mielestä
Faron kiinteistö on alueemme hienoimpia maamerkkejä. On toivottavaa, että siihen monen hyvinkin rikkonaisen toiminnan vuoden jälkeen
saadaan terveellä pohjalla toimiva
yritys, joka jaksaa huolehtia hienosta kiinteistöstä ja sen tarjonnasta.

Faro on nyt ollut uudessa kuosissaan auki kuukauden. Ruoholahtelaiset ovat ehtineet tutustua
uuteen tulijaan ja lauttasaarelaiset yrittäjät ovat
saaneet tavata uusia asiakkaitaan. Toivon, että
kohtaamiset ovat molemminpuolisesti olleet positiivisia.
Lehti sai Forsmanin ravintolaryppään vahvalta
taustavaikuttajalta viestin. Mirja Forsman, yrittäjäveljesten äiti, kertoo tunnelmistaan toiminnan
alkutaipaleelta seuraavasti:
”Merenrantareitti selvästi saa ihmiset liikkumaan
Ruoholahdesta Lauttasaareen ja päinvastoin. Ja
toki paljon pidempiäkin matkoja länteen sekä
itään. Aika monen Lauttasaaresta HSK:n pursiseuran rannasta kasvoilta tutun henkilön olen nähnyt näinä ensimmäisinä viikkoina Kellosaarenrannassa.
Monet ovat liikkeellä polkupyörällä, jotkut kylmästä keväästä huolimatta jo veneellä. Merenrantareitin rakentaminen Vuosaaresta Espooseen on
ollut hieno päätös. Se saa ihmiset liikkumaan.

Serkä Farolla että Blue Peter -ravintolalla meren
vastarannalla on molemmilla omia asiakasvenepaikkoja sekä aurinkoinen suuri terassi. Vesitse
liikkuville asiakkaille se tuo toivottua vaihtelua.
Ravintoloiden välillä on vain muutaman minuutin
matka veneellä tai kanootilla.
FAROn vierestä lähtee lautta Pihlajasaareen. Se
tuntuu olevan kaikille jututtamilleni lauttasaarelaiselle ja espoolaiselle uusi, mieluinen tieto.
Miksi mennä Merisatamanrantaan, kun voi lähteä retkelle läheltä. Lautan on toivottu pysähtyvän
myös Lauttasaaren puolella.
Keittiömestari Ville Rainion ohjastaman keittiön maukkaat ja raikkaat antimet ovat saaneet paljon kiitosta ensimmäisestä avauspäivästä lähtien.
Pieniä tuottajia, luomua, yrttejä. Tarjontaa suunniteltaessa on ajateltu niin yksityisten ihmisten kuin
yritystenkin tarpeita.
Perjantaisin tarjoillaan aamiaista klo 7.30-10.00.
Mukava tapa aloittaa viikon viimeinen työpäivä.
Erityisesti yritykset ovat toivoneet mahdollisuutta
aamiaispalaveriin asiakkaiden kanssa ennen viikonloppua. Veden äärellä tulee nopeasti rennompi tunnelma.
Lauantaisin ja sunnuntaisin on tarjolla klo 11.0015.00 monipuolinen, kohtuuhintainen brunssi, jon
ka kruunaa jälkiruokapöydän antimet. Bistrolista ja viinivalikoima tarjoavat makuelämyksiä ja
Bar&Snacks -lista pientä suolaista juoman rinnalle. Hyvää kahvia ja teetä virvoitusta kaipaaville. Ruuan ja juoman listoihin voi tutustua netissä
osoitteessa www.faroravintola.fi
Faro on avoinna ma-to 10-23 (21.30), pe 7.30-24
(22.30), la 11-24 (22.30) ja su 11-22 (20.30).”
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”On syytä olla ylpeä”

N

äin sanoo Kaapelitehtaan
kulttuurikeskuksen uusi johtaja Petri Sirviö ja
suuntaa silloin sanansa
ruoholahtelaisille. Teillä on syytä olla ylpeitä sekä Ruoholahdesta että
täällä toimivasta Kaapelitehtaasta!

Uusi mies paikkakunnalla ja heti noin oikeassa.
Petri aloitti uudessa työssään keväällä. Miksi Helsinkiin? Miksi Kaapelitehtaalle? Lehti halusi tietää ja lähti juttelemaan.
Tapaamisen alussa käytiin lyhyt keskustelu kuvan
ottopaikasta.
- Mikä on sinun lempipaikkasi Kaapelitehtaalla? kysyi toimittaja.
- Tule mukaan, sanoi Petri.
Niin kavuttiin rakennuksen katolle, kaikkein korkeimmalle kohdalle, tervaisen kattohuovan peittämälle tehtaan katolle.
- Täältä näen millaisen maailman keskellä ollaan, ja taidat nähdä sinäkin.
Todella, alla aukesi Ruoholahti ja Kaapelitehtaan
tontti, näkyi Jätkäsaari satamineen ja laivoineen ja
Lauttasaarikin näytti olevan ihan lähellä. Petri sanoi:
- Tämä on hieno paikka. Täältä olen nähnyt miten keskustassa ja miten kaupunkimainen Ruoholahti on. Kuitenkin satama yhdistää sen muuhun
maailmaan. Laivaliikenne on vilkasta. Kun täältä iltaisin katsoo kaupunkiin päin ovat Ruoholahden ja Jätkäsaaren valot paljon kirkkaammat kuin
kantakaupungin. Se on urbaaniuden merkki.

Kaapelitehdas on Pohjoismaiden suurin kulttuurikeskus
Nimensä mukaan Kaapelitehdas on vanha tehdas
rakennus, joka valmistui heti sotien jälkeen. Viimeksi siinä on toiminut Nokian Kaapeli, joka siis
oli tutun elektroniikkajätin, Nokian tytäryhtiö.
Nokia päätti luopua Kaapelitehtaasta 80-luvun lopulla. Tuotannon lakattua, yhtiö vuokrasi tyhjiksi
jääneitä tiloja muun muassa taiteilijoiden ateljeetiloiksi.
Kaupunki alkoi suunnitella paikalle uusrakenta
mista, aikeena oli muun muassa asuntojen, koulu
jen ja hotellien rakentaminen. Joukko kulttuuriaktivisteja perusti Pro Kaapeli -yhdistyksen
rakennuskompleksin säilyttämiseksi taiteen ja
kulttuurin käyttöön. Suuren mediahuomion saattelemana kaupunki päätti lopulta säilyttää tehtaan
rakennuksineen ja vuonna 1991 perustettiin Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Varsinainen toiminta alkoi
seuraavana vuonna.

Petri Sirviö Kaapelitehtaan katolla.

Kaapelitehdas on 		
onnistunut kokonaisuus
- Itse asiassa en ole viime aikoina uskonut suurten
kulttuurikeskusten voimaan, Petri sanoo.
- Ajan hengen mukaisesti kaupunkikulttuuri menestyy nyt paremmin pienten ja spontaanisti
syntyvien kulttuuritapahtumien kautta.
Kaapelitehdas on kuitenkin poikkeus. Kaapelitehdas ei ole kulttuurikeskus, se on melkein kuin pieni itsellinen kaupunki, joka kokonsa ja toiminnan
monipuolisuuden ansiosta pitää huolen siitä, että
on kiinnostava. Se on itseohjautuva kokonaisuus,
joka on tavallaan syntynyt vahingossa. Tällaista ei
kukaan osaisi suunnitella.
Kaapelilla on yli 250 vuokralaista. He ovat kulttuurin eri alojen taitajia, jotka ovat täältä löytäneet toiminnalleen sopivat toimitilat ja saavat tukea työlleen toisistaan. Täällä kukoistava luovuus
ja toiminnallisuus synnyttävät kiinnostusta. Paljous ruokkii itseään.

Talosta löytyy 		
kulttuurin koko kirjo
Vuokralaisten joukkoon kuuluu taiteilijoita, suunnittelijoita, media-alan yrityksiä, kolme museota,
kouluja ja liikunnallisia harrastuksia. Maan alla
toimii viitisenkymmentä nuorisobändien harjoittelutilaa. Lukuisat bändit ovat Kaapelin hämäräs-

tä kellarista nousseet suureen maineeseen. Talossa
toimii myös Ranskan valtion kulttuurikeskus. Ja
talon ravintola takaa paikan itsellisyyden.

Petrin taustalla on
Mieskuoro Huutajat
Viimeisen kahden vuoden ajan ennen Kaapelitehdasta Petri on toiminut taiteilijana, päällimmäisenä
työnä Mieskuoro Huutajien 25-vuotisjuhlavuoden
tapahtumat. Huutajat ovat tulleet tutuiksi television
kautta omaperäisestä esittämistavastaan.
Vierailuja on ollut muun muassa MoMA:aan New
Yorkissa, Münchenin Oopperajuhlille, Venetsian ja Sydneyn Biennaaliin ja Roskilden rockfestivaaleille. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin kolme
ulkomaan kiertuetta ja kaksi 80-päisen kuoron
suurkonserttia. Maailmalla kiertäneistä Petrin videoteoksista koottiin näyttely Oulun taidemuseoon.
Aikaisemmin Petri toimi Oulussa ja toteutti kaupungille kulttuurilähtöistä kaupunkisuunnittelua.
Tuloksena oli mini-Kaapeli nimeltään Sokkeli, jossa oli vuokralaisina useita kulttuurialojen ammattilaisia, mutta ei varsinaista yleisöpintaa.

kuuluvan teon. Hän on onkinut silakoita Lauttasaaren sillalla.
Kaapelitehtaan toimintaa hoitaa tusina ammattilaista, jotka todella osaavat asiansa.
- Minulle tulee tunne, että toimitusjohtajan rooli tässä yhteydessä on havaita ne aukkopaikat, joita henkilökunnan toimenkuvat eivät kata ja löytää
niihin aukkoihin paikkaus. Halumme on todella
tarjota jokaiselle jotakin, mutta ei sillä periaatteella, että kaikki tarjoamamme sopii aina kaikille,
- Haluamme, että täältä löytyy jokaiselle joku
sellainen elämys, joka todella sykähdyttää. Tänne
kannattaa tulla ja tästä kannattaa olla ylpeä.
Näin Petri Sirviö. Paikallislehden toimittajan työ
on aina mielenkiintoista. Erilaisten ihmisten haastattelu tai heidän kanssaan jutustelu on aina mukavaa ja positiivista.
Joskus harvoin tapaaminen jättää jäljen. Näin kävi tällä kertaa Kaapelitehtaalla. Kannattaa käydä katsastamassa ihan naapurissa olevaa ihmettä.
Mahdollisuus suurelle elämykselle on todennäköinen.

Tulevaisuuteen mennään
ruoholahtelaisena
Petri on jo muuttanut Ruoholahteen. Hän kertoo
myös tehneensä jo yhden ruoholahtelaisuuteen

PS

skyfoto

Jätkäsaaren apteekki
Esittelypäivä apteekissa
to 12.6. klo 10-18
Tervetuloa tutustumaan laadukkaaseen
kosmetiikkaan: Youngblood -mineraalimeikit
ja Murad -hoitotuotteet.

Liity kanta-asiakkaaksi ja saat yllätyslahjan!

Tyynenmerenkatu 3 • Puh. 09 628 183
Palvelemme: ma – pe 10 – 18 • la 10 – 16
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia
Kohti aurinkoista kesää
ja mielekästä Summer Jam lomatoimintaa Korallissa!

K

uinka nopeasti onkaan tämä kevät
mennyt monenlaisen mukavan toiminnan sekä tapahtuman parissa. Suurkiitokset kuuluvat ennen kaikkea ruoholahtelaisille lapsille ja nuorille; heidän kanssaan
on meidän ”nutan” ohjaajien mukava työskennellä. Kiitokset kuuluvat myös lapsille ja nuorille,
jotka ovat iloksemme mukana toiminnassa, vaikka eivät alueella asukaan. Lisäksi kiitokset kuuluvat myös nuorten huoltajille ja yhteistyökumppaneille.
Toukokuu toi tullessaan vihdoinkin lämmön ja
mahdollisuuden ulkopeleihin. Harmiksemme talon viereinen kenttä tekee yhdessä ulkona tekemisen hiukan haasteelliseksi, mutta onneksemme
talon sisällä olemme voineet jatkaa mielekästä tekemistä leipomisen, leffapäivien, lintsiretken
ja erilaisten pelien parissa. Toukokuussa kävivät

myös tulevat 3-luokkalaiset tutustumassa nuorisotalon toimintaan, tervetuloa vaan koko porukka
elokuussa joukkoomme. Toivomme myös uusien
sekä vanhempienkin nuorten huoltajien tutustumista taloomme ja sen toimintaan vaikkapa kahvikupposen ääressä.
Kesätoiminta talolla alkaa 2.6. ja nuorisotalo on
auki päivittäin kello 11-17. Kesäkauden ”päättäreitä” vietämme perjantaina 27.6. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki jäsenkortin omaavat
9-17-vuotiaat nuoret. Kannattaa käydä myös tutustumassa tarjolla oleviin kesätoimintoihin http://
nk.hel.fi/harrastushaku
Aurinkoista ja lämmintä kesää Korallin henkilökunnan puolesta toivottaa
Tepa

Summer Jam 2.-27.6.
Liikunnan iloa
Tule rohkeasti kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja leppoisessa meiningissä Ruoholahden nuorisotalolle, tarjolla joka päivä uusi laji kello 12-13.30 sekä 14.30-16.
Huom! kaksi lajia/päivä!
Ma 2.6. Salamapalloa ja venyttelyä sekä Capoeraa
Ti 3.6. Frisbee-heittoa (frisbeegolfia mukaillen) sekä
Skeittailua (Lauttasaaren nuorisotalolla os.Pajalahdentie 10, lähdemme nuorisotalolta kello 14). Skeittimatkan Lauttasaaren nuorisotalolle maksaa nuorisotalo.
Ke 4.6. Zumba sekä Taekwondo
To 5.6. Aerobic sekä Kiipeilyä (Salmisaaren liikuntakeskuksessa, lähdemme nuorisotalolta kello 14
ja kiipeily maksaa 7 e/hlö)
Pe 6.6. Pilates sekä Minigolf (Salmisaaren liikuntakeskuksessa, lähdemme nuorisotalolta kello 14 ja
minigolf maksaa 3,5 e/hlö)
Kaikki liikuntalajit ovat tutustumista ja kokeilua lajiin
ja ne sopivat myös aloittelijoille. Pukeudu liikuntatapahtumiin mukavalla vaatetuksella. Muistutus, nuoret
eivät ole vakuutettuja nuorisotalon puolesta.

Tanssin taikaa ja pallopelejä
Tule rohkeasti kokeilemaan erilaisia tanssilajeja ja pallopelejä leppoisessa meiningissä Ruoholahden nuorisotalolle, tarjolla joka päivä uusi laji kello 12-13.30
sekä 14.30-16. Huom! kaksi lajia/päivä!
Ma 9.6. Tossulätkä sekä Katukoris
Ti 10.6. Tanssia Bollywoodin ja Charlestonin tahtiin
sekä iltapäivällä Show vie jalat mennessään
Ke 11.6. Salsaa, sambaa ja cha-cha:ta sekä hip-hop
(ota omat sisäkengät mukaan)
To 12.6. Tangoa ja valssia sekä Rantalentistä
(Lauttasaaren uimarannalla, lähdemme nuorisotalolta
kello 14 - säävaraus)
Pe 13.6. Disco, jive ja Reggae sekä pesäpalloa
Pallopelit pelataan nuorisotalon läheisyydessä tai Ruoholahden ala-asteen kentällä. Matkan rantalentopallon
pelaamiseen Lauttasaaren uimarannalle maksaa nuorisotalo.
Kaikki tanssi- ja palloilulajit ovat tutustumista ja kokeilua lajiin ja ne sopivat myös aloittelijoille. Pukeudu tanssi- ja pelitapahtumiin mukavalla vaatetuksella.
Muistutus, nuoret eivät ole vakuutettuja nuorisotalon
puolesta.

Stadin seikkailut Ruohiksessa ja sen läheisyydessä
Summer Jam -passi kaulaan ja tule mukaan leppoiseen
kesäfiilinkiin Ruoholahden nutalle, nuorisotalo on auki
kello 11-17 - kaikille jäsenkortin omaaville 9-17-vuotiaille nuorille.
Ma 16.6. kello 12-13.30 valokuvausta ja lisäksi
yhdessä pelailua; mölkkyä, krokettia, sulkapalloa ym.
MM-kisastudio alakerran salissa alkaen kello 18
– otteluna Saksa - Portugal
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Ti 17.6. Karttasuunnistusta yksin tai pareittain Ruoholahdessa ja Lauttasaaressa, rasteilla erilaisia mukavia ja hauskoja tehtäviä…..
ilmoittaudu rohkeasti mukaan! (nuta tarjoaa pienen välipalan Lauttasaaren nuorisotalolla – pakollinen ½ tunnin lepotauko) Muistutus,
nuoret eivät ole vakuutettuja nuorisotalon puolesta.
Ke 18.6. Iloista yhdessäoloa sekä Millan ”piirustuskoulu” kello 14 alkaen
To 19.6. Iloista yhdessäoloa sekä Millan ”piirustuskoulu” kello 14 alkaen
Ilmoittaudu valokuvaukseen ja/tai karttasuunnistukseen joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
nuorisotalolle. Toimintoihin otetaan rajoitettu määrä ilmoittautuneita. Kurssien lisäksi kesätoimintaa ulkona
ja sisällä –säävarauksella. Pallopelit pelataan nuorisotalon läheisyydessä tai Ruoholahden ala-asteen kentällä.

Summer Jam Loppusäpinät
Summer Jam passi kaulaan ja tule mukaan leppoiseen kesäfiilinkiin sekä mukavaan kesätoimintaan ulkona ja sisällä – säävarauksella Ruoholahden nutalle,
nuorisotalo on auki kello 11-17 - kaikille jäsenkortin
omaaville 9-17-vuotiaille nuorille.
Ma 23.6.:Yhdessä pelailua; kroketti, sulkapallo ym.
MM-kisastudio alakerran salissa alkaen kello 18
– otteluna Australia – Espanja
Ti 24.6. Sakset ja Paperi á la Marika - kangaskassien
ompelua ja painantaa – voit ottaa myös oman
T-paidan mukaasi
Ke 25.6. Leipuri Hiivan pullapäivä – leivomme ja
syömme yhdessä pullaa
To 26.6. Testaa tietosi ja taitosi – erilaisia pelejä, bingoa sekä tietovisailuja; luvassa hauskoja palkintoja
Pe 27.6. Kesäkauden päättärit – letkeää yhdessäoloa
grillaillen ja loppuhuipentumana vesisotaa (grillimakkarat ovat myynnissä – voit ottaa omat grillattavat
mukaan).
Pallopelit pelataan nuorisotalon läheisyydessä tai Ruoholahden ala-asteen kentällä. Muistutus, nuoret eivät
ole vakuutettuja nuorisotalon puolesta.
Kesäkioski avoinna päivittäin kello 11.30-16.30.
Summer Jam -kesäjuomat kioskista kello 12-14.
Nuorisotalo on auki kello 11-17 - kaikille jäsenkortin
omaaville 9-17-vuotiaille nuorille. Ilmoittaudu kursseille joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
nuorisotalolle.
Kursseille otetaan rajoitettu määrä ilmoittautuneita.
Ilmoittautumiset ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
tai soittamalla p. 09 3107 1708.
Tutustu kesätoimintaan myös http://nk.hel.fi/harrastushaku/

Kesäinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

K

oulut ovat loppumassa ja leikkipuiston kesätoiminta on pääsemässä alkamaan. Kesällä Ruoholahden leikkipuisto on avoinna kesäkuussa 2.6 -20.6.
sekä elokuussa 4.8-10.8. kello 9.00-16.00, heinäkuun puisto on kiinni.
Koko kesän auki olevia lähileikkipuistoja ovat
lp Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42, 050 306
2041), lp Seppä (Sepänkatu 2, 040 334 4179) ja

lp Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22, 050 402
6014). Näissä jokaisessa puistossa on tarjolla mak
suton kesäruoka kesä-heinäkuussa kello
12.00 arkipäivisin alle 16-vuotiaille lapsille. Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lusikka). Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina päivinä
keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voileivillä.
Ruokalistat ovat nähtävillä puistoissa sekä Internetissä.

Kesäohjelma Ruoholahden leikkipuistossa 2.6. -20.6.:
Vko 23 (2.6. -6.6.) VÄRIVIIKKO
Ma 2.6. Askartelua klo 10.30-11.15. Iltapäivällä korona -kisa klo 14.00.
Ti 3.6. Laulu- ja soittopaja yli 2 v. klo 10.30-11.00, järjestäjänä Jamkids.
Vauvamuskari klo 11.00-11.30, järjestäjänä Jamkids. Iltapäivällä jalkapalloa klo 14.00-15.00.
Ke 4.6. Leikkivarjotuokio klo 10.30.
Retki Taivallahden leikkipuiston liikennepäivään. Lähtö puistosta on klo 10.15 ja paluu puistoon
n. klo 14.30. Retki on suunnattu kaikille. Koululaisille oma ilmoittautuminen retkelle 		
2.6. mennessä. Koululaisia mukaan mahtuu 8 lasta. Puisto maksaa koululaisten matkat.
To 5.6. Perinneleikkiaamupäivä. Yhteisiä leikkejä klo 10.00-11.00 ja klo 11.45 ennätyksen yritys.
Pe 6.6. Vauvojen tutustuminen värien maailmaan klo 10.00-11.00 ja iltapäivällä klo 14.00-15.00. 		
Molempiin tuokioihin mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen puistoon.
Grilli klo 10.00-11.30. Iltapäivällä katuliitutaidetta klo 14.00.

Vko 24 (9.6.-13.6.) YMPÄRISTÖVIIKKO
Ma 9.6. Askartelua klo 10.30-11.15.
Ti 10.6. Ilo liikkua- tuokio klo 10.30-11.00. Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen puistoon. Käsityöaskartelua klo 10.30-11.15.
Iltapäivällä koululaisille kuumien leipientekoa klo 14.00-15.00.
Ke 11.6. Rojupöhö- nukketeatteriesitys sekä Ville Varis ja Tohtori Matonen klo 10.15 alkaen, järjestäjänä
Kierrätyskeskus. Iltapäivällä jalkapalloa klo 14.00-15.00.
To 12.6. Pihakirpputori klo 9.30-13.00 ja toimintatuokio klo 10.30-11.15, järjestäjänä MLL Ruoholahti.
Pihakirpputori on maksuton, oma viltti mukaan.
Iltapäivällä Helsinki -tietovisa klo 14.00.
Pe 13.6. Vauvamuskari klo 10.30-11.00. Grilli 10.00-11.30.
Iltapäivällä koululaisille retki lähiympäristöön. Lähtö puistosta klo 13.30 ja paluu puistoon 		
n. klo 15.30. Ilmoittautuminen retkelle 10.6. mennessä. Mukaan mahtuu 7 lasta. Puisto maksaa
mahdolliset koululaisten matkat. Omat eväät mukaan.

Vko 25 (16.6. -20.6.) JUHANNUSVIIKKO
Ma 16.6. Askartelua klo 10.30 -11.15. Koululaisille retki Harakan saareen. Lähtö puistosta n. klo 9.40.
Paluu puistoon n. klo 15.15. Omat eväät mukaan. Retken hinta 2,5 e/lapsi. Puisto maksaa bussimatkan. Mukaan mahtuu 10 lasta. Ilmoittautuminen retkelle 26.5. mennessä.
Ti 17.6.		Ilo liikkua- tuokio klo 10.30-11.00. Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen puistoon. Iltapäivällä lautapelejä klo 14.00 -15.00.
Ke 18.6. Juhannustuoksun tekoa klo 10.30-11.15.
To 19.6. Lauluja klo 10.30-11.00. Iltapäivällä Ville Variksen renkaanheitto klo 13.30.
Pe 20.6. Juhannusaatto, Puisto on kiinni - Hyvää juhannusta kaikille!

Elokuu (4.8.-10.8.)
Ma
Mukavaa yhdessäoloa
Ti
Laulu/leikkivarjotuokio klo 10.30
Ke
Askartelua klo 10.00-11.00, koululaisille klo 13.30-14.30
To
Maalausta klo 10.00-11.00
Pe
Grilli klo 10.00-11.30
Huom. Muutokset ovat mahdollisia.

Oheinen kesäohjelma on nähtävissä myös leikkipuiston ilmoitustaululla sekä Internetissä.
Tapahtumista voi tiedustella myös lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,					
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Perinteenä Suvivirsi
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu luonamme.

ali, jonka seinällä on askarreltuja kukkia
ja aurinkoja. Tuoleja on monessa rivissä
aina edestä taakse asti. Eturivistä katsellaan taakse mihin äiti ja isä istuivat, näkevätkö he minut täällä. Lapset ovat innoissaan;
loma alkaa. Nuoret ovat toiveikkaina: uudet haasteet koittavat. Äidit, isät, kummit ja mummit herkistyvät. Isovanhempien mieliin nousee rakkaita
muistoja omasta lapsuudesta. Tuleva kesä odottaa
kaikkia, sali on täynnä odotusta. Tuttu sävel alkaa
soida ja ”jo joutui armas aika” aloittaa tutun virren.

Diakoniakahvila tiistaisin klo 14–16. Kesäkuussa ollaan rukoushelmien äärellä. Diakoniakahvila
jää kesätauolle 17.6., jolloin saatellaan diakoniatyöntekijä Leena opintovapaalle.

S

Taas linnut laulujansa visertää kauniisti.
Suvivirsi, tuo meille niin tuttu, joka on tehty
vuonna 1697 ja tullut virsikirjaan vuonna 1701.
Suvivirsi tuo mieleen monenlaisia muistoja, eikö totta? Sitä on laulettu ilolla, haikeudella, innolla ja pontevasti. Se on merkinnyt myös uuden alkua ja juhlaa. Monelle suvivirsi on tärkeä perinne,
joka kertoo meille tulevasta kesästä. Virttä on veisattu monen sukupolven ajan ja se on näin muodostunut perinteeksi. Suvivirsi on osa myös koulujen perinnettä. Se tuo tunnelmaa kevätjuhlaan.
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta.
Kevään aikana olemme saaneet monenlaista kokea, retkiä, kerhoja sekä seurakuntailtoja. Nämä
kevään muistot kantavat kesään ja saavat hymyn
huulille. Myös kappelilla rauhoitutaan kesään ja
valmistaudutaan uusiin haasteisiin joita syksy tuo
tullessaan. Mutta kuitenkin ennen syksyä on vielä aikaa ja kesä on täällä ja sitä voi juhlistaa Suvivirttä laulaen. Kesälläkin kappelilla on toimintaa,
jossa voit tulla hiljentymään, oppimaan, oivaltamaan ja tapaamaan tuttuja.

Kesäillan kerhot pyörähtävät käyntiin 4.6. keskiviikkoisin kello 18. Kesäillan kerhossa pohditaan
kristinuskoa, vietetään ehtoollista sekä lauletaan
virsiä. Jos rippikoulusi on jostakin syystä jäänyt
väliin, voit suorittaa sen osallistumalla kymmeneen iltaan.
4.6. Petri Tikka: Mikä ihmeen Jumala?
11.6. Marja Heltelä: Mikä ihmeen Raamattu?
18.6. Riina Storhammar: Ihminenkö Jumalan kuva?
25.6. Suvi-Maria Junni: Miksi Jumala sallii pahan?
2.7. Hanna Vettenniemi: Onko elämää kuoleman
jälkeen?
9.7. Ermo Äikää: Mikä ihmeen Jeesus?
16.7. Suvi-Päivi Koski: Jeesus sovitti synnit, mutta kuka ne sävelsi?
23.7. Arto Antturi: Kuuletko tuulen huminan?
30.7. Hannu Varkki: Uskonko, niin kuin kirkko
opettaa?
6.8. Henrik Wikström: Voiko armon välineellistää?
13.8. Yrjö Ikonen: Mitä Usko syö?
20.8. Tiina Silvo: Kannattaako rukoilla?
27.8. Seppo S. Kosonen: Entä sitten? Kuka sammuttaa valot?
Kappelin väki toivottaa Sinulle Siunattua ja aurinkoista kesää!
Laura Vainonen
Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelija

Kirjoittaja on ollut harjoittelussa Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyössä maalis-toukokuussa.
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Jätkäsaaren rakentaminen
etenee hyvää vauhtia

J

Vladimir Pohtokari

ätkäsaaren asuntorakentaminen
etenee hyvää vauhtia. Uusia
jätkäsaarelaisia alueella asuu jo
yli 2 500. Tällä hetkellä talonrakennustyömaat ovat käynnissä
kahdeksassa kohteessa pääasiassa
Hietasaaren alueella. Nämä kohteet
valmistuvat vielä vuoden 2014
puolella.

Ensi kesän ja syksyn aikana liikkeelle on lähdössä
useita mielenkiintoisia asuntokohteita, joita osaa
esiteltiin tarkemmin Ruoholahden Sanomien helmikuun numerossa.
Rakennuslupavaiheessa ovat tällä hetkellä Kvarteret Victoria, Airut-kortteli, Cin-kortteli sekä Senioritaloyhdistys Aikalisän, Oulun rakennustehon,
TA-rakennuttajan ja ATT:n Wood City-korttelin
kohteet. Näiden lisäksi suunnittelu on käynnissä useissa kohteissa, joiden rakentamisen aloitus
ajoittunee vuoden 2015 alkuun. Näitä hankkeita pyrimme esittelemään Ruoholahden Sanomien
lukijoille vielä syksyn 2014 aikana. Vuoden 2015
aikana Jätkäsaaressa arvioidaan olevan käynnissä
noin 25 hankkeen rakennustyömaat.
Liike- ja toimistorakentaminen Jätkäsaaressa jatkuu loppuvuodesta käynnistyvällä SRV:n ja Stora Enson sekä Att:n Wood City-hankkeen lähtiessä liikkeelle. Korttelissa on toimistorakennuksen,
hotellin ja asuintalojen muodostama korttelipiha,
kaikille avoin katutason julkinen aula, kivijalkamyymälöitä ja ravintoloita.
Tulevaisuudessa Jätkäsaaressa voi yöpyä myös
hotellissa. Alueelle suunnitellaan useita hotelleja. Näistä lähimpänä toteutusta on Helsinki Tower
-kongressihotelli, jonka rakentaminen käynnistynee vielä vuoden 2014 puolella. Hotellissa on yli
neljäsataa hotellihuonetta ja Sonckin suojeltuun
makasiini L2 toteutettava kongressiosa. Ylimmän
kerroksen näköalaravintolasta voi tulevaisuudessa
ihailla Helsingin ja Espoon saaristoa ja avomerta.

Kaupunginkanslia

Lisäksi hotelli on suunnitteilla kortteliin 20816,
jossa erityisteemana on taide ja työnimenä Art
Hotel Helsinki. Myös kortteliin 20815 on suunnitteilla hotelli.
Jätkäsaaren kasvavan asuinalueen asukkaat tarvitsevat myös päiväkoteja ja kouluja. Tilojen rakentaminen peruspalveluille alkoi kivijalkapäivä
kodista, joista ensimmäinen, päiväkoti Saukko
on jo toiminnassa Saukonpaadessa. Kivijalkapäiväkoti Jaala valmistuu kortteliin 20804 syksyllä
2014 ja kivijalkapäiväkoti Pärlanin rakentaminen
Kvarteret Victorian kortteliin käynnistyy vielä tämän vuoden aikana. Lisäksi päiväkoti Selkämeren
suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2015-2016.
Korttelitalon rakentaminen Bunkkerin läheisyyteen, Rionkadulle käynnistyy vuonna 2016. Sinne sijoittuvat päiväkoti sekä tilat esikoululle ja
peruskoulun 1. ja 2. luokille. Korttelitalon rakennuttaa opetusviraston ja sosiaaliviraston tarpeisiin
kiinteistöviraston Tilakeskus.
Varsinaisten liikerakennusten lisäksi asuinraken
nus
ten yhteyteen on Jätkäsaaressa tulossa kivijal
kaliiketilaa. Merkittävimmät kadunvarsiliiketilojen
keskittymät rakentuvat pääkatujen Tyynenmeren
kadun ja Välimerenkadun varsille. Pääkatujen lisäksi alueelle syntyy myös muita omaleimaisia aukioita ja kadunpätkiä, joiden varsille tulee sijoittumaan
liiketiloja.
Outi Säntti,
projektinjohtaja kaupunginkanslia,
aluerakentaminen
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Jätkäsaaren kaduissa käytetään
korkealaatuisia materiaaleja

V

ollut luoda tilanteita, joissa tuontitavara kohtaa
suomalaisen kulttuurin.

ielä tällä hetkellä Jätkäsaaressa on
vaikea kuvitella, että jo tulevan kesän aikana osa katuympäristö tulee
muuttumaan sorapintaisista reiteistä korkealaatuisiksi, luonnonkivellä viimeistellyksi katutilaksi. Alueelle istutetaan
myös kookkaita katupuita ja aukioita viimeistellään taiteella.

Aukioiden teokset toteutetaan osittain tai kokonaan (Suezia lukuun ottamatta) aukion nimikkomaan kivilajista. Malagan, Livornon ja Kap Hornin aukioiden teoksissa kohtaavat suomalainen ja
aukion nimimaan kivilaji. Juutinrauman ja Rion
taiteet veistetään ruotsalaiseen ja brasilialaiseen
graniittiin. Suezin pisarat toteutetaan zimbabwelaisesta kivestä. Suezin aukiolla pääpaino on sataman vientiartikkelissa, öljyssä. Juutinrauman, Suezin ja Rion aukioiden teokset nostavat aukioille
globaalit kysymykset maailman tulevaisuudesta.

Katutyöt eivät aina valmistu
talojen kanssa samanaikaisesti
Rakennusvirasto vastaa Jätkäsaaren yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Suunnitte
lussa lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston
laatima ja lautakunnan hyväksymä asemakaava ja
liikennesuunnitelma. Kaduista laaditaan ensin katusuunnitelmat, jotka hyväksytään yleisten töiden
lautakunnassa. Hyväksyttyjen katusuunnitelmien
pohjalta tehdään rakennussuunnitelmat.

Liikennejärjestelyihin
muutoksia
Nyt suunnittelussa on lisäkaista Tyynenmerenka
dulle, jolla pyritään sujuvoittamaan satamasta
purkautuvaa liikennettä. Vuonna 2006 laaditussa
osayleiskaavassa katua ei osattu alun perin suunnitella riittävän leveäksi ja vastaamaan sataman
liikennemäärän kasvun vaatimuksia. Nykyisin sataman liikenne puretaan vielä tilapäisesti kevyenliikenteen väyläksi kaavoitettua ja suunniteltua
Jätkäsaarenlaituria pitkin. Liikenne tullaan ohjaamaan muuta reittiä, kun Jätkäsaarenlaiturin kunnostustyöt alkavat.

Katusuunnittelua tehdään usean eri organisaation yhteistyönä. Kadun alla on paljon kunnallistekniikkaa: mm. vesihuoltoa, hulevesiviemäreitä,
sähkökaapeleita, kaukolämmitys- ja jäähdytysputkia, telekaapeleita ja Jätkäsaaressa myös jätteiden
imuputki. Jätkäsaari onkin iso yhteinen kunnallistekninen työmaa, johon kaupungin eri virastot ovat osallisina. Kadut rakentaa ja niistä vastaa
Jätkäsaaressa rakentamispalvelu Stara.

Tänä vuonna on alkamassa Välimerenkadun ja
Tyynenmerenkadun kulmaan suunnitellun Helsinki Tower -hotellin rakentamistyöt. Tyynenmerenkadun katusuunnitelma on ollut nähtävillä, mutta
vaatii vielä yleisten töiden lautakunnan hyväksynnän. Lisäksi suunnittelussa on Saukonlaituri itä
-kaavan yleiset alueet, jotka sijoittuvat tulevan venehotellin yhteyteen nykyisen raitiotievaunu 8:n
päätepysäkin läheisyyteen.

Katusuunnitelmat sovitetaan yhteen tonttien suunnitelmien kanssa. Haasteellisia on tehdä ne alueet,
joilla on samanlaista kiveystä niin tontilla kuin
kadulla ja kiveykset tekee eri urakoitsija. Lisäksi
ongelmia esiintyy usein sisäänkäyntien kohdilla,
jolloin kadulle suunniteltu tasaus ei kohtaakaan
taloon suunniteltujen sisäänkäyntien kohdalla.
On
gelmat johtuvat eri suunnittelijoiden suunnitelmien yhteensovittamisesta ja rakentamisen toleransseista. Muutamalla sentilläkin on suuri vaikutus katurakentamisessa. Tällaisissa tilanteissa
katusuunnitelmia usein tarkistetaan ja niitä muutetaan, jotta saadaan viimeistelty lopputulos.

Katutöistä syntyvät
haitat minimoidaan
Katurakentaminen aiheuttaa haittaa asukkaiden
päivittäiseen kulkemiseen, kun uudella asuinalu
eella asuminen on aluksi ”työmaalla” asumista. Vuosi vuodelta koko alue valmistuu. Kevyelle
liikenteelle pyritään saamaan turvalliset kulkuyhteydet ja sen takia esimerkiksi viime syksynä
suljettiin joitakin katuyhteyksiä jalankululta Hietasaarenkujalla.

Jätkäsaaren kaduissa
käytetään luonnonkiveä
Jätkäsaaren asemakaavassa on pyritty tiiviiseen
kaupunkiympäristöön, joka on vaikuttanut siihen,
että kadut ovat melko kapeita poikkileikkaukseltaan. Tämän takia on ollut myös haasteita rakennustöiden yhteensovittamisessa ja eri urakoitsijoiden työtilan riittävyydestä ja jakautumisesta
kadulla.

Jätkäsaaressa väliaikaisista liikennejärjestelyistä ja
rakentamisen logistiikasta vastaa rakennusvirastossa Pekka Mukkala ja Ahma insinöörit Oy. Mikäli
asukkailla tai taloyhtiöillä on ongelmia väliaikaisten
liikennejärjestelyjen kanssa tai on toiveita niiden
parempaan järjestämiseen, asiasta voidaan järjestää asukaskatselmus.

Talojen julkisivutöiden takia osa kadusta on ollut
talourakoitsijoiden käytössä ja katutyöt ovat joutuneet odottamaan. Lisäksi jos katujen kiveystyöt
tehdään etukäteen, niin ongelmana on kivien tai
katupinnoitteen rikkoutuminen. Tavoitteena on,
että talon valmistuttua katu olisi jo valmis. Katuympäristö on suunniteltu Jätkäsaaressa korkealuokkaiseksi käyttämällä kaduilla paljon luonnonkiveä.

Pekka Mukkala
projektipäällikkö
rakennusvirasto

pekka.mukkala@hel.fi
puh. 09 310 38515

Katujen pintoja viimeistellään
Kadut ovat vielä suurilta osin vailla viimeistä pintaa eli niin sanottu kulutuskerros puuttuu, mutta
tänä vuonna on tulossa kiveys muun muassa Hietasaarenkujalle. Lisäksi viimeistelytöitä teh
dään
Tyynenmerenkadulla, Hietasaarenkujan poikkika
duilla, Välimerenkadulla ja Saukonpaaden rannassa.

Jaakko Laurila
040 553 1863
Ahma insinöörit Oy

Katurakenteiden rakentamista ja kunnallistekniikkaa asennetaan Livornonkadulla, Malagankadulla
Länsisatamankujalla ja Hyväntoivonkadulla. Esirakentamistöitä tehdään tonteilla, joilla alkaa rakentaminen tänä tai ensi vuonna. Lisäksi Hyväntoivonpuistossa tehdään esirakentamistöitä.

Jätkäsaaren maanalaisten tilojen louhinta- ja lujitusurakka etenee aikataulun mukaisesti. Massiiviset louhinnat saadaan tehtyä heinäkuussa, jonka
jälkeen tehdään vielä jonkin aikaa pienempiä louhintatöitä mm. kuilujen kohdalla.

Puut vaatisivat leveän tilan

Rakennus- ja varustelutyöt pysäköintilaitoksen käyttöönottoa varten aloitetaan alkuvuodesta 2015.
Laitos valmistuu keväällä 2016.

Kaduille on tulossa pergoloita ja jonkin verran viheristutuksia ja puita. Katupuu vaatii kasvaakseen
kolmen metrin levyisen istutusalueen, jotta sillä
on menestymismahdollisuuksia. Lisäksi katupuun
rungon ja rakennuksen julkisivun välinen etäisyys
tulisi olla puulajista riippuen 4–6 metriä. Tämän
takia puita ei voida istuttaa moneenkaan paik-
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Kalliotilan louhinta loppusuoralla

kaan, koska ne eivät menestyisi ja niillä ei olisi
tarpeeksi kasvutilaa.

Taidetta Hietasaarenkujan aukioille
Hietasaarenkujan aukioille on tulossa taidetta.

Jät
käsaaren taideteoskilpailu järjestettiin vuonna 2009, jolloin taitelijaksi valittiin Olli Mantere
kuusiosaisella taideteoksella Kohtaamisia.
Teoksen kantavana voimana on Jätkäsaaren satamasta kulkeutunut liikenne satamiin, joiden mukaan kuusi tonttiaukiota on nimetty. Tarkoitus on
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Kati Kiyancicek, DI
projektinjohtaja, HKR
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JT-Linen vesibussiliikenne Pihlajasaareen
Aikataulu Ruoholahti – Pihlajasaari
Liikennöidään joka päivä 14.6.–10.8.2014

on avattu!

Ruoholahdesta
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Lounas ja liikelounas ma-pe
Aamiainen pe, brunssi la-su
Avoinna: ma-to 10-23 (21.30), pe 7.30-24 (22.30)
la 11-24 (22.30), su 11-22 (20.30)

Pihlajasaaresta
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40

Huom! Yllä mainitut vuorot ajetaan säästä riippumatta. Aikaisempina vuosina käytäntönä olleet ”sadepäivän vuorot” ovat poistuneet.
Lisätiedot: www.jt-line.fi

facebook.com/faroravintola
puh. 010 424 9830
Kellosaarenranta 2, 00180 Helsinki

®

Asiantuntija lähelläsi

Nauti elämästä ja lasillisesta!
OlutHuone Amsterdam tarjoaa maittavia janonsammuttajia ja rentoa tunnelmaa
Ruoholahden sydämessä. Laatuoluiden ja siidereittemme valikoimasta riittää mistä valita.
Istahda lasilliselle vaikka terassillemme alkukesän kunniaksi!

Meiltä saat luonnonmukaisia,
tutkittuja ja turvallisia tuotteita
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Luontaistuntija Ruoholahti
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
Puh. 010 322 9495

on
s
a
k
a
i
s
a
en dämen asia !
n
i
ä
v
y
t
y
y
T
meille s y

Avoinna:
ma-pe 10-20,
la 10-18

OLUTHUONE AMSTERDAM - ITÄMERENKUJA 1 C, HELSINKI - OLUTHUONE.FI

KESÄKUUN EDULLISET TARJOUKSET JÄTKÄSAARESTA!
:
JANTAISIN
VAIN PER

TAISIN:
VAIN TORS

0

99

en
Suomalain

RKKU
TUORE KU

3

HK Camping

400 g

2 kpl!
-24 %
Etu K-Plussa-kortilla

00

2 kpl
(3,75/kg)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,99 kpl (4,97/kg)

Etu K-Plussa-kortilla

2

-13%
Etu K-Plussa-kortilla

1

99

ps
(3,55/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 2,29 ps (4,08/kg)

3

2

4 tlk!
-11 %
Etu K-Plussa-kortilla

400-420 g

-22 %
Etu K-Plussa-kortilla

39

kpl
(5,69-5,97/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 3,09 kpl (7,35-7,72/kg)

-28 %
Etu K-Plussa-kortilla

1

Taffel

1 l, ei sokerittomat

275-325 g

MEGAPUSSIT

50

-26 %
Etu K-Plussa-kortilla

4

pss
(6,12-7,23/kg)

-11 %

Ilman K-Plussa-korttia 2,69 pss (8,27-9,78/kg)
Fazer

-11 %

2

Etu K-Plussa-kortilla

Olemme saaneet tiloihimme myös
SmartPOST pakettipalvelun. Nyt ei
muuta kuin paketteja lähettelemään!

pss
(6,87-8,46/kg)

Lotus Soft Embo
WC-PAPERI
16 rl, valkoinen ja
Emilia
TALOUSPYYHE
4 rl, ei desing Vallila

8

00
2 pkt

Bio Luvil ja Omo

PYYKINPESUNESTEET
ja PIKKUJÄTTI

6

1 l /552 ml

75

3 plo
(1,40/l)

kg

Ilman K-Plussa-korttia
yht. 8,98 ja yks. wc-paperi 6,49 pkt ja talouspyyhe 2,49 pkt

Etu K-Plussa-kortilla

325-400 g,
myös UUTUUS Remix 2

00

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,79-1,85 plo (1,88-1,94/l)

99

an!
yhteishinta

JUMBOMAKEISPUSSIT

0,95 l, sis. pantin 0,60

3 plo!

IFILEE
KIRJOLOH
Suomi

VICHY, KEVYT OLO
KIVENNÄISVEDET ja
MEHUKIVENNÄISVEDET

TÄYTEPITKOT

Tuore

Juissi

4 tlk
(0,87/l)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 0,98 tlk (0,98/l)
Olvi

9

95

AA!
TA KAL
TUORET

kpl

MEHUJUOMAT

Oululainen Pullava

99

kpl
(11,07/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 3,69 kpl (13,66/kg)

Hinnat voimassa
1.-30.6.2014,
ellei toisin mainita.
Ei jälleenmyyjille.

kg

560 g, 8 kpl

Snellman
OHUEN OHUT KEITTOKINKKU
ja YLIKYPSÄ SAUNAPALVIKINKKU
270 g

-19%

BROILERINI
KOIPIREIS

TOSI TUMMA ja
KAURA

GRILLIMAKKARAT

0

99

LISTÄ
N GRIL
A
A
R
O
SU

TARJOUKSET VOIMASSA 2.6.-2.7.2014:
Oululainen Reissumies

:
ANTAISIN
VAIN LAU

-14-40 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 3,09 pss (7,72-9,50/kg)

00
2 kpl
(3,00-5,43/l)

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 3,49-4,99 kpl

JÄTKÄSAARI
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Välimerenkatu 5, 00150 Helsinki
puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

PALVELEMME ARK. 7–21, LA 7–21, SU 12–21
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Rööri auki Helsinki-päivänä 12.6.



MEILTÄ TEILLE...

J

ätkäsaaressa toimii uusi moderni jätteiden
putkikuljetusjärjestelmä. Jätteet imaistaan
maanalaista putkistoa pitkin keräysasemalle, josta ne jatkavat matkaansa uudelleen
kierrätettävänä raaka-aineena, poltettavana energiana tai kompostoituna multana.
Helsinki-päivänä torstaina 12.6. Jätkäsaaren jäte
asema Röörin avoimissa ovissa pääsee tutustumaan tavallisesti suljetun Jätkäsaaren jäteaseman
sisätiloihin asiantuntevassa opastuksessa. Jäteasema sijaitsee osoitteessa Länsisatamankatu 32 ja se
on auki Helsinki-päivänä kello 15.00–18.00. Jäteasemalle mahtuu sisään 30 henkeä kerrallaan.
Tervetuloa tutustumaan!

Miten jätteen putkikeräys toimii?
Jätkäsaaren talojen uudet keräyspisteet sijaitsevat

A = Moottoripyöräkurssit
B =		 Henkilöautokurssit

joko pihalla tai rappukäytävässä. Asukkaat lajittelevat jätteet keräyspisteisiin – sekajäte, biojäte,
paperi ja kartonki. Muuta ei tarvitse tehdä, keräyspisteet tyhjentävät itse itsensä, automaattisesti.
Zoooom – 70 kilometrin tuntinopeudella jäte vilahtaa keräysasemalle oikeisiin jätekontteihinsa.
Kuorma-autot noutavat täydet jätekontit keräysasemalta ja kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn.
Suomessa on tällä hetkellä käytössä vain muutama vastaava putkikeräysjärjestelmä. Järjestelmiä
rakennetaan uusille asuinaluille.

Laskut joustavasti 5 erässä.
Kurssit alkavat aina maanantaisin kello 17.00 .
		(Lomalla 14.-27.7.2014)
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

55. Helsinki-päivä
Kaupungin nimikkopäivää on vietetty jo vuodesta 1959 lähtien Helsingin perustamisen kunniaksi. Kustaa Vaasan katsotaan perustaneen Helsingin 12.6. vuonna 1550.

09 659 771

teekkarienautokoulu@welho.com

Hampurilainen
4 annosta

4

hampurilaissämpylää

Pihvit
400 g jauhelihaa
1 rkl worcesterkastiketta
1
murskattu valkosipulinkynsi
suolaa ja rouhittua mustapippuria

3

1

29

Atria
Ohukaiset
400 g
(3,23/kg)

39

1

Hinta voimassa
ma–su 2.–8.6.

00

Atria

Kevyt jauheliha 9,5%
nauta-sika

Fazer
Berliinin
munkki
irto

400 g
(8,48/kg)

110 g (9,09/kg)

BONUS JOPA 5 %

10

Valio Profeel
Proteiinirahkat
180 g
(5,71/kg)

Lisäksi
sipulirenkaita
tomaattia
kurkkusalaattia
hampurilaiskastiketta

Suomalainen

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18
S-market Ruoholahti, Itämerenkatu 15
p. 010 76 61300

1

00

1

Hinta voimassa
ma–su 2.–8.6.

00

Deli
kahvibaarista
Kuuma kahvi,
erikoiskahvi
tai kaakao

Hinnat voimassa vain S-market Ruoholahdessa
2.–15.6. ellei toisin mainita.
MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

RUOHOLAHDEN SANOMAT

SMARKETHOKELANTO.FI
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI
www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

KESÄKURSSEJA!
Sirkusta, teatteria, kuvataiteita ym.
Ks. www.kaapelitehdas.fi

Valssaamo
Local Artists 14.5.–1.6.
Suunta & Luonne 10.–15.6.

Objects on Oil 27.3.–27.7.
Delicate Demons 23.5.–7.9.
Monokini 2.0 23.5.–7.9.

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Teatterimuseo
Näyttelijän kengissä 22.8.–31.12.

seija askolin

Hotelli- ja ravintolamuseo

Pannuhalli

KASARI! 28.3.–25.10.2015

Cross Over 5.–8.6.

Galleria Aapeli

MUU Kaapeli

Uskallus 14.5.–1.6.

Stefan Nyström 30.5.–20.6.

stoa mariapassio

Suomen valokuvataiteen museo

Atro Lahtela 5.5.–30.6.

Helsingin Konservatorio
valmistautuu tulevaan

Ecological Fallacy 27.3.–27.7.

Suomen valokuvataiteen
museon kesän näyttelyt
Satu Haavisto ja Aino Kannisto:
Delicate Demons – Kohtauksia naiseudesta
Projekti-tila 23.5.–7.9.2014
Valokuvataiteilijat Satu Haavisto ja Aino Kannisto tekevät kokeellista taiteellista yhteistyötä
Delicate Demons -valokuvasarjassaan, jonka ytimessä ovat erilaiset naiseuden kokemukset usein
ristiriitaisine ulottuvuuksineen. Tavalliset, eri
ikäiset naiset toimivat malleina taiteilijoiden kuvia varten rakentamissa lavastetuissa miljöissä ja
tilanteissa. Yhteistyön tavoitteena on ollut taiteilijoiden omien ammatillisten tottumusten haastaminen sekä uusien työskentelytapojen löytäminen.
Tärähtäneet Ämmät: Monokini 2.0
Prosessi-tila 23.5.–7.9.2014
Monokini 2.0 on yhteisötaideprojekti, jossa otetaan kantaa kulttuurimme ahtaaseen ajatukseen

naisten ”hyvästä” ja ”normaalista” ulkonäöstä. Pro
jektilla pyritään laajentamaan käsitystä siitä, mikä on hyväksyttävää ja kaunista ihmisvartalossa
suunnittelemalla uima-asumallisto naisille, jotka
ovat läpikäyneet rinnanpoistoleikkauksen. Tärähtäneet ämmät on helsinkiläinen taiteilijaduo, joka
ottaa kantaa kulttuurimme erilaisiin ilmiöihin ja
herättää keskustelua provokatiivisilla projekteillaan.
Huom! Museon 7–9-vuotiaiden kesäkurssilla on
vielä tilaa!
Ilmoittautuminen www.valokuvataiteenmuseo.fi
Näyttelyt avoinna ti–su klo 11–18, ke 11–20. Liput 8/5 €, alle 18-v. ja Prosessi-tilaan vapaa pääsy.
Suomen valokuvataiteen museo,
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G.
Info 09 6866 3621. www.valokuvataiteenmuseo.fi

Kesäloma piirtäen ja maalaten
Helsingin Taiteilijaseura järjestää kuvataidetaidekursseja läpi kesän Kaapelitehtaalla ja Suomenlinnassa.

Kesälomista nautittuamme aloitamme konserttikauden totuttuun tapaan Taiteiden yön konsertilla
to 21.8. Tarjoamme taas aulakahvilassa musiikkia
moneen makuun: pasuunat soivat, lapsikuoro laulaa, saksofonit ja klarinetit hurmaavat. Ohjelmaan
mahtuu myös lausuntaa sellon säestyksellä, musikaalisävelmiä, oopperaa, swingiä, vanhaa musiikkia ja konsaviisuja. Illan kruunaa kamarimusiik
kisalissa laulajalegenda Ritva Auvinen pianisti
Heikki Pellisen säestyksellä. Tervetuloa Taiteiden yöhön aloittamaan konservatorion konserttikautta!
Konservatoriossa riittää tapahtumia kaiken ikäisille. Luvassa on monipuolinen valikoima erilai-

sia musiikkityylejä ja erilaisia esiintyjiä: orkestereita ja kuoroja, laulajia ja pianisteja, puhaltajia ja
jousisoittajia, opettajia ja oppilaita.
Lukuvuoden odotetuin tapahtuma lienee Ville
Saukkosen ohjaama operetti, O. Straussin Die
lustigen Niebelungen, joka esitetään tammikuun
2015 lopussa. Mutta tuota operettia odotellessa
voi mainiosti käydä konservatorion oppilasilloissa, musiikki-illoissa ja muissa tapahtumissa, joihin on pääasiassa vapaa pääsy.
Keväällä on jälleen myös avointen ovien päivä,
jolloin koko talo soi ja soittimia saa tulla kokeilemaan. Alustava syksyn 2014 tapahtumakalenteri julkaistaan pian konservatorion verkkosivuilla
www.konservatorio.fi. Sitten konservatoriolaiset
kirmaavat kesälaitumille.
Tavataan Taiteiden yössä elokuussa!

Veneretkelle Jätkäsaaren ja Hernesaaren edustalle
Haluatko nähdä Jätkäsaaren/Hernesaaren mereltä?
Jätkäsaari-seura järjestää veneretken, jossa on mahdollisuus nähdä alueet
mereltä päin. Veneretki järjestetään Jätkäsaari – Helsinki-päivänä 12.6. klo 17.30.

Kursseja järjestetään myös Suomenlinnassa. Tunnelmallinen linnoitusympäristö yhdessä merellisen luonnon kanssa tarjoaa inspiraatiota kaiken
ikäisille taiteen tekijöille. Suurin osa kursseista
soveltuu vasta-alkajille.

Laiva lähtee Pihlajasaaren laiturista, Ruoholahden torin laidalta ja palaa
samaan paikkaan n. klo19.00.

Syys- ja kevätlukukaudella kuvataidekoulu ja
kurssikeskus toimivat Kaapelitehtaalla ja tarjoavat taiteen perusopetusta ja kuvataidekursseja kaiken ikäisille.

Mukana on kaupunkisuunnitteluviraston edustaja oppaana.
Retki on seuran jäsenille ilmainen ja muilta peritään 5 euron maksu.
Laivalta on mahdollisuus ostaa virvokkeita.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu. Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 A 7, 3.krs. Kesäkurssit Suomenlinnassa Taidekoulu MAA:n tiloissa,
Susisaaressa 1700-luvun kasarmirakennuksessa.
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H

elsingin Konservatorio on lopettelemassa kevätlukukauttaan eikä konsertteja enää järjestetä, joten käännämme
katseemme tulevaan.

Kutsu

Taiteilijaseuran kesäkurssit alkavat jälleen kesäkuussa. Kaapelitehtaalla lapsille järjestetään
mm. Taideseikkailu- ja taidesafari-kursseja, jossa sukelletaan taiteen maailmaan erilaisia tekniikoita opiskellen ja ammentaen aiheita lasten
rikkaasta mielikuvitusmaailmasta. Aikuisille Kaapelitehtaalla tarjotaan mm. savella työskentelyä ja
mallipiirustusta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.helsingintaiteilijaseura.fi

Tunnelmia Taiteiden yöstä.

TERVETULOA!
Jätkäsaari-seura ry
Säävaraus
Kesäkurssilaisia Suomenlinnassa.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Hinnat voimassa
ma-ke 2.-4.6.

Atria sika-nauta
jauheliha 250 g

Atria maksa-makaroni- sekä salamija lihaperunasoselaatikot 350-400 g

1

1

€

€

(4,- kg)
raj. 2 rs/talous

1

€
kpl

(3,03 kg)

€
rs

prk

(3,33 kg)
raj .3 rs/talous

(5,- kg)

Pirkka miniluumutomaatti 250 g
Espanja

Saarioinen vispipuuro 300 g

1

1

Varhaiskaali Unkari

1

kpl

(2,50 kg)
raj. 3 pkt/talous

(5,- kg) raj.
3 rs/talous

Arla Keso raejuusto 200 g

€

1

€

rs

(2,50-2,86 kg)
raj. 3 rs/talous

Perheleipurit
ruisreikäleipä 330 g

1

€

rs

rs

Saarioinen kiisselit 200 g

1

rs

12

(0,84 l)
raj. 6 ploa/
talous

Järvikylän lollorosso, tammenlehti, frisee, romaine tai
villirucola

Conference päärynä 1 kg
Espanja

1 1

Ruoholahden palveluhakemisto
Apteekit
• Apteekki Ruoholahti,		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46
09 2358 5300
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
• Jätkäsaaren apteekki, Tyynenmerenkatu 3
09 628 183
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

sis.
pantin
0,20

(5,- kg) raj.
3 rs/talous

kg

(4,- kg)

€

plo

rs

€

Olvi virvoitusjuomat
0,95 l

1

€

1

€

HK uunilenkki 400 g

Saarioinen kebakko 200 g

€
rs

€
ruukku

Tue oman
alueesi yrittäjää!

Isännöintitoimistot
Pankkipalvelut
0200 3000
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		 • Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
Parturit
kampaamot
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
Kahvilat		
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
Pysäköintipaikat					
• Café Rixi, Itämerenkatu 16
09 4289 2788
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
Kauneushoitolat		
www.ruoholahdenpysakointi.fi
09 343 50500
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
Rautakaupat
Kauppakeskukset
• K-Rauta Ruoholahti, 		
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Ravintolat
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
Messitytönkatu 10
050 300 9980
• Faro Channelside Bar & Restaurant,		
Kioskit
Kellosaarenranta 2
010 424 9830
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
• Habanero, Itämerenkatu 21
020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Kirpputoreja
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• Divakirppis, Heikkiläntie 5 A, Lauttasaari
044 97 31 319
•
Poiju,
Jaalaranta
5
09 685 6638
Kodintekniikkaliikkeet					
• Subway Ruoholahti, 		
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8 		
09 694 4577
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
Konserttisalit
Saaristoveneliikennettä
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• JT-line, www.jt-line.fi
09 534 806
Kukkakaupat		
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
Kulttuurikeskukset
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Satamapalvelut
Kuntosalit
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Terveyskaupat
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Luontaistuntija Ruoholahti, 		
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
Kauppakeskus, 1. krs
010 322 9495
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
Tilitoimistot
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Ompelimot
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Urheilutarvikkeet
Oppilaitokset
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
Optikkoliikkeet
numeroon soittaminen on maksullista.
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
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