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Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2014

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hauskaa joulua!

Rauhallista joulunaikaa 
ja onnellista vuotta 2015!

Musiikinopetusta jo vuodesta 1922www.konservatorio.fi

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI • www.kauppakeskusruoholahti.fi

MUISTA JOULUNA
 LÄHIMMÄISTÄSI!

TÄRKEIMMÄT ASIAT LÖYTYVÄT USEIN IHAN LÄHELTÄ. 
MYÖS JOULUNA. RAUHALLISTA JOULUA TOIVOTTAA RUOHIS, 

OMA LÄHIKAUPPAKESKUKSESI.

Sähköautojen vuokrauspalvelu 
avattu Ruoholahdessa
Tule tutustumaan palveluumme 
Ruoholahden Kauppakeskukseen
la 13.12. ja la 20.12. klo 10-17 ja su 21.12. klo 12-17.

Mikäli et pääse paikalle, toivotamme sinulle 

Hyvää ja rauhallista Joulua!

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2015!
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Vuoden 2015 ensimmäinen 
Ruoholahden Sanomat 

ilmestyy 31.1.2015. 

Siihen tarkoitettu aineisto 
toimitukseen viimeistään 21.1.

KEHO - MIELI - HENKI
www.ninakhterapiavastaanotto.com

Nina Kristiina Honkanen
Psykiatrian erikoislääkäri
Jaalaranta 10 D, p. 040 837 4287

• suomeksi 

• på svenska 

• in English

Länsisatamaprojekti 
toivottaa Jätkäsaaren 
asukkaille ja yrittäjille 
viihtyisää joulun aikaa!

tervetuloa infotilaan 
huutokonttorille ensi 
vuonnakin! avoinna 
tiistaina ja keskiviikkona 
klo 12 - 18.

w w w . J at k a s a a r i . i n fo

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2015!

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

Rauhallista Joulua
toivottavat apteekkari ja henkilökunta

Jätkäsaaren apteekki

Uskomme, että hammashoidon pitää olla miellyttävä kokemus. Uusimmat laitteet,  
parhaat hoitomenetelmät sekä viihtyisä hoitoympäristömme tekevät tämän mahdolliseksi.

Ota yhteyttä ja varaa aikasi: Ebeling Hammaslääkärit, Porkkalankatu 7a,  
0103233963, toimisto@ehammas.fi, www.ehammas.fi

Vastaanoton yhteydessä toimii myös Keskustan Erikoishammasteknikot p. 010 2715 100

TERVETULOA HYVÄÄN HAMMASHOITOON  
RUOHOLAHDESSA!

Joulukuuksi on poikkeuksellisen läm-
mintä. En ole vielä kertaakaan havain-
nut pakkasta Ruoholahdessa. Toisaal-
ta se on hyvä asia, toisaalta talvisempi 
maisema olisi mukavampi siksi, et-

tä lumi antaa valoisuutta. Musta maa on kovin 
synkkä. Pimeys on masentavaa. 

Vaan ei saa antaa sen niin olla. Maailmaansa 
voi valaista lampuilla, jopa kirkasvalolampuil-
la, jos sellaisen sattuu kaapeistaan löytämään. 
Kynttilät ovat myös hyvin mieltä ylentäviä. Ne 
säteilevät lämpöä, jota nyt kaivataan. Oman 
kotikolonsa saa verrattoman kotoisaksi, kun 
käpertyy sohvalle hyvän kirjan kanssa, vetää 
päälleen viltin ja sytyttää ympärille muutamia 
kynttilöitä lepattamaan. Silloin ei ulkoilma 
elämää häiritse. Täytyy vain muistaa olla ko-
vin varovainen kynttilöiden kanssa. Ettei ko-
dikkuus muutu katastrofiksi tulipalon myötä.

Eilen vietettiin kotimaamme itsenäisyyspäi-
vää. Koko päivän sai olla juhlatuulella. Minua 
erityisesti nykyään viehättää eri juhlapuhei-
siin tullut käytäntö, jossa sotiemme veteraane-
ja kohdellaan arvostavasti. Puhe saattaa alkaa: 
Kunnioitettavat sotiemme veteraanit, herra ta-
savallan presidentti, arvoisat juhlavieraat. Ve-
teraanit on nostettu kaiken arvostuksen kär-
keen. Se lämmittää mieltä. 

Myös linnan juhlissa he saivat ansaitsemansa 
huomion. Ennen muuta juhlintaa presidenttipa-
ri vietti pitkän tovin kunniavieraidensa parissa. 
Nyt, kun maailmassa taas on epävakaat olot ja 
sotatila velloo useassa paikassa, jopa ihan lä-
hellä. Varsinkin nyt taas ymmärrämme vete-
raanien antaman suunnattoman panoksen ar-
von. On ollut aikoja, jolloin heitä ei arvostettu, 
nyt on onneksi toisin.

Joulu on tuossa tuokiossa. Kaupat myyvät kai-
kenlaisen pimpeli pompelin säestyksellä tar-
peellista ja tarpeetontakin joulun varjolla. On 
ennustettu, että tänä vuonna ei ostoshysteria 

saa aivan entisenlaista voimaa. Taloudellinen 
tilanne laittaa ihmiset harkitsemaan kulutus-
taan. Monet aikuiset ovat sopineet, ettei lahjo-
ja jaeta aikuisten kesken tänä vuonna. Lapset 
toki saavat omansa. 

Tässä lehdessä monet oman alueemme kaup-
piaat tarjoavat hankittavaa joulun rakentamista 
varten. Lehti pyytää kaikkia lukemaan lehdes-
tä myös ilmoitukset. Ne on suunniteltu teidän 
eduksenne. Tehkää vain tarpeellisia ostoksia, 
ja yrittäkää löytää vinkit niistä oman lehtenne 
sivuilta.

Monena vuonna olen joululehden pääkirjoi-
tuksessa muistuttanut yksinäisten lähimmäis-
ten huo mioimisesta. Kaikki joulun hössötys 
on turhaa. Tärkeää ei ole siivous eikä mahdol-
lisimman monen jouluruuan valmistaminen. 
Ei myöskään lahjojen ylenmääräinen paljous. 
Tärkeää on yhdessäolo ja lasten ilo. Toivoisin, 
että kaikki muistaisivat niitä läheisiään, jot-
ka ovat yksin. Kutsukaa vanha täti tai leskek-
si jäänyt eno, isovanhemmista puhumattakaan, 
mukaan joulun viettoon. Yhteinen aika on suu-
rin mahdollinen lahja. Lapset ovat odottaneet 
joulua kuukausitolkulla, tehneet paljon valmis-
teluja ja kirjoittaneet joulupukille. Annetaan 
heille rauhallinen ilon juhla, jossa ei ole riitaa 
eikä pelkoja. Vietetään lasten kanssa joulu sel-
vin päin.

Kiitos kaikille loppua kohti etenevästä vuodes-
ta. Kiitos lukijoille, joilta olen saanut paljon 
palautetta, kiitos ilmoittajille, jotka mahdollis-
tavat  lehden ilmestymisen ja kiitos yhteistyö-
kumppaneille osallistumisesta lehden sisällön 
tuottamiseen. 

Toivon kaikille rauhallista 
joulua ja erinomaisen onnellista 
uutta vuotta!

Peter Stormbom

Pääkirjoitus
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HYVÄÄ JOULUA
JA ENERGISTÄ

UUTTA VUOTTA 
2015!

    
Helsingin Energia on 1.1.2015 alkaen Helen Oy.

J
oulunodotukseen kuuluu tietenkin joulu-
kalenteri. Tänä vuonna Ruoholahdessa 
aukeaa päivittäin elämyksellisiä kalente-
riluukkuja. Joulukalenteriluukkuja on jo 
auennut eri puolilla Ruoholahtea, esimer-

kiksi päiväkoti Itämeren ikkunassa kanavan 
varrella voi bongata lasten jouluaskarteluja ja 
päiväkoti Ruoholahden lastentalon ikkunassa 
Laivapojankatu 8:ssa karhut tunnelmoivat jou-
lunodotusta piparkakkukulhon ääressä.

Ruoholahden alueen asukkaiden ja toimijoiden 
yhteisessä joulukalenterissa on luvassa aat-

Ruoholahden joulukalenteri näkyy 
ikkunoissa ja pienoistapahtumina

13.12. Ruoholahden kappelin luukku klo 10-14 (Selkämerenkuja 1)
14.12. Helsingin Konservatorion Joulukonsertti, myös yhteislaulua, klo 15 
           (Ruoholahdentori 6)
15.12. Ryhmäperhepäiväkodit Ankkuri & Säven (Santakatu 2, kanavan puolella), 
           luukku aukeaa ikkunaan
16.12. Päiväkoti Troolari (Ruoholahdentorin pohjoislaidalla), luukku aukeaa ikkunaan
17.12. MLL:n perhekerhon piparkakkupaja klo 10-12 kappelilla (Selkämerenkuja 1)
18.12. Finnish-American Kindergarten (Itämerenkatu 2), luukku aukeaa ikkunaan
19.12. International School of Helsinki (Selkämerenkatu 11), luukku aukeaa ikkunaan
20.12. Teatterimuseon luukku klo 11-18 (Kaapelitehdas, G-rappu)
21.12. Tanssiteatteri Hurjaruuthin luukku klo 16-17 (Kaapelitehtaan sisäpiha)
22.12. Nuorisotalo Koralli (Messitytönkatu 4), luukku aukeaa ikkunaan
23.12. Jätkäsaaren pelastusasema (Tyynenmerenkatu 1 B), luukku aukeaa ikkunaan
24.12. Ruoholahden joulukalenterin videotervehdys internetissä @YouTube

Iloista joulua! Ruoholahden lastentalon ikkunaan aukesi kalenteriluukku 2.12. Luukun toteutti lastenhoitaja 
Virpi Jeskanen ja oppisopimusopiskelija Roosa Suhonen.

Ruoholahden joulukalenteri 2014

toon saakka jännittäviä pienoistapahtumia se-
kä ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri puolella 
Ruoholahtea. Mukana ovat mm. Ruoholahden 
leikkipuisto, useat alueen päiväkodit, Ruoho-
lahden ala-aste  sekä kansainvälinen koulu, 
Tanssiteatteri Hurjaruuth ja muita Kaapeliteh-
taan toimijoita sekä Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton paikallisyhdistys. Aatoksi toimijat 
koostavat pienen tervehdyksen eri kalenteri-
luukuista katsottavaksi YouTubeen.

Tunnelmallista joulunodotusta!
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Iloiset ja mukavat hetket nutalla ovat piristä-
neet muuten niin harmaata marraskuuta. On 
pelattu kaksi eri jalkapallo-ottelua vierei-
sellä, ihanalla kentällä. Pelaamassa on ollut 
Ruoholahden joukkueen lisäksi eri puolelta 

Helsinkiä tulleita nuorisotalojen fudisjoukkueita. 

Maanantain 24.11. ottelun voitti ja pokaalin vei-
kin mennessään Kipinän joukkue Itäkeskuksesta. 
Isot kiitokset vielä kaikille pelaajille ja onnentoi-
votukset Itäkeskukseen. 

Nuorten Ruutivaalit päättyivät ja vaalivalvojai-
set järjestettiin Gloriassa torstaina 13.11. Valitet-
tavasti meidän nuorisotalon oma ehdokas ei tänä 
vuonna tullut valituksi. Ehkäpä ensi vuonnakin 
löytyy lisää rohkeita ja innostuneita ehdokkaita 
mukaan Ruutiin ja myös sen ydinryhmään vaikut-
tamaan ja päättämään helsinkiläisten nuorten hy-
vinvoinnista.

Varhaisnuorten osalta kerhot jatkuvat savikerhoa 
lukuunottamatta vielä joulukuussa. Keskiviikko-
kisassa poikien osalta onkin vielä monella nuorel-
la vielä mahdollisuus voittoon, eli vielä kannattaa 
kisailla. Viimeinen kisa pidetään keskiviikkona 
17.12.

Marraskuussa nuta sai uuden nuoriso-ohjaajaan, 
kun Tuomas Saari aloitti marraskuun loppupuo-
lella, tervetuloa Tuomas.

Rauhaisaa Joulun aikaa sekä 
Riemukasta Uutta Vuotta 2015!

toivottavat nutan omat tontut 

Eric, Marika, Tuomas ja Tepa

Taas on se aika vuodesta, jolloin kirkot 
ja kappelit täyttyvät joulutilaisuuk-
sien kävijöistä. Konsertit, hartaudet, 
jumalanpalvelukset ja yhteislauluti-
laisuudet keräävät ihmisiä yhteen lä-

hestyvän joulun merkeissä - tuntuu, että näin jou-
lun aikaan kirkon kynnys on matalammalla kuin 
muulloin. Kirkon työntekijänä tämä vuoden jakso 
on yhtä juhlaa, monella tapaa: lukuisat tilaisuudet 
ovat syksyn harmauden ja arkisemman aherruk-
sen jälkeen valoisia juhlia ja juhlaa on myös se, 
kun salit ovat täynnä. 

Myös Ruoholahden kappelilla on tarjontaa: Kau-
neimmat joululaulut kaikuvat sunnuntaina 14.12. 
klo 18 ja tiistaina 16.12. klo 14 vietämme Seura-
kuntaväen puurojuhlaa. Jouluaattona 24.12. kap-
pelilla on hartaus klo 15. 

Ruoholahden kappelin säännöllinen viikkotoimin-
ta jää tauolle vuoden vaihteen ajaksi ja käynnis-
tyy hiljalleen jälleen tammikuussa Loppiaisen 
jälkeen. Messu kappelilla vietetään jokaisena sun-
nuntaina klo 12, myös Joulun ja Loppiaisen vä-
lillä. Tarkemmat tiedot Ruoholahden kappelin ja 
myös koko Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
monipuolisesta joulun ajan toiminnasta löytyvät 
Kirkko ja kaupunki -lehdestä sekä seurakuntam-

me verkkosivuilta osoitteesta www.helsinginseu-
rakunnat.fi/tuomiokirkko.

Elias Lönnrotin suomentaman adventtivirren sa-
noin, lähestyvän joulun odotuksessa: 
 
Valmistu, Herran kansa, nyt vastaanottamaan, 
kun saapuu taivaastansa kuningas päälle maan.
On hänet maailmaan valkeudeksi suonut,
Vapahtajaksi tuonut Jumala armossaan. 
(virsi 7: 1. säkeistö)

Lunta ja Joulua odotellessa!

Kappelin kuulumisia

Joulukalenterin luukut aukeavat nuorisotalolla to 11.12. kello 15 alkaen HurjaRuuthin avustuk-
sella sekä tulkaa kaikki ihailemaan päivän aikana nuorisotalon isoa ikkunaa.
• 19.12. yhteinen puurojuhla, varhaisnuoret kello 15-16 ja iltanuorille kello 19-20. Puurolle ovat 
  tervetulleita myös lasten ja nuorten huoltajat. Samassa tilaisuudessa palkitaan keskiviikkokisan 
  voittajat. Nuorisotalo on auki poikkeusaikataululla 14-16.30 ja 17.30-21.
• 20.12. nutan vuoden viimeinen lauantai, talo auki 16-22.45.
• 22.12. talo auki 14-21
• 23.12. talo auki varhaisnuorille 14-16.30
• 24.-26.12. vietämme joulutaukoa 
• 29.12.-30.12. talo auki varhaisnuorille kello 13-15.30 ja iltanuoret 16-19
• 31.12. talo auki varhaisnuorille 11-16
• 2.1.-15 talo auki varhaisnuorille kello 13-15:30 ja iltanuoret 16-19
• 5.1. talo auki 14-21
• 6.1. Loppiainen – talo on suljettu
• 7.1. alkaen normaaliaikataulut 

Joulukuun tapahtumia sekä joulun ajan aikatauluja:

Pelaamisen iloa.

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Joulu kolkuttelee jo ovella. Puistossa onkin 
laitettu lasten tekemät jouluverhot esille, 
koristeltu kuusta ja leivottu pipareita. Sa-
moin on nautittu joulupuurosta sekä tehty 
5.12. kuusenkoristeita, mikä olikin leikki-

puiston joulukalenteriluukku Ruoholahden joulu-
kalenterissa. 

Näistä kalenterin ikkuna- ja pienoistapahtumaluu-
kuista ehtii vielä hyvin nauttia aattoon asti.

Joulunalusterveiset 
Ruoholahden leikkipuistosta!

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Keskiviikkona 18.12. klo 10 alkaen on Menninkäisten kerhon joulujuhla. 
  Kerho jatkuu taas keväällä keskiviikkona 7.1.2015.
• Torstaina 19.12. klo 10 alkaen on Kultahippujen kerhon joulujuhla. 
  Kerho jatkuu taas keväällä keskiviikkona 7.1.2015.
• Joulun aikaan Ruoholahden leikkipuisto on joululomalla 22.12.2014 - 6.1.2015. 
  Näin ollen leikkipuisto on avoinna jälleen keskiviikkona 7.1.2015. 
• Jouluviikolla 22.12. - 23.12. avoinna ovat leikkipuisto Linja (Toinen Linja 6) sekä 
  leikkipuisto Lehdokki (Kasöörinkatu 3) klo 9.00 -16.00. Ensimmäisellä viikolla 
  29.12.2014- 2.1.2015 avoinna ovat lähipuistoista leikkipuisto Taivallahti (Pohjois-
  Hesperiankatu 22) ja leikkipuisto Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42) klo 9.30-16.30. 
• Uudenvuoden päivänä 1.1.2015 leikkipuistot ovat kiinni. Tarkemmat joulun ajan ohjelmat 
  löydät avoinna olevien leikkipuistojen Internet-sivuilta.

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178 samoin kuin tietoa löytyy 
myös leikkipuiston Internet-sivuilta.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Joulukalenterin löydät esimerkiksi leikkipuistom-
me, tanssiteatteri Hurjaruuthin ja MLL Ruoho-
lahden paikallisyhdistyksen Internet-sivuilta sekä 
Helsingin Konservatorion ilmoitustaululta.

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa 
joulua ja onnekasta Uutta vuotta kaikille!

Puiston ohjaajat 

Risto Pulkamo, 
Ruoholahden ja Vanhankirkon kanttori 

(risto.pulkamo@evl.fi)
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Herttoniemen Autokatsastus Oy Hernesaari
Tällä kupongilla 15 € pois 
katsastuksen hinnasta sekä 
katsastusasiakkaille lasinpesuneste Hernematalankatu 3 

puh. 09 680 1166 
www.hakus.fiTarjous voimassa 28.2.2015 asti3 litraa 1 eurolla.

Minulla on 13 vuotta vanha au-
to. Huollan sen kerran vuo-
dessa Lönnrotinkadun auto-
korjaamo Laakstenilla. Lain 
mukaan tuon ikäinen auto on 
myös katsastettava vuosit-

tain. Meitä on joitakin, jotka eri syistä emme ole 
kovin lahjakkaita teknisesti, emmekä siis ymmär-
rä paljoakaan auton konepellin alaisesta sielun-
elämästä. Autokorjaamon Harri hoitaakin huol-
lon yhteydessä myös auton katsastuksen. Monena 
vuonna autolle on silti annettu jonkin paikan kor-
jausmääräys. Tänä vuonna se onneksi hyväksyt-
tiin ensimmäisellä kerralla. Tuli mieleeni tutus-
tua katsastustoimintaan lähemmin ja kysyä mitä 
ja miksi?

Aivan Ruoholahden kupeessa, Hernesaaressa si-
jaitseva Hernesaaren autokatsastus on meitä lä-
hinnä oleva katsastusasema. Tapasin katsastus-
mies Mika Tenhusen ja sain opastuksen alan 
syövereihin. 

Katsastustoiminta on Suomessa hallintolakiin pe-
rustuvaa  toimintaa. Katsastusajat perustuvat au-
ton käyttöönottopäivään. Uudet henkilöautot on 
lain mukaan katsastettava ensimmäisen kerran 
viimeistään kolme vuotta auton rekisteriotteesta 
selviävästä  käyttöönottopäivästä. Seuraava vuo-
si on katsastuksesta vapaa ja sen jälkeen katsas-
tus tulee suorittaa vuosittain ilman vapaavuosia.  
Seuraavan katsastusajan takaraja näkyy aina kat-
sastuksen jälkeen tulostetusta uudesta rekisteriot-
teesta.

Katsastustoiminta on  
luvanvaraista
Autojen katsastustoiminnan harjoittaminen edel-
lyttää liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin toi-
milupaa. Lainmuutoksella tehtiin vuonna 1995 
mahdolliseksi perustaa yksityisiä katsastusase-
mia. Trafi myöntää luvan toiminnalle Suomessa 
rekisteröidylle oikeushenkilölle, joka täyttää toi-
minnalle asetetut tiukat vaatimukset. Trafi myös 
valvoo toimintaa ja käsittelee katsastuspäätöksiä 
koskevat oikaisuvaatimukset. Trafi ei itse harjoita 
katsastustoimintaa. Katsastusasema saa myös har-
joittaa ajoneuvojen rekisteröintiä. Tämän vuoden 
elokuussa myös venerekisterin pito siirtyi Trafil-
le, joten veneetkin voi rekisteröidä nyt katsastus-
asemalla.

Hakus on puhtaas-
ti kotimainen yhtiö
Herttoniemen autokatsastus Oy eli Hakus, johon 
Hernesaaren autokatsastus kuuluu osana, on suo-
malainen yhtiö, joka perustettiin lainmuutoksen 
yhteydessä jo vuonna 1995. Hernesaaren toimi-
piste avattiin vuonna 1998. Paikka sijaitsee heli-

kopterikentän vieressä Hernesaaren eteläkärjes-
sä. Herttoniemen ja Hernesaaren lisäksi  toimintaa 
on kahdessa pisteessä pääkaupunkiseudulla sekä 
Kirkkonummella, Turussa ja Tampereella. Kaikki-
aan yhtiöllä on palveluksessaan 75 henkeä, joista 
40 Helsingissä. Katsastusten lisäksi yhtiön palve-
luihin kuuluvat myös rekisteröinnit, siirtoluvat ja 
ajoneuvojen vakuutukset.

Katsastuksen tekeminen 
on tarkoin määrätty
Katsastusmiehellä on tarkat ohjeet siitä, mitä au-
ton kunnossa pitää tarkistaa. Ohjekirja on yli 
40-sivuinen ja se kertoo miten eri tilanteissa ilme-
nevät poikkeavuudet auton kunnossa pitää tulkita. 
Jokaisen auton kohdalla käydään läpi tarkastus-
kortti, jossa on lähes 50 kohtaa, jotka ehdottomas-
ti pitää käydä läpi. Mikäli vikoja löytyy yhdenkin 
seikan kohdalla, voidaan auto hylätä ja sille mää-
rätä korjausmääräys. Korjattu auto on sen jälkeen 
kuukauden kuluessa esitettävä hyväksyttävässä 
kunnossa katsastusasemalla.

Lainmuutos sallii pienimuotoista tarvikekauppaa katsastuksen yhteydessä.

Hakus – katsastusasema ihan lähellä
Suomalaiset autot ovat pää-
asiallisesti hyvässä kunnossa
Mika Tenhunen sanoo, että suomalaiset pitävät 
autoistaan hyvää huolta. Katsastettavista ajoneu-
voista noin 20 prosenttia hylätään. Yleisimpiä 
syitä hylkäämiseen ovat jarrujen tehoerot, pako-
kaasupäästöt, etuakseliston ja ohjauslaitteiden ni-
velviat. Mika iloitsee, että autojen ruostevauri-
ot ovat viime aikoina vähentyneet merkittävästi. 
Nykyään vain 2 prosenttia tarkastettavista autois-
ta hylätään ruosteen vuoksi. Syytä positiiviseen 
kehitykseen ei tiedetä, mutta voidaan olettaa, että 
nykyään jo tehtailla tehtävät ruostesuojauskäsitte-
lyt ovat ainakin osasyy.

Selvien teknisten vikojen havaitseminen on kat-
sastusammattilaisen arkipäivää. Joissakin yksi-
tyiskohdissa on kuitenkin tulkinnallekin tilaa. 
Lehti otti esiin muutamia kiperiä seikkoja, jotka 
ovat herättäneet ihmetystä autonomistajien piiris-
sä.  

Paljon on kuultu arvuuttelua tuulilasin säröjen hy-
väksyttävyydestä. Mika vahvistaa, että pienet hal-
keamat voidaan hyväksyä, mutta vikaa ei saa olla 
näkökentässä. Käytännössä näkökentäksi laske-
taan tuulilasinpyyhkijöiden alue. Ruudun reunoil-
la oleva halkeama ei saa ylittää viisi senttimetriä, 
suurempi tulkitaan näkyvyyttä häiritseväksi. 

Käsijarrun tehon on oltava riittävä. Nykyisin au-
tomaattivaihteisten autojen käsijarruja ei juuri-
kaan käytetä ja siksi niiden pito heikkenee. Kat-
sastusmiehen on kuitenkin hylättävä auto, jos 
jarrun pito ei ole riittävä. 

- Kaikenlaiset karvanopat peruutuspeilissä ovat 
autoissa kiellettyjä. Auton sisustuksessa ei saa 
olla mitään, mikä saattaa häiritä näkyvyyt tä. 
Joskus myös ihmetellään au ton lasien tummen-
nuksien kieltoa. Ohjeena on, että tuulilasissa ja 
etusivuikkunoissa ei saa olla mitään tehtaan jäl-
keen lisättyä tummennusta. Ta kasivuikkunoissa se 
on sallittua, mutta silloin autossa täytyy olla kaksi 
sivupeiliä. Näillä hel poilla ohjeilla katsastuksesta 

selviää helposti, Mika huomauttaa ja lisää, 
että jokainen voi itse tarkistaa auton valojen 
toimivuuden ennen katsastukseen tuloa. Pimeät 
lamput vaativat korjauksen.

Katsastuspalveluja on 
runsaasti tarjolla
Mika Tenhunen kertoo, että Suomessa on nyky-
ään noin 335 katsastustoimipaikkaa ja sen myötä 
tarjontaa on runsaasti. Kilpailu on kovaa ja alalla 
on paljon kannattavuusongelmia. Toimintaa val-
vova Trafi ei määrää hinnoittelua, joten kukin toi-
mija voi vapaasti hinnoitella palvelunsa. Yksikään 
toimipiste ei kuitenkaan voi kilpailla tarkastusten 
”lempeydellä”. Trafi valvoo kaikkea tekemistä. 
Katsastajien ammattitaitoa valvotaan esimerkiksi 
testiautolla. Sama auto tuodaan useampaan paik-
kaan tarkastukseen. Autossa on 5-10 selvää vikaa, 
jotka tarkastajan on kaikki löydettävä. Virheitä ei 
sallita. 

Hernesaari on lähellä
- Hernesaaressa valtteinamme on hyvä sijainti asi-
akkaiden lähellä sekä ystävällinen ja nopea, asia-
kaslähtöinen palvelu, Mika vahvistaa. 

- Henkilökuntamme on myös hyvin ammattitai-
toista. Katsastukseen voi tulla ilman ajanvaraus-
ta tai ajan voi varata nettisivujemme kautta tai tie-
tysti puhelimitse. Tarkastuksen ajan asiakas voi 
odottaa paikan päällä kahvikupposen äärellä. Kat-
sastusmiehemme ajavat auton parkkipakalta kä-
sittelyyn ja taas takaisin. Tavoitteemme on toimia 
mahdollisimman tehokkaasti, ystävällisesti ja no-
peasti. Itse viihdymme merellisessä Helsingissä 
loistavasti. Asiakkaat ovat mukavia ja autot ovat 
hyvässä kunnossa. Yhteistyö sujuu siis hyvin. 
Tervetuloa kokeilemaan palveluamme. Oheisessa 
kupongissa on tarjous, joka kannattaa hyödyntää, 
sanoo Mika Tenhunen.

PS

Hernesaaren katsastusasema
Hernematalankatu 3 • 09 680 1166 • www.hakus.fi

Katsastusmies Mika Tenhunen.

Hernesaaren katsastuksen työhalli on siisti.
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Joutsen apteekki Lapinlahdenkadun 
alussa on ollut yksi uskollisimpia 
lehden yhteistyökumppaneita. 
Ilmoitus on ollut vakiopaikallaan 
pääkirjoituksen alla jokaisessa nu-
merossa kaikkina vuosina. Pari ker-
taa lehti on myös kertonut apteekin 
kuulumisista. Aina on juttuun nous-
sut apteekkari Bengt Mattilan huoli 
toiminnan kannattavuudesta. 
Samalla on tullut esiin apteekkarin 
palava into säilyttää Joutsen apteek-
ki arvokkaana omana itsenään.

Joutsen apteekki on hyvin erikoinen ap-
teekki. Se täytti viime marraskuun puo-
livälissä 102 vuotta. Se on Suomen ainoa 
aito ja alkuperäisessä kunnossaan säily-
nyt vielä toiminnassa oleva apteekki. 

Apteekin sisätilat ja kiinteä kalustus on suojel-
tu rakennussuojelulailla. Ympäristöministeriö on 
todennut suojelupäätöksessään, että ”Joutsen ap-
teekki on yhtenäisyydessään ja alkuperäisyydes-
sään harvinainen muistomerkki 1900-luvun kau-
punkiapteekkien interiööreistä, jossa on  hyvin 
säilyneet arvokkaat ja taiteellisesti korkeatasoi-
set sisätilat ja kalustus.” Bengt Mattila on raken-
tanut apteekin kellariin oman apteekkimuseonsa, 
johon hän pyynnöstä järjestää tutustumiskäynte-
jä. Hänestä on vuosien myötä kehittynyt Suomen 
johtavia farmasiahistorian asiantuntijoita, jolta 
jatkuvasti tiedustellaan aiheeseen liittyviä histo-
riatietoja.

Joutsen jäi sivuun
Helsingin asukkaiden liikkumistottumukset ovat 
kaupungin kasvaessa ja kehittyessä muuttuneet. 
Lapinlahdenkatu 1:ssä sijaitseva Joutsen Apteekki 
on jäänyt ihmisvirtojen liikkeistä sivuun. Kampin 
keskus on vetovoimaisena liikekeskuksena hou-
kutellut ihmiset pois apteekin kulmalta. 

Bengt Mattila on jo vuosia saanut huomata asia-
kasmäärien hiipuvan ja samalla kannattavuuden 
heikentyvän. Taloudellisista syistä pelastaakseen 
itsensä, hän anoi vähän aikaa sitten apteekkioi-
keuksia Töölöntorin laidalla sijaitsevaan Carelia 
apteekkiin ja sai ne. 

Suomessa apteekkitoiminta on vahvasti säädel-
tyä. Apteekkarit valitsee ja heille oikeudet myön-
tää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea. 

Julma vastakkainasettelu
Fimean määräysten mukaan apteekkarilla voi olla 
oikeudet vain yhteen apteekkiin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Bengt Mattilan on luovuttava Joutsen 
Ap teekin oikeuksista ja ne annetaan uuden ap-
teekkarin haettavaksi. Ympäristöministeriökin on 
todennut, että Joutsen apteekin suojelupäätös on 
vahvasti kytköksissä toiminnan säilymiseen juu-
ri apteekkina. Jotta Bengt Mattilan harras toive 
Joutsenen säilymisestä voisi toteutua, olisi uuden 
apteekkarin siis haluttava säilyttää apteekin sisus-
tus entisellään. Mattila tietää, että tämä tuskin tu-
lee onnistumaan. 

Apteekit ovat tänään kovin erilaisia kuin yli sa-
ta vuotta sitten. Palvelutiskin sijaan niissä on it-
sepalveluosasto, vain reseptit palvellaan tiskiltä. 
Uusi apteekkari tuskin haluaa lunastaa itselleen 
vanhaa kiinteää kalustusta ja jatkaa vanhaan mal-
liin. Eikä hän ole siihen velvoitettukaan.

Apteekkari taistelee  
löytääkseen ratkaisun
Välttääkseen historiallisen apteekkinsa tuhoutu-
misen Bengt Mattila anoi Joutsen apteekille sivu-
apteekin asemaa. Tällöin hän olisi itse saanut 
pitää sekä uuden että vanhan apteekkinsa ja mu-
seonsa hengissä. Tämän hän olisi ollut valmis te-
kemään taloudellisen riskinkin uhalla. Apteekki-
laki sallii vanhoille apteekeille, joiden kalusteet 
ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävät ja jot-
ka säilytetään sellaisinaan vanhalla liikepaikal-
la, maksualennusta apteekkimaksusta. Tämä olisi 
Bengtin suuri toiveen täyttymys. Fimea on kui-
tenkin lausunnossaan kieltäytynyt sivuapteekki-
oikeuden myöntämisestä vedoten itse laatimaansa 
käytäntöön, jonka mukaan Helsinkiin ei enää pe-
rusteta sivuapteekkeja.

Ministeriöiden   
välinen voimankoitos
Nyt Bengt Mattila on siis tilanteessa, jossa Ympä-
ristöministeriö on katsonut apteekin suojelun ar-
voiseksi ja sosiaali- ja terveysministeriö Fimean 
kautta on tuhoamassa suojelun kohdetta. Taiste-
lu jatkuu kuitenkin. Ympäristöministeriön suoje-
lupäätöksen oli allekirjoittanut silloinen ympäris-
töministeri Pekka Haavisto. Bengt Mattila otti 
yhteyttä häneen ja kysyi neuvoa asian ratkaise-
miseksi. Asian eteneminen saikin näin aivan uut-
ta vauhtia. 

Pekka Haavisto on sittemmin käynyt henkilökoh-
taisesti tutustumassa Joutsen apteekkiin, hän on 
ollut yhteydessä sekä ympäristöministeriöön et-
tä sosiaali- ja terveysministeriöön. Bengt Mattilal-
le hän kertoi pyrkivänsä vaikka lainmuutokseen, 
jotta vanha ja arvokas apteekkimiljöö saisi säilyä 
omalla paikallaan. Ministeriöiden edustajat ovat 
tavanneet Pekka Haaviston joulukuun ensimmäi-
sellä viikolla ja nyt Bengt Mattila odottaa kuule-
vansa kokouksen jälkeisiä hyviä uutisia.

Toivottavasti   
sinnikkyys palkitaan
Täytyy vilpittömästi ja koko sydämestä toivoa, 
että Pekka Haaviston avulla Bengt Mattila saa 
Joutsen apteekin säilymään. Se olisi merkittä-
vä kulttuuriteko. Rakennussuojelulailla suojeltu-
ja kohteita on Helsingissä kovin vähän, mutta 
Joutsen apteekki on erittäin arvokkaassa seuras-
sa. Oheiseen tietoruutuun lehti on koonnut kaik-
ki vuonna 2006 ja sitä aikaisemmin päätetyt suo-
jelukohteet.

PS

Rakennussuojelulailla 
suojellut kohteet Helsingissä:

Bengt Mattila ja apteekkimuseon aarre.

Villa Kleineh, Adlercreutzin talo 
(päätös 1967)
Munkkiniemen kartano 
(päätös 1972)
Alvar Aallon koti ja ateljee 
(päätös 1982)
Kulttuuritalo (päätös 1989)
Rautatalo (päätös 1991)

Fazerin konditoria (päätös 1991)
Finlandia-talo (päätös 1993)
Lapinlahden sairaala ( päätös 1994)
Joutsen apteekki (päätös 1999)
Domus Litonii (päätös 2002)
Synagoga (päätös 2002)
Stadion (päätös 2006)

Apteekkarin taistelu

Joutsen apteekin sisustus on 1900-luvun alusta.
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MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

Henkilöautokurssit alkavat aina 
maanantaisin kello 17.00.
Laskut joustavasti 4 erässä.
Courses available also in English, ask for more.

09 659 771

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Helen Sähköverkko Oy:n 
maisemapyl väs Hietanie-
men kärjessä Ouritsaa-
ressa juhlavalaistaan itse-
näisyyspäivän kunniaksi. 

Juhlavalaistus tuo iloa ohikulkijoille 
koko joulukauden ajan aina loppiaiseen 
saakka.

Valaistava maisemapylväs on yksi vii-
destä sinisestä maisemapylväästä Töö-
lön edustan merialueella, Salmisaari - 
Meilahti -avojohtolinjalla. Pylväät ovat 
professori Antti Nurmesniemen suun-
nittelemia, ja ne on suunnittelijan mu-
kaan nimetty Antin askeliksi.

Sähköverkon rakenteet liittyvät olennai-
sesti Helsingin kaupunkikuvaan. Helen 
Sähköverkko Oy haluaa pitää kaupun-
kikuvasta huolta ja omalta osaltaan ke-
hittää sitä.

Lisätietoa maisemapylväästä: 
https://www.helen.fi/Kotitalouksille/
Neuvoa-ja-tietoa/Tyomaat-ja-kaupunki/
Luomme-maisemaa/Antin-askeleet/

Maisema-
pylväs saa

juhla-
valaistuksen
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Apteekkari, ravintoloitsija, kukka-
kauppias. Kolme jätkäsaarelaista 
yrittäjää, joita yhdistää kyky olla 
oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 
Uudessa, vasta rakentumassa ole-
vassa kaupunginosassa oikea-aikai-
suus on merkinnyt muun muassa 
sitä, että yrittäjä on alusta asti voi-
nut olla mukana vaikuttamassa 
liikehuoneistonsa suunnitteluun.

Jätkäsaaren apteekki, ravintola Buza se-
kä yhdistetty kukkakauppa-parturi-kam-
paamo-kauneussalonki-kahvila Centrum 
Ale jandra ovat kaikki alle kahden vuoden 
ikäisiä yrityksiä nykyisillä paikoillaan Jät-

käsaaren Tyynenmerenkadun ja Välimerenkadun 
risteyksen molemmin puolin, vain parisen sataa 
metriä toisistaan. Kaikki kolme yrittäjää pitävät 
Jätkäsaarta erinomaisena, alati kehittyvänä liike-
paikkana.

Vanha apteekki   
uudessa paikassa
Apteekkari Petteri Henriksson avasi Jätkäsaaren 
apteekin niinkin hiljattain kuin helmikuussa, uu-
den kiinteistön juuri valmistuttua.

- Firma on silti vanha, entinen Kauppatorin ap-
teekki, joka toimi UPM:n talossa Havis Amandan 
patsaan kupeessa. Apteekin perinteet juontavat 
1940-luvulle saakka. Edeltävä nimi oli Korppi-
apteekki, Henriksson kertoo.

Kauppatorin sijainnin asiakaskuntaan ja myynti-
lukuihin verrattuna apteekkari toteaa, että ainahan 
muuton jälkeen kaikki täytyy rakentaa enemmän 
tai vähemmän alusta asti uudestaan.

- Olemme nyt toki pieni apteekki, mutta tavoite 
on kasvaa muutamassa vuodessa vähintään kes-
kikokoiseksi. Olemme täälläkin merellisessä Hel-
singissä, ja on aamuisin todella mukava tulla täm-
möiseen paikkaan töihin, Henriksson kehaisee. 
Edellisessä paikassa olivat Ruotsin-laivat likellä, 
Jätkäsaaressa Viron-lautat.

Asiakasrakenne on sikäli erilainen, että kaupun-
gin ydinkeskustassa ei ole paljon asujaimistoa, 
vaan se on työssäkäyntialue, Jätkäsaaressa asiak-
kaiden pääosa on paikallisia asukkaita.

- Siinäkin mielessä tulimme nyt parempaan paik-

Jätkäsaaressa oikea ajoitus on avainasemassa

Aikainen yrittäjä asiakkaan nappaa

kaan, Henriksson puntaroi, ja arvioi Jätkäsaaren 
kasvunäkymät varsin lupaaviksi.

- Olen nähnyt, että kun tähän on ympärille vuo-
den mittaan tullut lisää asuntoja, niin moni asia-
kas on kertonut juuri muuttaneensa ja iloinneensa, 
että tässä lähellä on apteekkikin.

Henrikssonin liikeideana on tarjota lähipalveluja 
täydennyksenä suurille kauppakeskuksille. Kyse 
on hyvästä, henkilökohtaisesta palvelusta, ei niin-
kään superpitkistä aukioloajoista. Kun nykyään 
melkein kaikki on siirtymässä verkkoon ja ruoka-
kaupassakin pitää skannata ostoksensa itse, alkaa 
apteekki olla harvoja paikkoja jossa on kiireetön-
tä, henkilökohtaista palvelua. Päämäärä on, ettei 
myydä pelkkiä tavaroita, vaan myös palveluita, 
esimerkiksi tupakasta vieroituskonsultointia.

Petteri Henriksson korostaa, että Jätkäsaari on hy-
vä, kasvava ympäristö palveluyritykselle.

- Asukaskunta on läpileikkaus koko kansasta, on 
nuoria, työikäisiä, lapsiperheitä ja seniorikansalai-
sia. Moni kollega muualla päin maata toimii hy-
vinkin taantuvilla paikkakunnilla, täällä tilanne 
on täysin päinvastainen. Minun ei tarvitse miettiä, 
olenko tarpeellinen vai en, vastaus on itsestään 
selvä, Henriksson pohtii.

Ravintola joka lähtöön
Ravintola Buzan työpäällikkö Mikko Piiroinen 
kertoo, että vain muutama kymmentä metriä ap-
teekista sijaitseva ravintolakin on ollut auki vas-
ta tammikuusta asti. Nimi Buza tulee paikallisesta 
satamaslangista, ja tarkoittaa kauppalaivaa.

Buzan profiili ravintolana on varsin monipuoli-
nen: rauhallinen perheravintola, edullinen lounas-
paikka, lisäksi on vielä kahvio ja baari sekä jopa 
pelipuoli laitimmaisessa päädyssä.

Myös eri kellonajat ja viikonpäivät lyövät leiman-
sa paikan luonteeseen: päiväsaikaan arkena pai-
nottuu lounasruokailu ja kahvittelu, iltaisin ja vii-
konloppuisin pääsee räväkämpi baari- ja peli-ilme 
näkyviin. Ravintolan pitkulainen muoto ja noin 
400 neliötä mahdollistavat sen, että vaikka toises-
sa päädyssä jytä ja pelikonsolit jylläisivätkin, on 
toisessa päädyssä silti varsin rauhallista ja mah-
dollista käydä hiljainenkin keskustelu. Ruokalis-
tan tyyli on ”italialais-amerikkalainen”, erilaisine 
kausivaihteluineen raaka-aineissa, joista syntyy 
suomalaisen ja ulkomaisen keittiön fuusio.

Piiroinen kertoo, että ravintolatila on tulos alun 
perin kolmen erillisen, vierekkäisen liiketilan yh-
distämisestä. Tässä piileekin yksi Jätkäsaaren 

Buzan henkilökuntaa, vasemmalta toimitusjohtaja Sami Lönnberg, 
työpäällikkö Mikko Piiroinen, tarjoilija Laura Lönnberg, kokki André Viio ja 
osakas Tom Leitsaro.

kiistattomista eduista yrittäjän kannalta: kun alue 
on vasta rakentumassa, ja mukaan kuvioihin läh-
tee hyvissä ajoin, voi itse päästä osalliseksi liike-
tilojen suunnitteluun.

Piiroisen mukaan Buzan porukka oli ”peruspila-
reista saakka” mukana vaikuttamassa.

- Saimme ylimääräisen konehuoneenkin keittiön 
ilmastointia varten juuri sen ansiosta, että olimme 
alusta asti mukana, Piiroinen kehaisee.

Hänen mielestään Jätkäsaaressa on yrittäjälle ra-
jattomasti mahdollisuuksia ja kasvunäkymiä.

- Olemme ensimmäisen vuoden mittaan voineet 
katsoa, mikä toimii, ja mitä kannattaisi vielä sää-
tää sitä mukaa, kun tulee koko ajan lisää asukkai-
ta ja asiakkaita. Näin voimme olla valmiina koh-
taamaan uudet haasteet heti kun ne ilmaantuvat, 
Piiroinen pohtii.

Buzassa on kolme osakasta, markkinoinnista, ta-
pahtumista ja baarista vastaavan Piiroisen lisäksi 
Sami Lönnberg, joka on pääosakas ja ravintola-
päällikkö, sekä Tom Leitsaro.

Toistaiseksi vetävin aika on lounas. Buzassa ruo-
kailee paljon läheisten rakennustyömaiden työn-

Saako kompostijätteelle käyttää sa-
nomalehdistä taiteltuja pusseja? 
Kuinka täyteen roskapussit saa tu-
pata? Mitä, jos menee väärää jätet-
tä väärään luukkuun? Entä jos syöt-
töluukku ei avaudu ollenkaan?

Siinä muutama esille tullut käytännön kysymys Jät-
käsaaren jätteiden uudesta putkikeräyksestä järjeste-
tyssä asukastilaisuudessa 30.10. Huutokonttorissa.

Vastaamassa olivat järjestelmän operaattorina toi-
mivan Caverion Suomi Oy:n yksikönpäällikkö 
Petri Pouttu, konsulttiyhtiö Procofin Oy:n pro-
jektinjohtaja Jarkko Salonvaara ja ympäristö-
suunnittelija Inna Harju sekä Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskuksen ympäristösuunnittelija Ville 
Heinilä.

Huutokonttoriin ei tällä kertaa ollut saapunut lä-

Asukasillassa puitiin jätteidenputkikeräysjärjestelmän hienosäätöä

heskään yhtä monta jätkäsaarelaista kuin edelli-
seen, Jätkäsaaren liikenneratkaisuja käsitelleeseen 
asukasiltaan lokakuun alussa. Tämän voi olettaa 
johtuneen myös siitä, että jätteiden putkikeräys-
järjestelmä jo alusta asti varsin hyvin toiminee-
na ei ehkä enää herätä kovin paljon avoimia kysy-
myksiä, joihin kaivattaisiin suoria vastauksia.

Pientä hienosäätöä järjestelmän toiminnallisuu-
teen päästiin kuitenkin asukasillassa tekemään, 
kun pohdittiin muun muassa syöttöluukkujen säh-
köisiä avaintägejä. Näitä jaetaan kolme kappalet-
ta per asunto. Kadonneen avaimen tilalle voi tilata 

Caverion Suomi Oy:n yksikönpääl-
likkö Petri Pouttu selosti asukasil-
lassa Jätkäsaaren jätteiden putki-
keräysjärjestelmän hienouksia.

Jätkäsaaren apteekkari Petteri Henriksson.Centrum Alejandran omistaja Ülle Muhonen.
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Jätkäsaaressa oikea ajoitus on avainasemassa

Aikainen yrittäjä asiakkaan nappaa

Buzan henkilökuntaa, vasemmalta toimitusjohtaja Sami Lönnberg, 
työpäällikkö Mikko Piiroinen, tarjoilija Laura Lönnberg, kokki André Viio ja 
osakas Tom Leitsaro.

Asukasillassa puitiin jätteidenputkikeräysjärjestelmän hienosäätöä

Jätkäsaaressa helmikuussa 
käyttöön otettu jätteiden 
putkikeräysjärjestelmä on 
lähtenyt jouhevasti liikkeelle.

- Yllättävän vähän ongelmia on ollut, jopa ke-
huja on tullut, myhäilee projektinjohtaja Jarkko 
Salonvaara putkikeräysjärjestelmän käytännön 
toi mivuutta valvovasta konsulttiyhtiö Procofin 
Oy:stä.

Röörin hallituksen puheenjohtaja Sami Haapa-
nen muistuttaa, että vaikka homma on toiminut 
yllättävänkin hyvin, niin, varmasti riittää opitta-
vaa ja kehitettävää.

Ensimmäiset Jätkäsaaren kiinteistöt liitettiin jät-
teiden putkikeräysjärjestelmään helmikuussa. 
Sitä mukaa kuin uusia kiinteistöjä valmistuu, 
nekin kytketään mukaan.

- Tällä hetkellä putkikeräysjärjestelmän piirissä 
on Jätkäsaaressa noin 3 000 asukasta, projektin-
johtaja Salonvaara kertoo.

Uuden, vielä vuosia rakentumassa olevan Jätkä-
saaren kaupunginosan jätehuollon taustatoimija-
na on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö 
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, joka kuiten-
kin käyttää hieman virtaviivaisempaa ”kaup-
panimeä” Jätkäsaaren Rööri. Putkikeräysjärjes-
telmän käytännön operaattori on Caverion 
Suomi Oy.

”Yllättävän    
vähän ongelmia”
- Jätteen putkikeräysjärjestelmä on lähtenyt hy-
vin käyntiin, vaikka ongelmiakin on ollut. Kat-
koksia on toki ollut joitakin, mutta ne eivät ole 
näkyneet juuri asukkaille asti. Olemme nyt te-
kemässä asukaskyselyä, jotta saamme mustaa 
valkoiselle mitä mieltä asukkaat järjestelmästä 
ovat, Salonvaara toteaa.

Sikäli kuin yhteydenottoja asukkailta on tullut, 
ne ovat koskeneet lähinnä putkikeräysjärjestel-

mään kuulumattomien jätteiden keräystä, eli jät-
teitä, jotka kuuluvat kierrätyksen piiriin.

- Kierrätyshuoneet ovat saattaneet välillä tulla 
täyteen, kun niihin on tuotu enemmän lähinnä 
pahvia kuin mitä on ehditty kerätä pois – mikä 
on toisaalta ymmärrettävää lukuisten muuttojen 
yhteydessä, jolloin syntyy paljon juuri suurem-
paa pahvijätettä. Joskus on valitettu myös sitä, 
että kierrätyshuoneita on liian harvassa”, Salon-
vaara mainitsee.

Vähän on pohdituttanut se, että paperinkeräyk-
sessä paksujen sanomalehtinippujen mahdut-
taminen syöttöaukkoihin on haasteellisempaa 
kuin tavanomaisiin keräyslaatikoihin.

- Totta, mutta jatkossa täytyy vain sopeuttaa 
lehtien niputtaminen niin, että niput mahtuvat, 
Salonvaara vinkkaa.

Reaaliaikaista  
palautetta
Salonvaaran mukaan uusi piirre putkijärjestel-
mässä verrattuna perinteiseen jätehuoltoon on 
myös se, että ongelmatilanteista voi sujuvasti 
ilmoittaa esimerkiksi Helpdeskille joko soitta-
malla tai netissä, jolloin palaute menee reaaliai-
kaisesti perille, ja ongelmaan pyritään puuttu-
maan ensi tilassa.

Jätteen putkikeräysjärjestelmän syöttöpisteet si-
jaitsevat joko kiinteistön pihalla tai rappukäytä-
vässä. Asukkaat lajittelevat jätteensä neljään ja-
keeseen – sekajäte, biojäte, paperi ja kartonki 
– vievät ne syöttöpisteeseen ja pudottavat oike-
aan luukkuun. 

Syöttöpisteet tyhjenevät alipaineella keräysase-
malle oikeisiin jätekontteihinsa. Kuorma-autot 
nou tavat täydet kontit keräysasemalta ja kuljet-
tavat jätteet jatkokäsittelyyn.

Teksti: Thomas Micklin
Kuvat: Patrik Lindström

Lisätietoja jätteiden putkikeräysjärjestelmän 
tarkasta toiminnasta: www.jatkasaarenroori.fi

”Nyt saa luukuttaa”

Roskat 
reippaasti rööriin 

Jätkäsaaressa

tekijöitä sekä viereisen pelastusaseman palomie-
het. Lähistöllä on myös jo paljon toimistoja, mm. 
Verkkokauppa.com ja matkustajasatama. Silti lähi-
alueiden uudet asukkaatkin ovat jo löytäneet paikan 
ja käyvät iltaisin syömässä ja viettämässä vapaa-ai-
kaansa. Buza toimii näin myös kortteliravintolana.

Mikko Piiroinen on ollut tyytyväinen Buzan liik-
keellelähtöön:

- Usein vaaditaan pari vuotta, ennen kuin saadaan 
rutiinit kunnolla käyntiin, mutta nyt tuntuu, et-
tä vaikka ei ole kulunut täyttä vuottakaan, näyttää 
jo todella hyvältä kaikki. Aina on mahdollisuus 
kasvaa, kun Jätkäsaari on varsinainen kasvualue 
muutenkin, Mikko Piiroinen summaa.

Enemmän kuin kukkakauppa
Riippuen kummasta suunnasta lähestyy Centrum 
Alejandraa, sen voi mieltää joko kukkakaupaksi 
tai kampaamo-parturi-kauneussalongiksi. Kun eh-
tii kohdalle asti huomaa, että se näiden kumman-
kin lisäksi on myös viihtyisä kotikahvila.

- Alejandra täyttää ensi helmikuussa kaksi vuotta. 
Aloitimme melkein keskeltä rakennustyömaata. 
Alussa olikin tosi vaikeata löytää asiakkaita, ker-
too omistaja Ülle Muhonen viehättävällä niin vi-

ron kielen kuin Turun murteen sävyttämällä täy-
dellisellä suomellaan.

Hänestä paras puoli yrittäjyydessä Jätkäsaares-
sa on se, että paikalliset yrittäjät pitävät hyvin yh-
tä. Ollaan kuin yhteistä perhettä, joka tukee toinen 
toisiaan.

- Kaikillahan on samat tavoitteet ja osin myös sa-
mat haasteet. Olen kiitollinen esimerkiksi Verkko-
kauppa.comin, yrittäjälle, joka on hyvin liittänyt 
muut paikalliset yrittäjät yhteen. Mutta kyllä jät-
käsaarelaiset asiakkaatkin ovat tosi mukavia ihmi-
siä, Muhonen korostaa.

Suurin haaste on vielä saada tarpeeksi asiakkaita, 
kun asukkaitakin toistaiseksi on rajallisesti.

- Täytyy vain sinnitellä, niin että yritys pysyy 
pystyssä kunnes asukasmäärä ehtii vielä kas-
vaa. Ei saa antaa periksi, vaan jokaisesta uudes-
ta asiakkaasta pidetään kiinni, pidämme palvelun 
huipussaan, jotta asiakas tulee uudestaan ja uu-
destaan, ja maine leviää muillekin. Asiakkaiden 
kaikki toiveet pyrimme ottamaan huomioon ja 
olemaan joustavia, kuuluu kokeneen yrittäjän me-
nestysresepti.

Muhonen kertoo, että ensin lähdettiin liikkeel-
le kukkakaupasta, mutta Jätkäsaareen heti ihastu-
neena hän halusi varsin pian laajentaa myös muil-
le toimialoille. Ja tämähän onnistui upouudessa 
kiinteistössä, jossa oli mahdollista yhdistää kolme 
vierekkäin olevaa liiketilaa yhdeksi avaraksi ko-
konaisuudeksi ennen kuin väliseinät ehdittiin pys-
tyttää. Aikainen lintu madon nokkii!

Ülle Muhosen ulkomaalaisuus eli virolaisuus ei 
sekään ole Jätkäsaaressa muodostanut minkään-
laista lisähaastetta toimia yrittäjänä.

- Kun kaksikymmentä vuotta sitten muutin Viros-
ta Turkuun, tunsin itseni kyllä hyvin ulkomaalai-
seksi, mutta en enää tänne Helsinkiin siirryttyäni 
ja nimenomaan Jätkäsaareen asetuttuani. Tääl-
lä on otettu oikein hyvin vastaan, ja viranomaiset 
ovat kohdelleet tasapuolisesti. Toisaalta, Jätkäsaa-
ressahan liikkuu paljon muitakin virolaisia, sekä 
johtuen läheisistä Tallinnan-laivoista että monis-
ta virolaisista rakennusmiehistä täällä. Moni tulee 
tänne jopa ihan vain lukemaan virolaisia lehtiä”, 
Ülle Muhonen iloitsee.

Teksti: Thomas Micklin
Kuvat: Patrik Lindström

uuden kiinteistön isännöitsijältä, selvisi Caverio-
nin edustajan vastauksista.

Kierrätys erillään   
putkijärjestelmästä
Erityisesti kiinnosti se jäte, joka EI kuulu putki-
järjestelmän piiriin, eli kierrätykseen kelpaava. 
Kyse on lasista, metallista sekä suurikokoisesta 
pahvista ja sekajätteestä, joka ei mahdu jäteput-
keen. Se kuuluu viedä johonkin Jätkäsaaren kol-
mesta kierrätyspisteestä, joista yksi on kierrätys-
huone ja kaksi -kontteja.

Vaaralliset jätteet, kuten paristot, romuakut, jä-
teöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jät-
teet kuten liuottimet, esimerkiksi tärpätti, tinne-
ri, asetoni, kovettumattomat maalit aerosolipurkit 
(hölskyy tai pihisee, kyljessä kemikaalien vaaral-
lisuusmerkintä) kuitenkaan EIVÄT kuulu kierrä-
tyshuoneeseen tai -kontteihin, vaan ne pitää vie-
dä niille tarkoitettuihin erityisiin keräyspisteisiin, 

joista lähin sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenka-
tu 11.

Kierrätyshuoneisiin ei myöskään saa viedä huone-
kaluja, patjoja tai isoja kodinkoneita. Käyttökel-
poiset tavarat voi toimittaa Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskukseen, jolla on myös maksuton 
nou topalvelu kierrätyskelpoiselle tavaralle. Suuri-
kokoiselle jätteelle voi tilata HSY:n Nouto-Sortin. 
Kierrätyshuoneisiin kerätään myös Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskuksen toimesta käyttökel-
poista pientavaraa.

Thomas Micklin

Lisätietoja kierrätykseen tarkoitetusta 
jätteestä sekä sen keräyksestä ja yhteyksistä:

www.kierratyskeskus.fi
www.hsy.fi
www.jatkasaarenroori.fi

Ympäristösuunnittelija Inna Harjun ja projektinjohtaja Jarkko Salonvaaran mukaan 
Jätkäsaaren jätteen putkikeräysjärjestelmä on käynnistynyt jouhevasti.
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Maamme kansalaisopistot 
tarjoavat kuntien asuk-
kaille monipuolisia oppi-
mis- ja harrastusmahdol-
lisuuksia. Ikä ei ole este, 
ei myöskään aiempi kou-
lutus tai ammattitausta. 

Helsingissä palveluja tarjotaan joka puolella kau-
punkia, järjestäjinä ovat kunnalliset ja yksityiset 
kansalaisopistot. Opiskelu on omaehtoista, itsen-
sä kehittäminen korostuu osallistujien puheissa. 
Suomen Kulttuurirahaston teettämän kyselytut-
kimuksen mukaan lähikulttuuripalvelujen tärke-
ysjärjestyksen kärkeen nousee kirjasto - ja myös 
kansalaisopisto. 

Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimela on yksi 

Kansalaisopistoon tiemme vie

viidestä helsinkiläisestä kansalaisopistosta. Tarjol-
la on vuosittain noin 250 kurssia. 

- Suurin ei olla, tärkeää on olla luotettava ja läm-
minhenkinen opisto. On mukavaa, kun meidän 
kanssa halutaan yhteistyötä, linjaa rehtori Minna 
Prunnila.

Perinteinen kysymys kuuluu, mikä juuri nyt vetää 
ihmisiä puoleensa. 

- Nyt juuri ei ole zumbailmiön veroista magneet-
tia. Liikuntapuolella meillä tykätään tavallises-
ta jumpasta ja syvävenyttelystä. Tavallinen jump-
pa on ”sellaista että kaikkia raajoja liikutetaan ja 
lihakset vahvistuvat, ei kamalasti koreografioita”, 
näin kuvailevat opiskelijat. 

- Huonekaluja meillä on rassattu ahkeraan jo 
70-luvulta lähtien. Se on kestävää kehitystä, kun 
vanhat mööpelit saavat uuden elämän. Sama koskee 
vanhoja vaatteita, joita meillä tuunataan uuteen us-
koon. Meillä myös rummutetaan, puhalletaan ja lau-
letaan, maalataan, piirretään ja tehdään grafiikkaa. 
Kielistä taitaa espanja nyt olla kärjessä. Viron kurs-
seilla riittää opiskelijoita, semminkin kun kävivät 
tässä taannoin kääntymässä opettaja Klarika San-
der-Komulaisen johdolla presidentti Ilveksen 
pakeilla. Onhan se mahtavaa, kun saivat kertoa 
maan päämiehelle, kuinka syvästi ja laajasti viron 
kieli ja kulttuuri kiinnostavat suomalaisia.

Opistossa on meneillään ensi kevään kurssisuun-
nittelu, joka rehtorin mukaan on loppusilausta 
vailla. 

- Suunnittelijaopettaja Klarika Sander-Komulai-
sen kanssa teemme viimeisiä säätöjä. Toinen il-
moittautuminen alkaa 5.12. Ilmoittautumistohinan 
jälkeen alkaa mieli laskeutua jouluun. On ihanaa 
ajatella, että kaikki pääsemme vähän lepäämään, 
opettajat myös. 

- Tuntiopettajien työ on usein melkoista kiiruh-
tamista paikasta toiseen. Meillä on syksyllä ollut 
myös tarjolla paljon täydennyskoulutusta, niin et-
tä joulun aikaan on paikallaan vain lepäillä ja rau-
hoittua. Itse aion perheen kanssa lähteä meille ek-
soottiseen Pohjois-Karjalaan.

KUUKAUDEN PARHAAT  TARJOUKSET JÄTKÄSAARESTA!

Hinnat voimassa 
20.-24.12.2014, 
ellei toisin mainita.
Ei jälleenmyyjille.

Olemme saaneet tiloihimme myös 
SmartPOST pakettipalvelun. Nyt ei 

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

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

099
pkt
(1,98/kg) 199

299

159
Fazer Doris Tryffeli
HERKUTTELU-
KEKSIT
250 g

rs
(6,63-7,96/kg)

pkt
(11,96/kg)

kpl
(5,78/kg)

199
Saarioinen
LAATIKOT 
lanttu-, porkkana- ja peruna, 
350-400 g

rs
(4,98-5,69/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,29-3,49 /rs (5,08-13,96/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 3,35 /pkt (13,40/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 1,80 /kpl (6,55/kg)Ilman K-Plussa-korttia 1,79 /pkt (3,58/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,49 /rs (6,23-7,11/kg)

-13-42%
Etu K-Plussa-kortilla

-10 %
Etu K-Plussa-kortilla

-11 %
Etu K-Plussa-kortilla

-44 %
Etu K-Plussa-kortilla

-20 %
Etu K-Plussa-kortilla

JOULUN K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 20.-24.12.2014:

139
Marli 
GLÖGIJUOMA
1 l

tlk
(1,39/l)

Ilman K-Plussa-korttia 1,55 /tlk /l

-10 %
Etu K-Plussa-kortilla 499

Marabou Symphony 
SUKLAA-
KONVEHTI
400 g

rs
(12,48/kg)

1050
Fazer
PRESENT 
300 g

3-pack
(11,67/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 12,95 /3-pack (14,39/kg)

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

1998
Koff
III-OLUT 
4,5% 0,33 l tlk 18-pack
voimassa 1.9.2014 alkaen

18-pack
sis. pantit 2,70
(2,91/l)

Ilman K-Plussa-korttia 22,86 /18-pack sis. pantin 2,70 (3,39/l)

-14 %
Etu K-Plussa-kortilla

Saarioinen  ROSOLLI 300 g
ja Kartanon Parhaat Hienot
PUNAJUURI- ja METSÄ-
SIENISALAATIT 250 g

Auran
SINAPIT 
275 g, 
mieto, väkevä ja tulinen

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA
500 g

3-pack!

✁

Jätkäsaari

-10%TÄLLÄ KUPONGILLA 
JOULUOSTOKSISTA 
22.-24.12. 
K-MARKET 
JÄTKÄSAARESTA 
KERTAOSTOKSEN 
LOPPUSUMMASTA
Alennus ei koske pullopantteja, äidinmaidonkorvikkeita, tupakka- ja alkoholituotteita, 

nikotiinikorvaushoitotuotteita, Veikkauksen tuotteita eikä K-Plussa-tarjouksia. 
Alennusta ei voi yhdistää muihin alennuksiin. 

Alennus on voimassa 22.-24.12.2014 välisenä aikana

199
Saku
OLUT 
4,6% 0,5l tlk, 
voimassa 5.5.2014 alkaen

tlk
sis. pantin 0,15
(3,68/l)

Ilman K-Plussa-korttia 2,69 tlk sis. pantin 0,15 (5,08/l)

-27 %
Etu K-Plussa-kortilla

ku
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Huonekalut kuntoon korjaus- ja entistämiskurssilla.Öljyvärimaalausta - luovaa toimintaa.
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Castello
juustolahja-
pakkaus 575 g

Savuhovi korputettu
joulukinkku

Makuliha perinne-
joulukinkku
palana

Metsä-
sieni-
salaatti

Makuliha
lihahyytelö

19 kg

9019 kg

90

19 kg

9019 kg

90

18 kg

90

Lysekil sillifileet
matjes tai
kevytsuolattu

3prk

09

(12,36 kg)

Lysekil
sillit
560/250 g12pkt

95

(18,50 kg)

Erä! Valio punainen
lahjapakkaus
               770 g

8pkt

95

(15,57 kg)

Erä!

Hinnat voimassa
ma-su  15.-21.12.

16kg

9016kg

90

Metsä-
sieni-
salaatti

Makuliha
lihahyytelö

Makulihan
maksa-
pasteija

Makulihan
maksa-
pasteija

13kg

9013kg

90 13kg

9013kg

90
Savuhovi korputettu
joulukinkku

Makuliha perinne-
joulukinkku
palana

5 kpl

79

(11,58 kg)

President
Brie 500 g

Valio Mustapekka
tuorejuustot 100 g

292pkt
(22,90 kg)

Rosten tumma
joululimppu 720 g

Rosten vaalea
joululimppu 400 g

Jurmo
saaristolaislimppu
500 g

269

(3,74 kg)

kpl 199

(4,98 kg)

kpl

299

(5,98 kg)

kpl

Bierhuis Amsterdam
Itämerenkuja 1 C, Helsinki
oluthuone.fi



12 RUOHOLAHDEN SANOMAT Nro 11-12/2014

Helsingin Energia –liikelaitoksesta tulee 1.1.2015 alkaen Helen Oy. 
Yhtiön toiminta ja palvelut säilyvät ennallaan, eikä muutos edelly-
tä asiakkailta toimenpiteitä. Muutoksen taustalla on Helsingin kau-
pungin päätös Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä.

Helsingin Energian nykyinen liiketoiminta lukuun ottamatta Helsingin ulkovalaistus-
toimintoja siirtyy Helen Oy:öön. Yhtiön omistaa 100-prosenttisesti Helsingin kau-
punki.

- Nimi vaihtuu, mutta toiminnan peruslähtökohdat säilyvät. Asiakkaamme ovat meihin tyy-
tyväisiä, ja tätä haluamme edistää myös tulevaisuudessa kehittämällä monipuolisesti tuottei-
tamme ja palveluitamme, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittava Helen Oy lukeutuu liikevaihdoltaan ja asiakasmää-
rältään Suomen suurimpien energiayritysten joukkoon. Helsinkiläisistä kiinteistöistä yli 90 
prosenttia lämpiää kaukolämmöllä, ja kaukojäähdytyksen suosio jatkaa edelleen kasvuaan. 
Sähköä Helen Oy myy koko Suomeen kotitalouksille ja yrityksille. 

Helenin tavoitteena on hiilidioksidineutraali tulevaisuus. Energian tuotannossa käytetään jo 
nyt yli kymmentä energianlähdettä ja monia erilaisia tuotantotapoja. Energianlähteinä hyö-
dynnetään mm. vettä, tuulta, aurinkoa, puhdistetun jäteveden lämpöä ja kylmää merivettä. 
Energiatehokkailla yhteistuotantovoimalaitoksilla käytetään maakaasua ja kivihiiltä sekä 
vuodenvaihteesta alkaen puupellettiä.

Helsingin Energiasta 
tulee Helen Oy

 Pysäköintiyhtiöllä on noin 800 kadunvarsipaikkaa...            ... ja 370 hallipaikkaa neljässä pysäköintilaitoksessa.

Ruoholahden Pysäköinti Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Heikki 
Miettinen kutsui aiemmin syksyllä 
34 osakasyhteisönsä hallitusten 
edustajat kokoukseen, jossa oli 
määrä kertoa yhtiön nykytilanteesta 
ja tulevaisuuden suunnitelmista. 
Myös lehden toimittaja sai kutsun. 
Heikki Miettinen avasi tilaisuuden 
sanomalla, että pysäköintiyhtiö on 
jättänyt nuoruuden taakseen, nyt 
keskitytään aikuisuuden haasteisiin. 

Ruoholahden Pysäköinnin toimiala-
na on Ruoholahden kaupunginosan 
alueella hallita pysäköintilaitostilo-
ja tai –alueita, harjoittaa pysäköin-
ti toimintaa, omistaa ja ylläpitää alu-

eella olevia osakkaidensa yhteistiloja sekä vastata 
kiinteistöjen hoitoon, isännöintiin ja asukaspalve-
luun liittyvistä tehtävistä. Toimintaa varten yhtiö 
on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa maanvuok-
rasopimukset, jotka ovat voimassa vuoteen 2055 
saakka. Yhtiön omistavat alueen asunto-osakeyh-
tiöt. Kaikkiaan osakasyhtiöitä on siis 34 kappalet-
ta. Toiminnassaan yhtiö noudattaa omakustannus-
periaatetta osakkaisiinsa nähden. Autopaikkojen 
vuokrilla on saatava katettua todelliset toiminnal-
liset kulut. Voittoa tekemästään yhtiön ei tule teh-
dä.

Pysäköintiyhtiö  vastaa autopaikkojen lisäksi myös 
kolmen erillisen yhteiskäyttöisen kokoustilan hal-
linnoimisesta ja vuokrauksesta. Selkämerenka-
tu 10:ssä sijaitseviin tiloihin toivotaan runsaasti 
uutta käyttöä. Lisäksi yhtiön vastuulla ovat myös 
Ruoholahden Palloiluhallin tilat, jotka on kuiten-
kin vuokrattu kokonaisuudessaan pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella Sulka-Sport Oy:n hoitoon

Autopaikkoja   
moneen tarpeeseen
Yhtiön vuosiliikevaihto on noin 800000 euroa. 
Asiakkaita yhtiöllä on pitkälle toista tuhatta. Au-
topaikkoja on ulkopaikkoina lähes 800 kappalet-
ta. Jokaiseen kuuluu oma sähkötolppa. Hallipaik-
koja on kaikkiaan neljässä pysäköintilaitoksessa 
370 kappaletta. Näiden lisäksi yhtiöllä on tällä 
hetkellä käytössään Itämerenkadulla sijaitsevas-
sa Ruohoparkissa 90 hallipaikkaa. Näiden mää-
rää on tarvittaessa mahdollista kasvattaa jopa yli 
kahden sadan. Vapaita autopaikkoja on hyvin vä-

hän. Vuokrausaste on tällä hetkellä 93 prosenttia. 
Omaa paikkaa voi vapaasta kapasiteetista huoli-
matta joutua jonottamaan. Tämä johtuu siitä, et-
tä vapaita paikkoja ei ehkä ole juuri sillä alueella, 
johon asiakas  autonsa haluaa. Esimerkiksi Ruo-
hoparkin halliin saa autopaikan välittömästi jonot-
tamatta, mutta moni haluaa paikkansa lähempää 
kotiovea.

Aikuisuus edellyt-
tää vastuullisuutta
Heikki Miettinen toteaa, että Ruoholahden Pysä-
köinti on aikuisuuden saavutettuaan saanut toi-
mintansa selkeytettyä. Yhtiö käyttää yhteistyö-
kumppaneita arjen asioiden pyörittämiseen. 

Isän nöinnistä ja asiakaspalvelusta vastaa Isän-
nöitsijäkonttori Oy, alueiden huollosta ja kunnos-
sapidosta vastaa Ruoholahden Kiinteistöhuolto 
Oy, yhteistilojen varausrutiineista ja siisteydes-
tä vastaa Jape-Team Ky. Yhtiön toimitusjohtaja-
na toimii Isännöitsijäkonttorin Riitta Uotila. Yh-
tiön hallituksessa on edustajia osakasyhteisöistä 
ja hallitustyöskentely on löytänyt oman vakaan 
kulkunsa. Heikki Miettinen korostaa, että kaiken 
lähtökohtana on yhtiön halu keskittyä asiakas-
lähtöiseen ja tehokkaaseen autopaikkojen vuok-
raustoimintaan sekä tarkoituksenmukaiseen yh-
teiskerhotilojen hallinnointiin. 

Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että kiinteistö-

omaisuudesta ei synny korjausvelkaa. Uudet kun-
toarviot alueista tehdään vuonna 2015. Kuntoar-
viot raamittavat tulevat kunnossapitokor jaukset 
seuraavalle kymmenvuotisjaksolle. Oleellisen tär-
keää on huomioida tulevat kunnostustarpeet etukä-
teen, jotta alueiden hoito voi olla suunnitelmallis-
ta. Vuosittain korjausbudjetti tulee muodostumaan 
noin 50 000-60 000 euron suuruiseksi. 

Alueiden korjaussuunnitelmiin tulee lähivuosi-
na kuulumaan normaalin kulumisen korjaamisen 
lisäksi sähkötolppien huoltaminen ja tarvittaes-
sa uusiminen, alueiden puuston trimmaus ja hy-
vinvoinnin parantaminen. Vuonna 2015 aloitetaan 
myös alueiden katuvalaisimien uusiminen muun 
Ruoholahden valaistuksen mallin mukaisesti. 
Heikki Miettinen toteaa, että yhtiöllä ei tällä het-
kellä ole kiinteistöjen korjausvelkaa. Hallitus on 
toiminnassaan huomioinut tulevaisuuden tarpeet.

Kaiken lähtökohtana on  
sittenkin asiakaspalvelu
Se, että ruoholahtelaiset tuntevat pysäköintiyhtiön 
omakseen ja ovat tyytyväisiä yhtiöltä saamaan-
sa palveluun on johtava tavoite yhtiön toimin-
nalle. Heikki Miettinen sanoo, että nuoruudessa 
yhtiölle tuli juuri tuosta aiheesta lunta tupaan. Ai-
kuisuuden vastuullisuuteen kuuluu, että mennees-
tä on otettu opiksi ja tilanne on jo muuttunut pa-
remmaksi ja paranee kaiken aikaa. 

Ruoholahden Pysäköinnin oppivuodet ovat ohi

Asioimista yhtiön kanssa helpottaa nettisivujen uu-
distaminen. Osoitteessa www.ruoholahdepysakointi.
fi on hyvä paketti informaatiota niin yhtiöstä kuin 
sen toiminnastakin. Netin kautta voi laittaa itsensä 
parkkipaikkajonoon, autopaikan voi myös irtisa-
noa netin kautta. Mahdollisista vioista voi netissä 
tehdä ilmoituksen, joka siirtyy suoraan huoltoyh-
tiön sivuille ja siis suoraan huoltomiesten tietoon. 
Asian korjaamisen etenemistä voi seurata netin 
kautta.

Tällä hetkellä yhtiön hallitus pohtii tulevaisuu-
den haasteita. Selvää on, että toiminta ei laajene 
Jätkäsaaren uusille alueille. Siellä on omat ratkai-
sunsa. Mutta mitä aiheuttaa Länsimetron valmis-
tuminen, muuttaako se Ruoholahden pysäköinti-
tarpeita. Onko Hitas-järjestelmään mahdollisesti 
tulevilla muutoksilla vaikutuksia yhtiön toimin-
taan? Mitä velvoitteita tuovat tullessaan sähkö- ja 
hybridiautot ja niiden lataustarpeet? Onko tulevil-
la Ruoholahden asukkailla vielä autoja vai onnis-
tuuko kaupungin liikennepolitiikka vähentämään 
autojen omistamista kaupungin keskustassa?

Näitä miettivät Heikki Miettinen ja Ruoholahden 
Pysäköinti Oy:n hallitus. 

Ruoholahden Pysäköinti Oy
www.ruoholahdenpysakointi.fi

PS
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Etelä-Helsingin kansalaisopisto 

Tammikuussa    
alkavia uusia kursseja:
HYVÄN OLON JOOGA 
12.1.-13.4.2015 klo 15-16.30  
Laivurinkatu 35                                            
Hyvän olon jooga huoltaa kehoa lempeästi 
ja tyynnyttää mieltä. Tunti koostuu hengitys- 
tai hiljentymisharjoituksesta, asanaharjoi-
tuksesta ja loppurentoutuksesta. Sopii se-
kä aloittelijoille että jo aiemmin jooganneille. 

TERVE SELKÄ 
14.1.-8.4.2015 klo 16-17.30   
Laivurinkatu 35                                                  
Huollamme selkää ja niska-hartiaseutua 
monipuolisesti joogan eri keinoin. Teemme 
myös helppoja hengitysharjoituksia. Sopii 
sekä aikaisemmin jooganneille että 
aloittelijoille.

ESPANJAN AAMUPÄIVÄALKEET 
12.1.-13.4.2015 klo 10.15-11.45 
Toimelan tilat, Iso Roobertinkatu 20-22
Alkeiskurssi, jolla keskitytään arjen viestin-
tätilanteisiin ja matkailun yleisiin aihepii-
reihin.

ITALIAN AAMUPÄIVÄALKEET 
13.1.-7.4.2015 klo 10.15-11.45 
Toimelan tilat, Iso Roobertinkatu 20-22
Italian alkeiskurssi, joka johdattaa sinut 
italian kielen herkulliseen maailmaan 
annos annokselta. 

CURSO AVANZADO DE ESPAÑOL 
15.1.-9.4.2015 klo 17-18.30 
Snellmanin koulu, Punavuorenkatu 8-10 
Ya has hecho todos los cursos de nivel 
avanzado, pero quieres saber más? Este 
curso está dirigido a los que les encantan 
los retos. Perfeccionaremos la competen-
cia léxica, gramatical y comunicativa de la 
lengua. 

VENÄJÄN PÄIVÄALKEET 
13.1.-7.4.2015 klo 12-13.30 
Toimelan tilat, Iso Roobertinkatu 20-22

VENÄJÄN ALKEET 
14.1.-8.4. 2015 klo 17-18.30 
Snellmanin koulu, Punavuorenkatu 8-10

LUONTOVALOKUVAUS-
KURSSI POSIOLLA 
7.-9.6. 2015
Tule valokuvaamaan Lapin heräävää 
kesää ja yötöntä yötä!

KAUPUNKIVALOKUVAUSTA 
HELSINGISSÄ 
28.-30.8. 2015
Kuvataan erilaisissa ympäristöissä ja saa-
daan ohjausta kuvakulmien valintaan, ka-
meran säätöihin ja kuvien rajauksiin. 
Tutustu kurssiohjelmaan ja liity seuraan!

NAISTEN JOOGAVIIKON-
LOPPU TALLINNASSA 
6.-8.3. 2015

Ilmoittautuminen näille kursseille sekä kevään tanssi- ja liikuntakursseille 
5.12.2014 klo 9.00 alkaen, www.toimela.fi tai 09 622 9580. 

Lämpimästi tervetuloa!
Koko kevätkauden ohjelma osoitteessa www.toimela.fi. 

Toimisto avoinna ma-to klo 12-18, Iso Roobertinkatu 20-22, 6.krs.

Kevään ohjelmassamme on seuraavia ainealueita:
vieraat kielet, kuvataide, musiikki, kädentaidot, tanssi ja liikunta, jooga ja paljon muuta.
Monipuolinen liikuntakurssitarjontamme antaa mahdollisuuden osallistua mieleiseesi 
liikuntaryhmään joko aamupäivällä tai 
ilta-aikaan.

Tervetuloa taas kevätkaudella 
opiskelemaan ja harrastamaan!
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Lauttasaaren konttorit

0200 3000
nordea.fi 

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Ruoholahden Sanomat toivottaa lukijoille 
Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015!
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Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

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
Autonvuokrauspalvelut
• EkoRent Oy  www.ekorent.fi
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

Ruoholahden palveluhakemisto
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
Katsastusasemat  
• Hernesaaren katsastusasema, Hernematalankatu 3  09 680 1166
Kauneushoitolat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2801
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Liila, Martinsillantie 10, Suomenoja  www.liila.fi
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy,   
  Messitytönkatu 10  050 300 9980
Kioskit
• R-kioski, Selkämerenkatu 7  050 363 7036
Kirpputorit
• Divakirppis, Heikkiläntie 5 A, Lauttasaari  044 97 31 319
Kodintekniikkaliikkeet      
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11                  0600 55 24 24
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6   09 586 0580
Kukkakaupat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2791
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1  09 4763 8300
Kuntosalit
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21  09 4153 3530
Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6  09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1  09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   09 6855 0800
Pankkipalvelut
• Handelsbanken, Itämerenkatu 9    010 444 3770
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C    0200 3000

Parturit - kampaamot
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 09 694 5418
Pysäköintipaikat     
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
 www.ruoholahdenpysakointi.fi 09 343 50500
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 249 1000
Ravintolat
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1 09 694 0078
• Faro Channelside Bar & Restaurant,  
   Kellosaarenranta 2 010 424 9830
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• Poiju, Jaalaranta 5 09 685 6638
• Subway Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   020 796 9781
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12 09 693 3010
Saaristoveneliikenne
• JT-line, www.jt-line.fi 09 534 806
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2   010 773 2000
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3   09 310 1621
Terapiapalvelut
• Nina Kristiina Honkanen, Jaalaranta 10 D
 www.ninakhterapiavastaanotto.com   040 837 4287
Terveyskaupat
• Luontaistuntija Ruoholahti,   
  Kauppakeskus, 1. krs   010 322 9495
Tilitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Toimistotarvikeliikkeet
• Staples Finland Oy, Porkkalankatu 13   010 681 6300

Urheilutarvikkeet
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 271 7800

Tue oman 
alueesi yrittäjää!

Helsingin Konservatorion tapahtumia
KS = konserttisali, KMS = kamarimusiikkisali   •   Ruoholahdentori 6, www.konservatorio

Helsingin Konservatoriossa val-
mistaudutaan jo täydellä te-
holla tammikuun ensi-iltaan. 
Tuolloin esitetään ensimmäis-
tä kertaa Suomessa operet-
ti Die lustigen Nibelungen - 
Lystikkäät Nibelungit.

 
Wienissä kuultiin ensimmäisen kerran burleski-
operetti Die lustigen Nibelungen, Lystikkäät Ni-
belungit, Carl Theaterissa 12.11.1904 säveltäjä-
nään muuan Oscar Straus. Hänen sukunimensä 
alkuperäinen muoto oli Strauss, mutta hän pudotti 
viimeisen s-kirjaimen pois, jotta häntä ei liitettäi-
si Wienin kuuluisaan Strauss-dynastiaan, jolle hän 
ei ollut mitään sukua.     
      
Burleski tarkoittaa teatterin keinoin esitettyä pa-
rodista huumoriviihdettä, johon yleensä kuuluu 
sketsejä. Sitä pidetään usein commedia dell’arten 
suoranaisena jatkajana, joskin termi on synty-
nyt samoihin aikoihin kuin commedia dell’arte 
(1700-luvulla). 

Burleskiesitykset saivat alkunsa 1800-luvulla 
Yhdysvaltojen varietee- ja vaudevilleteattereis-
ta. Tämän päivän burleskissa viihteessä yhdistyy 
dragshow’ta, performanssia, luovaa stripteasea, 
ko mediaa, parodiaa, satiiria ja friikkishow’ta. 

Su 14.12.2014 klo 15.00 JOULUKONSERTTI, 
myös yhteislaulua Helsingin Konservatorion lap-
si- ja nuorisokuorot sekä puhallinorkesteri. Kon-
serttisali, vapaa pääsy.
 
Su 14.12.2014 klo 15.00 Joululiedejä ja kuva-
taiteen aarteita, Ritva Laamasen oppilaat. Sine-
brychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 10/8 e, alle 
18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychoffintaide-
museo.fi
 
Ma 15.12.2014 klo 19.00 Kamarimusiikkikon-
sertti, op. Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali
 
Ti 16.12.2014 klo 18.00 Pianolle pikkusormi, 
Tuomas Halosen oppilaat, lk. 130
 

Ruoholahdessa tapahtuu

Ohjaaja Ville Saukkonen on jälleen päästänyt 
mielikuvituksensa valloilleen, ja konservatorion 
tuottamassa burleskioperetissa on odotettavissa 
huikeaa parodiaa ja hyväntahtoista pilkkaa erilai-
sia elämän ilmiöitä kohtaan. Osansa saavat myös 
tunnettu Nibelungein laulu -runoeepos ja sävel-
täjä Richard Wagner. Kaiken tämän Oscar Stra-
us kietoo lumoavasti soivaan musiikkiinsa, joka 
myös ottaa osaa hauskanpitoon muka vakavien 
marssien ja muiden musiikillisten kompien kautta.

Saksassa teos jouduttiin vuonna 1908 ottamaan 
pois ohjelmistosta lisääntyvän kansallismielisyy-
den vuoksi. Aika ei ollut otollinen teokselle, joka 
riisti Siegfriediltä kunniakkaan sankarikuoleman, 
ja kehtasi kyseenalaistaa Saksan kansan sankaril-
lisuuden.

Teoksen esittelyyn voi tutustua konservatorion 
verkkosivuilla www.konservatorio.fi. sieltä löytyy 
juoniselostus (synopsis), henkilöluettelo ja työ-
ryhmän tiedot sekä näytöspäivät. Lippuvarauksia 
voi tehdä konservatorion verkkosivuilla tai sähkö-
postitse konservatorio@konservatorio.fi

Ti 16.12.2014 klo 19.00 Hauskasti harmoni-
kalla, Johannes Niskasen oppilaat irrottelevat, lk. 
139
 
Ke 17.12.2014 klo 18.00 Klarinettijoulu, Okko 
Kivikatajan oppilaat. Konservatorion aula
 
To 18.12.2014 klo 18.00 Viulut ja violat villei-
nä, Sari Aallon oppilaat, lk. 130
 
To 18.12.2014 klo 18.30 Kitaristien joulusoitta-
jaiset, Kamarimusiikkisali
 
Pe 19.12.2014 klo 19.00 Joulu on jo ovella, Rit-
va Laamasen oppilaat esittävät jouluisia lauluja. 
Kamarimusiikkisali

Operetti konservato-
riossa tammikuussa
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Ruoholahdessa tapahtuu

Jätkäsaari seura ja Ruoholahden Sanomat järjestävät jouluaiheisen kilpailun:

Kenellä on Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
kauneimmat jouluvalot parvekkeella tai ikkunassa?

• kilpailuaika on 6. – 31.12.2014
• Jätkäsaari seuran hallituksen nimeämät edustajat ja Ruoholahden Sanomien  
 päätoimittaja valitsevat voittajan kilpailuun ilmoitetuista
• 3 kauneinta palkitaan lahjakortilla
• voittajat julkaistaan Ruoholahden Sanomissa 1/2015

Ilmoittaudu kilpailuun ja kerro parvekkeen tai ikkunan mahdollisimman tarkka sijainti 
sekä osoitteesi, puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi Jätkäsaari seuran 
sihteerille pirjo.hilli@gmail.com tai puhelimitse 045 133 6204.

Onnea kilpailuun!

Kilpailukutsu
Kauneimmat jouluvalot

Tallberginkatu 1

Merikaapelihalli
Kaapelin joulu 12.-21.12.
Kaapelitehtaan Pentunäyttely 
10.-11.1.2015

Puristamo / Valssaamo
Pekka Halosen akatemian opinnäyte-
näyttely 9.-18.12.
Espoo Art ry:n 38. vuosinäyttely 9.-22.12.
Helsingin antiikki-, taide- ja keräily-
messut 10.-11.1.2015
Helsingin Akvaarioseuran näyt-
tely 17.-25.1.2015

Tanssiteatteri Hurjaruuth 
Talvisirkus Uni 6.1.2015 asti

Zodiak – Uuden tanssin keskus
The Greatest Dance Hits 5.-18.12.

K&C Kekäläinen & Company
PRIVATE - Narsismi remix 14.12. asti

Kaapelin joulu -tapahtuma kokoaa kymmeneksi päiväksi yhteen yli 170 kädentaitajaa, jois-
ta valtaosa on tuttuja Vanhan Ylioppilastalon myyjäisistä. Tarjolla on monipuolisesti erilaisia 
käsillä tekemiseen keskittyviä työpajoja, jumppia, senioritanssit, kinkkubingo sekä kuoroesi-
tyksiä ja yhteislaulua. 

Joulupukki vierailee tapahtumassa päivittäin. Avoinna ma-pe klo 11-20 ja la-su klo 11-17. 
Vapaa pääsy! www.kaapelinjoulu.fi

joona Pettersson

Suomen valokuvataiteen museo
#snapshot-näyttely 8.1.2015 asti
Jonathan Hobin: Lastenhuoneessa 
18.1.2015 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Palveluksessanne! (jatkuva)
KASARI! 25.10.2015 asti

Galleria Aapeli
Joulumyyjäiset 13.-14.12. asti

MUU Kaapeli
Taiteilija työssään 17.12. asti

Drawing Gallery D5
Myytti 29.1.2015 asti

Stoa Mariapassio 
Marja Paasio, Tropico V 1.11.2014–30.1.2015

Zodiak – Uuden tanssin keskus järjestää joka 
helmikuu Kaapelitehtaalla kansainvälisen Sivuas-
kel-nykytanssifestivaalin. Vuoden 2015 festivaali 
järjestetään 3.–8. helmikuuta.

Sivuaskel 2015 vilisee outoja paratiisilintuja, eläi-
mellisiä alastomia ihmiskehoja, kuolemanklovne-
ja, rukoilijasirkkoja, tanssittuja tunnustuksia se-
kä väitteitä elämän merkityksestä ja kuolemasta. 
Ja ennen kaikkea sekä ekspressiivisen voimakasta 
että hellän arkista tanssia.

Festivaalin päävieras on Berliinissä toimiva mai-
neikas esitystaidekollektiivi Gob Squad. Zodiakin 
näyttämöllä nähdään tänä syksynä 20-vuotisjuh-
liaan viettäneen kollektiivin ensimmäinen tans-
siteos Dancing About (2012). Ryhmä tuo Sivu-
askeleelle myös lyhytelokuvansa Live Long and 
Prosper.

Ekspressiivistä ja hellää 
– Sivuaskel-festivaali 2015

Hodworksin Conditions of Being a Mortal on hengästyttävän fyysinen tutkielma 
ihmisenä olemisesta.

Dömölky Dániel

Akrobatiaa, unissakävelijöitä, 
taikuutta ja taituruutta... kauniita 
unia Tanssiteatteri Hurjaruuthin 
supersuositussa Talvisirkuksessa 
yhdistyy tanssi, sirkus ja video-
taide. Kuvassa lentävällä sän-
gyllä taiteilee espanjalainen sir-
kusartisti Arce López Gutiérrez. 
Talvisirkus Uni Kaapelitehtaan 
Pannuhallissa 6.1.2015 saakka.

Nuori ja nouseva unkarilainen ryhmä Hodworks 
esittäytyy vuoden 2015 festivaalilla kahden pi-
däkkeettömän fyysisen teoksen voimin. Lisäk-
si festivaalilla nähdään omintakeisen koreografin 
ja voimakkaan tanssija-esiintyjän Marlene Mon-
teiro Freitasin ryhmäteos. Festivaalin aloittaa Je-
remy Wade uudella versiolla viime syksynä Zo-
diakissa kantaesitetystä sooloteoksestaan.

Esitysten lisäksi festivaaliohjelmaan kuuluu kak-
si luentoa sekä taiteilijatapaamiset Gob Squadin 
ja Hodworksin kanssa. Tervetuloa nauttimaan ny-
kytanssista!

Liput: 25/15 euroa, festivaalipassi 40 euroa (5 esi-
tystä). Lippuja myy Tiketti. Katso koko ohjelma: 
www.zodiak.fi/sivuaskel

Kaapelin joulu 12.-21.12.2014 
Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa
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290
Norm. 4,09

58115
Scotch® Magic™  
810 ja C-60 
katkaisulaite
Tyylikäs ja tukeva katkaisulaite,  
joka pysyy hyvin paikallaan.  
Mukana teippirulla.

51029

Scotch® kirkas 
yleisteippi  
katkojalla
Kellastumaton. 
Koko 12 mm x 10 m. 

84639
Scotch® Magic™ 810 
asiakirjateippi
Näkymätön ja laadukas yleis-
teippi.Teipille voi kirjoittaa. 
Ei näy kopioitaessa. 
Koko 19 mm x 33 m.

32310

Scotch® 136 
kaksipuoleinen  
teippi katkojalla
Kaksipuoleinen teippi 
ilman suojakalvoa. 
Koko 12 mm x 6 m. 

095
Norm. 1,36 190

Norm. 2,70

290
Norm. 3,52

650
Norm. 7,70

Luotettavat kumppanit
paketointiin ja toimistoon 

Tarjoukset voimassa myymälöissä ja verkkokaupassa 
4.1.2015 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Mainitut hinnat sisältävät alv 24%

Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
p. 010 681 6300
ruoholahti.myymala@staples.fi
Avoinna ma-pe klo 8–16.30

Verkkokauppa www.staples.fi
asiakaspalvelu@staples.fi 

Olemme myös
Facebookissa. 
www.facebook.com/
StaplesFinland

Uusi Staples myymälä  
Ruoholahdessa!

58112

Post-it® Z-Notes 
Merkkaaja
Värilajitelma. 4 x 50  
merkkaajaa. Merkkaajan  
koko 25 x 38 mm.


