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Pankkiautomaatti, jolla saat setelit
ja kolikot talletettua tilillesi heti!
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Pääkirjoitus

inulla ei ole mitään lisättävää tai pyydettävää tältä vallalla olevalta säältä. Tämä on täydellinen
– aivan perfecto! Nämä kesän viimeiset viikot
ovat tarjonneet meille suomalaisille sellaista loistoa, että kahden ensimmäisen kuukauden surkeus
unohtuu. Aika kultaa muistot ja jonkin ajan päästä kesää 2015 puhutellaan loistavana. Mielelläni
unohdan epäonnen kolmen vahvan ÄSSÄN kanssa. Saarenmaa, Somero ja Suomen Turku. Kaikkiin noihin paikkoihin lähdimme kesää viettämään. Kauemmaksi ei mennä, sillä meidän Muru
(karkea
karvainen kettuterrieri) ei tykkää lentää.
Kaikista paikoista tulimme myös suunniteltua aiemmin pois, alkoi kyllästyttää toppatakki päällä
nökötys. Täällä Ruoholahdessa, omassa kodissa
aika kuluu paremmin sisätiloissakin.
Kävin kiittämässä alueemme puutarhatyöntekijöitä. Ovat kiitoksen ansainneet. Lisää aiheesta sivulla kolme. Mietin kauan kansikuvaa tähän
lehteen. Olen elokuun lehteen ainakin kolme kertaa ottanut kansikuvaksi kanavan kukkalaatikot.
Yksi jo sanoi, että voisi olla muutakin joskus, eikä aina tarvitse olla kukkia. No, talvella kuulin,
että kaivataan kukkakuvia. Se nyt vaan on niin,
että sitä kuvataan, mitä on tarjolla. Ja kanavan
seutu yksinkertaisesti on minun mielestäni kaunein kohta täällä meillä.
Joku saattaa muistaa, että olen usein vedonnut jokaiseen, jonka lähipiiriin kuuluu yksinäinen vanhus, että tämä otettaisiin mukaan arkeen.
Yksinäisyys ja turvattomuus ovat kotona asuvan
ikäihmisen suurimpia vitsauksia. Asiaan liittyen kerron sivulla 10 uutuudesta, joka lisää heidän
turvallisuuttaan. Seuraavassa lehdessä aion jatkaa aiheesta kertomalla keinoista, joilla HelsinkiMissio pyrkii auttamaan yksinäisyydestä kärsiviä.
Pyydän taas, että jokainen muistaisi mahdollisimman usein korkeaan ikään ehtineen läheisensä. He
ovat työnsä jo tehneet, mutta heillä on silti paljon annettavaa. Minulla on tietysti tässä tavallaan
oma lehmä ojassa. Täytin 60 ja vaikka miten tarkkaan tutkiskelen, en löydä ensimmäistäkään hyvää seikkaa, joka siitä olisi seurannut. Mieli on
kuin ennenkin, kroppa vaan antaa periksi.
Kävin myös tapaamassa Salmisaaren voimalaitoksen päällikköä Jyrki Itkosta ja Anton Laaria. He kertoivat, mitä kaikkea voimalaitoksella joudutaan tekemään, jotta kaupunginvaltuuston
ympäristöohjeet saadaan toteutettua. Vai saadaanko koskaan, se jää nähtäväksi. Otin kuvia uudesta pellettirakennuksesta, ja voimalaan rakennet-

tavasta uudesta katalysaattorista. Maallikon on
vaikea ymmärtää, miten kaikki uusi aina saadaan
siellä mahtumaan vanhojen rakennusten lomaan
tai päälle. Kovin ahtaassa pojat pikkuisella tontillaan toimivat. Lupaavat yrittävänsä tehdä sen,
minkä omistaja pyytää niin hyvin kuin mahdollista.
Olen ihan ymmälläni ympärillä vellovasta
maahanmuuttajaväittelystä. Ihan oikeasti olisi aika täsmentää terminologiaa. Tunnen monta maahanmuuttajaa, tiedän vielä useampia. Nokian uusi
pääjohtaja on maahanmuuttaja, samoin valtionvarainministerimme vaimo. Neil Hardwick on ollut
maahanmuuttaja jo kauan. En mitenkään voi ymmärtää, miten maahanmuuttajia voisi pelätä. Toisaalta puhutaan monikulttuurisuudesta. Rakastan
thairuokaa, Etelä-Amerikan viinit ovat suosikkejani, katselen amerikkalaisia elokuvia, kuuntelen
italialaista oopperaa, minussa virtaa hitunen ruotsalaista verta ja kuuntelen mielelläni englantilaisia uutisia. Olen mielestäni monikulttuurinen ja
kaikkea tätä saan Suomesta. Jos halutaan yhdistää
nuo sanat uuteen kansainvaellukseen, jossa sadat
tuhannet melovat Välimeren poikki merkkivaatteissaan, niin en ymmärrä yhteyttä.
Suomalaisilla on velvollisuus auttaa pakolaisia. 50-, 60- ja vielä 70-luvullakin Suomesta lähti kurjia oloja pakoon yli 300 000 siirtolaista. He
muuttivat etupäässä Ruotsiin. Mutta – kun kotitöllin ikkunoihin oli lyöty laudat ja seuraavana
aamuna punainen laiva rantautui Kapellskäriin,
ei kulunut montakaan päivää, kun sekä Toivo että Tyyne seisoivat Maraboun suklaatehtaan pakkaamossa, Volvon kokoomahihnalla tai jossakin
Boråsin kutomossa tehden täysipäiväistä työtä ja
laadukkaasti kaiken lisäksi. Silloin sellaiselle siirtolaisuudelle oli tarvetta. Kysyntä kohtasi tarjonnan. Toisin on nyt.
Kotimaan politiikan leikkaustarpeista en sano
mitään. Sanot niin tai näin, menee se aina väärinpäin. Kaikki myöntävät, että nykymeno ei voi jatkua. On leikattava, kunhan ei minulta.
Tässä voi nyt toivottaa syksyn saapuneeksi.
Tätä kirjoittaessa on elokuun toiseksi viimeinen
sunnuntai. Hyvien säiden on ennustettu jatkuvan
pitkälle ensi viikkoon. Toivotaan, että pidempäänkin. Kullataan alkukesän muistoja vielä vähän lisää.
Hyvää syksyä, pitäkää toisenne hyvällä mielellä

Peter Stormbom

Seuraava Ruoholahden Sanomat (9/2015) ilmestyy 26.9.2015.
Varaa ilmoitustilasi ajoissa. Lehteen tarkoitettu aineisto
tulee olla toimituksessa viimeistään 16.9.

RUOHOLAHDEN

SANOMAT

Patrick Lindström

Jätkäsaaren kirjaston ja
aluerakentamisinfon
palvelut saman katon alle

K

aupungin uusimman kirjaston,
eli Jätkäsaaren kirjaston, suunnittelutyö on täydessä vauhdissa.
Meneillään on myös Jätkäsaaren
infokeskuksen näyttelyn uusiminen. Kirjasto ja uusittu infokeskus avaavat ovensa saman katon alla Huutokonttorissa syyskuussa.
Murrettuja värejä, mukavia materiaaleja ja
viihtyisää tilaa – kaikkea tätä on tulossa Jätkäsaaren kirjastoon kirjojen, lehtien, asiakastietokoneiden ja muun tarjonnan lisäksi. Huutokonttorilla
toimii myös jatkossa Jätkäsaari-info, jonka aluerakentamisnäyttelyä uusitaan kesän aikana.
Infokeskuksesta alueen nykyiset ja tulevat
asukkaat sekä rakentamisen eri yhteistyökumppanit saavat ajankohtaista tietoa alueen suunnitelmista ja aikatauluista. Tilassa voi tutustua
Jätkäsaaren karttoihin, pienoismalleihin, rakennushankkeisiin ja kaavoitukseen sekä alueen historiaan. Kirjaston ja infokeskuksen palvelut täydentävät
toisiaan ja mahdollistavat Huutokonttorin aiempaa
pidemmät aukiolot.
Kirjastoa on suunniteltu yhteistyössä asukkaiden, alueen päiväkotien, koulujen ja Helsingin
kaupunginkanslian Jätkäsaari-infon kanssa.
”Yksi esimerkki toteutettavasta asiakkaan ideasta on lukukolo, eli pienen mökin tapainen ka-

luste, jonka sisällä voi istuskella ja lueskella rauhassa, kertoo suunnittelija Ville Mensio Helsingin
kaupunginkirjastosta.
Myös lastenalueen väritys on lähtöisin ideoinnissa mukana olleiden lasten kynästä. Osa kirjoista, lehdistä ja muusta materiaalista tulee uuteen
kirjastoon Ruoholahden lastenkirjastosta, joka on
suljettu. Uusinta uutta ovat syksyn kirjauutuudet
ja pokkarit.

Tila taipuu moneen
Kirjastossa on mahdollisuuksia moneen: lehtien
lukemiseen on omat pöytänsä, oleskeluun mukavat rahinsa ja oleilua varten säkkituolinsa. Tietokoneita on sekä lapsille että aikuisille, ja tarvittaessa voi dokumentteja sekä tulostaa että skannata.
Huutokonttorilla järjestetään myös esimerkiksi
asukastilaisuuksia, luentoja, kansainvälisiä vierailuita sekä harjannostajaisia.

Jätkäsaaren kirjasto Facebookissa
Jätkäsaaren uusitun infokeskuksen ja kirjaston
avajaisia vietetään la 19.9.2015 Huutokonttorilla,
Tyynenmerenkatu 1. Tarkempi aikataulu tiedotetaan uuttahelsinkiä.fi -sivustolla sekä Jätkäsaaren
Facebook-sivuilla (facebook.com/jatkasaari). Tervetuloa!
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Kiitos kauneudesta!

Lastenpuiston ruusutarha on upea.

peter stormbom

Ruoholahden puistotaiteilijat, Virpi Lehto-Mertens (vas), Mervi Ojanen, Neea Salminen ja
esimies, vastaava aluepuutarhuri Sampo Sainio. Katja Wallin ja Petra Koponen olivat kuvauspäivänä vapaalla. Taustalla sillan komeat kukkalaatikot.

T

vähentäneet suuresti tihutöitä ja ilkivaltaa istutuksia kohtaan. Koko joukko kuitenkin vahvistaa, että Ruoholahti kokonaisuudessaan on rauhallinen
ja siisti kaupunginosa, joten häiriökäyttäytyminen
ei täällä koskaan ole ollut suuri ongelma. Sampon
mukaan suotuisten olosuhteiden johdosta Ruoholahden suuri ylpeydenaihe, kanavan siltojen kukkalaatikot ovat tänä vuonna olleet paremmassa
kunnossa kuin koskaan aikaisemmin.

Kanavan siltojen kukat ovat koko Ruoholahden ylpeys.

harri lauronen

Negatiivista palautetta tuli hyvin vähän
Jatkuvana aiheena puutarhataiteilijoiden kanssa
keskustellessa ovat aina koirat ja niiden ajattelemattomat omistajat. Vaikka parannusta on tapahtunut, ovat kukkatytöt vieläkin pahoillaan siitä,
että kakkaa sattuu käsiin heidän työskennellessään kukkamailla. Lehti ei vaan enää tiedä, miten
tuohon asiaan saisi parannusta. Kaikki on tehty,
mutta osa meistä ei siltikään välitä yhteisestä viihtymisestä. Tiedon puutetta se ei ole. Olkoon tyhmyyttä tai laiskuutta. Se on kai vaan sitten hyväksyttävä.

20 VUOTTA HUIPPUTARJOUKSIA
SUOMESSA

SUOMESSA

SÄÄSTÄ
JOPA 70%

PLUS
MUKAVUUS
JA LAATU

Suuri kiitos puisto-osaston
ansiokkaille ammattilaisille

Säästä

loistavasta työstä tänäkin kesänä!

70%
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änä vuonna, kuten niin monena aikaisempanakin vuonna olemme
saaneet nauttia kesän kukkaloistosta Ruoholahdessa ja nyt myös Jätkäsaaressa. Lehti lähti tapaamaan
kaupungin rakennusviraston alaisen puisto-osaston Ruoholahden toimipisteen vihertaiteilijoita. Päällimmäisenä tarkoituksena oli
kiittää hienosti hoidetuista istutuksista koko Ruoholahden ja Jätkäsaaren puolesta. Samalla oli hyvä kuulostella palautetta siitä, miten hyvin me
osaamme olla avuksi kauneuden säilyttämisessä.
Vastaava piiripuutarhuri Sampo Sainio vastaa toiminnasta Ruoholahdessa. Hän kertoo lehden suureksi iloksi, että kanavan ympäristö on
edelleen luokiteltu A-luokan hoitotasolle. Tämä
tarkoittaa korkeinta mahdollista hoitoa, samaa jota esimerkiksi toteutetaan Esplanadin puistossa.
Ruoholahti ja varsinkin sen kanavanseutu ovat
Helsingin kaupungille käyntikortti, jota mielellään esitellään vierailijoille.
Sampo kertoi, että vaikka kesä ei lomailijan
kannalta ehkä ole ollut paras mahdollinen, on se
kukkaistutusten kannalta ollut mainio. Sateinen
ja viileähkö sää suosii kukkien menestystä. Kukkatytöt, joiksi lehti rohkeasti kutsuu alueen puutarhatyöntekijöitä, vahvistavat, että kasvien kastelua on tänä vuonna tehty huomattavasti muita
vuosia vähemmän. Muutenkin huonot ilmat ovat

9.FRESH KUITUTÄYTTEINEN TYYNY
Täytteenä 80% Wellcare Protect-pallokuitua/20%
Airella-silikonoitua pallokuitua, yhteensä 500 g.
100% puuvillapäällinen. Pesu 60°C. 50x60 cm 29,99

Jätkäsaaren myllerrystäkin koristavat kukat Tyynenmerenkadulla, Länsiterminaalilla ja Huutokonttorilla.
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Katso kaikki tarjoukset jysk.fi. Tarjoukset voimassa 5.9.2015 saakka.
JYSK RUOHOLAHTI, LANTERNA, ITÄKESKUS, TAPIOLA, MARTINSILTA,
LOMMILA, VANTAA TAMMISTO, VARISTO JA PORTTIPUISTO
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

S

Lämmin loppukesän
tervehdys nuorisotalolta!

aapuihan se kesän lämpö vihdoin ja
viimein lomien päätteeksi ja koulujen
lukukauden alkajaisiksi. Samalla alkoi
myös nuorisotalon toiminta 24. elokuuta. Toivotamme kaikki nuorisotalo ikäiset lapset ja nuoret erilaisten toimintojemme pariin. Samalla on kiva kuulla kesän kuulumiset ja
myös toiveet syksyn toiminnasta. Maanantaiset
talokokoukset jatkuvat varhais- sekä iltanuorille – näin pääset vaikuttamaan talon toimintaan ja
ohjelmaan.

Varhaisnuorten kerhot
toimivat seuraavasti
Maanantaisin kokkikerho kello 14.30-16.30; pidämme 3 eri kerhoa syksyn aikana.
kokkis 31.8. – 28.9.
kokkis 5.10. – 2.11.
kokkis 9.11.-7.12
Kokkis maksaa 5 krt/10 e ja se maksetaan ensimmäisellä kerhokertana nuorisotalolle
Tiistaisin 8.9. jatkaa suosittu savikerho, ohjaajana toimii keraamikko Arja Karjalainen ja kerhoaika on 15-16.30
Keskiviikkoisin kisaillaan kello 15.30 alkaen –
kisakeskiviikot starttaa 2.9. alkaen
Hurja Ruuthin iloiseen sirkusmaailmaan pääset
tutustumaan torstaisin 3.9. kello 14.30 lähtien
Kerhoilmoittautumiset joko nuorisotalolla ohjaajille tai ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi

Iltanuorille toimintaa
Maanantaisin 31.8. alkaen bilisliiga – pelit pelataan kello 18.30 lähtien
Keskiviikkoisin 9.9. alkaen liikuntakerhot Ruoholahden ala-asteen liikkasalissa (Santakatu 6)
kello 19-20. Tyttöjen vuoro on parittomilla viikoilla kun taas pojat pääsevät toimintaan parillisilla viikoilla
Perjantaisin 4.9. alkaen alakerran valloittaa konsolipelien maailma
Kerhoilmoittautumiset joko nuorisotalolla ohjaajille tai ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
Huom! Osallistu ja koe jotain uutta ja jännittä-

vää – Hurja Ruuth järjestää iltanuorille tulisirkus
tapahtuman syyslomaviikolla ma, ke ja pe kello
18-20. Syyslomaa vietetään 12.-16.10.

Syyskuussa nutalla tapahtuu
Lauantai 12.9. on nutan oma soppalauantai – jäsenkortin omaaville (jäsenkortti täytyy olla mukana) tarjoamme keittoa ja näkkäriä kello 18-20.
Huom! uudet aukioloajat auki kello 15-21.45.
Nuta auki 6-luokkalaisille 15-20 ja iltanuorille kello 15-21.24.
Lauantaina 28.9. vietämme eteläisen nuorisotyöyksikön syyskauden avajaisia ”olympialaisten” merkeissä – aikataulu päivän aukioloajasta ja toiminnasta tarkentuu myöhemmin – seuraa
sitä sekä muuta toimintamme ruoholahden.
munstadi.fi – sivuilta.

Nutan aukioloajat
• varhikset 3-6 lk (9-12v.) ma - pe kello 14-16.30
varhaisnuorisotoimintaa toteutetaan ti ja pe yhteistyössä SDPL:n kanssa. Lisäksi joka toinen
lauantai (parittomat) 6-luokkalaisille kello 15-20
• iltanuoret 13-18v. ma,ke ja to kello 17.30-21
pe 17.30-22.45
joka toinen lauantai (parittomat) kello 15-21:45
Muistathan että nuorisotalolla käymiseen tarvitset uuden, vuoden 2015/2016 jäsenkortin; joka
on ilmainen. Lisätietoja kortin saamiseksi saat ohjaajilta.
Lisäksi lisää erilaista ja mukavaa toimintaa
löydät myös harrastushaku.fi -sivuilta.
Ohjaajina nuorisotalolla syksyllä toimivat
Hanna Merilä, Tuomas Saari, Marika Timonen ja Terttu (Tepa) Ylönen.
Yhteystiedot: osoite Messitytönkatu 4, 00180
Helsinki p. 09 3107 1708 etunimi.sukunimi@
hel.fi tai ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
Nutalla nähdään; tervetuloa myös lasten ja
nuorten huoltajat tutustumaan taloomme ja toimintaamme.
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Tervehdys Ruoholahden leikkipuistosta!

uoholahden leikkipuisto oli avoinna
koko kesän ja kesäruokaa oli tarjolla koulujen alkuun asti. Puiston piha täyttyi kesällä klo 12 ruokapiiriin
kokoontuneista lapsista ja aikuisista. Myös aamupäivä- ja iltapäivätuokioissa oli
mukavasti perheitä ja koululaisia. Säät kesällä olivat vaihtelevat, mutta nyt onneksi elokuussa saapui lämpöaalto hellimään meitä. Nyt onkin vielä
nautittu vesihiekkaleikeistä ja pienten vesialtaista,
koska on niin lämmintä.
Kun koulut ovat alkaneet, olemme saaneet
paljon uusia koululaisia vanhojen lisäksi. Myös
uusien aamupäiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja uudet leikkitoiminnan kerholaiset aloittavat
syyskuun alussa.

Leikkipuiston syyskauden ohjelma:
Maanantaisin klo 10.00-11.30 leikkipuistossa on
vauvamaanantai. Tarjolla on syksyn aikana vauvahierontaa, laulutuokioita, värileikkejä sekä vauvasirkustelua, jota pitää Tanssiteatteri Hurjaruuth.
Samoin vierailemaan on tulossa Lastentalon päiväkodin johtaja Seppo Rantanen, opastus kantoliina ja kantorepusta sekä Uudenmaan Martoista Hanna Pikkarainen. Vauvasirkusteluun,
vauvahierontaan ja värileikkiin on ennakkoilmoittautuminen. Vauva-aamujen ennakkoilmoittautumistuokiot pidetään joko päiväkodin salissa
tai askarteluhuoneessa. Leikkipuiston leikkihuone jää perheiden vapaaseen käyttöön. Tarkemmat
päivät ja asiantuntijoiden vierailut tulevat leikkipuiston ilmoitustaululle sekä leikkipuiston omille
Internet-sivuille elokuun loppuun mennessä.
Joka kuukauden 3. tiistai (15.9., 20.10. ja 17.11.)
klo 17.00-18.30 kokoontuu puistossa Imetystukiryhmä, jota järjestää Imetyksen tuki Ry. Imetystukiryhmään voi tulla juttelemaan imetyksestä imetystukiäitien ja muiden samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Samoin voi tulla hakemaan apua
imetyksen pulmiin tai ihan vain kahvittelemaan
mukavassa seurassa.

Imetystukiryhmä on kaikille avoin ja maksuton kohtaamispaikka. Ennakkoilmoittautumista ei
tarvita.
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin on Menninkäisten kerho (leikkitoiminnankerho) klo 9.00
-11.30.
Tiistaista perjantaihin leikkipuistossa on myös
Kultahippujen kerho (leikkitoiminnankerho) klo
9.00- 11.30. Kultahippujen kerhossa kaikki toiminta tapahtuu ulkona, vuoden jokaisena päivänä.
Nämä kerhot ovat tarkoitettu 2 -5- vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa.
Kerhoihin haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhot ovat maksuttomia vuoden loppuun asti. Lisätietoja kerhoista voi hakea leikkipuiston omilta
Internet-sivuilta.
Keskiviikkoisin klo 17.00- 19.00 toimii puistossa Isä-lapsikerho, jota pitää MLL Ruoholahden ja
Jätkäsaaren paikallisyhdistys. Isä-lapsi -kerhossa pääpaino on vapaamuotoisessa toiminnassa ja
keskustelussa. Isät ja ohjaajat yhdessä ideoivat ja
toteuttavat toimintaa. Toiminta on maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Perjantaisin leikkipuistossa on klo 10.00-11.30
perheperjantai. Tällöin käytössä on grilli omien
eväiden grillaukseen sekä on kaikille avoin laulu/
askartelutuokio ulkona sään salliessa.
Puiston sisätiloissa järjestetään myös Ilo liikkua -tuokioita klo 11.15-11.45. Ilo liikkua on liikuntatuokio 1- 6 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sen tarkoituksena on myös tuottaa
yhteistä iloa liikunnan keinoin. Tuokioiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Leikkipuiston sisä- ja ulkotilat leikkivälineineen ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Leikkipuiston sisätiloihin olette tervetulleita leikkimään
yhdessä lapsenne kanssa ja tapaamaan muita vanhempia ja ystäviä. Puistosta löytyy myös mikroaaltouuni ruoan lämmitystä varten, voitte keittää
kahvia ja teetä sekä vauvoille vaipanvaihtopaikka.

Tepa

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Maanantaina 24.8. leikkipuisto on avoinna klo 11.30-16.30 ohjaajien kehittämisaamupäivän
vuoksi.
• Maanantaisin 31.8.-28.9. vauvasirkustelua klo 10.30-11.30 (5 kertaa). Järjestäjänä
Tanssiteatteri Hurjaruuth. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia. RYHMÄ TÄYNNÄ.
• Tiistaina 1.9. alkavat leikkitoiminnankerhot
• Keskiviikkona 2.9. isä-lapsikerho alkaa.
• Perjantaina 4.9. sadonkorjuuaskartelua klo 10.30-11.15.
• Maanantaina 7.9. klo 10.00-10.45 puistossa vierailemassa Lastentalon päiväkodin johtaja
Seppo Rantanen kertomassa päivähoidosta.
• Keskiviikkona 9.9. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 11.9. Keittiökaveri- esittely klo 10.00-11.30. Samoin puistossa Tuo ja Vaihda
-päivä klo 10.30-11.15.
• Maanantaina 14.9. vauvalaulut klo 11.00.
• Tiistaina 15.9. Imetystukiryhmän tapaaminen klo 17.00-18.30.
• Keskiviikkona 16.9. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00
• Perjantaina 18.9. Temppurata klo 10.30-11.00
• Maanantaina 21.9. vauvalaulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 23.9. isä-lapsikerho klo 17.00-19.00
• Perjantaina 25.9. syysaskartelua klo 10.30-11.15.
Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,
Puiston ohjaajat

Nuorisotalon jalkapalloilijat saivat uuden pukeutumistilan.
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Ruoholahden
kappelin kuulumisia

Tervehdys Ruoholahden kappelilta
pidetään kaikkialla maailmassa kristillisissä kirkkokunnissa ja yhteisöissä. Niitä pidetään myös
vankiloissa, armeijassa, kouluissa, yliopistoissa työpaikoilla. Suomessakin järjestetään yli 600
kurssia vuodessa eri puolilla maata. Kurssi on ilmainen, mutta kurssikirjasta ja kevyestä ruokai-

lusta peritään pienimuotoinen maksu. Alfa-kurssi
kirjain kirjaimelta tarkoittaa: A = avoin jokaiselle kristinuskon ja elämän peruskysymyksistä vieraantuneelle, L = luentoja ja hauskaa yhdessäoloa,
F = fanaattisuus ei kuulu Alfaan, mutta kaikesta
voi keskustella ja kaikkea voi kyseenalaistaa, A=
Pentti Poutiainen

K

esä on ohi. Monille se oli pettymys ainakin alkukesästä, jolloin ei aurinkoa paljon näkynyt,
mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Elokuussa helteet helli
vät
jo suomalaisiakin.
Ruoholahden kappelilla on keskikesällä ollut melko hiljaista, vain kesäillan kerho kokosi väkeä keskiviikkoisin, mutta elokuun puolella
lasten päiväkerhot aloittivat taas toimintansa. Ja
kun syksy virallisesti alkaa, on tarjolla taas monenlaista toimintaa. Kappelikahvila avaa ovensa syyskuun 1. päivänä klo 14, jolloin muistellaan mennyttä kesää ja lauletaan kesäisiä lauluja
Seppo S. Kososen kitaran säestyksellä. Varsinainen messutoiminta alkaa 6.9. klo 12 ja jatkuu siitä
joka sunnuntai samaan aikaan. Viikkoa aiemmin
on tuomiokirkkoseurakunnan syyskauden toiminta polkaistu käyntiin Elomessussa Vanhan kirkon
puistossa, jossa myös Vanhankirkon tuore kappalainen Maija Kuoppala siunataan virkaansa.
Ruoholahden kappelissa on myös työntekijöissä vaihtuvuutta. Jonkin aikaa diakonian virkaa
hoitanut Minna Valkiainen sai vakinaisen viran
Töölöstä ja hänen työtään tulee jatkamaan Pinja
Niemi, jonka tavoittaa puhelinnumerosta 09 2340
6202. Suntion tehtävää hoitanut Leena Kilpi lähti
vielä ”vanhoilla päivillä” opiskelemaan, ja hänen
työtään jatkaa vs. suntiona Irene Klaver. Vakinainen suntiomme Anne Hautamäki on edelleen
sairauslomalla.
Syyskuun 7. päivä alkaa Ruoholahden kappelilla Alfa-kurssi teemalla Elämä on tutkimisen arvoista. Alfa on aikanaan Englannissa anglikaanikirkossa kehitetty kurssi kristinuskosta vieraantuneille
tai siitä kiinnostuneille. Tällä hetkellä Alfa-kursseja

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

ateriayhteys, jolla jokainen kokoontuminen aloitetaan. Illat alkavat klo 18.30 ja päättyvät klo 20.30.
Kurssin loppupuolella on myös yhden päivän
kestävä leirijakso. Alfa-kurssille on jokainen tervetullut yksin tai ystävän kanssa. Se on helppo
tapa tutustua kristinuskoon, saada uusia ystäviä
ja pohtia elämän perusasioita hyvässä seurassa.
Tuomiokirkkoseurakunta yhdessä Verkostoseurakunnan kanssa järjestää kurssin Ruoholahden
kappelilla. Siihen voi ilmoittautua etukäteen Ruoholahden papille: Seppo S. Kosonen 050 339
6204, seppo.kosonen@evl.fi.
Jätkäsaaren alue kasvaa kovaa vauhtia, ja siksi on toivottavaa, että Ruoholahden kappelin kutsu tavoittaisi kaikki alueen uudetkin asukkaat. Tänä syksynä sitä varten järjestetään kappelilla taas
Petri Laaksosen konsertti 20. syyskuuta klo 18.
Pari vuotta sitten vastaava konsertti veti kappelin
täyteen väkeä. Näin toivotaan nytkin. Petri on kesällä tehnyt uutta levyä, jonka sisällöstä saamme
maistiaisia syyskuun konsertissa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 ja varsinainen konsertti klo 18. Tervetuloa niin ruoholahtelaiset kuin jätkäsaarelaisetkin! Tehdään yhdessä syyskaudesta sisältörikas ja
hyvä ajanjakso!
Lue lisää Petrin konsertista ja ajatuksista sivulta 13.

Petri Laaksonen esiintyy Ruoholahden kappelilla syyskuussa.

Seppo S. Kosonen

Kesän kilot pois! - Kevyet herkut

Tarjoukset

K-market Jätkäsaaresta!

Syyskuun SUPERTARJOUS! Perjantaisin:

2
RAHKAT
170 g

4

2
kp

Skyr Maustetut

Grillattu
kokonainen

00
2 kpl
(5,88/kg)

Etu K-Plussa-kortilla

2

19

prk
(5,48/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 2,49 /prk (6,23/kg)

2

2

prk
-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

3

prk
Etu K-Plussa-kortilla

400 g

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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Dole Tropical Gold

2 prk
(11,25/kg)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,59 /prk (12,95/kg)

3

3

-23 %

270-300 g

Etu K-Plussa-kortilla

3 prk
(3,67/kg)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,09 /prk (4,80/kg)

-16-25 %
Etu K-Plussa-kortilla

4

Vital

MEHUJUOMAT

49

pkt
(11,63-12,93/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 4,19-4,69 /pkt (15,52-15,63/kg)

2

50

227/139 g, mehussa

prk

JUUSTOVIIPALEET

00

3 prk
(1,67/kg)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 0,89 /prk (2,23/kg)

4

50

200 g

kg

ANANASVIIPALE
tai -PALA

Valio

AB-JOGURTIT

-24 %

kpl

SALAATTIJUUSTOKUUTIOT

400 g, myös UUTUUS laktoositon

-12 %

9

95

Arla Apetina

RAEJUUSTO

el

KIRJOLOHIFILEE

KUUKAUDEN PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 3.-30.9.2015:
Arla

inita
lei toisin ma

Suomalainen tuore

raakapaino n. 1,2 kg

l

15

31.8.-30.9.20

Lauantaisin:

99

BROILER

voimassa

3
tl
k

-14 %
Etu K-Plussa-kortilla

1l

50

3 tlk
(1,50/l)
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,75 /tlk (1,75/l)

Onnipelle vierailee
pomppulinnan kera
la 5.9.2015 klo 11-17
lapsille ilmainen
pomppulinna
ja hattaraa!

K-MARKET JÄTKÄSAARI
Välimerenkatu 5, 00150 Helsinki
puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com
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Lauttasaaren
vesitornin purku

Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä
laajenee Lauttasaaren alueelle

K

Tunnusten myynti on alkanut

anta-Helsingissä on pitkään ollut käytössä asukaspysäköintijärjestelmä. Kaupunki on jaettu pysäköintialueisiin, jotka on nimetty
kirjaimin. Kullakin alueella todistettavasti asuva autoilija saa lunastaa rakennusvirastosta pysäköintiluvan, joka mahdollistaa pysäköinnin alueen katujen varsilla.
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa aluepysäköintiä ei ole, sillä Ruoholahdessa pysäköintipaikkoja hallitsee Ruoholahden Pysäköinti Oy. Uudessa
Jätkäsaaressa taas pysäköinti on järjestetty maan
alaisiin tiloihin. Erona Ruoholahden järjestelmän
ja asukaspysäköinnin välillä on, että asukaspysäköinnissä autoilijoilla ei ole omia nimettyjä paikkoja, vaan vapaata parkkipaikkaa on etsittävä katujen varsilta. Ruoholahdessa sopimuksen tehnyt
autoilija saa oman parkkiruutunsa.
Nyt asukaspysäköintijärjestelmä laajenee
myös Lauttasaareen.
Liikennemerkkien asentaminen kestää usean
kuukauden. Merkit ovat aluksi huputettuina. Tällöin pysäköinti jatkuu vielä ennallaan. Tavoite on,
että huput poistetaan ja pysäköinti muuttuu koko
kaupunginosa kerrallaan 1. lokakuuta.
Tunnusten lunastaminen on ollut mahdollista
tiistaista 25. elokuuta alkaen.
Asukaspysäköintitunnuksen hinta on 9 euroa/
kk (1.10.-31.12.) ja 10 euroa/kk vuonna 2016, mikä on puolet vanhojen asukaspysäköintialueiden
hinnasta. Yrityspysäköintitunnus maksaa 30,83 e/
kk.
Asiasta on päättänyt kaupunkisuunnittelulautakunta 14. huhtikuuta.

Lauttasaaren asukaspysäköintimerkit

Ilman tunnusta pysäköiminen Lauttasaaressa jatkossa

L

auttasaaren käytöstä poistetun vesitornin purkamisesta päätettiin
joulukuussa 2013. Vesitornin purkuaikataulu on ollut avoin tornin
suojelua ja purkamista koskevien valitusprosessien vuoksi. Ympäristöministeriö päätti 12. elokuuta hylätä valituksen, jonka mukaan vesitorni pitäisi suojella
rakennusperintölailla. Alkukesästä korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin hallinto-oikeuden
päätöksestä tehdyn valituksen, jossa purkamislupaa oli vaadittu kumottavaksi. Näin ollen vesitornin purkamiselle ei ole estettä.
Purkamistöiden valmistelu alkaa työmaateiden rakentamisella aikaisintaan elokuun lopulla. Vesitornin varsinaiset purkutyöt alkavat viimeistään lokakuussa, ja purkamisen arvioidaan
kestävän joulukuun alkuun. Työmaatie ja purkualue maisemoidaan ja viimeistellään loppukeväällä 2016.
Purkutöiden ajankohdasta voidaan päättää
purkamisluvan voimassaoloaikana. Kaupungin tavoitteena on ajoittaa vesitornin purkaminen tulevalle syksylle, koska purku-urakoitsijan kanssa on
sovittu haitta-ainespurkamisella jo viime vuonna aloitetun purkamisurakan jatkamisesta viimeistään syyskuussa.
Voimassa olevassa asemakaavassa vesitornin
ympäristö on kaavoitettu puistoalueeksi, ja kaupungin suunnitelmien mukaan alue säilyy virkistyskäytössä myös vesitornin purkamisen jälkeen.

Purku-urakan eteneminen
• 12.8.2015 Ympäristöministeriö päätti hylätä vesitornin suojelua koskevan valituksen.
• 27.5.2015 Korkein hallinto-oikeus päätti hylätä
purkulupaa koskevan valituksen.
• 10.11.2014 Vesitornin sisäpurkutyöt saatiin valmiiksi.
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• 18.8.2014 Haitta-aineiden ja vesitornin laitteiden purku tornin sisällä aloitetaan.
• 5.2.2014 Vesitornin purku-urakan kilpailutus alkoi.
• 17.12.2013 Rakennuslautakunta hyväksyi vesitornin purkulupahakemuksen.

Taustaa vesitornin purkamisesta
Lauttasaaren vesitorni valmistui Kotkavuoren
huipulle vuonna 1958. Yli 55-vuotias vesitorni
oli käytössä vuoteen 1996 asti. Vesitornista laadittiin kuntoarvio vuonna 2008, jolloin todettiin, että kohde vaatisi mittavan peruskorjauksen. Arvioidut korjauskustannukset olisivat olleet noin 3,7
miljoonaa euroa.

Asukas- ja yrityspysäköintipaikat merkitään liikennemerkeillä. Ilman tunnusta katujen varsilla
voi pysäköidä pysäköintikiekkoa käyttäen enintään neljä tuntia arkisin kello 8–20. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin pysäköintiä ei ole rajoitettu. Lisäksi liikkeiden edustoilla olevat paikat
säilyvät valtaosin ennallaan, eli niillä on mahdollista pysäköidä lyhytaikaisesti ilman tunnusta.

Näin lunastat tunnuksen:
Tule käymään rakennusviraston asiakaspalvelussa
(Pohjoinen Makasiinikatu 9) syksyn aikana, aikaisintaan 25.8.2015. Tunnuksen saadakseen on siis
tultava paikalle. Ota mukaan ajokortti ja rekisteriote. Valmistaudu maksamaan tunnus heti.
Lisätiedot:
www.hel.fi/pysakointi
asiakaspalvelupäällikkö Tarja Posti,
p. 09 310 38433

Vesitornille yritettiin etsiä sopivaa uusiokäyttöä, mutta suurten korjauskustannusten vuoksi toteutuskelpoista ratkaisua kohteen säilyttämiseksi
ei löydetty. Yhtenä vaihtoehtona selvitettiin myös
tornin säilyttämistä maamerkkinä, mutta tarvittavia hoitovaroja tähän ei ollut.
Lauttasaaren vesitornin purkamislupahakemus jätettiin rakennusvalvontavirastolle elokuussa 2010. Rakennuslautakunta esitti kuitenkin vesitornin suojelemista ja sen käyttötarkoituksen
muuttamista. Kaupunginhallitus linjasi, että uutta
käyttötarkoitusta vesitornille tulisi vielä etsiä. Vesitorni ilmoitettiin myytäväksi, mutta kohteelle ei
löytynyt uutta omistajaa, jolla olisi ollut realistiset
mahdollisuudet kunnostaa torni ja toteuttaa käyttötarkoituksenmuutos. Lupa vesitornin purkamiselle myönnettiin joulukuussa 2013.
Rakennuksesta laadittiin perusteellinen rakennushistoriaselvitys ja kattava valokuvadokumentointi, joka käsittää myös vesitornin sisätilat sekä
rakenteet.
Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto
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HAVE IT YOUR WAY

Tiesitkö, että meillä voit tuunata tuotteita makusi mukaan. Voit esimerkiksi lisätä
pihvejä haluamasi määrän tai voit vaihtaa Steakhouse-hampurilaiseen haluamasi
kanapihvin ja ottaa Whopperin sämpylän tilalle vaikka salaatin.

Nro 8/2015

RUOHOLAHDEN SANOMAT

7

Aukeaman teksti: Thomas Micklin
Valokuvat: Patrik Lindström
Kaaviokuva: Helsingin kaupunki

Jätkäsaaren maap
turvalliseksi ra

”Tässä on raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia, metalleja ja PAH-yhdisteitä”,
huikkaa ympäristötekninen valvoja Sanna Hämäläinen Ramboll Finland
Oy:stä ja nostaa näytteille pienen muovipussillisen pilaantunutta maata
Jätkäsaaren välivarastointialueen näytteenottopisteessä.

M

aaerä ei jää Jätkäsaareen,
vaan se kuljetetaan mitä todennäköisimmin ennen pitkää esimerkiksi Ekokemin
jätteenkäsittely- ja loppusijoituskeskukseen Saloon.
”Riippuen siitä, mitä näytteiden epäillään sisältävän, ne menevät erilaisten jatkotutkimusten
kohteeksi. Osa voidaan analysoida jo kenttämittarilla työmaalla, osa taas lähetetään laboratorioon”,
Sanna Hämäläinen selvittää Jätkäsaaren pilaantuneiden maiden tutkimuskäytäntöjä.
Sitten kun pitoisuudet on selvitetty, pilaantuneimmat maaerät viedään pois Jätkäsaaresta loppukäsittelyyn ja -sijoitukseen. Jätkäsaaren omalle hyötykäyttöalueelle eli muun muassa tulevan
Hyväntoivonpuiston pohjarakenteisiin sijoitetaan
puolestaan selvästi vähemmän haitalliset massat,
jotka ympäristölupa kulloinkin sallii.
Hämäläisen tehtäviin kuuluu ottaa näytteitä ja
valvoa, että ympäristölupien määräyksiä noudatetaan. Ympäristölupa määrää myös millä tiheydellä
näytteitä kulloinkin pitää ottaa.
”Me teemme tai teetämme tutkimukset, ja tulosten selvittyä ohjaamme maamassat sitten oikeisiin paikkoihin. Urakoitsijoina on Stara ja yksityisiä aliurakoitsijoita”, hän kertoo.
Jätkäsaaren pilaantuneiden maiden kunnostushanke on monin tavoin poikkeuksellinen:
”Se on kooltaan valtava projekti, eräänlainen
jatkumo ja elävä prosessi, jossa Ramboll toimii
yhdistävänä linkkinä useiden eri tahojen välillä alueen ympäristöasioissa”, kertoo ympäristöteknisenä
konsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n maaperänsuojelusta vastaava toimialapäällikkö Kimmo
Järvinen.
Rambollin suunnittelutyö Jätkäsaaressa alkoi
jo vuonna 2000, kun alueelle laadittiin osayleiskaavaa. Yhtiö on vuodesta 2006 ollut yhtäjaksoisesti mukana alueen ympäristösuunnittelussa. Tällä hetkellä toteutetaan useita eri toimeksiantoja
kaupungin rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle,
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle
sekä Helsingin Satamalle.
Ramboll on laatinut alikonsultin kanssa kattavan riskinarvioinnin pilaantuneiden maiden
puhdistustarpeesta ja hyödyntämisestä alueella.
Pilaantuneet maat tullaan pääosin eristämään pintakerroksesta puhtaalla maa-aineksella. Katujen ja
talojen rakentamisen alta pois kaivettavat pilaantuneet maat hyödynnetään ympäristöluvan mukaisesti alueen puiston rakentamisessa.

Monivaiheinen prosessikaavio
Ennen kuin Sanna Hämäläinen on voinut kohottaa
muovipussillisen pilaantunutta näytteenottomaata,
on kuitenkin ehtinyt tapahtua hyvin paljon muuta.
Jätkäsaaren maaperän monipolvisesta saneerausprosessista on esittää oma prosessikaavionsa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavojen on luotava edellytykset terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle. Tämän perusteella kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellinen
toimisto teettää alkajaisiksi rakennettavalla alueella,
tässä tapauksessa Jätkäsaaressa, pilaantuneisuustutkimuksia sekä alustavat kunnostussuunnitelmat alueen toteutettavuuden ja kaavan toteuttamisen kustannusten arvioimiseksi.

Ympäristöluvat
hakuun kohteen mukaan
Seuraavassa vaiheessa kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa maanomistajana pilaantuneen maaperän kunnostamiseen liittyvistä asioista viraston
hallinnassa olevilla alueilla, lähinnä rakentamiseen
kaavoitetuilla tonteilla. Tonttiosasto teettää tehtäviinsä liittyen tutkimuksia ja kunnostussuunnitelmia
sekä kunnostuttaa kohteita. Lisäksi kiinteistövirasto vastaa projektialueiden, kuten Jätkäsaaren, pilaantuneen maan kunnostussuunnittelusta ja lupien hakemisesta.
Asian vireille tulo perustuu useimmiten kiinteistöjen luovutuksiin vuokralaisille tai uusille
omistajille. Uudelle vuokralaiselle tai ostajalle välitetään tiedot maaperän puhtaudesta ja kunnostamisesta sekä sovitaan kunnostuksen toteuttamisesta.
”Talonrakennustyömailla kunnostuksen suorittaa vuokralaisen urakoitsija, eli eri tonteilla on
usein eri urakoitsija. Rakennusvirasto puolestaan
vastaa kadunrakentamisesta, ja tilaa siihen liittyvät pilaantuneiden maiden kunnostustyöt”, kertoo kiinteistöviraston ympäristöinsinööri Johanna Hytönen.

Pommeja tuskin maaperästä löytyy
Hytönen mainitsee, että Jätkäsaaren asukkailta on
tullut jopa huolestuneita yhteydenottoja siitä, voiko Jätkäsaaresta löytyä vaikkapa sodanaikaisia
pommeja.
”Mitä todennäköisimmin ei löydy, sillä sodan
aikoihin oli nykyisestä Jätkäsaaren alueesta täytetty oikeastaan vain se osa, joka nyt on asema-

Ympäristötekninen valvoja Sanna Hämäläinen on ottanut näytteen pilaantuneesta maaperästä Jätkäsaaren
menee tarkkaan analyysiin.
kaava-alue numero 1, ja se on jo lähes valmiiksi
rakennettu, joten mahdollinen pommi olisi kyllä
jo tullut vastaan. Muut osat nykyisestä Jätkäsaaresta taas olivat sodan aikana enimmäkseen merenpohjaa. Ja niihin kohtiin on nyt jo ehtinyt tulla todella paksut täyttökerrokset päälle”, Hytönen
rauhoittelee.
Katu- ja viheralueilla maaperän pilaantuneisuuden kunnostamisesta vastaa puolestaan rakennusviraston katu- ja puisto-osasto. Lisäksi se hoitaa vanhojen kaatopaikkojen kunnostuksen niiden
osalta, jotka ovat kaupungin omistamalla maalla

ja joista tulee kunnostuksen jälkeen viheralueita.
Katu- ja puisto-osasto järjestää myös toimintaedellytykset aluerakentamiskohteiden tarvitsemille välivarastointi- ja loppusijoituspaikoille ja
teettää yleisten alueiden pilaantuneen maan tutkimuksia ja kunnostussuunnitelmia.

Hyötykäyttöä viheralueilla
Jätkäsaaressa erityisasiana on tulevan Hyväntoivonpuiston alle sijoittuvat kapselit, joissa on pilaantunutta maata.

Kaupungin virastojen ja laitosten roolit pilaantuneiden maiden hankkeissa
Ympäristökeskus valvojana
Kaupunkisuunnitteluvirasto
kaavoittajana

Kiinteistövirasto

Kiinteistövirasto
omistajana
tonttialueilla
Rakennusvirasto
yleisillä alueilla
Muut virastot ja
laitokset haltijoina

Rakennusvirasto
Ympäristökeskus
lupaviranomaisena

Stara
rakennuttajana,
toteuttajana

Stara

KAAVAVAIHE
Jätkäsaaren noin 20 hehtaarin suuruisella välivarastointikentällä säilytetään ja käsitellään pilaantuneita maamassoja, mikä vähentää ratkaisevasti kuljetustarvetta alueen ulkopuolelle ja takaisin.
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Muut virastot
ja laitokset

LUPAVAIHE
Suunnittelu, käsittely

Rakennusvirasto
Stara
toteuttajana

TOTEUTUSVAIHE
Kunnostus kohteessa,
välivarastointi, hyödyntäminen

Nro 8/2015

perä puhdistetaan
akentaa ja asua
Jätkäsaaren eteläkärjen laajahkon, noin 20 heh
taarin välivarastointikentän hoitaminen on myös vielä kesken. Kentällä säilytetään ja käsitellään myös
pilaantuneita maamassoja.
”Tällä voidaan merkittävästi vähentää kuljetustarvetta, kun kaikkia maamassoja ei tarvitse
ensin viedä pois Kehä III:n ulkopuolelle, ja sitten
osa ehkä vielä tuoda takaisinkin sieltä”, Sorvali
korostaa.
Myös kaupungin rakentamispalvelu Staran
pilaantuneen maaperän kunnostusyksikkö tarjoaa
asiantuntijapalveluita maaperän kunnostukseen liit
tyvissä asioissa. Näihin palveluihin sisältyy tutkimusten ja kunnostussuunnitelmien teettämisen lisäksi myös muiden virastojen tilauksesta tehtävää
kunnostusten organisointia ja tarvittaessa projektinjohtoa sekä rakennuttamista. Lisäksi pilaantuneen maaperän kunnostusyksikkö vastaa Jätkäsaaren välivarastointi- ja loppusijoitusalueiden
toiminnan käytännön operoinnista.

Ympäristökeskus valvoo ja luvittaa

n välivarastointikentällä. Seuraavaksi pussin sisältö
”Tässä on kyse pilaantuneiden maiden hyötykäytöstä. Kapselien päälle tulee useita kerroksia
erilaista täyttöä. Puiston pohjoispäässä sijoitus on
jo tehty, ja edessäpäin on vielä puiston eteläpää”,
kertoo rakennusviraston projektinjohtaja Juha
Sorvali.

”

Kaatopaikkatäyttöä oli
varsin syvällä, noin
10–15 metrissä, eli sitä ei
mitenkään voida kaivaa
sieltä pois. Se on vieläpä
ollut yhdyskuntajätteen
kaatopaikka 1930- ja 40
-luvuilla, mikä on vähän
ongelmallisempaa.
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Helsingin kaupungin ympäristökeskus on puolestaan se elin, joka valvoo maaperän tutkimuksia ja
kunnostamista.
Ympäristöministeriö on myöntänyt Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle toimivallan päättää pilaantuneen maaperän puhdistamisen
ympäristöluvista ja ilmoituksista alueellaan.
”Ympäristökeskuksella on toki moninainen
rooli pilaantuneita maita koskevissa asioissa. Me
teemme yhteistyötä laajasti kaupungin useiden virastojen kanssa. Ensisijaisesti ympäristökeskuksessa teemme kuitenkin pilaantuneen maaperän
puhdistamisilmoituksesta päätöksen, tai oikeammin, ympäristönsuojelupäällikkömme tekee tuon
päätöksen, sillä ympäristölautakunta on delegoinut päätösvallan hänelle”, toteaa ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Erja Puntti-Hannuksela.
Jätkäsaaressa on hänen mukaansa erityishaasteena entisen satama-alueen lisäksi muun muassa
se, että alueella on ollut vanha kaatopaikka.
”Kaatopaikkatäyttöä oli lisäksi varsin syvällä,
noin 10–15 metrissä, eli sitä ei mitenkään voida
kaivaa sieltä pois. Se on vieläpä ollut yhdyskuntajätteen kaatopaikka 1930- ja 40-luvuilla, mikä
on vähän ongelmallisempaa. Dokumenteista tiedetään, että sinne on viety muun muassa paperia,
joulukuusia, vanhoja juureksia ynnä sen sellaista... Sinällään ei siis mitään tuon pahempaa, mutta
vanhoihin kaatopaikkoihin suhtaudutaan aina vakavasti”, Puntti-Hannuksela huomauttaa.
Tutkimusten perusteella mitään suurempia
haitta-ainepitoisuuksia entisen kaatopaikan kohdalla ei sinänsä ole. Mutta nuo mainitut eloperäiset materiaalit tuottavat kuitenkin metaania,
eikä sen päälle ole hyvä rakentaa. Asia on nyt ratkaistu siten, että mahdollisen kaatopaikkatäytön
päälle ei tule rakennuksia, vaan niille kohdille on
kaavoitettu Jätkäsaaren liikuntapuiston linjausta.
”Kaatopaikkakohtien päälle tulee lisäksi reilusti täyttöä ja pääasiassa liikuntapuiston kenttärakenteita. Näiden alle asennetaan salaojaputkisto,
jota myöten sinänsä pienehköt metaanipitoisuudet
ohjataan hallitusti ilmaan, joten riskiä ei enää synny. Ja kaikki pintamaat, yleensä noin metrin syvyydeltä, vaihdetaan ehdottomasti puhtaisiin”,
Puntti-Hannuksela vakuuttaa.
Hän toteaa, että muilla Jätkäsaaren alueilla on
muunlaisia haasteita:
”Kysehän on kuitenkin entisestä satama-alueesta, jossa on ollut monenlaista toimintaa, ei
pelkkää konttivarastoa, vaan myös kemikaalivarastoa, öljysäiliöitä, tavarajunaliikennettä ja niin
edelleen. Laajoja pilaantuneisuusalueita ei kuitenkaan ole, vaan pilaantuneisuuskohdat ovat varsin
pistemäisiä. Nämä kohdat selvitetään tarkkaan ja
saneerataan kulloinkin asianmukaisella tavalla ja
ympäristölupien mukaisesti ennen lopullisen rakentamisen aloittamista”, ympäristötarkastaja Erja Puntti-Hannuksela kiteyttää.

Jätkäsaaren rakentamislogistiikkaoperaattorin Siton toimisto sijaitsee Huutokonttorilla.

Sito Rakennuttajat
Oy on Jätkäsaaren
rakentamislogistiikkaoperaattori
Sito Rakennuttajat Oy on aloittanut Jätkäsaaren uutena rakentamislogistiikkaoperaattorina. Rakentamislogistiikan tavoitteena on vähentää rakentamisen aiheuttamia haittoja kuten pölyä, melua, liikennehäiriöitä
ja yleistä epäjärjestystä. Alueen asukkaat voivat ilmoittaa operaattorille mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista.

S

ito haluaa kehittää logistiikkaoperaattorin palvelua voimakkaasti eteenpäin.
”Olemme ottamassa käyttöön muun
muassa monenlaisia uusia sähköisiä
työkaluja, ja niiden kautta saamme esitytetyksi asioita esimerkiksi suoraan karttapohjille”, kertoo Siton projektipäällikkö Jouni Maidell.
Jätkäsaaren lisäksi Sito saa hoitaakseen myös
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan rakentumassa olevien uusien asuinalueiden vastaavat operaattorintehtävät.
Rakentamislogistiikan tarkoituksena on yhteen sovittaa rakentamista siten, että alueella toimivilla rakentajilla on riittävät edellytykset
rakennushankkeiden toteuttamiseen ja samalla vähentää rakentamisesta aiheutuvia haittoja ympäristölle.
Logistiikkaoperaattori valvoo alueiden rakentamista ja raportoi puutteista tilaajalle ja eri viranomaistahoille sekä pyrkii vähentämään alueille muuttaville asukkaille aiheutuvia häiriöitä
muun muassa siten, että rakennustyömaat pidetään yleisilmeeltään siisteinä ja työmaat sekä varastoalueet aidataan umpiaidalla. Projektialueille muuttavien asukkaiden liikkumista helpotetaan
liikennejärjestelyin, väliaikaisella valaistuksella ja
kävely- sekä pyöräilyteiden kunnossapidolla. Logistiikkaoperaattori myös tiedottaa projektialueiden asukkaille, rakentajille, yrittäjille ja matkailijoille rakentamisessa tapahtuvista muutoksista.
”Logistiikkaoperaattorin tehtävänä on lisäksi
ylläpitää muun muassa vuokrauskarttaa, josta näkee, mitkä tontit ovat rakenteilla, mitkä on vuokrattu johonkin, vaikkapa työmaatoimiston käyttöön, ja varastoalueet. Samalla käy ilmi, mistä voi
vuokrata lisää alueita, ja nähdään, mitkä vuokra-
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Projektialueille
muuttavien asukkaiden
liikkumista helpotetaan
liikennejärjestelyin,
väliaikaisella valaistuksella
ja kävely- sekä pyöräilyteiden kunnossapidolla.

sopimukset ovat voimassa ja mitkä ovat päättymässä ja milloin”, Maidell luettelee.
Siton operaattoritehtävissä Jätkäsaaren Huuto
konttorissa sijaitsevassa toimistossa työskentelevät aluevalvojina Paula Pollock ja Jussi Pesonen.
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Suomen historian suurimmat ikäluokat, heti sotiemme jälkeen syntyneet,
täyttävät lähivuosina 70 vuotta. He
ovat jo eläkkeellä ja suurin osa heistä
on hyväkuntoisia, pirteitä ja aktiivisia.
Kiitos terveydenhuoltomme. Ikä tuo
kuitenkin vähitellen tullessaan vaivoja ja sairauksia, jotka vaativat hoitoa
ja rajoittavat ikäihmisten arkea.

V

altiovalta on jo kauan sitten herännyt huomaamaan,
että kasvava eläkeläisten
joukko ja heidän hoitonsa tulee kovin kalliiksi. Puhutaan eläkepommista. On
havaittu, että edullisimmaksi koko yhteiskunnalle
tulee, jos vanhukset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Erilaiset palveluyksiköt ja laitoshoito maksavat liikaa. Onneksi
ikäihmiset jakavat tämän päättäjien toiveen. Kukaan ei oikeastaan halua lähteä omasta kodistaan,
vaikka kunto huononeekin.

Turvallisuus ja yksinäisyys
Olen monissa kirjoituksissani, etenkin joulun tietämissä julkaistuissa, usein vedonnut kaikkiin ihmisiin vanhusten muistamisen puolesta. Minulle
on jäänyt vahvana mieleen kauan sitten kuulemani tositarina vanhainkodissa asuneesta mummosta, joka jouluaattona haki kaapistaan sen paremman mekkonsa ja puki sen päälleen, istui sitten
vuoteellaan koko päivän odottaen. Joulupäivänä hän taas puki päälleen saman mekon ja odotti.
Tapaninpäivänä odotettuaan juhlamekko päällään
taas koko päivän, hän lopulta huudahti: Hoitaja, joko se joulu meni. Itku tulee väkisin ja vatsaa kääntää, kun tuota tilannetta ajattelee. Hoitokodeissa vanhuksilla usein on seuraa ja myös
henkilökunnan tarjoamaa turvaa. Yksin kotona
asuva voi olla äärimmäisen yksin ja tuntea turvattomuutta.
Haluan kertoa kuulemistani keinoista, jotka
helpottavat näitä oman kodin puutteita. Joudun
jakamaan jutun kahteen osaan. Tässä numerossa
esittelen turvallisuuden parantamista ja SOS-kello
konseptia. Seuraavassa numerossa kerron HelsinkiMission mahtavasta työstä vanhusten yksinäisyyden ja sen tuoman ahdistuksen poistamiseksi.

Kunnon heiketessä oma 		
kotikin muuttuu vaaralliseksi
Kotona asuvaa vanhusta uhkaavat monet vaarat.
Liikkumisen rapistuessa on arkistenkin askareiden suorittaminen vaikeaa. Kaatuminen voi johtaa
monen tunnin odotteluun lattialla maaten. Sairauskohtauksen sattuessa avun pyytäminen itse voi
olla mahdotonta.
Tärkeää olisi luoda sellainen seurantamalli,
jossa kotonaan yksin puuhailevan mummelin tai
papparaisen tilanteesta on jatkuva ajantasainen
tieto.
Ruoholahtelaisten ja jätkäsaarelaistenkin hyvin tuntema Ruoholahden Kiinteistöhuollon toimitusjohtaja Jari Böckerman on lähtenyt mukaan SI Finland -nimiseen yhtiöön, joka kehittää
Suomessa täysin uutta hoiva-alan seurantapalvelua. Konseptiin kuuluu Protector-turvakello sekä
Hoivakanava-käyttäjäfoorumi kunkin yksittäisen
asujan ajantasaiseen seuraamiseen.

Jari
Böckerman,
monessa
mukana;
tällä
kertaa
ikäihmisten
asialla.

Ruoholahdessa kehitetään
mahdollisuuksia vanhusten
kotona pärjäämiseen
Vanhusten asia lähellä 		
sydäntä, siitä syntyi hoivakanava
Jari Böckerman on alun perin saanut koulutuksen
ambulanssin ensihoitajaksi. Siinä työssä hän on
nähnyt monia surullisia kohtaloita, kun vanhuksia
on haettu kodeistaan. Aina suuri auttamisen halukaan ei ole ollut tarpeeksi potilaan pelastamiseksi. Perustettuaan oman kiinteistöalan yrityksensä,
hän on kehittänyt huollon ja asiakaskiinteistöjen
huoltokanavan, jolla kiinteistö voi netin kautta ilmoittaa huoltotarpeista. Tieto siirtyy ilmoituksesta
suoraan huoltomiehen työmääräykseksi ja jokainen vaihe tilanteen korjaamiseksi kirjataan samalle nettisivulle kaikkien osapuolten tiedoksi.
Hoivakanavaa on yhdessä ohjelmoijagurujen
kanssa kehitetty samalla periaatteella toimivaksi
ajantasaiseksi kotona asuvan vanhuksen päiväkirjaksi, josta vanhus itse, hänen hoitajansa, omaiset
ja mm. omalääkäri voivat seurata tilannetta. Jokainen toimenpide viedään järjestelmään, kunnon
vaihtelut, pienetkin detaljit kirjoitetaan ylös. Tiedot voi täydentää kannettavalla, älypuhelimella
tai tabletilla. Hoitohenkilökunnalle järjestelmä on
helppokäyttöinen. Se myös tarvittaessa muistuttaa
ennalta sovituista tehtävistä.

SOS-kello on osa 		
palvelukokonaisuutta

Uusi Protector -kello
on tyylikäs, ei mikään
hälytysmötikkä.
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Tärkeänä osana tätä seurantapalvelua on SI Finlandin yhdessä amerikkalaisen valmistajan kanssa
kehittämä Protector-turvaranneke tai oikeastaan
kello. Turvaranneke, joka ei leimaa vanhukseksi –myyntilause kertoo, että ranneke on tavallisen kellon näköinen, ei siis nykyisten harmaiden
mötiköiden kaltainen vanhushälytin. Kellossa on
online-yhteys netin kautta. Kellon kantajalle on
tärkeää, että siinä on kolme hälytysnappia, jotka
ohjelmoidaan asukkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi hälytys hätäkeskukseen, kodinhoitajalle ja omaiselle. Hälytysnappia painamalla avautuu
myös puheyhteys, jolloin hädän syystä voidaan
saada ensikäden tietoa.
Ranneke suorittaa myös jatkuvasti kantajansa sykkeen mittausta (ilman rintanauhaa), valvoo
ruumiin lämpötilaa, mittaa hapenottoa ja mittaa

Hoivakanavan ja SOS-kellon tavoitteena on turvallinen vanhuus.
unta. Kello seuraa jatkuvasti asukkaan askeleita ja kalorinkulutusta. Se hälyttää, jos kantaja yllättäen lakkaa liikkumasta. Kelloon voidaan myös
asentaa ns. alueelta poistumishälytys, siltä varalta, että vanhus lähtee omille teilleen. Siinä on aina
automaattinen GPS-paikannus, joten harhautunut
ikäihminen on helppo löytää. Rannekkeeseen voi
kuka tahansa soittaa, se toimii hands-free puhelimena.
Ensimmäinen kelloerä on testattu ja siinä havaitut lastentaudit on korjattu. Maahan on näinä
päivinä saapumassa uusi suurempi erä kelloja ja
niiden koekäyttö uusien asiakkaiden kanssa voidaan aloittaa.

Jari haluaa yhdistää hoiva-		
palvelun kiinteistöpalveluun
Alkuvaiheessa toiminnan ollessa pienimuotoista
Jari haluaa tarjota hoivapalvelua lähinnä kiinteistöhuoltoyhtiöidensä alueilla asuville. Tällöin avun
nopea saatavuus voidaan taata, sillä talonmiehillä
on pääsy asiakkaiden koteihin. Hälytyskeskustoiminta voidaan myös keskittää huoltoyhtiön help
deskiin, jossa on jatkuva päivystys. Kiinteistöhuoltotoimintaa yhtiöllä on tänään Ruoholahden
lisäksi myös Vuosaaressa, Kalasatamassa ja Merihaassa.
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Tavoitteena on järjestelmän käyttöönotto niin kunnallisissa kuin
yksityisissäkin hoiva-alan yksiköissä
Jari Böckerman toivoo, että kehittämänsä järjestelmä huomattaisiin suurissakin hoivapalvelun
yrityksissä. Yksinkertainen käyttö, ajantasajärjestelmä, raportoinnin helppous ja täsmällisyys sekä
tiedon jakamisen joustavuus ovat seikkoja, jotka
monista nykyisistä järjestelmistä puuttuu.
Ensimmäisiä halukkaita otetaan koekäyttäjiksi mm. Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelta. Protector-kello on kehityksensä tässä vaiheessa vielä
aika kallis kapistus, mutta Jari suunnittelee vuokraavansa laitteen käyttöön hyvin edullisella kuukausimaksulla.
PS

SI Finland Oy
Jari Böckerman
puh 050 555 9980
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Näin pääset HDW L3 Muotoilumakasiiniin.

PPJ 20 vuotta

Helsinki Design
Weekin 2015 päänäyttämö Jätkäsaaressa
Helsinki Design week on perustettu vuonna 2005 ja se on Pohjoismaiden suurin muotoilualan esittäytyminen. Muotoilun eri osa-alueiden
lisäksi festivaalissa on näytteillä muodin, arkkitehtuurin ja kaupunkikulttuurin uusia ilmiöitä.

E

nnätyslaaja 200 tapahtuman kaupunkifestivaali järjestetään yhdennentoista
kerran 3.-13. syyskuuta. Vuoden teemana on Aikakone / Time Machine. Päänäyttämönä on Jätkäsaaressa Tyynenmerenkatu
6:ssa oleva L3-makasiini.
L3-Muotoilumakasiini on tapahtumakokonai
suus, joka tarjoaa viiden päivän ajan 9.-13.9.
näyttelyitä, seminaareja ja runsaan lavaohjelman.
Tilan näyttelyarkkitehtuurista vastaa sisustusarkkitehti Joanna Laajisto. Makasiinissa toimii koko tapahtuman ajan Laajiston suunnittelema ja
loppukesän puutarhajuhlista teemansa saanut kahvila. Sen tarjoiluista vastaa villiyrttikokki Sami
Tallberg.

Festivaalissa on osallistujina 40 kotimaista ja kansainvälistä designin huippubrändiä:
Adora, Aksi, ARKTIS, Ateljé Sotamaa, Camilla Moberg Designs, Catalina, Durat, Hanna Sarén,
HermanMiller, Inno, Innofusor, Innolux, Isku, Johanna Gullichsen Textile Craft & Design, Kairo
Collection, Kinnarps, Muunto, Muurame, Nikari, Nomart, Ofisea, Orient Occident, Puustelli, SAAS Instruments, Secto Design, Showroom
Finland, Solulight, Studio Arto Halmetoja, Studio HH, Studio Karin Widnäs, Suomen Käsityön
ystävät, Tetrimäki, Tuulia Penttilä, Vepsäläinen,
VM Carpet ja Woodnotes.
Tapahtumassa nähdään myös lukuisia erikoisnäyttelyjä. L3 Muotoilumakasiinin Stage tarjoaa
päivittäin runsasta oheisohjelmaa.
Katso koko Helsinki Design Weekin ohjelma:
www.helsinkidesignweek.com/ohjelma.
L3 Muotoilumaksiini 9.-13.9. osoitteessa Makasiini L3, Tyynenmerenkatu 6. Keskiviikosta torstaihin kello 10-19 ammattilaisille, perjantaista lauantaihin kello 10-19 ja sunnuntaina kello 10-16
avoimena kaikille. Ammattilaisille ilmainen (vaatii rekisteröitymisen) muille päivälippu 10/5 e.
TERVETULOA!

Riemukkaat futis-juniorit viettävät kohta seuransa merkkipäivää.

PPJ (Pallo-Pojat Juniorit) viettää
20-vuotissyntymäpäiväjuhliaan
sunnuntaina 6.9. kello 11.00 – 14.00
omalla Etu-Töölön vihreällä keitaallaan Väiskillä eli Väinämöisen
kentällä.

L

RUOHOLAHTI
Aika: torstaisin klo 17.00-18.00
Paikka: Ruoholahden ala-asteella, osoite: Santakatu 6, 00180 Helsinki
Ensimmäinen kerta torstaina 3.9

Prinsessa- ja prinssi-		
futista Ruoholahdessa!

Hinta:
Uudet 120 e/syyskausi (sisältää varustepakin: paita ja pallo, tapaturmavakuutus ja 12 ohjauskertaa). Lasku tulee ilmoittautumisen yhteydessä.
Ensimmäisen kerhokerran voi tulla kokeilemaan
maksutta.
Varustus:
liikuntavarustus, sisäpelikengät/puhtaat lenkkarit,
juomapullo/aimo annos liikunnan riemua
Ilmoittautuminen:
www.ppj.fi

uvassa suuren luokan ohjelmallinen
kansanjuhla kaikille seuran jäsenille, joukkuetoimijoille, heidän perheilleen, tukijoukoilleen ja PPJ:n ystäville. Tuotantoyhtiö Hook Finlandin
toteuttaman koko perheen tapahtuman juontajana toimii Roope Salminen, joka nähdään myös
esiintymässä improvisaatioryhmä Kolinan kanssa. Muusta ohjelmasta mainittakoon tekniikka- ja
temppuradat sekä seuran jäsenten ja vieraiden väliset ystävyysottelut – virvoke- ja makupalatarjoilua unohtamatta.
PPJ toivottaa kaikki ystävänsä lämpimästi tervetulleiksi.

Etelä-Helsingin oma jalkapalloseura Pallo-Pojat
Juniorit PPJ toimii aktiivisesti myös Ruoholahden
ja Jätkäsaaren alueilla. Syyskauden uutuutena on
Ruoholahden ala-asteella järjestettävä päiväkotiikäisten (3-5 v) prinssi- ja prinsessafutis.
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Prinsessa- ja prinssifutiksessa opetellaan monipuolisesti perusliikuntataitoja ja tutustutaan jalkapalloon lajina. Toiminta tapahtuu lasten ehdoilla,
lasten ikä huomioon ottaen.

L3-makasiini, Tyynenmerenkatu 6

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Voimakaksikko Jyrki Itkonen ja Anton Laari savukaasupuhallintyömaalla.

Pellettirakennus, purkupaikka ja siilot.

Salmisaaressa valmistaudutaan
tulevaisuuden haasteisiin
Teksti: Anton Laari
Kuvat: Peter Stormbom

Useita modernisointihankkeita meneillään

Voimalaitoksella on ollut kiireistä modernisointiprojektien parissa. Kiirettä oli jo edellisenä kesänä, kun Salmisaaren B voimalaitoksen sähköistys- ja
automaatiouudistus toteutettiin. Tänä kesänä modernisointi on jatkunut Alaitoksen sähkö- ja automaatiouudistuksella. Samanaikaisesti on ollut menossa muitakin isoja hankkeita kuten öljyjärjestelmien modernisointi, laitosten vuosihuollot sekä muita pienempiä parannus- ja kunnostushankkeita.

N

äillä hankkeilla pyritään varmistamaan korkeatasoinen energiahuoltovarmuus Helsingissä. Uhkakuvana on, että jos laitteistot
eivät ole hyvässä iskussa kovilla talvipakkasilla, niin vikaantumistilanteessa myös kotitalouksien lämmönjakelu
häiriintyy. Tämä voidaan kuitenkin estää toimivalla ennakkohuollolla.
Käyttövarmuus on yksi suuri syy kalliiden investointien tekemiseen, kun laitteistojen käyttöikä
rupeaa lähestymään elinkaarensa päätä. Tänäkin
kesänä tehtävien modernisointien ja huoltojen ansiosta voidaan taas luottavaisin mielin lähteä kohti pakkaskautta.
Voimalaitoksilla on viime vuosina toteutettu
kaksi laajaa energiasäästöselvitystä ja näin ollen
panostettu käyttövarmuuden lisäksi myös energiatehokkuuden parantamiseen. Viimeisimmän ener
giatehokkuusselvityksen pohjalta on tehty parannuksia modernisointien yhteydessä. Nyt toteutetuilla
hankkeilla säästetään vuosittain sähköä 927 MWh
ja lämpöä 1791 MWh.

Uusiutuvien polttoaineiden
lisääminen voimalaitosalueella
Puupellettien varastosiilot ja seospolttoon tarvittavat laitteistot saatiin valmiiksi viime syksynä. Viime talvi menikin pellettien polton opettelussa ja
järjestelmän sisäänajossa.
Pellettien seospoltto vain hiilelle suunnitellussa kattilassa ei ole ihan helppoa, mitä käyttö- ja
kunnossapitohenkilöstön osalta osattiinkin odottaa.
Seospolton ja syksyllä valmiiksi saatuun automaatiouudistukseen liittyvät haasteet aiheuttivat
välillä päänvaivaa käyttöhenkilöstölle ja kiirettä
riitti muillekin projekteihin osallistuneille henkilöille.
Uudenlaiset ominaisuudet ja käyttötilanteet
olivat välillä erittäin haasteellisia, mutta kaikesta
selvittiin onneksi kunnialla.
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Ensi talvena osataankin jo kokemuksen kautta paremmin varautua hankaliin käyttötilanteisiin.
Seospoltto toivottavasti rupeaa muuttumaan rutiininomaiseksi työskentelyksi niin kuin muutkin
voimalaitoksen käyttöön liittyvät tehtävät.
Salmisaaren voimalaitosalueelle on seospolton lisäksi myös suunnitteilla uusi noin 100
MW:n pellettilämpökattila. Tarkoituksena on purkaa nykyinen vanha raskasta öljyä käyttävä kattila pois ja korvata se uudella pellettiä polttoaineenaan käyttävällä kattilalla. Hankintaneuvottelut
kattilan hankinnasta ovat vielä kesken ja tulevaisuus näyttää tullessaan kuinka suuria määriä pellettiä poltetaan Salmisaaressa. Suuret pellettimäärät tuovat myös uudenlaisia logistisia haasteita
erittäin ahtaalla voimalaitostontilla, mutta ne ovat
onneksi teknisesti ratkaistavissa.
Projekteja koordinoivalle työmaapäälliköllekin on tullut jo tänä kesänä muutamia harmaita
hiuksia ahtaan voimalaitostontin kanssa, missä samaan aikaan käynnissä olevien projektien johdosta rupeaa tila käymään vähiin.
Jo suunnitteluvaiheessa oli hankaluuksia yhteen sovittaa huoltotöitä ja liikennettä voimalaitosalueella. Tähän mennessä kaikki on kuitenkin
mennyt hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta mallikkaasti ja töiden sovittaminen useiden projektien
kesken on onnistunut hienosti.

Salmisaaren uusi valvomo.

Typenoksidit minimiin
Salmisaaren voimalaitosten suurimmalle tuotantoyksikölle B-voimalaitokselle rakennetaan parasta aikaa uutta katalysaattoria, minkä tarkoituksena
on pienentää typenoksidipäästöjä entisestään.
Paineita päästövähennykseen tulee teollisuuspäästödirektiivistä, mikä kiristää voimalaitosten
päästörajoja ja astuu voimaan vuoden 2016 alussa.
Aikaisemmin päästöjä on saatu vähennettyä
polttoteknisin keinoin niin että typenoksidipäästöjen osuus on saatu riittävän alhaiseksi. Tulevaisuudessa katalysaattori hoitaa tämän homman.

Katalysaattorin rakennustyömaa piipun takana.
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Pentti Poutiainen

Petri Laaksonen
konsertoi Ruoholahden kappelilla
Seurakunnan osiossa aluepappimme
Seppo Kosonen jo kertoi, että kaikkien tuntema säveltäjä-laulaja Petri
Laaksonen tulee antamaan konsertin
Ruoholahden kappelilla sunnuntaina
20.9. kello 18.00 alkaen.

L

ehti on kovin iloinen saatuaan tähdeltä mahdollisuuden haastatella
ajatuksia ja tuntoja. Ensimmäiseksi tietysti nurkkapatriootille tuli
mieleen kysyä, mikä yhteys Petri Laaksosella on Ruoholahteen
ja kappeliin, koska taas saamme hänet vieraaksemme. Viime vierailuista on parisen vuotta. Petri kertoi nykyään asuvansa Kaisaniemessä ja näin
kuuluvansa Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaan.
Hän toimii myös kirkkoneuvostossa. Oma pappimme Seppo S. Kosonen on Petrin ystävä, molemmilla on kiinnostus musiikkiin. Tätä kautta
yhteys on saatu.

30 vuotta uraa – nyt on juhlavuosi
Petri katsoo, että ihmisen elämään kuuluu niin
maallinen kuin hengellinenkin osa-alue. Laulaessaan ja säveltäessään iskelmää ja toisaalta esiintyessään hengellisissä tilaisuuksissa hän saa tulkita
kokonaisen ihmiselämän kaikkia puolia.
On kulunut 30 vuotta siitä, kun Petrin ensimmäinen sävellys julkaistiin. Se oli vuonna 1985
Suomen euroviisukarsinnat voittanut Eläköön elämä, jonka Sonja Lumme esitti kisoissa ja joka lopulta sijoittui yhdeksänneksi.
”Vietän tänä vuonna urani 30-vuotista juhla-

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

vuotta ja olen sen teemaksi taas valinnut Eläköön
elämä”.

Uusi levy lokakuussa
Petri on koko uransa ollut kovin tuottoisa. Hän on
kahdeksan kertaa osallistunut Suomen euroviisukarsintoihin säveltäjänä. Kaksi kertaa hänen kappaleensa on valittu Suomen edustajaksi: Ensimmäinen sävellys Eläköön elämä ja pari vuotta
myöhemmin Vicky Rostin esittämä Sata salamaa
ovat edustaneet Suomea. Uusia levyjä on käytännössä julkaistu kerran vuodessa.
”Kolme vuotta sitten luovuuteni vaihtui suruun. Äitini kuoli liian varhain vakavaan sairauteen. Yhdeksän kuukautta myöhemmin myös
veljeni menehtyi. Minulta loppui kiinnostus säveltämiseen, en kyennyt luomaan uutta”.
”Esiintynyt olen kaikesta huolimatta. Olen
nyt vihdoin oppinut elämään menetykseni kanssa,
Viime syksystä lähtien minulle on tullut selväksi,
että minulla sittenkin vielä on tehtävää”.
”Uuden levyni nimeksi olen valinnut In
Memoriam - elät aina minussa. Se on täynnä
kiitollisuutta ja iloa, ei surussa rämpimistä. Siellä
on myös uutta merellistä ohjelmistoa, jota olen ladannut itseeni mökilläni Turun saaristossa, Paraisilla”.

Täällä pohjan tähden alla
Petri Laaksonen on luvannut konsertissaan esittää lauluja uudelta levyltään, vanhoja tuttuja sekä myös kappaleensa ”Täällä pohjan tähden alla”.
Kukaan muu kuin Petri ei voi esittää tuota laulua
oikealla tavalla. Nähdään siis kappelilla.
PS

Lehden voi myös noutaa
Ruoholahden Sanomat jaetaan jakelualueellaan
jokaiseen kotiin, jolla ei ole ovessaan ilmaisjakelun
kieltävää tarraa. Lehdelle on oleellisen tärkeää saada
kuulla, jos jokin talous jää lehteään vaille, vaikka
kieltotarraa ei ole. Ilmoitukset jakeluvirheistä saa
mielellään ilmoittaa puhelimitse 050 337 5471, tai
sähköpostilla ruoholahdensanomat@welho.com tai
nettisivujen palautetoiminnan kautta sivuilla www.
ruoholahdensanomat.fi.

Jos lehti jää tulematta tai, jos et halua luopua jakelukiellosta, saat sen noudettua seuraavista noutopisteistä:
Selkämerenkadun R-kioski, Selkämerenkatu 7,
Fenno Optiikka, Kauppakeskuksen sisäkäytävä,
Itämerenkatu 21,
Jätkäsaaren K-market, Välimerenkatu 5,
Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1.
Lisäksi monista alueen ravintoloista.

Kun sairaus tai tapaturma yllättää, pääset
nopeasti hyvään hoitoon Terveystaloon.
Muistathan myös, että Terveystalo
Kamppi päivystää 24 h.

ma–pe 8–16
laboratorio ma–to 7.30–15,
pe 7.30–13.15

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Lue lisää

terveystalo.com

Menitkö naimisiin kuntokeskuksesi kanssa?

MEILLÄ EI PAKKOSITOUTETA!
Kuntosali jäsenille alkaen

39€/kk

Ohjatut tunnit jäsenille alkaen

49€/kk

1 kalenterikuukauden irtisanomisaika. www.motivus.fi.
MOTIVUS RUOHOLAHTI - NAISTEN IKIOMA KUNTOKESKUS
Itämerenkatu 21 (kauppakeskuksen 4. krs)
Soita 09-41533530 tai tule käymään!
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Ruoholahdessa tapahtuu

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi
Konserttikalenteri
Lippuvaraukset www.konservatorio.fi
puh. 09 586 0580,
s-posti konservatorio@konservatorio.fi
La 29.8. klo 18 Muinaistulien yössä -konsertti. Audite Kamarikuoro, johtajana Jani Sivén.
Ohjelmistossa musiikkia mm. Jean Sibeliukselta, Nils-Eric Fougstedtilta, Toivo Kuulalta sekä
Shakespeare - aiheisia teoksia säveltäjiltä Ralph
Vaughan Williams, Frank Martin ja Jaakko Mäntyjärvi. Korppoo, Saaristokeskus Korpoström
Näppärikurssi
pe 18.9. klo 15‒20
la 19.9. klo 10‒17
su 20.9. klo 10.30–12.30
Su 20.9. klo 15.00 Näppärikurssin päätöskonsertti. Helsingin Konservatorion oppilaat, opiskelijat ja opettajat sekä kurssin opettajat. Konserttisali
Ma 21.9. klo 18.00 Musiikki-ilta, KMS
To 24.9. klo 19.00 Kamarikuoro Auditen Ljuslevynjulkistamiskonsertti. Konserttisali
Ma 28.9. klo 18.30 Pianistien ilta, Anna Linjaman oppilaat. KMS

elsingin Konservatorion syyslukukauden konserttitoiminta alkoi jälleen perinteiseen tapaan
Taiteiden yön tapahtumalla. Niin
ooppera- kuin muukin laulumusiikki hurmasi yleisön ja lopuksi kuultiin ja nähtiin argentiinalaista tangoa. Illan päätti opiskelijoiden Con Danza -bändi, jonka
tahdissa yleisö sai pyörähdellä. Kenties ensi elokuussa toteutetaan tapahtuma samalla sapluunalla. Mutta konservatoriossa tapahtuu koko syksyn
ajan, kun lukuvuoden aloituskiireistä selvitään.
Ensimmäinen merkittävä tapahtuma on Mauno Järvelän luotsaama Näppärikurssi ja kurssin
päätöskonsertti, joka pidetään syyskuussa sunnuntaina 20.9. klo 15 konservatorion konserttisalissa. Kurssilla kaikki - niin vasta-alkajat kuin taiturit, konservatoriolaiset ja ulkopuoliset - soittavat
isossa orkesterissa. Näppärimusiikki saa pienet
ja suuret soittajat haltioitumaan yhteissoiton iloisesta meiningistä. Päätöskonserttia kannattaa tulla
kuuntelemaan. Konserttiin on vapaa pääsy.
Lokakuussa konservatorio saa vieraita lahden
takaa, kun Tukholmasta Lilla Akademien orkesteri saapuu viikoksi harjoittelemaan konservatorion orkesterin Helsinki Concordian kanssa. Lopuksi pidetään lauantaina 10.10. yhteiskonsertti,
jonka johtaa Tuomas Rousi. Konsertissa kuullaan
norjalaisen säveltäjän Edvard Griegin iki-ihanaa
musiikkia, osia Peer Gynt -sarjoista.
Lokakuussa konservatoriossa tapahtuu muutakin merkittävää, sillä silloin järjestetään ensimmäinen kansallinen Helsinki Lied -kilpailu. Kilpailun esikarsinta on suoritettu ja nyt jännitetään
itse kilpailua, joka on perjantaista 23.10. sunnuntaihin 25.10. Toinenkin merkittävä kilpailu järjestetään konservatoriossa yhdessä Sibelius-seuran

Seija Askolin

H

Kilpailuja ja konsertteja
Konservatoriossa

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
Asianajotoimistot
• Asianajotoimisto Ruoholahti Oy, 		
Tammasaarenkatu 3, PINTA-talo, 2.krs
010 219 4444
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 8A
0440 139 777
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Fysioterapiapalvelut
FysioRunteli, Välimerenkatu 9
040 509 6479
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
Hammasteknikot
• Ossi Vallenmaa, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
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ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa, nimittäin kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu. Alku- ja välierät ovat konservatoriossa ja loppukilpailu Musiikkitalossa marraskuussa viikolla
48.
Mutta musiikkitapahtumia on muitakin kuin
kilpailuja. Konservatorion oppilaat konsertoivat
vapaapääsyllisissä musiikki- ja oppilasilloissa ja
opettajat pääsymaksullisissa konserteissa. Myös
oppilasorkesterit virittelevät jo soittimia valmistautuessaan erilaisilla ohjelmistoilla ilahduttamaan suurta yleisöä. Sibeliuksen juhlavuoden
lastenkonsertit Sibelius soikoon! pidetään konserttisalissa, Sellosalissa ja Musiikkitalossa.
Syyskauden päättävät sitten joulunajan suuret
konsertit. Perinteinen konservatorion Suuri joulukonsertti kuoroineen ja orkestereineen, Kamarikuoro Audite ja konservatorion laulajat esittävät
rakastettua joulumusiikkia sekä konservatoriossa
että eri kirkoissa.
Kaikista Helsingin Konservatorion tapahtumista saa lisätietoja konservatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi (Konsertit) sekä paperiversiona ilmestyneestä Tapahtumakalenterista,
jonka voi noutaa konservatorion aulasta vahtimestarin työpistettä vastapäätä sijaitsevasta lomaketelineestä. Tervetuloa musiikin ihmeelliseen maailmaan!

Sevillan parturia konservatorion henkilökunnan esittämänä Taiteiden yönä.

Tue oman alueesi yrittäjää!

Isännöintitoimistot
Oppilaitokset
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Stadin Isännöinti
050 565 9595
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Kahvilat		
Pankkipalvelut
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
• Handelsbanken, Itämerenkatu 9
010 444 3770
Katsastusasemat		
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
• Hernesaaren katsastusasema, Hernematalankatu 3
09 680 1166
Parturit - kampaamot
Kauneushoitolat		
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
Pysäköintipaikat					
• Kauneushoitola Peonia, Itämerenkatu 2
045 609 8377
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
Kauppakeskukset
www.ruoholahdenpysakointi.fi
09 343 50500
• Kauppakeskus Liila, Martinsillantie 10, Suomenoja
www.liila.fi
Rautakaupat
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Ravintolat
Messitytönkatu 10
050 300 9980
• Burger King, Kauppakeskus Ruoholahti, ulkotori
Kioskit
• Faro Channelside Bar & Restaurant,		
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
050 363 7036
Kellosaarenranta 2
010 424 9830
Kirpputorit
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• Divakirppis, Heikkiläntie 5 A, Lauttasaari
044 97 31 319
• Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
Kodin sisustustavaratalot				
• Subway Ruoholahti, 		
• Jysk Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 4257 9996
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
Kodintekniikkaliikkeet				
• Theron Catering, Itämerentalo, 		
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11
0600 55 24 24
Tammasaarenlaituri 3
020 787 9758
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
Konserttisalit
Sairaalat
ja
hoitolaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Kukkakaupat		
Satamapalvelut
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Tilitoimistot
Kuntosalit
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• 1+1 Sali, Välimerenkatu 4
040 545 7238
Toimistotarvikeliikkeet
Lastentarhapalvelut
• Staples Finland Oy, Porkkalankatu 13
010 681 6300
Montessori yhteisö, Selkämerenkatu 10
044 295 5560
Lääkäriasemat					
Terveystalo Ruoholahti, Itämerenkatu 5 		
030 6000
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Ruoholahdessa tapahtuu
Tallberginkatu 1
Merikaapelihalli
Helsingin juhlaviikot: Here Out There
– Läheltä kaukaa 30.8. asti
Design Market 5.-6.9.
Kaapelitehtaan sisäpihalla esillä Akane
Moriyaman ”Cubic Prism” -installaatio 4.-13.9.
Art Fair Suomi ’15 18.-20.9.
Skandinavian Metal 26.9.

Hanna Kaisa Hämäläinen
- valokuvanäyttely 8.- 13.9
NOM Kollektiv 25.-27.9.

Stoa Mariapassio

Suomen valokuvataiteen museo

Drawing Gallery D5

Nita Vera: Needles of Love 30.8. asti
Pimiö – Darkroom 31.1.2016 asti

Tussin lumo 2.9. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo

Turbiini
Lauri Eriksson - valokuvanäyttely 21.9. -10.10.

Pannuhalli
Helsingin juhlaviikot: KILL Carmen 28.-30.8.

Puristamo

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Alfa-Art Taidekoulu: MISSÄ TILASSA 30.8. asti

Peukalo-Liisa 16.9.-10.10.

Valssaamo

Konstrundan 2015:

Helsingin juhlaviikot: 25 x 25 – Close Encounter
28.-29.8. (myös Turbiinissa ja muissa tapahtumatiloissa)

Kaapelitehtaan taiteilijat avaavat työhuoneidensa ovia 5.-6.9.

Kaapelitehtaasta
Tanssin talo?

Kaapelitehtaan museoiden yhteinen perhepäivä 26.9.

Pekka Mäkinen

Opiskelija-arkea Ravintolakoulu
Perhossa 30.8. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)
KASARI! 25.10. asti

Teatterimuseo
Outoa ja odottamatonta. Sisustusvinkkejä
ennakkoluulottomille. 6.9.
Unelmien kuteita 10.1.2016 asti
Erik Salvesen: Skenografia 10.1.2016 asti

Marja Paasio: Floresta 31.8. asti

Ranskan instituutti
Syksyn kurssit 2015

Keramiikkakeskus Septaria
Syyskuun kurssit: mm. ruukku- ja lyhtypajat, koristelutekniikat, pronssivalu.

Galleria Aapeli
Kristiina Välke 15.9.-4.10.

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

MUU Kaapeli
Yasushi Koyama 6.9. asti

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Kaapelitehtaan
taiteilijat avaavat
työhuoneidensa ovet

K

Tanssin talo ry:n toteuttamassa HOP Helsinki 2014 tapahtumassa Kaapelitehtaalla yleisö sai
osallistua tanssiteokseen esiintyjinä.

K

aapelitehdas Ruoholahdessa on tuttu monille kaupunkilaisille. Tulevaisuudessa Kaapelitehdas saattaa
houkutella vieraita myös kauempaa
– mikäli suunnitelmat Tanssin talos-

ta toteutuvat.
”Tanssin talo voisi toteutuessaan olla elävä
keskus, joka tarjoaisi monipuolista tanssilähtöistä ohjelmaa kaupunkilaisille ja kävijöille ympäri
Suomea ja maailmaa. Elävä ja dynaaminen Tanssin talo lisäisi varmasti myös Helsinki-brändin
kiinnostavuutta”, summaa Tanssin talo -hankkeen
projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki.
Kaapelitehdas on jo nyt varsinainen tanssialan
osaamiskeskus: siellä toimii useita tanssiryhmiä,
järjestöjä, tanssikouluja ja studioita sekä Teatterimuseo – joka on samalla myös tanssin museo.
Myös tanssilajien kirjo on hyvin edustettuna.
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Monien toimijoiden haasteena on kuitenkin esitystilojen ja markkinointiresurssien puute.
Tanssin talon yhtenä tavoitteena onkin tarjota foorumi, jossa tanssitaide ja yleisöt voivat paremmin
kohdata.
”Tanssi on universaali laji, joka puhuttelee
monia. Tanssilla on myös tutkitusti positiivisia
vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tanssin
talon avulla voisimme tuoda tanssin ilon osaksi
yhä useamman arkea”, Peltomäki visioi.
Tanssin talon uudisrakennuksen toteuttamiseen Kaapelitehtaalle on jo myönnetty historiallinen, 15 miljoonan euron yksityinen lahjoitus.
Lahjoituksen ehtona on kuitenkin kaupungin ja
valtion Tuki talon toiminnan rahoitukseen. Tuesta ei vielä ole päätöstä, joten Tanssin talon kohtalo onkin nyt päättäjien käsissä.
Lue lisää: www.tanssintalo.fi

aapelitehtaalla on useita työhuoneita, joista 14 on avoinna
yleisölle 5.-6.9.2015. Maaria
Märkälä on yksi Konstrundan-tapahtumaan osallistuvista taiteilijoista, joilla on työhuone Kaapelitehtaalla. Hänen mielestään Kaapelitehdas
on todella hyvä työskentelypaikka taiteilijoille. Merellinen ympäristö, monikulttuuriset tapahtumat ja kaikki ympärillä oleva
kulttuuri inspiroivat.
”Kuvataiteilijoille työhuone on välttämätön”, sanoo Märkälä. ”Taide ja oma työhuone ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja taiteilija puurtaa pääsääntöisesti yksin
omassa työhuoneessaan.”
Hän on tyytyväinen Kaapelitehtaan tunnelmaan ja sen mukavaan henkilökuntaan.
Märkälä kertoo, että saman käytävän varrella työskentelevät taiteilijat tutustuvat toisiinsa nopeasti. Käytävällä ja ravintolassa
keskustellaan usein näyttelyistä, näyttelyiden
avajaisista ja muista taiteeseen liittyvistä tapahtumista.
Märkälä toivoo, että Konstrundan-tapahtumaan tulee paljon ihmisiä, ihan vaikka vain pelkästä uteliaisuudesta. ”Jokainen
taiteilija tekee eri aiheista eri tekniikoilla ja
aivan erilaisilla materiaaleilla”, hän sanoo.
”Työhuoneiden ovien takaa aukeaa aina uusi, yllättävän erilainen maailma.”
Tule sinäkin tutustumaan taiteilijan erilaiseen maailmaan!
Lue lisää: www.konstrundan.fi

Kuvataiteilija Maaria Märkälä toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan Kaapelitehtaan työhuoneisiin Konstrundan-viikonloppuna 5.-6.9.!

Seuraava Ruoholahden Sanomat ilmestyy 26.9.
Siihen tarkoitettu aineisto tulee olla
toimituksessa 16.9. mennessä.
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Hinnat voimassa ma-ke 31.8.-2.9.
Katso myös muut
tarjouksemme www.citymarket.fi

• Marjatoriltamme herneet
ja marjat päivän hintaan!

Makuliha perinnejoulukinkku -48% HK Sininen lenkki
Plussakortilla
500-580g
palana

Nauta-sika jauheliha
400g

50
2 rs

€ 2 pkt
(2,59-3,- kg)
(raj. 1erä/talous)
(ilman korttia
2,89pkt (4,985,78kg)

Sinuhe
rouhesämpylä
8kpl/420g

Vispipuuro 325g

2

50
2 rs

(3,85kg)

(5,63kg)
(yksittäin
2,79rs)(6,98kg)

Sinuhe hillomunkki
6kpl/390g

Riisi- tai
mannapuuro
300g

(4,17kg)
(yksittäin 1,55rs (5,17kg)

(yksittäin 1,49rs)
(4,58kg)

Cantadou
tuorejuustot 125g

50
2 rs

Pellegrino
kivennäisvesi 1L

Kulta Katriina
jauhetut kahvit
450-500g

Ingman
vaniljakermajäätelö 1L

1
2

99

- ei laktoositon

1

plo
sis. pantin
0,40 (1,59L)

79

59

pkt

99

99

29

rs
(15,92kg)

ps
(5,10
kg)

ps

(3,07kg)

pkt

(1,59L)

(5,58-6,20kg)

K-rauta Ruoholahdessa uudistetaan valaisinosasto.

-40
%
-40
%
-50
% -35%
50% -35% -45
%
-40
%
-50% -35%

-4
-40
%
-50
% -35
-50% -35% -45
%
-40
%
-50% -35%

POISTOMYYNTI
-45%

-45%

AN
VANH TON
IS
MALL

-45%

-45%

Tervetuloa tekemään huippuedullisia löytöjä pimenevään syksyyn!

Arioso

STUU.
IKOIMAMME UUDI oja,
AL
OV
M
TI
LT
PO
S
im
MYÖ
oltt
paljon halogeenip tkia!
Poistomyynnissä
pu
te
is
lo
kä
ppuja se
energiasäätölam

Lullaby

4

14,95

95
kpl

Seinävalaisin Cello Arioso

67%

Rock

99,95

-

34

95

Kylpyhuoneen seinävalaisin
Cello Spa Torne 1X14W T5

G5-kanta, max. 13 W, IP44. Sis. lamput.

49,95

2495

Ei sisällä polttimoa.

Seinävalaisin Cello Rock
Väri kromi.

Seinävalaisin Cello Lullaby

ALKAEN

%
5
6
-50%

Yksittäisiä
malliulkovalaisimia

-20%

Kuvat viitteellisiä.

N

Poistuvat
mallivalaisimet

Kaikki Osram
energiasäästölamput

Megaman 11 W
Sens. HK. E27
15000 h.
Hämäräkytkin.

15,50

1095
15,95

Megaman 11 W
Himmennettävä
E27 10000 h

Kaikki Megaman
energiasäästölamput

VÄHINTÄÄ

Kylpyhuonevalaisin. Valaisinrunko kiillotettua
kromia ja valkoinen lasikupu. G24q-1 -kanta,
max. 10 W. Sis. pienloistelampun. IP44.

Seinävalaisin
Cello Spa Cam 1 X 10 W TC-D

10,-40%

-30%

/kpl
/kpl

Antiikkivalkoinen runko,
alabasteri-lasikuvut.

Esim. energiasäästölamput:

995
69,-

2995
LOPPUERÄ

Scott
Heräämiskello radiolla

Tarjoukset voimassa 5.9.15. saakka. Tuotteita reilut, mutta rajoitetut erät. Myymälässä reilusti lisää tarjouksia. Tervetuloa!
ILMAIN
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TUNNIN
PYSÄKÖINTI
K-Plussa-kortilla
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