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Uusia yrityksiä palvelemaan ruoholahtelaisia ja naapureita s. 3, s. 10 ja s. 14
Sataman liikennejärjestelyistä s. 6
Jätkäsaaren asuntorakentamisen uusia tuulia s. 8-9
Helsingin Energia noudattaa ympäristömääräyksiä s. 12.13

Sinä&

Naisten
lauantai

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,
Motivus, NycBurger, Subway, Tiger, Tiger Mama.
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Yleinen rantasauna
Hernesaareen

Pääkirjoitus

H

uhhuh mikä kesä! Itse vietin varsinaista lomaa kesäkuussa Kuresaaressa.
Ei paljoa ollut asiaa terasseille. Yhtenä päivänä päätettiin uhmata koleaa ja sittenkin istua ulos teeskentelemään kesää. Oli käsineet kädessä ja toppatakki päällä. Silti iski paha
flunssa. Kuulin, että Helsingissä kelit olivat yhtä kehnot kesäkuun keleiksi.
Vaan kotiin päästyämme tilanne korjaantui. Onneksi joissakin paikoissa on ilmastointi. Sellaisissa oli todella mukavaa poiketa heinäkuun
helteissä, kun ulkona, seisovassa ilmassa oli ainakin satakaksikymmentä astetta kuumaa ja kotona oli yölläkin sietämätöntä. Ja nyt elokuussa
on vaan satanut. Siltä ainakin tuntuu. Sellaista
se on kesä Pohjolassa.
Kädessäsi on tavallista tuhdimpi Ruoholahden
Sanomat. Sivuja on neljä tavallista enemmän.
Kerrottavaa oli ilmaantunut kesällä niin paljon,
että oli pakko laajentaa.
Jätkäsaaren rakentaminen saa uutta vauhtia,
kun kaavoituksessa edetään. Keskiaukeamalla voit lukea siitä lisää. Alueen kasvu on selvästi alkanut kiinnostaa yhä useampia yrityksiä, jotka nyt ovat avaamassa toimipisteitään
Ruoholahteen. Tämä on meidän kannaltamme erinomaisen positiivinen asia. Minä olen
aina sanonut, että Ruoholahti ja Jätkäsaari sen
osana, haluavat olla itsenäinen talousalue, jossa asukkaiden on helppo viihtyä ja josta ei ole
pakko lähteä muualle tavallisimpia palveluja hakemaan. Juuri nyt kehitys siihen suuntaan
näyttää hyvältä.
Jos meillä täällä läntisessä Helsingin keskustassa elämä näyttää hymyilevän, on maailmalla
toisen henkinen meininki. Euroopassa käydään
sotaa, Lähi-idässä, siis ihan Euroopan naapurissa käydään myös sotaa ja useammassa kohteessa. Maailma on muuttunut pelottavaksi paikaksi. Kansainväliset säännöt eivät päde. On

ryhmiä, jotka muun maailman mielipiteistä täysin välittämättä aiheuttavat kärsimystä ja kuolemaa. Pieni ihminen tuntee itsensä tässä tilanteessa voimattomaksi. Se masentaa. Se vie ilon
arjesta.
Sotauutisia masentavampia tietoja saamme talouden tilasta. Nyt ajat ovat vaikeat, sen on
kuullut jokainen. Talousgurut, siis nämä eri rahoituslaitosten suuret, viisaat tietäjät julistavat
yhtä huonoa ja toista kamalaa. Ja Suomen media
toistaa ja uutisoi näitä pahan ilman lintuja pääuutisissaan. Näin lisätään kansan pahoinvointia
ja masennusta. Maailmassa ei näytä olevan enää
mitään kaunista. ”Kaik on mänt”, sanoi Rokka
Tuntemattomassa, vaikka muuten oli positiivinen ihminen.
Nyt pitäisi päinvastoin uutisoida niistä positiivisista asioista, joita sittenkin tässäkin maassa tapahtuu. Suomalaisten pitää uskoa tulevaisuuteen. Ei siihen, että jo huomenna päähän tulee
kasa tulisia kiviä, ja siitä alkaa kärsimyksen tie.
Tällaisen kuvan saa julkisuudessa esiintyvistä
ennustajaukoista, joiden arvailuja media uutisoi
suurena totuutena.
Tämä lehti on pyrkinyt toimimaan toisin. Minä
uskon, että jos jokainen suomalainen uskoo vaikeasta tilanteesta selvittävän, siitä myös selvitään. Se saattaa joissakin asioissa vaatia pieniä
saavutetuista eduista luopumisia ja tyytymistä
vähän vähempään. Mutta niin kuin sotiemme aikana osoitimme; yhdessä vaikeatkin ajat voitetaan. Uskaltaisikohan tässä hieman mukailla Rokan toista mainiota havaintoa. ”Jos sie täst lähet
nii kyl hää seuraa Pohjalahel saak, vaa jos et lähe hitolkaa, nii minkä hää tekkee?”

Sauna- ja ravintolarakennus mereltä päin katsottuna.

H

ernesaaren rantaan rakennetaan
yleinen sauna- ja ravintolarakennus.
Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa 21.8. Saunan on tarkoitus tarjota elämyksiä sekä kotimaisille että
ulkomaisille vieraille. Erityyliset saunat on suunniteltu puulämmitteisiksi.
Rakennus toteutetaan matalana, jotta se ei peitä
puistoalueen avoimia näkymiä. Materiaaliksi on
suunniteltu kauniisti harmaantuvaa lehtikuusta.
Runsas lasipintojen käyttö mahdollistaa sen, että saunoista ja yleisötiloista avautuvat upeat ulkosaaristomaisemat. Saunasta pääsee helposti porrasaskelmia pitkin suoraan mereen uimaan.
Rakennuksen ravintola ja saunat ovat ympärivuotisessa käytössä. Asiakaspaikkoja koko rakennuksessa on 200 henkilölle. Pyöräpaikkoja asiakkaille
on pääsisäänkäynnin yhteydessä 18.
Suunnitelmaa käsiteltiin kaupunkikuvaneuvottelukunnassa kesäkuussa. Neuvottelukunta arvosti rakennuksen kirkasta arkkitehtonista ajatusta ja
kehui hienon ympäristön hyödyntämistä suunnittelussa. Rakennuksessa on käytetty onnistuneesti puuta. Erityisesti kiitettiin rakennuksen voima-

kasta hahmoa ja sen muodostamia katettuja tiloja,
jotka luodaan puusäleiköllä muuten suorakaiteen
malliseen rakennukseen.
Alueella on voimassa 14.11.2001 hyväksytty asemakaava nro 10800. Asemakaavan mukaan alue
on puistoa, jolle on merkitty rakennusoikeutta 145
kerrosneliömetriä kioskirakennukselle. Suunnitel
ma poikkeaa asemakaavasta rakennusoikeuden
ja rakennusalan ylitysten osalta, lisäksi poiketaan
aluetta koskevasta rakennus- ja toimenpidekiellosta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen. Poikkeamispäätöksen mukainen rakennusoikeus on 600
kerrosneliötä.
Hernesaaren teollisuusalueelle laaditaan osayleiskaavaa. Alueen rakentaminen alkaa noin kymmenen vuoden kuluttua. Helsingin kaupunki kehittää
Hernesaaren aluetta väliaikaisesti risteilysatamana ja matkailukohteena. Hyödyntämällä aluetta jo
nyt elävöitetään kaupunkia ja tutustutetaan kaupunkilaisia uuteen kaupunginosaan.
Petra Heinola,
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

Uskotaan tulevaan, ostetaan kotimaista ja mennään kauniiseen syksyyn.
Peter Stormbom
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Laura Aspholm-Tiainen

Handelsbanken osoitteessa Itämerenkatu 9.

Sijoituspäällikkö Päivi Vartiainen (vas), konttorinjohtaja Kristiina Seppälä ja sijoitusvastaava Laura Aspholm-Tiainen.

Handelsbanken avasi täyden
palvelun pankkikonttorin Ruoholahteen

>

palvelua. Meitä on konttorissa tällä hetkellä kolme henkeä, mutta toivomme saavamme syyn
kasvaa mahdollisimman pian. Konttoriimme ja sijaintiimme olemme hyvin tyytyväisiä.

mät pankkiasiakkaat jo 17 vuoden ajan. Suomessa
Handelsbanken on ollut asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä vuodesta 2001 lähtien (EPSI Rating).

Handelsbanken on yksi suurista

Konttori on pankki

- Handelsbanken on perustettu Ruotsissa jo vuonna 1871. Se on Tukholman pörssin vanhin noteerattu yritys, jolla on toimintaa 24 maassa, Kristiina kertoo.

Kristiina Seppälä korostaa, että Handelsbankenin
Ruoholahden konttorissa, kuten kaikissa muis
sakin Handelsbankenin konttoreissa, kaikki asia
kasta koskevat päätökset tehdään paikallisesti.

Ruotsissa konttoreita on 462, Britanniassa 170,
Tanskassa 57 ja Norjassa 50. Ruoholahteen nyt
avattu konttori on Handelsbankenin 46. konttori
Suomessa. Myös Hollannissa pankilla on lähes 20
konttoria ja muualla maailmassa vielä lähes 20 lisää. Handelsbanken on siis vahva kansainvälinen
rahoituslaitos.

- Henkilökunnallamme on suorat puhelinnumerot,
joten asiakas tavoittaa helposti oman yhteyshenkilönsä. Jokainen asiakkaamme saa henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja häneen suoran yhteyden, myös verkkopankin kautta. Handelsbankenin
Ruoholahden konttorilla on lisäksi omat nettisivut: www.handelsbanken.fi/ruoholahti.

- Olemme kotiutuneet hyvin Ruoholahteen, Kristiina toteaa.

Kristiina kertoo, että yksi Handelsbankenin ehdottomista toiminnan johtoajatuksista on tyyty
väiset asiakkaat kannattavuutta unohtamatta.

- Mikäli asiakkaalla on laajempia palvelutarpeita,
tuomme tarvittavat asiantuntijat konttoriin, Kristiina Seppälä toteaa.

- Kahdesta kesän aukiolokuukaudesta osa on men
nyt lomaillessa, mutta nyt syksyn alussa olemme varautuneet tarjoamaan Ruoholahden, Jätkäsaaren ja
Lauttasaaren asiakkaille Handelsbankenin filosofian
mukaista kokonaisvaltaista ja laadukasta pankki-

- Ny
kymaailmassa nämä arvot ovat jatkuvassa nousussa. Hän jatkaa, että Handelsbanken on
Pohjoismaiden kustannustehokkaimpia ja kannattavimpia yleispankkeja. Vakavaraisella Handelsbankenilla on ollut Pohjoismaiden tyytyväisim-

Tämä toimintatapa on yksi Handelsbankenin vahvuuksista ja eroista kilpaileviin pankkeihin nähden.

Itämerenkatu 9-11:ssä
sijaitseva kiinteistö on jo
jonkin aikaa etsinyt uusia
yrityksiä pois muuttaneen
Nokian tutkimuskeskuksen tilalle.
Kiinteistön katutasoon, Mechelininkadun puoleiseen päähän, tuli kesäkuussa mielenkiintoinen ja tervetullut uusi tulokas, kun Handelsbanken avasi tänne uuden, täyden
palvelun pankkikonttorin.
Konttorinjohtaja Kristiina Seppälä otti lehden
vastaan uutuuttaan hohtavissa, avarissa ja valoisissa tiloissa.

Ruoholahti on 		
miellyttävä paikka
Kristiina kertoo tulevansa töihin Ruoholahteen
kauempaa pääkaupunkiseudulta. Hän kertoo yllättyneensä Ruoholahden viihtyisyydestä: tämä
on kovin eloisa ja vilkas kaupunginosa, ja niin lähellä keskustaa. Lehden toimittajan oli korjattava
Kristiinan käsitystä. Ruoholahti ei ole lähellä keskustaa, vaan keskustassa.
- Ruoholahden ja Jätkäsaaren asuinalueet kasvavat koko ajan ja on luonnollista, että pankkipalvelut tulevat lähemmäksi alueen asukkaita. Myös
Lauttasaari uudistuu ja alueelle muuttaa lisää ihmisiä. Handelsbanken haluaa olla siellä missä asiakkaat ovat, Kristiina toteaa.
Lopuksi Kristiina haluaa toivottaa lähialueiden
asukkaat tervetulleiksi tutustumaan Handelsbankenin uuteen konttoriin.
Handelsbanken Ruoholahti
Itämerenkatu 9
puh 010 444 3770
www.handelsbanken.fi/ruoholahti
PS

- Meille on olennaisen tärkeää tuntea asiakkaamme hyvin, jotta voimme palvella heitä kokonaisvaltaisesti, Kristiina toteaa.
- Tarjoamme lähialueen yrityksille sekä yksityishenkilöille monipuolisesti ja kattavasti pankki-,
sijoitus-, varainhoito-, rahoitus- ja maksuliikennepalveluita. Internetpalvelumme ovat korkeatasoisia ja olemme saaneet uudistetun verkkopankin juuri keväällä. Toki tarjoamme edelleen myös
kassapalvelut konttorimme asiakkaille.

Kokonaisvaltaisia 			
ratkaisuja myös yrityksille
- Ruoholahdessa toimii lukuisia merkittäviä firmoja, joiden palveluksessa on noin 20 000 työntekijää. Kaikille heille olemme varautuneet tarjoa
maan laadukasta ja Handelsbankenin filosofian
mukaista, korkeatasoista palvelua.

Uusi konttori on valoisa ja avara.

Nro 8/2014

- Uudet toimitilamme mahdollistavat rauhallisen pankkiasioinnin. Tapaamisia varten on käytössä erillisiä neuvotteluhuoneita, joissa kohtaamme asiakkaan. Tulen kovin mielelläni käymään
yrityksessä ja voimme järjestää tapaamisia asiakkaan omissa tiloissa. Haluamme toimia yhteistyökumppanina alueen yrityksille, sanoo Kristiina.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Tervetuloa Handelsbankeniin.
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia
SUMMERJAM -kesä 2014

K

Tervehdys leikkipuistosta!
esäkausi Ruoholahden leikkipuistossa
on päättynyt ja on aloitettu syksyn toiminta. Kesäkausi meni mukavasti vaikka säät olivat aika vaihtelevat.

Nyt koulujen alettua olemme saaneet paljon uusia
koululaisia vanhojen lisäksi. Myös uusien aamupäiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt Jätkäsaaren kasvun myötä ja uudet leikkitoiminnan kerholaiset aloittavat syyskuun alussa. Tänä vuonna
leikkitoiminnan kerholaisia on suurempi määrä,
sillä Ruoholahden leikkipuistossa aloittaa Menninkäisten kerhon lisäksi myös ulkoleikkitoiminnankerho.

Leikkipuiston 		
syyskauden ohjelma:

Ota Summer Jam
passi kaulaasi ja tuu
Ruoholahden nutalle.

H

armiksemme saimme syksyllä 2013
tiedon, että nuorisotalomme viereinen jalkapallokenttä on poissa käytöstä
maaliskuusta lokakuuhun 2014; mutta
mehän emme antaneet sen häiritä kesää ja teimme
kesästä 2014 erilaisen kesän.
Perinteinen jalkapallotoimintamme jatkui Nutacupin merkeissä. Jaoimme kesän neljään toimin
nalliseen viikkoon, tarkoituksena oli toimia mah
dollisimman paljon ulkona, mutta sisätoimintaankin
varauduimme sadesään sattuessa.
Toimintamme jakaantui nuorisotalomme takapihan puolelle kallioille ja pienelle nurmikentälle
sekä viereisen ala-asteen pihalle ja kentälle. Kesän toiminnassa oli mukana nuorisotalon ohjaajien lisäksi tuntiohjaajina talon kaksi reipasta ja
mahtavaa nuorta. Lisäksi toiminnassa oli myös
kaksi nuorta tuntiohjaajaa heidän erityistaitojen
sa vuoksi.
Nuorisotalo oli auki päivittäin kello 11-17, kurssien lisäksi talolla oli kesätoimintaa sisällä ja ulkona. Päivisin oli kaksi ohjattua toimintahetkeä kello 12-13.30 ja 14.30-16, pienimuotoisesta
kioskistamme summerjam juomat tekivät kauppansa sadesäässäkin.

Liikunnan iloa 2.-6.6.
Kaikki liikuntalajit olivat tutustumista ja kokeiluja lajiin. Lajeina oli esimerkiksi salamapalloa,
frisbeegolfia, skeittailua, zumbaa, taekwondoa,
aerobicia, kiipeilyä (Salmisaaren kiipeilykeskuksessa), pilatesta sekä minigolfausta.

Tanssin taikaa ja 		
pallopelejä 9.-13.6.
Kaikki liikunta- ja tanssilajit olivat tutustumista
ja kokeiluja lajiin. Palloilimme tossulätkän ja katukoriksen parissa, valitettavaa oli ettemme päässeet tutustumaan rantalentopallon saloihin kylmän
ja sateisen torstaipäivän vuoksi. Onneksi tanssin
taikaa ei meiltä viety, koska tanssikokeilut olivat
talon alasalissa; kokeilimme taitojamme bollywoodin, charlestonin, salsan, samban ja cha-chan
kiemuroissa. Sitten vaihdoimme hip-hoppiin, discoon, jiveen ja reggaeen. Unohtamatta tangon ja
valssin huumaa.

Stadin seikkailut Ruohiksessa
ja sen läheisyydessä 16.-19.6.
Kaiken hauskan kesäpelailun lisäksi valokuvailimme nuorisotalomme ympäristöä teemalla pieni/suuri, valo/varjo sekä ilo ja ystävyys – näistä
tuotoksista on tulossa Ruoholahden metroasemalle näyttely joulukuussa. Jatkoimme tutustumista Ruoholahteen ja lähiympäristöön (Lauttasaari) karttasuunnistuksen parissa, suunnistuspisteillä
teimme mukavia, pientä taitoakin vaativia tehtäviä – suunnistajien mielestä parasta olikin loppukilpailu; kananmunien mäenlasku. Kevään aikana
nousi varhaisnuorilta toive kesätoiminnasta, piirustuskoulu. Piirustuskoulu oli yksi kesän suosi-
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tuimmista toiminnoista HurjaRuuthin sirkuskoulun lisäksi. Piirtäminen ja sirkustelu jatkuvatkin
syksyn ohjelmistossa.

Loppusäpinät 23.-27.6.
Summer Jamin viimeinen viikko toi tullessaan
erilaisia pelejä ja leikkejä, monesta nuoresta olikin tullut kesän aikana melkoisia mölkkymestareita. Vietimme yhteistä aikaa painaen kangaskasseja, leivoimme vatsat täyteen korvapuusteja.
Käytimme aivonystyröitä tietovisailun merkeissä
ja tikkaribingoahan ei voita mikään. Torstaina ohjelmassa oli ”Hannan polttarit”, riemukasta tunnelmaa nosti kattoon limboilu, vanteenpyörityskisa sekä palikan metsästys.
Perjantaina, viimeisenä aukiolopäivänä vietimme
sitten talolla ennennäkemätöntä hääjuhlaa; nuorten tekemä näytelmä ”Hannan ja Jaakon häät”.
Siihen oli kirjoitettu jokaiselle nuorelle ja ohjaajalle rooli, näytelmä olikin jättimenestys meidän
tekijöiden mielestä. Häälounas koostui mehusta ja
kekseistä ja samalla palkitsimme summerjam passin voittajan, kisakeskiviikon voittajat ym. kategorioita oli useampia. Grillailun jälkeen loppuhuipennus olikin kesän kestosuosikki vesisotaa.

Syksyn tullessa
Toimintamme alkoi elokuun 18. päivänä, jolloin talomme valtasikin suuri joukko uusia kolmosluokkalaisia ja tietysti myös vanhempiakin
kävijöitä. Heitä oli mukava tavata ja kysellä kesän kuulumisia. Jokaisella oli ollut hauska kesä ja
osasta nuoria oli mukava aloittaa jo koulunkäyntikin.
Kerhot alkavat suurimmalta osalta syyskuussa; luvassa sirkuskoulua, savikerhoa sekä muita; toiveiden mukaisia juttuja. Ensimmäinen ”kisakeskiviikko” päivää vietimme poikkeuksellisesti
torstaina; tietovisailun merkeissä ja tietoahan löytyi niin urheilusta, pääkaupungeista sekä tämän
hetken asioista.
Toimintaamme voit käydä tutustumassa ruoholahti.munstadi.fi sivustolla sekä harrastehaussa osoitteessa nk.hel.fi/harrastehaku.

Syyskuun tapahtumia:

Maanantaisin kello 10.00-11.30 leikkipuistossa on
vauvamaanantai. Tarjolla on syksyn aikana vauvahierontaa, laulutuokioita, värileikkejä sekä tanssitan vauvaa ja vauvasirkus- tuokio. Samoin vierailemaan on tulossa Lastentalon päiväkodin johtaja
Seppo Rantanen sekä Uudenmaan Martoista Hanna Pikkarainen. Näistä muihin on ennakkoilmoittautuminen paitsi laulutuokioihin ja asiantuntijoiden vierailuihin. Tarkemmat päivät tuokioihin
löytyvät leikkipuiston ilmoitustaululta sekä leikkipuiston omilta Internet-sivuilta.
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin on tuttuun tapaan 2 -5 -vuotiaiden Menninkäisten kerho (leikkitoiminnankerho) kello 9.00-11.30.
Kerho on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ole kun-

nallisessa päivähoidossa. Kerhoon haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerho on maksuton vuoden
loppuun asti.
Maanantaista perjantaihin leikkipuistossa on
myös ulkoleikkitoiminnankerho kello 9.0011.30, joka edellä jo mainittiin. Tämä kerho on
samalla lailla kuin Menninkäisten kerho tarkoitettu lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Kerhoon haetaan sähköisellä lomakkeella.
Kerho on maksuton vuoden loppuun asti. Tässä
ulkoleikkitoiminnankerhossa kaikki toiminta tapahtuu ulkona, vuoden jokaisena päivänä.
Perjantaisin leikkipuistossa on kello 10.0011.30 perheperjantai. Tällöin käytössä on grilli
omien eväiden grillaukseen sekä on kaikille avoin
laulu/askartelutuokio ulkona sään salliessa.
Puistossa järjestetään myös Ilo liikkua -tuokioita
kello 11.15- 11.45, joista ilmoitetaan erikseen. Ilo
liikkua -tuokioihin on ennakkoilmoittautuminen.
Ilo liikkua on liikuntatuokio 1- 6 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sen tarkoituksena
on myös tuottaa yhteistä iloa liikunnan keinoin.
Leikkipuiston sisä- ja ulkotilat leikkivälineineen
ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Leikkipuiston
sisätiloihin olette tervetulleita leikkimään yhdessä lapsenne kanssa ja tapaamaan muita vanhempia. Puistosta löytyy myös mikroaaltouuni ruoan
lämmitystä varten , voitte keittää kahvia ja teetä
sekä vauvoille vaipanvaihtopaikka.

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Maanantaina 1.9., 8.9., 15.9. ja 22.9. on vauvojen laulut klo 11.00.
• Maanantaina 15.9. klo 10.00-11.00 on myös vauvanruokaluento, pitäjänä Uudenmaan Martat.
Ei ennakkoilmoittautumista.
• Perjantaina 5.9.2014 on Sadonkorjuun antimia tarjolla klo 10.30- 11.30.
Tuo tullessasi joku vihannes.
• Perjantaina 26.9. on Ilo liikkua -liikuntatuokio 1-6 vuotiaille vanhempineen klo 11.15- 11.45,
toinen tuokio on perjantaina 3.10.2014. Mukaan mahtuu 7 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen.
Näillä näkymin syyskuussa alkaa Ruoholahden leikkipuistossa myös isä-lapsi-toiminta yhteistyössä MLL Ruoholahden paikallisyhdistyksen kanssa. Isä-lapsi-toiminnassa pääpaino on vapaamuotoisessa toiminnassa ja keskustelussa. Tästä toiminnasta tiedotamme tarkemmin myöhemmin.
Leikkipuistoon on tullut kaksi uutta ohjaajaa: Viljami ja Krista. He toimivat uuden ulkoleikkitoiminnankerhon ohjaajina. Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 334
4178. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,					

Puiston ohjaajat

R

uoholahden leikkipuiston ruusupenkit ovat
ilo silmälle. Tai ainakin ovat olleet. Tänä kesänä kukkivia ruusuja on käyty leikkaamassa
omaan maljakkoon niin paljon, että esim. kuvan ruusulajikkeen kukkia ei alkukesän jälkeen ole näkynyt
lainkaan. Punaisen ruusupenkin ruusut on leikattu
lähes tyystin.
On ikävää, että joku/jotkut eivät tajua, että puiston
ruusut on tarkoitettu kaikkien ihailtaviksi.

• talokokoukset maanantaisin 8.9. sekä 22.9.
• la 13.9. nuorisotalo auki kello 16-22:45
• la 27.9. Ruohisrock – aikataulu tarkentuu
myöhemmin

Päivi Erkkilä

Toivotamme kaikki lapset ja nuoret tervetulleeksi nuorisotalolle sekä heidän huoltajansa tutustumaan toimintaamme talolla.
Muistathan että nuorisotalolla käymiseen tarvitset
vuoden 2014/2015 jäsenkortin, joka on ilmainen.
Lisätietoja kortin saamiseksi saat ohjaajilta.

Tepa

Lemmikkihoito HenJa
Uutta Suomessa!
Hoidamme
lemmikkisi
myös kotonasi.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Messitytönkatu 8 A 10, 00180 Helsinki
Puh. 0440 139 777
Facebook: lemmikki- ja eläinhoito HenJa
henja.hoitola@outlook.com
www.lemmikkihoitohenja.fi
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia

Motivus Ruoholahti
Kaikkien aikojen kuntokeskus Naisille!

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

ENITEN VAIHTOEHTOJA:

Kappelin syyskausi: vaalit tulossa!

H

iostava kesä on ohi ja vaikka jotkut
vielä lomailevatkin, niin alkaa olla aika
varustautua syksyn pimeneviin iltoihin.
Ruoholahden kappelilla se merkitsee
monenlaista toimintaa ja kohtaamisia. Edelleenkään ei kappelissa pidetty kesämessuja, vaan keskiviikkoiltaisin kokoontui Kesäillan kerho, jossa
paneuduttiin kristinopin suuriin kysymyksiin.
Osallistumalla kerhoiltoihin saattoi käydä vaikka aikuisrippikoulun. Muutama ihminen käyttikin
tuota mahdollisuutta hyväkseen. Vaikka Maarit
Mustakallion vetämät päiväkerhot ja äiti-lapsipiirit ovatkin jo alkaneet aiemmin, alkaa kappelin
messutoiminta vasta 7. syyskuuta kello 12. Edellisenä sunnuntaina on koko seurakuntaa kokoava Elomessu, jota vietetään Suomenlinnan kirkon
160-vuotisjuhlien merkeissä. Suositut diakoniakahvit alkavat tiistaina 2. syyskuuta kello 14. Sinne jokainen on tervetullut!
Diakoniatyössä on tapahtunut henkilömuutos: vakinainen diakonimme Leena Kopperi, ent. Engström lähti kahdeksi vuodeksi opiskelemaan Ro
vaniemen yliopistoon ja sen ajan häntä tuuraa
Ruoholahdessa Tarja Lindfors, joka on aiem
minkin toiminut vastaavassa tehtävässä. Toinen
muutos on tapahtunut varhaisnuorisotyössä. Nuorisonohjaaja Susan Louhema on äitiyslomalla
synnytettyään kesäkuun lopulla poikalapsen. Hänen työtään jatkaa Karoliina Eteläaho.

mintaa, joista on mainittava 19. lokakuuta kello
12 pidettävä kansainvälinen, monikielinen messu. Koko seurakuntaamme koskeva suurin tapahtuma on tietysti seurakuntavaalit. Vielä on mahdollista asettaa ehdokkaita ja erityisen toivottavaa
olisikin, että voisimme saada seurakuntaneuvostoon Ruoholahti-Jätkäsaaren edustuksen. Ainakin
kolme ryhmää on tiedossa: Kantava voima, Lasten nuorten ja perheiden ehdokaslista sekä Tulkaa kaikki – kirkon uudistajat. Ehdokasasettelu
päättyy 15.9., joten on syytä toimia nopeasti ja ilmoittaa itsensä ehdokkaaksi, jos haluaa vaikuttaa
seurakuntahallinnossa. Seurakuntamme hallintosihteeri Henna Markkanen antaa mielellään lisätietoja siitä, miten toimia.
Varsinainen vaalipäivä on 9. marraskuuta, mutta ennakkoäänestys tapahtuu 27.-31. lokakuuta.
Toivoa sopii, että jokainen seurakuntamme jäsen
kävisi äänestämässä ja että saamme jälleen edustavan ja innokkaan joukon päättäjiä Tuomiokirkkoseurakunnan hallintoon.
Kirkko ja kaupunki-lehteä seuraamalla olet selvillä Ruoholahden kappelin syyskauden toiminnasta.
Jos on tarvetta, niin ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, esimerkiksi aluekappalainen Seppo S. Kosonen, 09 2340 6166 tai diakoni
Tarja Lindfors, 09 2340 6202.
Siunattua syksyä sinulle!

• Kahvakuula, BodyCombat, Sykemuokkaus, BodyAttack
• Motivus Jooga, Motivus Pilates, Harmony, Venyttely,
Motivus Kehonhuolto
• Motivus Fiesta, Motivus Afro, Salsa
• PACE, Kiinteytys, Muokkaus, Groove, Vatsatreeni,
Jamaican Dancehall

HYVÄÄ OLOA:
• Höyrysauna, tavallinen sauna ja kaksi infrapunasaunaa
• Monipuolinen kuntosali ja lapsiparkki
• Jumppasali, joogasali ja PACE -sali
• Uutuuttaan kiiltelevät tilat sekä tilaa ja valoa

Itämerenkatu 21. Kauppakeskus Ruoholahti 4. krs. Puh. 4153 3530.
www.motivus.fi

Vielä on mainittava muutos musiikkityössä, kun
Vanhankirkon pitkäaikainen urkuri Pekka Suikkanen otti ja lähti muihin tehtäviin. Risto Pulkamo kuitenkin jatkaa Ruoholahdessa, mutta hänen
vapaapäivinään meidän pitää tottua uusiin kasvoihin.
Ruoholahden kappelin pitkäaikainen aluesuntio Anne Hautamäki on ollut pitkällä sairauslomalla, joka jatkuu vielä ainakin vuoden 2015 tammikuun loppuun. Hänen tehtäviään on kappelilla
hoitanut ja hoitaa edelleen Leena ”Lelle” Kilpi.
Syksyn mittaan kappelilla on monenlaista toi-
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Seppo S. Kosonen
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Mikael Kaplar / Studio POiNT

L

änsisatama on Suomen vilkkain matkustajasatama. Se välittää noin kuusi miljoonaa matkustajaa ja ajoneuvojakin noin miljoona vuodessa.
Taloudelliset mittarit ja luvut kertovat Helsingin Sataman merkityksestä
Helsingin ja koko Suomen kansantaloudelle. Helsingin Sataman kaikkien satamanosien välitön työllistävä vaikutus oli
vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan 12 500
henkilöä, mikä vastaa neljää prosenttia Helsingin työllisestä työvoimasta. Helsinki ja Tallinna
muodostavat jo nyt, ja tulevaisuudessa enemmän,
yhteisen talousalueen.

Matkustajaliikenne hoidetaan pääosin matkustaja-autolautoilla, joten Länsisataman liikenne muodostuu matkustajista ja ajoneuvoista, joista noin
viidennes on raskaita ajoneuvoja. Tämä on aiheuttanut viime aikoina keskustelua alueen liikenneinvestoinneista aina sataman toimintaan yleisellä tasolla asti. Lisääntyvä liikenne, etenkään
raskas liikenne, ei varmasti ole monenkaan mieleen ja tätä tunnetilaa eivät varmaan ole auttaneet
ennusteet, jotka kertovat liikenne- ja matkustajamäärien olevan kasvussa.
Kasvavat liikenne- ja matkustajamäärät tosin kertovat, että satamalla menee ja näyttäisi jatkossakin menevän hyvin. Kiitos kuuluu niille, jotka
ovat päättäneet satamaa koskevista suuntaviivoista ja pienemmän mittakaavan toimenpiteistä. Satama on osa Helsingin kaupungin organisaatiota,
jota ohjailevat helsinkiläiset valitsemalla päättäjät
valtuustoon ja muihin päätöksentekoelimiin.
Helsinki on valtuustostrategiansa mukaisesti päättänyt edistää Länsisataman toimintaa ja turvata
sen toimintaedellytykset. Olennaista satamien toimintaedellytyksien turvaamisessa ovat toimivat
maaliikenneyhteydet. Kaupungin liikennesuunnittelijat tekevät työtä sen eteen, että liikenteen haittavaikutukset olisivat tasapainossa liikenteen sujuvuuden kanssa. Näkökulmia ja lähestymistapoja
aiheeseen on varmasti yhtä monta kuin on asian
pohtijoitakin.
Totuus on kuitenkin tänä päivänä se että, jos liikenne puristetaan Jätkäsaaressa minimiin, heikkenevät Helsingin Sataman toimintaedellytykset
myös todella paljon. Mahdolliset viivästykset liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa eivät ole sataman, eivätkä varmasti alueen asukkaidenkaan,
etu. Liikenteen ohjaaminen väliaikaisille reiteille
heikentää edellytyksiä purkaa laivoista saapuvaa
liikennettä tehokkaasti pois Jätkäsaaresta ja tämä heijastuu paitsi laivojen satamassaoloaikojen
kautta niiden aikatauluihin myös Jätkäsaaren katuverkon ruuhkautumiseen. Toimivat ja tehokkaat
liikenneyhteydet Helsingin ja Tallinnan välillä
ovat myös ainoa keino mahdollistaa yhä kehittyvä kaksoiskaupungin työssäkäynti- ja asumisvyöhyke.
Tavaraliikenteen reitteihin vaikuttavat liikennöintikustannukset ja palvelutasojen kehittyminen. Ny
kyaikaiseen matkustajaliikenteeseen kuuluu oleellisena osana tavaraliikenne, joka luo toiminnalle
osaltaan taloudellisen pohjan. Uudet nopeat ns.
shuttle - matkustajalautat soveltuvat lyhyille ja
vilkkaasti liikennöidyille väleille, kuten Helsinki - Tallinna. Näiden alusten nopeus, tiheä liiken-

Hyvät joukkoliikenneyhteydet parantavat kaikkien viihtyvyyttä.

Sataman liikenneyhteydet Jätkäsaaressa
nöintiväli ja tilojen monipuolisuus tekevät niistä
erittäin kilpailukykyisiä, koska ne mahdollistavat
kuljetettavien lastien kausivaihtelut sekä rahdin,
autojen ja matkustajien kuljettamisen samalla lautalla. Tämän voi nähdä myös ympäristöystävällisenä vaihtoehtona useammalla lautalla liikennöinnin sijaan.
Tällä hetkellä sataman toimintaan Jätkäsaaressa liittyy siis olennaisena osana kumipyöräliikenne ja olisi absurdia väittää, ettei tämä häiritsisi ketään. Toisaalta, jos sataman liikennemääriä
vertaa joihinkin Helsingin katuihin, määrät ovat
kertaluokkaa pienempiä. Kukaan tuskin muuttaa
esimerkiksi Mäkelänkadun alkuun tai Mannerheimintielle, jos liikenteen haittavaikutukset aiheuttaisivat ylitsepääsemätöntä ahdistusta. Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Mäkelänkadun pohjoisosan tämänhetkiset liikennemäärät ovat noin nelinkertaiset Tyynenmerenkadun vuoden 2035 liikenne-ennusteisiin verrattuna. Vuosaaren sataman
aiheuttama raskaan liikenteen kuorma on puoles-

taan noin viisinkertainen verrattuna Jätkäsaaren
katuverkon vastaavaan.

sentekoon, ja päätökset niistä tekevät helsinkiläiset itse.

Helsinkiläiset ovat päättäneet kehittää sataman
toimintaa Jätkäsaaressa, ja alueelle muuttaville
asukkaille sataman läsnäolo lienee tiedossa. Tällä
hetkellä kaupunki tutkii erilaisia lyhyen ja pitkän
aikavälin vaihtoehtoja Jätkäsaaren liikenneyhteyksien parantamiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Selvitetään muun muassa millaisia mahdol
lisuuksia on parantaa satamasta purkautuvan
liikenteen edellytyksiä poistua alueelta sujuvasti
asukkaita mahdollisimman vähän haitaten ja millaisia mahdollisuuksia olisi ohjata raskasta liikennettä enemmän Vuosaareen. Liikenneinvestointeja
arvioidaan myös kaupunkitaloudellisesta näkökulmasta. Näin pyritään selvittämään liikenneinfrastruktuurin kehittämisen kokonaishyödyt yhdyskunnan kannalta.

Kulunut vilkas kesä on mennyt liikenteen näkökulmasta varsin hyvin Jätkäsaaren rakennustöistä
huolimatta.

Lopulta osa näistä liikenteen parantamisesityksistä liittyen Länsisataman kehitykseen tulee päätök-

Mikael Kaplar / Studio POiNT

Autolla matkustavia poistumassa satamasta.

6

Sakari Montonen
Liikennesuunnittelija
Helsingin Satama

Mikael Kaplar / Studio POiNT

Kesällä monet risteilymatkustajat saapuivat Melkin laiturille.
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Tarjoukset voimassa
ma-su 1.-7.9.

Keitetyt täpläravut
10 + 40 kpl
12 + 15 kpl tai
13 + 10 kpl

79

80
ämpäri

Elävä
täplärapu

3

00
2 pss

(5,52 kg)
yksittäin 1,69 pss (7,35 kg)

Pouttu pekoni
140 g

2

50
2 pkt

yksittäin 1,49 pkt (10,64 kg)

Pouttu palvikinkku tai
keittokinkku 400 g

2
(7,48 kg)
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99
pkt

5

99

10 + 55 kpl

69
Pouttu savukuutio tai
savusuikale 230 g

Pangasiusfile
n.1 kg pakaste
Vietnam

HK Via pasta-ateriat
320-335 g

3

49
rs

(10,42-10,91 kg)

Sinuhe ruispalat 495 g

1

49
pkt

(3,01 kg)

Sinuhe Aittaleivät
440-480 g

1

49
pkt

(3,10-3,39 kg)

RUOHOLAHDEN SANOMAT

00

pss

laatikko

Lindahls
turkkilainen jogurtti 1 kg

2

99
prk

(ei laktoositon, ei luomu,
ei kevyt)

Reilunkaupan
Classic Reko
kahvi luomu 500 g

4

99
pkt

(9,98 kg)

Ingman vaniljakermatuutti
66 g 16 kpl/ltk

5

99
ltk

(5,67 kg)
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Jätkäsaareen tulossa houk

J

ätkäsaarenkallion alueella on syksyn ja ensi kevään aikana käynnistymässä useita uusia rakennuskohteita. Kohteet edustavat uudenlaisia tapoja toteuttaa asuntorakentamista, esimerkiksi puurakentamisen Helsingin Asuntotuotantotoimiston Wood City tai Oulun
Rakennusteho Oy:n yhteisöllisen asumisen As Oy Helsingin Pablo.

Saukonpaasi
As Oy Saukonpaaden Merituuli
As Oy Helsingin Ruori
As Oy Helsingin Kompassi
As Oy Helsingin Loisto

L

emminkäinen rakentaa Jätkäsaaren Saukonpaadessa neljä uutta vapaarahoitteista kerrostaloyhtiötä. Lisäksi suunnitteilla on vapaarahoitteisia pienkerrostaloja
Saukonpaadenkanavan rannalle.
Uudet asukkaat muuttavat ensimmäisenä Saukon
paaden Merituuleen syksyllä 2014. Merituulen
kanssa yhteisen sisäpihan muodostaa Asunto Oy
Helsingin Ruori, joka valmistuu tammikuussa
2015. Taloyhtiöiden suunnittelutyön pohjana on
Helsingin kaupungin ja Lemminkäisen järjestämän arkkitehtikilpailun voittaneen Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n ehdotus ”Vesihiisi”.

to B&M Oy:n ehdotus ”Toinen Helsinki”. Myös
Kompassin ja Loiston suunnittelu on jo pitkällä ja
asuntojen myynti alkaa pian.
Kompassin ja Loiston valmistuttua Lemminkäinen
jatkaa Saukonpaaden asuntorakentamista pienkerrostaloilla (Town House -korttelit) kanavan varteen.
Lisätietoja Lemminkäisen verkkosivuilta tai osoitteesta www.asunnot.fi.

Wood City

Talot sisältävät vapaarahoitteisia omistusasuntoja,
joiden koot vaihtelevat 31,5 neliön yksiöistä aina 150 neliön edustusasuntoihin. Lasitetuilta parvekkeilta on näkymä joko Lauttasaaren selälle tai
puutarhamaiselle sisäpihalle.
Saukonpaaden niemen kärkeen rakennetaan Asun
to Oy Helsingin Kompassi ja Asunto Oy Helsingin
Loisto. Niiden pohjana toimii Arkkitehtuuritoimis-

J

ätkäsaaren kortteliin 20007 toteutetaan puurakentamisen mallikortteli ”Wood City”.
Jätkäsaaren sisäänkäyntiin Välimerenkatu 3 toteutetaan kaksi ATT:n rakennuttamaa
8-kerroksista puukerrostaloa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 8200 krs-m2. Rakennuksiin tulee yhteensä 98 kaupungin vuokra-asuntoa, joiden
keskipinta-ala on 64,5 m2. Katutasoon tulee vuokrattavia liiketiloja. Lisäksi kortteliin tontille 19 rakentuu hotelli, toimistorakennus ja pysäköintilaitos.
Asuinkerrostalot toteutetaan pääosin puutilaelementeistä, 1. kerros on betonirakenteinen. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa SRV Rakennus
Oy, puutilaelementtien suunnittelusta ja toimituk
sesta Stora Enso Building and Living. Kohteen
pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Anttinen
Oi
va Arkkitehdit Oy. Hankkeen rakentaminen
käynnistyy loppuvuodesta 2014.
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kuttelevia asuinkortteleita

S

As Oy Helsingin
Malagankatu 7

ATO:n rakennuttamaan kohteeseen on tulossa noin 83 vapaarahoitteista vuokraasuntoa. Alustavan arvion mukaan asunnot valmistuisivat kesällä 2016.

Rakennus sijaitsee Malagankadun päässä Hyväntoivonpuiston reunalla. Se on osa neljän tontin
muodostamaa umpikorttelia. Rakennukset ovat
pää
osin kuusikerroksisia, pohjoisreunalla Jätkä
saarenkujan varrella osin 3 - 4 -kerroksisia.
Rakennuksen ytimenä on lasikatteinen keskushal
li, jonka pohjakerros muodostaa talon yhteisen
aulatilan. Tämä jatkuu lasiseinän välityksellä kerhotilana, joka avautuu edelleen suoraan pihalle.
Vieressä ovat muutkin asukkaiden yhteistilat kuten pesula- ja saunatilat, jotka liittyvät toiminnallisesti toisiinsa ja piha-alueeseen. Keskushallin
reunalla on lasiseinäinen hissi ja asuntoihin kuljetaan hallia reunustavia avokäytäviä pitkin.

A

s Oy Helsingin Pablon rakennuttajana
toimii Oulun Rakennusteho Oy. Rakentamisen on arvioitu käynnistyvän marraskuussa 2014. Kohteeseen tulee yhteensä 56 hitas-asuntoa.

As Oy Helsingin Pablo

Kohdetta suunniteltaessa on tutkittu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa yhteisöllisen asumisen
tukemista arkkitehtonisin tilaratkaisuin. Lisäksi on tutkittu mahdollisuutta toteuttaa ns. uusloft
-tyyppistä rakentamista, jossa tulevilla asukkailla
on tavanomaista suurempi mahdollisuus vaikuttaa
asuntojen tila- ja sisustusratkaisuihin.
Aalto-yliopiston tutkimuksessa (Kareoja et al.
2012) erityismielenkiinto on kohdistettu asumisen
yksityisyyden rajapintoihin sijoittuvaan ”harmaaseen vyöhykkeeseen”. Tavoitteena on ollut synnyttää uuden luonteisia tiloja ja tilanteita sosiaalisille kohtaamisille sekä uudelle yhteisöllisyydelle.
Kun uudet muuttujat, esimerkiksi yksityisen tilan
luovuttaminen yhteiseen hyvään - ja vastavuoroisesti osaomistus julkiseen tilaan – voi syntyä hierarkialtaan paljon nykyistä avoimempia asuinkerrostaloja.

I + I = III

I

+ I = III on arkkitehtuurikilpailun voittanut
ehdotus, joka sisältää kaksi eri tonteilla sijaitsevaa kohdetta. Toisen kohteen rakennuttajana toimii Hel
singin seurakuntayhtymä ja
toisen Rakennustoimisto Pohjola Oy. Ensimmäisen
kohteen asunnot tulevat olemaan vapaarahoitteisia
vuokra-asun
toja ja jälkimmäisen HITAS-asuntoja.
Koh
teiden rakentamisen on arvioitu käynnistyvän
vuoden 2015 aikana. Kohteiden kivijaloissa sijaitseviin liiketiloihin on suunniteltu seurakuntaa palvelevia toimintoja.
Ehdotuksessa I + III on otettu asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden haaste sellaisenaan vastaan
ja keskitytty luomaan mahdollisimman laadukas rakennuskokonaisuus. Suunnitelma perustuu
kahteen kuutiomaiseen, atriumpihan sisältävään
rakennusmassaan, joiden väliin jää 1-kerroksinen,
muuntojoustava tila. Rakennusmassat on viety katulinjaan kiinni. Korttelin kaakkoisjulkisivu noudattaa Hyväntoivonpuiston kaarevaa reunaa.
Arkkitehtonisista ja osittain myös kustannussyistä kerroslukumäärää on kasvatettu ylimääräisellä ullakkokerroksella seitsemään. Talojen välinen
rakennusmassa on taas matalahko, jotta se päästää valoa korttelin sisäosiin ja avaa näkymiä asunnoista korttelista ulospäin.
Suunnitelmassa on kehitetty uudenlaista, perinteisen rakentamisen arvoihin perustuvaa kaupunkikeskusta-arkkitehtuuria. Keinoina on rauhallinen
ja ajaton massoittelu, selkeät ja säännölliset julkisivuaukotukset sekä perinteiset rakennusmateriaalit. Päärakennusmateriaali on tiili, jota on käytetty
julkisivuissa. Tiilipintojen väliin jää lasivyöhykkeitä. Lasin määrä kasvaa maantasokerroksessa
tehden liiketiloista avoimia ja kutsuvia.
Päärakennusmassojen keskelle jäävät taloissa atriumpihat, jotka ovat ulkotilamaisia, portaan, hissin
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Kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen näkymiin ja ilmansuuntiin: osa asunnoista avautuu puistoon, rauhalliselle kadunpäätteelle
avautuvat asunnot taas saavat hieman ulos työntyvine parvekkeineen myös puistonäkymiä, ja pihan
asunnot avautuvat ilta-aurinkoon. Huonetilat ovat
selkeitä ja helposti kalustettavia.
Rakennuksen runko on betonielementtirakenteinen. Katu- ja puistojulkisivut on puhtaaksimuurattu harmahtavalla poltetulla savitiilellä. Muurauksen vastapainoksi parvekkeiden sisäosat ovat
vaaleita ja puuverhottuja. Pihan puoli tehdään val
kobetonielementeistä.
Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Sato, Koh
teen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Hankkeen rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2015.

Tämä on edellyttänyt myös nykyistä tarkempaa
vyöhykkeiden symbolista rajausta arkkitehtuurin
keinoin. Esimerkiksi porttiaiheet, materiaalien ja
värien vaihtuminen ja tilan korkeussuunnassa tapahtuva vaihtelu ovat olleet keinoja merkitä eri
reviirejä. Erilaisten tilojen ja pintojen jäsennyksellä on voitu tilan virtaaminen yksityisestä julkiseen saada jatkumaan mielenkiintoisena mutta
selkeästi hahmotettavana sisätiloista julkisiin katutiloihin asti.
Aalto-yliopiston opiskelijat ovat vaikuttaneet kilpailujen ja osasuunnittelutehtävien kautta suunnittelun lopputulokseen. Näitä tehtäviä ovat olleet esimerkiksi sisätilojen värisuunnittelu, yhteisten
ja puolijulkisten tilojen irto- ja kiintokalustussuunnittelu sekä erilaisten rakennusten osien kuten
porttien, logojen, tuuliviirien jne. suunnittelu.
Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Oulun Rakennusteho Oy. Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii ARK-house arkkitehdit Oy.

ja sivukäytävän sisältäviä valopihoja. Atriumpihojen arkkitehtuuri ja materiaalit ovat jatke talojen
julkisivuista. Ullakkokerroksen katto taittuu ulospäin muodostaen suppilomaisen, valoa atriumiin
kokoavan aiheen. Asuntojen atriumin puoleisissa seinissä on puinen ovisyvennys, joka merkitsee
asunnon oman alueen. Yläikkunoiden ja keittiötiloihin avautuvien ikkunoiden avulla mahdollistetaan vuorovaikutus atriumin ja asunnon välillä.
Atriumin pihataso on ulkotilamainen, kivipintainen viihtyisä talon asukkaille varattu tila istutuksineen. Siellä voi oleskella ja järjestää pienimuotoisia tilaisuuksiakin.
Kaikki asunnot on suunniteltu siten, että heti eteiseen astuttaessa avautuu mielenkiintoisia näkymiä huoneiston läpi ulos asti. Asuntojen sisäiset
käytävät on minimoitu ja kaikki neliöt on käytetty asuinhuoneiden hyväksi. Tämä takaa hyvän kalustettavuuden pienissäkin asunnoissa. Väliseiniä
on helppo purkaa ja rakentaa muuttuvien elämäntilanteiden myötä.
Maantasokerroksissa talojen yhteistilat on pääasiassa sijoitettu pihojen puolelle kahteen kerrokseen ja liiketilat/seurakunnan tilat taas Länsisatamankadun ja Jätkäsaarenkujan aukion puolelle.
Kappelitilat sijoittuvat tontin 2 alueelle. Kappelitilaa voi säädellä siirtoseinien ja katujulkisivun tiiliritilöiden avulla. Kesällä tila laajenee katoksella varustetulle pihalle. Tontille 3 sijoitetut
kerhotoimin
nan tilat saavat sekä piha- että katuyhteyden. Kaikki ensimmäisen kerroksen tilat
molemmissa taloissa ovat muuntojoustavia ja ne
ovat myöhemmin muunnettavissa useaksi erilliseksi liiketilaksi.

Tekstit: Kiira Halinen
Huutokonttori Jätkäsaari
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Sakari Ebeling kertoi suorittaneensa asepalveluksen laskuvarjojääkärijoukoissa. Siellä
hän sai lääkintämieskoulutusta
ja se sai hänet huomaamaan, että
toisten hoitaminen ja auttaminen
voisi olla hänelle jopa elämänura. Armeijapalveluksen jälkeen
hän yhdessä veljensä Erkin kanssa
päätti hakeutua hammaslääketieteelliseen tiedekuntaan.

Erkki (vas.) ja
Sakari Ebeling.

Veljekset valmistuivat sittemmin samalta vuosikurssilta hammaslääkäreiksi ja aloittivat työskentelyn ensin Helsingin kaupungin terveyskeskushammaslääkäreinä. Myöhemmin molemmat ovat
hankkineet kokemusta myös yksityisten hammaslääkäriasemien palveluksessa. Valmistumisesta on
nyt kulunut viisi, kuusi vuotta.

Koko ajan haaveena on ollut
oma hammaslääkäriasema
Jo opiskeluaikana ja myöhemmin toisen palveluksessa työskennellessä molemmalla oli haaveena joskus perustaa oma, moderni hammaslääkäriasema, jossa he voisivat tarjota mahdollisimman
laadukkaita lääkäripalveluja. Tavoitteena ei olisi vain taloudellinen menestys, vaan ensisijaisesti mahdollisuus tarjota parasta tekemättä sen suhteen kompromisseja.
Tämän toteuttaminen vaatisi vankkaa ammattitai
toa, parhaita, moderneja laitteita ja välineitä sekä
kehittyneimpiä materiaaleja. Pitäen mielessä nä
mä vaatimukset avattiin heinäkuussa Ebeling
Hammaslääkärit osoitteeseen Porkkalankatu 7.

Kaikki hammaslääkäripalvelut samasta osoitteesta
Uudella, kokonaan peruskorjatulla vastaanotolla on tarjolla perushammashoidon lisäksi kaikki
hammaslääketieteen palvelut. Juurihoidot, suu- ja
leukakirurgia, esteettinen hammashoito sekä pelokkaille potilaille tarjottava hoito.
Erkki kertoi, että noin kymmenen prosenttia suomalaisista kokee hammaslääkärissä käynnin vieläkin niin pelottavana, että hoito jätetään helposti
ottamatta. Syynä pelkoon on useimmin aikaisempi, hyvin vastenmielinen hoitokäynti. Tällaiset
muistot johtuvat vanhanaikaisista laitteista, joita
aikoinaan käytettäessä potilaan kokemusta ei paljonkaan säälitty.
Nykylaitteet ovat aivan toista luokkaa. Hampaiden hoito ei enää ole kauhukokemus. Erittäin vaikeissa tapauksissa potilas voidaan siis jopa nukuttaa. Usein riittää kevyempi rauhoitus. eli sedaatio.
Joskus on sopivaa, että potilaalle annetaan ilokaasua, jota on kuultu käytettävän lähinnä synnytyksissä kipua ja pelkotilaa lieventämään. Tärkeintä
on, että potilas saadaan hoidettua ja kokemus on
kivuton, peloton ja miellyttävä. Pelkäävät potilaat
kertovat usein onnistuneen hoitokerran jälkeen

Veljesten unelma
toteutettiin Ruoholahteen
pelkonsa vähentyneen, kun luottamus hoidon mukavuuteen ja lääkärin ammattitaitoon vahvistuu.

Esteettinen hammashoito
kasvattaa jatkuvasti suosiota
Yhä useammin potilaat haluavat korjata hampaidensa ulkonäköä. Menetetyn hampaan korvaaminen uudella, epätasaisen hammasrivin tasaaminen
tai hampaiden värisävyn muuttaminen ovat ulkomuotoa parantavia toimenpiteitä. Toki niillä samalla on myös merkittäviä terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Omat hampaat kokonaan tai osaksi korvaavat proteesit tekee erikoishammasteknikko. Puuttuvan
hampaan korvaava implantti on hammaskirurgin
työsarkaa. Kummankin erikoismiehen palvelut
löytyvät vastaanotolta. Aiemmin vaativat kruunut
ja laminaatit olivat myös hammasteknikoiden valtakuntaa.

Viimeisintä teknistä tasoa edustavat laitteet helpottavat työtä
Veljesten halu tarjota mahdollisimman laadukasta hoitoa näkyy klinikalle hankituista laitteista.
Ennen hammasteknikoiden rakentamat kruunut
ja laminaatit tehdään Ebeling Hammaslääkäreillä viimeisintä teknistä tasoa edustavalla CEREClaitteella. Laite on suuri investointi, mutta Sakari
ja Erkki uskovat sen pitkän päälle maksavan itsensä takaisin.

Laitteella otetaan ensin 3D-kuvannus hoidettavasta alueesta. Sen jälkeen korvaava kruunu tai laminaatti suunnitellaan tietokoneella tarkasti tarvittavan
muotoiseksi. Lopuksi laite erillisellä ”sorvilla” 3Dtulostuksen periaatteita käyttäen synnyttää tismalleen suunnitellun mukaisen palan upotettavak
si
paikalleen potilaan suuhun.
Erkki ja Sakari sanovat, että aiemmin ja usein nykyäänkin, ongelmakohdasta otettiin muotti, joka
sitten lähetettiin hammasteknikolle ja hän suunnitteli ja rakensi tarvittavan osan. CEREC:llä
kruunu tai laminaatti voidaan ”tulostaa” välittömästi ja potilas saa hampaansa kuntoon saman
päivä aikana.
- Uusi menetelmä ei vain nopeuta hoitoa, vaan
laskee myös sen kustannuksia, kun yhden erikoismiehen osuus jää prosessista pois. Näitä laitteita
on koko maassa toistaiseksi vain muutamia, Sakari vahvistaa.
Vastaanotolla on myös viimeisen teknisen tason
3D-röntgenlaite, jolla yhdellä kuvauskerralla saadaan leikekuvat potilaan koko suusta ja leuasta.
Tämä helpottaa huomattavasti diagnoosien tekoa
ja takaa, että vaivaan kuin vaivaan annetaan oikea
ja täsmällinen hoito.

Ruoholahteen päädyttiin
pitkä harkinnan jälkeen
Sakari ja Erkki kertovat, että valitessaan sijaintia

Uusinta teknologiaa potilaan parhaaksi.
hammaslääkäriasemalleen he puntaroivat useita
vaihtoehtoja. Ruoholahteen päädyttiin osaksi alueen viihtyisyyden vuoksi. Hyvät kulkuyhteydet
kaikkialta olivat toinen painava syy. Vastaanoton
läheltä löytyvät parkkipaikat vaikuttivat. Parkkipaikkoja on talon molemmissa päissä ja luonnollisesti myös Kauppakeskuksen parkkihallissa.
Viimeiseksi syyksi pojat mainitsivat, että ruoholahtelaiset vaikuttavat kovin mukavilta ja fiksuilta
ihmisiltä. Tuohon on tietysti helppo yhtyä.

CEREC 3D –laitteella suunnitellaan kruunut ja laminaatit..
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...ja tällä “sorvilla” ne tulostetaan.

Vastaanotolla kaikki on uutta ja valoisaa.
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Ebeling Hammaslääkärit
Porkkalankatu 7
puh 010 323 3963
toimisto@ehammas.fi
www.ehammas.fi
Facebook: ebeling hammaslääkärit
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Ei mikään pihajengi - PPJ T98-99
allo-Pojat Juniorit – seuran PPJ T98-99
-joukkueen tytöt tahtovat olla hyviä, treenata kovaa, tehdä maaleja ja ennen kaikkea olla kova joukkue

PPJ T98-99-joukkuetta ei tänä vuonna nähty tyttöjalkapalloilun päätapahtumassa Stadi Cup -turnauksessa, mutta syksyn koitoksissa tullaan näkemään iskukykyinen joukkue! Kevään aluesarjassa
viisi komeaa voittoa seitsemästä pelistä toivat paikan syksyllä pelattaviin ylemmän jatkosarjan peleihin.

Yksityisasiakas,
yrittäjä vai sekä että?
Pidämme huolen
pankkiasioistasi.

Ensimmäiset piirisarjapelit ovat nyt takana ja kolmas kerta toden sanoi. Voitto Porvoon Futurasta
luvuin 3-2 oli lopultakin hieno ja täysin ansaittu.
Sarjan ensimmäinen ottelu pelattiin vielä vajaamiehityksellä hieman ”kesäterässä” ja päädyttiin
harmittavaan tappioon.

Ota yhteyttä:
ruoholahti@handelsbanken.fi
Itämerenkatu 9, Helsinki
p. 010 444 3770*

Mutta jo toinen ottelu huolimatta tasapelistä (2-2)
oli PPJ:n tyttöjen selkeää hallintaa. Toisella puoliajalla ei vastustaja päässyt lainkaan keskikentän
yli tyttöjen vahvan puolustusasenteen johdosta.
Tytöillä on vahva ote ja tsemppi päällä ja tästä on
Tuula Salmi
*Puhelun hinta 0,0835 €/puh+0,1209 €/min.

hyvä jatkaa kovatasoista sarjaa eteenpäin.
Tyttöjen syykauden huipentaa sitten odotettu matka harjoitusleirille Barcelonaan lokakuussa. Matkakassaa kartutetaan koko joukkueen voimin. Joukkueen pelaajat toimivat muun muassa
nuorimpien ikäluokkien pelinohjaajina loppukesän suuressa 110 joukkueen tyttöfutistapahtumassa, PPJ:n omassa Girls Cup –turnauksessa 30.8.31.8.2014.
- PPJ T98-99 on hienosti yhteen kasvanut ja aito
joukkue, jolla on päämääränä pelata jalkapalloa
niin hyvin kuin mahdollista toteaa, toteaa joukkuetta vuoden ammattitaitoisesti luotsannut vastuuvalmentaja Felix Lück.

Joukkueeseen kuuluu 16 aktiivista ja iloista tyttöä: Alisa, Erika, Erna, Freija, Hanna, Isla, Jenni,
Maria, Meri, Mette, Minerva, Oona, Pinja, Sara, Veera ja Venni.

Lück toteaa, että joukkue treenaa pelien lisäksi
neljä kertaa viikossa oppiakseen entistä taitavammiksi pallonkäsittelijöiksi ja saadakseen hyvän
fyysisen kunnon, jolla jaksaa kohdata vahvimmankin vastustajan. He ovat valmentajansa joh-

dolla paneutuneet myös henkiseen valmistautumiseen.
Tyttöjen mielestä jalkapallossa on parasta oma
joukkue ja se, että onnistuu yhdessä maalien teossa. Hienoa on myös kun voittaa omilla taidoillaan
ja vahvalla ottelujen loppuun asti pelaamisella.
- Tämä joukkue on hieno ja yhdistävä asia paitsi tytöille myös kaikkien perheille, toteavat joukkueen johtajat Krista Elopuro ja Katja Huhtala.
- Tyttöjen kannustaminen kentän laidalla, tuli sitten harmillinen tappio tai upea voitto, tuntuu katsojista joka kerta yhtä upealta. Se tekee jokaisen
ylpeäksi tästä ikiomasta huippujoukkueesta, joka
ei todellakaan ole mikään pihajengi, vaan aito ja
oikea jalkapallojoukkue sen parhaassa merkityksessä.
Tuula Salmi
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K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 1.9-1.10.2014:
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3x60 g, vedessä tai öljyssä

3-pack!
-22 %
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Ilman K-Plussa-korttia 3,89 3-pack (21,61/kg)
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JÄTKÄSAARI
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Välimerenkatu 5, 00150 Helsinki
puh. 020 734 5640
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PALVELEMME ARK. 7–21, LA 7–21, SU 12–21
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Siilojen kokoinen askel

pelletinpolttoon

Kaukaa sinisen utuisella taivaanrannalla lipuu yksinäinen hinaaja proomu rinnallaan. Proomun valtaisa lasti hahmottuu sen lähestyessä Tammasaaren laituria. Tallinnassa lastatut pellettisiilot rantautuvat 29.6.
iltakymmenen aikaan, myöhässä johtuen kovasta merenkäynnistä. Seurasimme siilojen purkua proomusta ja kuljetuksia Salmisaaren voimalaitokselle, jossa Helsingin Energia aloittaa pelletin polton vuoden lopulla.

Fermixin valmistamat halkaisijaltaan 10 metrin ja
korkeudeltaan 20 metrin pellettisiilot matkasivat neljässä osassa, 25 tonnin painoiset yläosat ja 35 tonnin jalustat.

Haasteellinen kuljetus
Konemestari Ismo Harjamäki kertoo proomun
kul
keneen ulkomerellä Varman hinauksessa 100
metrin pituisen vaijerin perässä ja satamaan tullessa
rinnalla. Varma on entinen merivartioston laiva Turva.
Laiturissa proomun ramppi avattiin ja kuljetusyhtiö Kaarlaidin rekan veto-osa ajoi proomusta kadulle kuljetusvalmistelujen tieltä. Paikalla olevat
urakoitsijoiden, haalausfirman, hinaajan sekä Fermixin miehet ryhtyivät työhön valmistelemaan
toisen siilon yläosan kuljetusta.

Siilojen osat on turvallisuussyistä hitsattu teräksisistä tukijaloistaan kiinni proomun lattiaan sekä sidottu muhkeilla ketjuilla. Siilon yläosasta
irrotettiin osa ketjuista ja hitsarit alkoivat purkaa tukipalkkien hitsauksia. Haalausfirman miehet ryhtyivät tasoittamaan rampin ja kadun reunan
välistä korkeuseroa asetellen alueelle trukin siirtämiä 1,5x3 metrin lavoja ja puupöllejä.

Pelletinpoltto aloitetaan
loppuvuodesta

- Lastia ei myöhästymisen takia saada tänä yö
nä kokonaan purettua saati kuljetettua. Leveäkuljetuksia voidaan tehdä kello 22-06, ja silloin
muu liikenne joudutaan katkaisemaan. Lastin leveyden takia myös Salmisaaren portti on jouduttu
purkamaan, projektipäällikkö Teemu Nieminen
Helsingin Energiasta kertoo. Hän valvoo töiden
etenemistä yhdessä kunnossapitosuunnittelija
Mikko Välitalon kanssa.

Hanasaareen rakennettiin vuonna 2012 pellettisiilo polttotestejä varten. Samalla tutkittiin myös
pelletinpolton hiukkas- ja kaasupäästöjä sekä testattiin erilaisia pellettilaatuja.

Siilon jalusta matkaa Tammasaaren laiturilta leveäkuljetuksena voimalaitokselle.
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Pelletinpoltto kivihiilen seassa aloitetaan Salmisaaressa loppuvuodesta. Hanasaaren voimalaitok
selle rakennetaan vastaavanlainen järjestelmä,
kunhan rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat
saadaan.

Polttotestien perusteella tiedetään, että 5-10 %
pellettiä menee hyvin läpi hiilimyllyssä.
- Pellettien laajempaa käyttöä rajoittavat hiilijau-

himet, joita ei ole suunniteltu puun jauhamiseen.
Ongelmia tulee, jos pellettejä laitetaan liikaa.
Mylly alkaa täyttyä, eikä pysty jauhamaan hiiltä
tarpeeksi hienoksi, jotta se palaisi kattilassa, Teemu Nieminen kertoo.
- Huolimatta Hanasaaressa tehdyistä testeistä, testaamme Salmisaaressa pellettien määrän ja kivihiilen suhdetta löytääksemme optimiratkaisun.
Kumpikin siilo vetää 1000 kuutiota pellettiä, ja
kun pelletinpoltto alkaa, voimalaitokselle kulkee
5-7 pellettirekkaa vuorokaudessa. Vuodessa pel
lettejä kuluu yhteensä noin 100 000 tonnia.
- Voimalaitoksella on tehty valmisteluja talvesta
lähtien. Alue, jolle siilot sijoitetaan, on rakennettu perustukset. Sinne rakennetaan myös vastaanottorakennus sekä kuljettimia, joilla puupelletit

Hitsaaja purkaa tukipalkkien hitsauksia. Siilojen osat on turvallisuussyistä hitsattu teräksisistä tukijaloistaan kiinni proomun lattiaan merikuljetuksen ajaksi.
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annostellaan ja syötetään kivihiilen joukkoon ennen
hiilimyllyjä, Mikko Välitalo kertoo.

Kuljetuksen valmistelua,
odottelua ja sadetta
Ilta on pimennyt ja sataa. Sateessa seisoskelun katkaisee piipahdus kahville. Kello 00.45 rekan vetoosa on ajanut takaisin proomuun. Siilon yläosa on
nostettu hydrauliselle lavetille teräksisine tukirakenteineen, jotta se pysyy suorassa ilmaan. Rekan
kiinnityttyä lavettiin, yläosa nostetaan ilmaan kuljetusta varten. Proomun sivuvalot työnnetään pois
tieltä. Pauke ja ketjujen kalina lupaa kuljetuksen alkamista. Ketjut on irroitettu laivasta ja kiinnitetty
rekkaan. Rampin ja katukiveyksen päälle tarvitaan
vielä yksi levy.
- Valmisteluissa menee aikaa. Siilon osien irtihitsaus on työläs vaihe, sillä osissa on tukipalkkien lisäksi paljon teräsrakenteita, Mikko Välitalo toteaa.
Joku huutaa ihmisiä siirtymään 50 metrin turvarajan toiselle puolelle. Rekka liikahtaa ja siilon yläosa
huojuu. Kuljettaja nousee autosta ja lavetin tiimoilla näkyy liikehdintää. Kahden maissa rekka jälleen
liikahtaa, kuuluu rutinaa ja miehiä juoksee auton
taakse.

Kuin Pisan torni
Usean yrityksen jälkeen puoli kolmen maissa rekka
liikahtaa. Kuuluu rutinaa ja yläosa huojuu. Se kallistuu jääden vinoon kuin Pisan torni. Hetken henkien pidätyksen rikkoo vauhdikas toiminta, ketjuja kiinnitetään yläosaan ja siitä proomuun. Lastin
asentoa täytyy korjata.

Mitä tapahtui? Lavetin hydrauliikkaletku katkesi
pudottaen lavetin oikean puolen alas. Lastin epätasapaino nosti rekan ja lavetin renkaat ilmaan. Lasti
saatiin suoristettua ennen aamuneljää.
Onni onnettomuudessa oli, että yläosan kallistuessa
sen puoleinen etummainen tukijalka jymähti rampin
rautaisen reunapalkin päälle estäen yläosan keikahtamisen mereen, Ismo Harjamäki kertoo.
Yläosa kuljetettiin maanantai-iltana voimalaitosalueelle ja jalusta aamuyöllä. Fermixin asennusvalvoja Matti Liimatainen arvioi, että siilojen nostot perustalle aloitettaisiin aamulla. Esa Saaresoja
ja Jukka Palmo siilot myyneestä BMH Internationalista olivat seuraamassa yläosan kuljetusta. Esa
Saaresoja koordinoi siilojen asennuksia sekä työmaajärjestelyitä ja Jukka Palmo pääsuunnittelijana
vastaa siiloprojektin layoutista valvoen suunnittelua. Miehet kertoivat monien siiloprojektien kokemuksella, että haasteista huolimatta projektit saadaan hoidettua hyvin.
Nostovalmistelut alkoivat aamuseitsemältä. Jalustaan kiinnitettiin nostoliinat nosturista, ylimääräiset
tukijalat hitsattiin pois ja muita tukijalkoja tasoiteltiin. Hitsauksia seurannut Fermixin projektimanageri Vladimir Tsehh tiesi sanoa, että jalusta nostetaan klo 9. Tasan silloin se nousi ilmaan ja oli
paikoillaan vartin kuluttua. Yläosa nostettiin kello
16. Toisen siilon osat kuljetettiin seuraavana yönä,
ja nostettiin aamupäivällä. Se on siinä!

Jalustan lasku talven aikana rakennetuille perustuksille voimalaitoksella.

Teksti: Heli Kuusisto
Kuvat: Katri Tamminen, Heli Kuusisto

Siilon yläosa yläilmoissa
ennen laskua jalustalleen.

Teemu Nieminen sekä Jukka Palmo ja Esa Saaresoja odottelevat yläosan kuljetusta
voimalaitokselle.

MEILTÄ TEILLE...
A = Moottoripyöräkurssit
B =		 Henkilöautokurssit
Laskut joustavasti 5 erässä.
Kurssit alkavat aina maanantaisin kello 17.00 .
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771

teekkarienautokoulu@welho.com
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Kaikille meille lemmikin
omistajille tulee iloisena
uutisena, että kesän aikana
Ruoholahteen on perustettu uusi
lemmikkieläinten hoitopalveluja
tarjoava yritys. Lemmikkihoito
HenJa lupaa vaalia parasta ystävääsi
silloin, kun itse et työn, matkan tai
muun syyn vuoksi ole paikalla
lemmikkiäsi hoitamassa.

Parhaalle
kaverille

kaikkein
parasta
hoitoa

Ihan ensin on painotettava, että kyseessä ei tässä
tapauksessa ole vanhaan navettaan tai liiteriin perustettu valtava häkkien rivistö, jossa hoidettavat
viettävät aikaansa odottaen isännän tai emännän
saapumista ja pääsyä turvallisen kodin suojaan.
Jari Turunen, HenJan perustaja, kertoo:
- Vaikka hoito noissa suurissa hoitoloissa varmasti on ihan kunnollista, en kuitenkaan haluaisi
omaa Lurppa-koiraani sinne viedä. Vaikka häkkihoitola tarjoaisi miten hyviä ulkoilumahdollisuuksia tahansa ja antaisi ruokahetkinä ravitsemuksellisesti oikeaoppista muonaa, on olosuhteiden ero
siihen, mihin Lurppa kotona on tottunut, joka tapauksessa niin suuri, etten katso haluavani aiheuttaa lemmikilleni sellaista traumaa.

Hoito ehdottomasti lemmikin ehdoin
- Ajatukseni on, että eläin hoitojakson aikana joutuu muuttamaan päivärutiinejaan mahdollisimman
vähän, Jari sanoo.
Tietenkin on pidettävä mielessä, että eri lemmikit
tarvitsevat erilaista hoitoa. Koira lienee kaupunkioloissa sittenkin yleisin lemmikki. Täällä Ruoholahdessa koiria on todella paljon.
Monelle ihmiselle lemmikkikoira on erittäin tärkeä elämänkumppani. Joillekin se saattaa jopa
olla saamatta jääneiden lasten korvike. Monelle
vanhukselle koirakaveri antaa sisältöä elämään ja
pakottaa ulkoilemaan monta kertaa päivässä pitäen näin sekä mielen että kehon virkeänä.
Kissa on helpompi seuralainen, itsenäinen ja ylpeä. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä,
kissa on usealle ihanteellinen kaveri. Pörri ei vaadi jatkuvaa huomiota osakseen koiran tavoin.
Linnut eivät niinkään kaipaa seuraa, vaan lähinnä
huoltoa eineen ja veden muodossa. Monet jyrsijät yöeläiminä pärjäävät yksikseen hääräten öisin
omiaan ja nukkuen päivisin kunhan saavat puhtaan alustan ja ravintoa. Akvaariokalat ovat hel-

Jari Turunen lupaa hoitaa lemmikkisi hyvin.

poimpia hoidollisesti ja ne voivat tulla toimeen
pitkähköjäkin aikoja ilman varsinaista hoitoa.
Maksimissaan kuitenkin pari viikkoa.
- Kaikkien erikoispiirteet pyrimme ottamaan huomioon tarjotessamme palvelujamme, Jari vakuuttaa.

Väliaikainen ero lemmikistä johtuu moninaisista syistä
Koiranomistajat tietävät, että pitkä päivä töissä ja varsinkin satunnaiset ylityöt aiheuttavat heti
omantunnontuskia kotona odottavan koirakaverin
voinnista. Kokenutkin kotikoira tarvitsee ulkoilutuksen kahdeksan tunnin välein.
Pidempien poissaolojen, kuten loma- tai työmatkojen aikana lemmikin hoitojärjestelyt ovat monelle suuri ongelma. Sukulaiset voivat joskus
auttaa, mutta harvoin. Eikä sitä aina kehtaa pyytääkään. Monelle kotieläimen pito tarkoittaa rajoitettua elämää, jossa lomat ja työmatkat joutuu toteuttamaan lemmikin vaatimin erikoisjärjestelyin.

luaa. Kaikki tämä pari-kolme kertaa päivässä on
kissan kohdalla riittävää. Jyrsijöiden ja lintujen
suhteen pitää arvioida tapauskohtaisesti, mikä on
paras tapa järjestää lemmikille parhaat mahdolliset olosuhteet omistajan poissa ollessa.

suuria määriä kerralla. Vierailevia koiria voi luonamme olla vain kaksi. Lemmikin omassa kodissa
tehtävää hoitoa voimme tarjota enemmän. Näissä
tapauksissa olemme päättäneet pitää maantieteellisenä rajana läntisen Helsingin ja itäisen Espoon.

- Vain matelijoita emme ole valmiit hoitamaan,
sillä niiden suhteen olemme täysin kokemattomia ja ne ovat hoidollisesti melko vaativia. Olemme konsultoineet ruoholahtelaisen Helsingin Akvaariokeskuksen Petri Viskaria kalojen tarpeista,
joten akvaarioiden hoitokin meiltä onnistuu. Ruokinta ja suodattimien vaihdot voimme tehdä, jos
omistajan poissaolo jatkuu poikkeuksellisen pitkään tai poissaoloja on kovin usein.

- Yksin en ehdi joka paikkaan, mutta taustavoimissa on joukko suuria eläinystäviä, joiden sydän
sykkii hellistä tunteista jokaiseen Luojan luomaan
eläimeen. Hoidamme kaikkia asiakkaitamme yhtä
suurella rakkaudella, kuin omaa Lurppaamme, Jari vakuuttaa.

Toiminta pysyy pienimuotoisena
- On selvää, että emme pysty hoitamaan kovin

Lemmikkihoito HenJa
Messitytönkatu 8 A
puh 0440 139 777
henja.hoitola@outlook.com
www.lemmikkihoitohenja.fi
Facebook: lemmikki- ja eläinhoito HenJa

Perusideana 		
kodinomainen hoito
Jari sanoo, että HenJan johtoajatuksena on omassa kodissa tapahtuva hoito.
- Koiraa ei voi jättää yksin yli päiväksi. Yhden
pitkäksi venyvän päivän aikana käymme sopimuk
sen mukaan ulkoiluttamassa koiran ja vaihdamme
sille puhdasta vettä. Yhden päivän pois
saoloissa
tämä usein riittää. Koira viihtyy omassa kodissaan.
Pidemmän ajan hoitoa tarvitsevan koiran tuomme
meidän kotiimme. Tällöin ainoana vaatimuksena
on, että vieraamme tulee hyvin toimeen muiden
koirien kanssa. Emme halua Lurpallemme tappe
lukaveria.
- Yhdellä kertaa voimme ottaa hoitoon vain kaksi
vierasta koiraa. Mutta nämä saavatkin sitten elää
Lurpan kanssa ihan tavallista kotielämää kaikkine
hauskoine leikkihetkineen ja lepotaukoineen. Kissan hoidamme mieluimmin sen omassa kodissa.
Koiravieraat viettävät aikaa kuin kotonaan.
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Ruoka- ja vesikupin täyttö, hiekkalaatikon siivous
ja leikkituokio, jos hänen arvokkuutensa niin ha-

Lurppa viihtyy kotona...
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI
www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Suomen valokuvataiteen museo

Design Market 6.–7.9.

Delicate Demons 23.5.–7.9.
Monokini 2.0 23.5.–7.9.
#snapshot 21.8.–18.1.

Valssaamo
10 näkökulmaa 19.–31.8.

Hurjaruuth
Pikku Prinssi 17.9.–11.10.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Nolla Nolla & Conus Marmoreus!!! 4.–17.9.
Necronancy 20.–21.9.

Teatterimuseo
Näyttelijän kengissä 22.8.–31.12.

Hotelli- ja ravintolamuseo
KASARI! 28.3.–25.10.2015

Galleria Aapeli
3 26.8.–12.9.

25 taiteilijaa avaa työhuoneensa Kaapelitehtaalla

S

yyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetään seitsemännen kerran ateljeetapahtuma Konstrundan. Taiteilijat eri puolilla Suomea avaavat 6.–7.9. työtilansa yleisölle.

Kaapelitehdas on tänä vuonna näkyvästi mukana:
jopa 25 taiteilijaa avaa ovensa kävijöille. Mukana ovat Irina Pått, Dan Palmgren, Michael Rahikainen, Maaria Märkälä, Alina Sinivaara,
Fanny Tavastila, Ipi Kärki, Jertta Ratia, Leena
Rantanen, Marjo Koivumäki, Ulla Kuronen,
Marina Zitting, Anne-Marjo Panu, Barbara
Tieaho, Melita Westerlund, Bambu Hellstedt,
Tuomas Petelius, Katja Tukiainen, Jenny Lucander, Veronica Österman, Krista Kortelai-

nen, Jaakko Tornberg, Angela Oker-Blom,
Raimo Lehtomaa ja Jaana Kangas.
Tervetuloa tutustumaan taiteilijoihin ja tiloihin,
joissa he tekevät työtään. Ateljeet ovat avoinna
lauantaina ja sunnuntaina kello 12–18.
Saman viikon perjantaina 5.9. kello 10–15 on lapsille suunnattu Taiteiden perjantai, johon liittyy
työpajoja ja piirustusperformanssi.
Lisätietoa:
www.kaapelitehdas.fi
www.konstrundan.fi

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Konservatoriolaisten mukana
matkalle musiikin maailmaan

K

onservatorion syksyn konserttikausi alkoi Taiteiden yön tapahtumalla Konsan konstit ‒ TaiTeemme tähtihetkiä.
Ja mikä olisi ollutkaan parempi aloitus, kuin odotettu ja monipuolinen ilmaiskonsertti, joka tarjosi neljä tuntia musiikin iloa niin lapsille kuin aikuisillekin.
Konserttikautemme jatkuu kohtalokkaasti konser
vatorion kamariorkesterin Helsinki Concordian
konsertilla lauantaina 27.9. kello 15 konservatorion konserttisalissa. Debussyn Faunin iltapäivän
lisäksi konsertissa kuullaan Beethovenin ”kohtalosinfonia” eli sinfonia nro 9 c-molli op. 67.
Lokakuussa konserttikautemme pyörähtää sitten
käyntiin oikein suurella volyymillä, kaikkiaan 13
konsertilla, ja ohjelmiston, soittajien sekä laulajien kirjo on laaja. Marraskuussa konserttien ”tahti” vain kiihtyy ja konsertteja on 23. Joulukuussa
vauhti hieman hiipuu, mutta tapahtumia on kuitenkin 16.
Sekä marraskuun että joulukuun konsertit sisältävät musiikkia moneen makuun. Pianistien, laulajien, puhaltajien, orkestereiden, kitaristien, harmonikansoittajien, opettajien, opiskelijoiden, oppilaiden
ja vierailijoiden taituruus saattaa meidät matalle musiikin ihmeelliseen maailmaan.

Ranskan instituutti Ruoholahdessa jo yli 10 vuotta

R

anskan instituutti Suomessa on osa
Ranskan ulkoasiainministeriön kulttuuri- ja kieliasiainkeskusten maailmanlaajuista verkostoa ja se toimii Ranskan
suurlähetystön alaisuudessa.
Ranskan instituutin tehtävä on Ranskan ja Suomen välisen yhteistyön kehittäminen. Instituutti tukee tiedettä ja taidetta edistäviä tapahtumia,
hankkeita ja tutkimustyötä, sekä edistää ranskan
kielen asemaa Suomessa. Toimintaan kuuluu läheinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, kuten yliopistot ja korkeakoulut, festivaalit ja
muut kulttuuriorganisaatiot, sekä ranskan kielen
opetusta tarjoavat tahot. Ranskan instituutti on
näkyvästi esillä tänä syksynä muun muassa Turun kirja- ja tiedemessuilla, Ranskalaisen elokuvan pienoisfestivaalilla, sekä useissa kymmenissä
muissa tapahtumissa.
Ranskan instituutin tiloissa Kaapelitehtaalla (Cporras, 2. krs) järjestetään säännöllisesti erilaisia
tapahtumia, keskusteluilloista kirjaesittelyihin ja
viininmaistiaisiin. Esillä on myös vaihtuvia, ajankohtaisia ranskalaisia näyttelyitä, syys- ja lokakussa nähdään kahden ranskalaisen valokuvaajan, Yann Gautronin ja Jim-D:n, valokuvanäyttely.
Syyskaudella jatkuvat myös suositut elokuvaillat: kerran kuussa nähdään yksi lastensarjan ja yksi aikuistensarjan elokuva, ajattomista klassikoista
tuoreimpiin uutuuksiin. Keskiviikkoisin klo 17.30
pidettäviin elokuvailtoihin on vapaa pääsy ja elokuvat on pääsääntöisesti tekstitetty englanniksi.
Lisätietoja kulttuuritapahtumista saat sivuiltamme www.france.fi/kulttuuri, tai tilaamalla uutiskirjeen.
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Kurssitarjonta
Yleiskieltä vasta-alkajista edistyneisiin, keskustelu-, teema- ja lastenkursseja kerran viikossa, viikonlopun intensiivikursseja ja uutuutena verkkoopetus. Järjestämme myös räätälöityä koulutusta
yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Pätevät opettajamme puhuvat äidinkielenään ranskaa ja opiskelu tapahtuu tehokkaissa 5–15 hengen
pienryhmissä. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti ja suorittaa Ranskan opetusministeriön kansainvälisiä ja virallisia Delf/Dalf/TCF-kielikokeita. Syyslukukauden

kurssit pidetään ajalla 25.8.–19.12.14 ja vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Kirjasto ja culturethèque
Ranskan instituutin kirjastosta löytyy laaja valikoima kirjoja, DVD:itä, CD-levyjä, ja aikakauslehtiä. Kirjaston palveluihin kuuluu myös Culturethèque, uusi internet-palvelu, joka tarjoaa
pääsyn laajaan valikoimaan elektronista materiaalia. Culturethèque sisältää muun muassa lastenvideoita, aikakauslehtiä, konserttivideoita, oppimateriaalia, sarjakuvia ja e-kirjoja. Palvelu
sisältyy Ranskan instituutin kirjaston jäsenmaksuun (25e/15e opiskelijat). Kirjaston jäseneksi
voi liittyä paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjastossa on myös matkailulle omistettu Tourisme en France -alue, josta löytyy runsas
valikoima Ranskan eri alueiden matkailuesitteitä.
Kirjaston tiloissa toimii niinikään Campus France -opintopalvelu, joka tarjoaa neuvontaa korkeakouluopinnoista Ranskassa.

Yhteystiedot ja aukioloajat
www.france.fi
puh. (09) 2510 210 / kirjasto@france.fi
Avoinna ti-pe klo 15.00-19.00, la 10.00-16.00
Kirjasto on suljettu maanantaisin.
Institut français de Finlande /
Ranskan instituutti Suomessa
Kaapelitehdas C 2
Tallberginkatu 1 C 135, 00180 Helsinki
Bussit 20, 21V, 65A, 66A/Metro Ruoholahti/ Raitiovaunu 8
Ranskan instituutti Facebookissa ja Twitterissä:
https://www.facebook.com/institutfrancaisfi
https://twitter.com/IFFinlande
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Näppäreitä lavan täydeltä.
Helsingin Konservatorion konserttikalenteri on
tätä kirjoitettaessa vielä pieniä tarkennuksia vailla, mutta se löytyy jo nyt alustavin tiedoin www.
konservatorio.fi>Konsertit. Syyskuussa kalenteria
saa nettisivujen lisäksi myös konservatorion aulasta paperiversiona.
Tervetuloa musiikkimatkalle!

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

JÄTKÄSAARI, SAUKONPAASI
asemakaavaluonnos esillä
Uutta asemakaavaa laaditaan Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteyksen
pohjoispuoleisille korttelialueille. Alueelle
on suunnitteilla asuntoja, toimitiloja, julkisia
palveluja sekä aukioita ja pysäköintiä.
Kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa
esillä 8.9.–30.9.:
– Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1
– info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
– kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11−13
– www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt
Keskustelutilaisuus Saukonpaaden kaavahankkeesta ja muista ajankohtaisista
Jätkäsaaren suunnittelukysymyksistä järjestetään ke 10.9. klo 18–20, Infokeskus Huutokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1.

www.hel.fi/ksv

Merikaapelihalli

Mielipiteet: viimeistään 30.9.2014
Lisätietoja: arkkitehti Jari Huhtaniemi, p. 310
37197

Seuraava Ruoholahden
Sanomat ilmestyy 27.9.
Siihen tarkoitettu aineisto
17.9. mennessä toimitukseen.
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SUOMEN MODERNEIN HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AVATTU RUOHOLAHDESSA!
Uskomme, että hammashoidon pitää olla miellyttävä kokemus. Uusimmat laitteet, parhaat
hoitomenetelmät sekä viihtyisä hoitoympäristömme tekevät tämän mahdolliseksi.
Nyt on oikea aika käydä tarkastuksessa ja hoitaa hampaat kuntoon, sillä tarjoamme
avajaisetuina tämän tiedotteen saaneille henkilöille seuraavat hoidot:

Ebeling Hammaslääkärit
HAMPAIDEN
TARKASTUS

MISET
TAYSKE,RKARAUUNUT
T
PAIKA ATIT
TAI LAMINA

OTEESIEN
UUSIEN PR YDESSA
TE
H
Y
TEON
TARKASTUS
HAMPAIDEN

40,-

390,-

0,-

,Norm. 9a5rkastus”
genkuvan
koodkoi ”t
leuan rönt

0,Norm. 70ramia”
koodi “ke

Sis. ko

ILMOITA TARJOUKSEN KOODI AJANVARAUKSEN YHTEYDESSA.
Tarjoushinnat ovat voimassa syyskuun 2014 loppuun.

Porkkalankatu 7a
010 323 3963
toimisto@ehammas.fi
www.ehammas.fi

Tervetuloa,

esi”

te
Koodi “pro

meidät löydätte
kätevästi Ruoholahden
kauppakeskuksen vierestä!
Vastaanoton yhteydessä toimii myös
Keskustan Erikoishammasteknikot
p. 010 2715 100
Län

sivä

ylä

Länsisatamankatu

atu

nk

are

isa

lm
Sa

Porkkalankatu

BUSSIT
KAUPPAKESKUS
RUOHOLAHTI
Itämerenkatu

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
Eläinhoitolat
• Lemmikkihoito HenJa, Messitytönkatu 7A
0440 139 777
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Erikoishammasteknikot
• Ossi Vallenmaa, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Ebeling Hammaslääkärit, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
Hammasteknikot
• Ossi Vallenmaa, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
Hierontapalvelut
• Rentoplus, Itämerenkatu 16
046 813 0855

16

METRO JA
RATIKKA 8

Tue oman
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Hyvinvointihoidot
Optikkoliikkeet
• Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia, 		 • Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Kalevankatu 55
www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi
Pankkipalvelut
• Method Putkisto/Mirja Heinonen, 		 • Handelsbanken, Itämerenkatu 9
010 444 3770
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
Selkämerenkatu 10
045 209 4049
Parturit - kampaamot
Isännöintitoimistot
09 694 5418
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		 • Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Pysäköintipaikat					
Kahvilat		
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
www.ruoholahdenpysakointi.fi
09 343 50500
• Café Rixi, Itämerenkatu 16
09 4289 2788
Rautakaupat
Kauneushoitolat		
• K-Rauta Ruoholahti, 		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Kauppakeskukset
Ravintolat
• Kauppakeskus Liila, Martinsillantie 10, Suomenoja
www.liila.fi
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
• Faro Channelside Bar & Restaurant,		
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Kellosaarenranta 2
010 424 9830
020 799 4028
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		 • Habanero, Itämerenkatu 21
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Messitytönkatu 10
050 300 9980
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
Kioskit
• Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
• Subway Ruoholahti, 		
Kirpputoreja
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• Divakirppis, Heikkiläntie 5 A, Lauttasaari
044 97 31 319
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
Kodintekniikkaliikkeet					
Saaristoveneliikennettä
• JT-line, www.jt-line.fi
09 534 806
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8 		
09 694 4577
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
Konserttisalit
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Satamapalvelut
Kukkakaupat		
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
Kulttuurikeskukset
Terveyskaupat
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
• Luontaistuntija Ruoholahti, 		
Kuntosalit
Kauppakeskus, 1. krs
010 322 9495
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Tilitoimistot
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
Urheilutarvikkeet
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
Oppilaitokset
numeroon soittaminen on maksullista.
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
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