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Tervetuloa Jätkäsaaren apteekkiin!

JÄTKÄSAAREN APTEEKKI

Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuu-
rikilpailun voittajaksi on valittu Aarti 
Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n teke-
mä ehdotus. Voittaja julkistettiin per-
jantaina 23.10.2015 järjestetyssä pal-
kintotilaisuudessa.

Helsingin kaupungin järjestämän yleisen ja 
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun tavoitteena 
oli löytää Jätkäsaaren peruskoulun – Busholmens 
grundskolanin koulurakennukselle toimiva, kes-
tävä ja kaupunkikuvaa rikastuttava ratkaisu. Noin 
800 oppilaalle mitoitetun koulun suunnitellaan 
valmistuvan vuonna 2019.

Kilpailussa painotettiin rakennuksen pitkäai-
kaiskestävyyttä, eli muun muassa käyttövarmaa 
talotekniikkaa, hyvää sisäilmaa ja rakenteiden 
kestävyyttä. Vaativa suunnittelukilpailu herätti 
suurta mielenkiintoa, ja ehdotuksia jätettiin 137.

Jätkäsaaren peruskoulun on tarkoitus olla yksi 
Jätkäsaaren merkittävimmistä julkisista rakennuk-
sista. Kilpailun haasteita oli koulurakennuksen 
sopiminen sen ympärille rakentuvaan ympäris-
töön ja rakennuksen onnistunut suhde Bunkkeriin.

Voittajaehdotus sai kiitosta kaupunkiraken-
teellisesta otteestaan 

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n voitta-
jaehdotus keräsi kiitosta erityisesti sen urbaanis-
ta ilmeestä ja luontevasta asettumisesta osaksi 
kaupunkirakennetta. Valoisan ja selkeän koulu-
rakennuksen todettiin muodostavan massiivisel-
le Bunkkerille kevyemmän mutta samalla vahvan 
vastaparin. Suunnitelmassa koulun välituntipiha 
rajautuu Bunkkerin ja koulurakennuksen väliin, 
johon muodostuu suojaisa oleskelutila. Koulun si-
sätilan suunnittelu on innovatiivista ja mahdollis-
taa tilan muuntelun.

”Jämäkällä mutta kutsuvalla olemuksellaan 
rakennuksella olisi hyvät edellytykset leimautua 
Jätkäsaaren asukkaiden omaksi ’kaupungintalok-
si’”, perusteluissa todetaan.

Arkkitehtuurikilpailu toteutettiin yhteistyönä 
Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.

Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa on 
auennut näyttely kilpailuun osallistuneista töistä. 
Näyttely on nähtävillä 26.19 - 6.11. infokeskuk-
sen ja kirjaston aukioloaikoina ma-to 9-18 ja pe-
la 9-16.

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto
Tyynenmerenkatu 1
00220 Helsinki

Jätkäsaaren 
koulun 

arkkitehtuuri-
kilpailu ratkesi

Havainnekuva voittajaehdotuksen koulurakennuksesta Bunkkerin kyljessä.

MARRASKUUN 
SUOSITUS Wienin-

leike
Mechelininkatu 7 16 €

Kirjoitin juuri viime leh-
dessä, että syksy on vuo-
den parasta aikaa. Myön-
sin myös, että se oli vain 
oma henkilökohtainen 
mielipiteeni, josta moni 

varmasti oli toista mieltä. Kyllä nyt on mie-
leni hyvä tästä syksystä. Olen jopa saattanut 
saada muutamia uusia syksyn ihailijoita puo-
lelleni. Niin on ollut käsittämättömän hienoa 
koko lokakuun ajan. Aurinkoa, juuri oikeita 
lämpötiloja, sateita vain nimeksi ja syysmyrs-
kyjäkin, yhtä oikein kunnon myräkkää lukuun 
ottamatta, kovin maltillisesti. Vielä ehtii syk-
syä jatkua, mutta pikku hiljaa luonto vaatii sa-
detta ja märkää, jotta viime kesän vihanta al-
kaa mädäntyä. Se on syyskoleiden tarkoitus. 
Muuttaa lehdet, ruohot ja kukkaset mullak-
si, jotta ensi keväänä uusi loistava vihreys voi 
taas kasvaa vanhan tilalle. Eläköön neljä vuo-
denaikaa!

Paljon kuulee jo ihmisten suusta, että al-
kaa vuoden synkkä aika. Muistaakseni mainit-
sin tästä jo viime vuonna, mutta hyvän kertaus 
on aina opintojen äiti, vai miten se nyt meni 
se muinaisten roomalaisten fraasi. Syksy ei 
ole synkkä! Syksy voi olla pimeä, mutta sii-
hen auttavat valot. Valoa kotiin ja parvekkeel-
le, kynttilöitä tunnelmaa luomaan. Kyntti-
löiden kanssa pitää muistaa olla varovainen! 
Kaupunkikin on ansiokkaasti lisännyt valoa 
rakentamalla uutta katuvalaistusta. Jätkäsaari 
Seura avittaa asiaa sytyttämällä perinteiset va-
lot kanavan rannan puuhun. Tapahtumasta on 
ilmoitus tässä lehdessä. Pimeyttä vastaan voi 
olla aktiivinen.

Pimeys on ulkoinen tekijä. Synkkyys sitä 
vastoin tulee ihmisestä sisältä. On lukematto-
mia keinoja vastustaa sisäistä synkkyyttä. Ak-
tiivinen liikkuminen tai uusi harrastus voivat 
olla keinoja. Käpertyminen omalle sohvalle 
vällyn alle lukemaan hyvää kirjaa, voi olla pa-

rasta ajankulua. Jollekin joulun odotus voi ol-
la riemastuttavaa aikaa, toiselta hyvin ansaittu 
talviloma poistaa synkät ajatukset. Yhdessä-
olo läheisten kanssa on aina riemua, kun sen 
niin päättää.

Näinä sekavina aikoina voi lohtua saada 
myös toisten auttamisesta. Olen itse jo monia 
vuosia ollut nepalilaisen pojan Plan-kummi. 
Itse asiassa menossa on jo toinen lapsi ensim-
mäisen vartuttua ulos kummi-iästä. Mainio-
ta tässä avun muodossa on, että kuukausittai-
nen pieni lahjoitus ei mene vain kummilapsen 
henkilökohtaisiin tarpeisiin, vaan koko hänen 
kyläyhteisönsä olojen parantamiseen. Olen 
myös useita vuosia jo antanut pienen kuukau-
simaksun Unicefin lasten ohjelmalle, lähin-
nä köyhien maiden lasten terveydenhoidon 
ja koulutuksen kehittämiseen. Tänä syksynä 
aloitin uuden kummiuden ja maksan kuukau-
sittain pienen summan myös WWF:n uhan-
alaisten eläinten hyväksi tehtävään työhön. 
Erityisesti minua liikuttivat lähes sukupuut-
toon kuolemassa olevien tiikereiden pelastus-
työ. 

Myös kotimaassa voi auttaa. Helpoin ja 
halvin tapa auttaa on tietysti olla läsnä lä-
heiselle silloin, kun elämä koettelee. Vaik-
ka on pimeää ja mieli on joskus maassa, voi 
naapuria tervehtiä ja kadulla vastaan tulijal-
le hymyillä. Voi olla ihminen ihmiselle. Jos-
kus tuntuu, etteivät ihmiset Suomessa, eivätkä 
varsinkaan syksyllä kaipaa minkäänlaista kon-
taktinottoa, mutta se ei pidä paikkaansa. Jo-
kainen ilahtuu, kun tulee huomioiduksi.

Seuraava lehti on joululehti. Uskomaton-
ta! Niin aika lentää. 

Hyvää syksyä kaikille. Heitetään synk-
kyys syrjään ja laitetaan valoja päälle. Talvi 
on tulossa. Sekin on hienoa aikaa!

Peter Stormbom
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SRV Rakennus Oy on rakenta-
massa kokonaista asuinkortte-
lia Hyvätoivonpuiston pohjois-
päähän. Huutokonttorin ja 
Pe las tuskoulun välittömään lä-
hei syyteen kasvavaan Airut-
kort teliin rakennetaan kaikkiaan 
kuusi kiinteistöä SRV:lle: Ank-

kurinappi, Försti, Visseli, Mantti ja Vinssi sekä 
VVO:n Välimerenkatu 8. Näistä omalle tontilleen 
nouseva Asunto Oy Helsingin Försti on ennak-
komarkkinoinnin jälkeen siirtynyt juuri kaupan-
tekovaiheeseen. Förstin osoitteeksi tulee Juutin-
raumankatu 9 ja rakennus tulee siis sijaitsemaan 
aivan Hyväntoivonpuiston laidalla, puiston alus-
sa. Förstin projektipäällikkö Janne Sihvonen to-
teaa, että puistonäkymä on Förstin asukkaille var-
ma, mutta Jätkäsaaren toista valttia, merinäköalaa 
ei voi luvata. 

”Tuurilla sekin saattaa onnistua jostakin kort-
telin asunnosta”, Janne hymyilee.

Förstiin valmistuu 52 korkeatasoista asuin-
huoneistoa. Myyntipäällikkö Niina Koivisto vah-
vistaa, että haastatteluhetkellä, kun ennakkomark-
kinoinnista oli viikkoa aikaisemmin siirrytty 
so  pi musten tekovaiheeseen, oli kauppakirjoja 
työn alla jo 23 asunnon osalta. Niina on vakuut-
tunut, että Jätkäsaaren kiinnostavuus on osaltaan 
vaikuttanut menestykseen. Airut-korttelin ja Förs-
tin sijainti on erinomainen. Merellinen Jätkäsaa-
ri aivan Helsingin keskustassa on ainutlaatuinen 
paikka kodille. Hyväntoivonpuisto on houkut-
televa naapuri. Tulevaisuudessa liikenneyhtey-
det tulevat nykyisestä vielä paranemaan. Metro 
kulkee edelleen kahdessa minuutissa rautatiease-
malle. Förstistä kävelyä metroasemalle on muu-
tama sata metriä. Raitiovaunulinja 9 kulkee jo 
Tyynenmerenkadulla ja Välimerenkadullekin on 
tulevai suudessa tulossa raitiolinja. Sataman ja lä-
hes viereen nousevan tornihotellin läheisyys lisää 
alueen kansainvälisyyttä. Kiinteistön autoparkki-
paikat sijaitsevat Hyväntoivonpuiston alla olevassa 
parkkihallissa. Ajo halliin tapahtuu Rokki parkin 
Välimerenkadun sisäänajon kautta. Förstin osak-
keenomistajat voivat lunastaa autopaikan osak-
keet omikseen. 

SITRA oli alun perin  
projektissa osallisena
Projektin alussa suunnittelutyöhön osallistui myös 

SITRA. Tavoitteena oli silloin tehdä Airut-kortte-
lista energiapolitiikan edelläkävijä. Low2No-pro-
jektin tarkoitus oli minimoida energiankulutus ja 
näin samalla pienentää kiinteistön hiilijalanjälki 
pienestä olemattomaan. Sitra irtautui projektista 
projektikehitysvaiheessa ja projektin luonne koki 
myös muutoksia samalla. Airut-kortteliin jäi kui-
tenkin paljon uutta ja ainutlaatuista tuon kehittä-
misen seurauksena.

Janne Sihvonen kertoo, että osa kiinteistön 
sähkönkulutuksesta hoidetaan kiinteistön omien 
aurinkopaneelien kehittämällä sähköllä. Jokaises-
sa huoneistossa on reaaliaikainen energian- ja ve-
denkulutuksen seurantajärjestelmä, joka voidaan 
kohdistaa huoneistossa jopa laitetasolle. Ajanta-
sainen seuranta kannustaa asukkaita sähkön, läm-
mitysenergian ja veden säästämiseen. 

Taattua kotimaista tyyliä ja laatua
Niina Koivisto kertoo, että Förstiin valmistuu 
52 asuntoa, yksiöistä neljän huoneen huoneistoi-
hin. Sisustusratkaisuiksi arkkitehtitoimisto on va-
linnut kotimaisia tunnettuja laatumerkkejä. Asu-
kas voi valita kolmesta hyvin tarkkaan mietitystä 
vaihtoehdosta mieleisensä. Lattiat ovat parkettia, 
keittiön tasot graniittia. Keittiösisutukset ovat ko-
timaista, korkeatasoista ja nykyaikaista laatua. 
Kodinkoneet tulevat luotettavan laitetoimittajan 
valikoimista, vakiovarustukseen kuuluvat myös 
astianpesukone ja mikroaaltouuni. Myös kylpy-
huoneiden ja keittiön laatoitukset ovat tunnet-
tua kotimaista laatua. Suurimmissa asunnoissa on 
oma sauna. Parvekkeellisissa asunnoissa parve-
ke on lasitettu. Parvekkeet ovat useimmiten ko-
ko asunnon levyisiä ja ylimmän kerroksen terassit 
kiertävät koko talon. 

”Modernia, urbaania ja korkeatasoista asumis-
ta kohtuullisella hinnalla”, Niina korostaa.

Ruoholahden kuuluisat erikoi-
suudet myös Airut-korttelissa
Ruoholahti on saanut kansainvälistä mainetta kah-
desta omaperäisestä ratkaisusta, joita saavutaan 
tänne katsomaan bussilasteittain kaikista maail-
man kolkista. Sosiaalisesti tasavertainen asumi-
nen on täällä hyvin toimiva keksintö. Tämä tar-
koittaa, että alueella ja jopa samassa pihapiirissä 
on yhdistetty useita erilaisia asumismuotoja vuok-
ra-asumisesta kovanrahan omistukseen. 

Koti puiston laidalla
Hyväntoivonpuisto tulee olemaan uuden Jätkäsaaren alueen elämänlanka. 
Saaren halkova, leveä puistoalue, jossa on paljon ulkoilu- ja liikuntamahdol-
lisuuksia, vihreyttä ja tilaa hengittää, tulee olemaan Ruoholahden puolen 
kanavaa vastaava maamerkki Jätkäsaaressa. Puiston pohjoispää muodostuu 
osaksi Helsingin keskustaa. Hyvät liikenteelliset ratkaisut yhdistävät sen 
ydinkeskustan eläväksi osaksi. Eteläpään sijainti saaren kärjessä, meren 
ympäröimänä tulee tarjoamaan asumiseen ja olemiseen saaristolaishenkeä. 
Puiston laidalla sijaitseva koti tulee olemaan arvostettu asia.

Toinen erikoispiirre ovat kortteleiden sisäpi-
hat. Uuden Jätkäsaaren kujilla kulkiessa ne saat-
tavat näyttää ahtailta, mutta näiden kortteliratkai-
sujen sielu löytyykin sisäpihoilta, jotka on tehty 
avariksi, valoisiksi ja viihtyisiksi asukkaiden oles-
kelutiloiksi. SRV:n Airut-korttelissa sisäpiharat-
kaisu on hieman poikkeava. Korttelin sisäpiha jää 
avoimeksi kaikkien hyödyntää. Osittainen läpi-
kulku tekee pihasta osan Jätkäsaaren kulkuväyliä. 
Pihalle tulee sijoittumaan mm. ruokakauppa. Mai-
niona erikoisuutena sinne perustetaan myös ylei-
nen sauna Kallion vanhojen perinteiden mukaan.

Saunaprojektin vetäjänä on Kimmo Helistö, 
jonka Sauna Arla Kaarlenkadulla on yksi Helsin-
gin legendaarisista yleisistä saunoista. Kimmon 
mukaan uusi sauna tulee seuraamaan vanhojen 
saunojen henkeä, mutta hieman modernisoituna. 
Siitä tulee kuitenkin urbaani sauna, uimamahdol-
lisuutta siinä ei ole. Miesten ja naisten puoli on 
kertalämmitteinen, eli lämmitetään puilla. Halko-
jen sijaan käytetään pellettejä. Tilaan tulee myös 
tilaussauna, joka on sähkölämmitteinen. Saunan 
yhteyteen suunnitellaan ravintolapalveluja. Tärke-
ää on, että sauna on avoin kaikille, ei vain kiin-
teistön asukkaille, vaikka Airut-korttelin asuk-
kaiden kanssa varmaan luodaankin jonkinlainen 
”oma sauna –konsepti”

Airut-kortteliin kuusi kiinteistöä
Airut-kortteliin tulee kaikkiaan kuusi kiinteistöä. 
Niiden sijainnin näkee oheisesta korttelikartas-

ta. Försti on puiston puoleisessa reunassa Juutin-
raumankadulla. Helsingin Vinssi Juutinraumanka-
tu 7:ssä on melkein harjassa. Helsingin Mantteli 
nousee aikanaan Välimerenkatu 6:een. Sekä Vins-
si että Mantteli ovat hitas-taloja. Niina Koivisto 
kertoi, että näistä hitas-asunnoista on jo järjestet-
ty hakijoiden kesken arvonta. Asuntoja oli tarjol-
la 91 kappaletta ja kiinnostuneita ostajia tuli ar-
vontalistalle noin 2000 kappaletta. Joukossa oli 
paljon jo nykyisin Ruoholahdessa asuvia, varsin-
kin nuoria pareja ja perheitä. Se osoittaa, että Jät-
käsaarella on oikeanlaista vetovoimaa.

”Välimerenkatu 8:aan rakennamme VVO:lle 
asuintalon, tästä on jo olemassa sopimus. Hieta-
saarenkujalle on suunniteltu Helsingin Visseli, jo-
ka on town house –tyyppinen rivitalo  ja Välime-
renkadulle sijoittuva Helsingin Ankkurinnappi on 
vielä lopullisia suunnitelmia vailla.”

Helsingin Förstin kaupanteko on siis alkanut. 
Tarkat tiedot kiinteistöstä, myös eri huoneistojen 
pohjapiirrokset löytyvät SRV:n nettisivuilta osoit-
teesta www.srv.fi/asunnot/helsingin-forsti

Tämän hetken tiedon mukaan Helsingin Försti 
valmistuu sisäänmuuttokuntoon vuoden 2017 al-
kupuolella.

Lisätietoja voitte mielellään kysyä:
SRV Asuntomyynti
puh 020 145 5390
asuntomyynti@srv.fi

PS

SRV:n myyntipäällikkö Niina Koivisto ja Helsingin Förstin projektipäällikkö Janne Sihvonen.

Airut-korttelin kaikille avoin sisäpiha. Huomaa talojen kattojen aallot.
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Lokakuussa leikkipuistossa on 
pidetty vauvoille värileikkiä, 
vauvahierontaa sekä on ollut 
vauvaruokaneuvontaa ja kanto-
liinaohjausta. Samoin on vietet-
ty koululaisten syyslomaviik-
koa. Koululaisten syyslomalla 

vierailulla kävi Skidi- kirjastobussi jaTanssiteat-
teri Hurjaruuth järjesti sirkustelua niin isommille 
kuin pienemmille lapsille. Viikolla oli myös ret-
kiä koululaisille Korkeasaaren ja Seurasaareen. 
Ihanat ilmat kyllä suosi mukavasti niin retkeilyä 
kuin puistossa ulkoilua. Toivottavasti aurinkoisis-
ta ja lämpimistä säistä saadaan nauttia vielä lähi-
viikkoinakin.

Syysterveiset Ruoho-
lahden leikkipuistosta!

Kuukauden kuluttua saa ottaa joulutavaroi-
ta esille ja valmistautuminen joulun tuloon voi 
alkaa. Meillä leikkipuistossa se tarkoittaa muun 
muassa jouluverhojen esille laittoa, jouluaskarte-
luja ja piparien leivontaa.

Joulukuussa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alu-
een asukkaat ja toimijat ovat järjestämässä yh-
teistyössä uudelleen elämyksellistä joulukalente-
ria Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella. Luvassa 
on jännittäviä pienoistapahtumia ja ikkunoihin il-
mestyviä luukkuja eri puolella Ruoholahtea ja Jät-
käsaarta- Mekin olemme mukana!

Lisätietoja joulukalenterista tämän Ruoholah-
den Sanomien sivulta 10 sekä leikkipuistosta.

Tulevia tapahtumia puistossa:

• Maanantaina 2.11. klo 10.30 -11.15 isänpäiväkorttiaskartelua vauvoille sekä 
  vauvalaulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 4.11. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00, järjestäjänä Ruoholahden ja 
  Jätkäsaaren MLL
• Perjantaina 6.11. Isänpäiväaskartelua ja Isänpäiväkahvit tarjolla klo 10.30- 11.15
• Maanantaina 9.11. vauvojen laulut klo 11.00. Ei ennakkoilmoittautumista.
• Keskiviikkona 11.11. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Perjantaina 13.11. leikkivarjotuokio klo 10.30.
• Maanantaina 16.11. vauvojen laulut klo 11.00. Ei ennakkoilmoittautumista.
• Tiistaina 17.11. Imetystukitapaaminen klo 17.00-18.30, järjestäjänä Imetyksen tuki ry.
• Keskiviikkona 18.11. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Perjantaina 20.11. Tuo ja vaihda – päivä klo 10.30 -11.15.
• Maanantaina 23.11. klo 10.00- 11.00 vauvojen värileikki. Ryhmä täynnä.
• Tiistaina 24.11. Väläys-heijastintapahtuma n. klo 15.00 alkaen (oma taskulamppu mukaan). 
  Mukana myös Ronald Mc Donald.
• Keskiviikkona 25.11. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Keskiviikkona 2.12. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Perjantaina 4.12. Suomenlippu- askartelua ja joulukorttiaskartelua klo 10.00-11.15.
• Keskiviikkona 9.12. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Perjantaina 11.12. leikkipuiston joulukalenteriluukku avoinna klo 10.00-11.15.

Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 334 4178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä ja joulun odotusta kaikille!

Terveisin 

Puiston ohjaajat

Aika kuluu kuin siivillä muka-
van tekemisen kera täällä 
nuo risotalolla. Pian alkaa tal-
viaika ja menemme kohti pi-
meämpää vuodenaikaa, mutta 
mehän emme anna sen häiritä 
tekemisiämme. 

Lokakuun aikana olemme jatkaneet kerhotoi-
mintojamme varhaisnuorten kanssa kokkiksen, 
savikerhon, kisakeskiviikon sekä torstain sirkus-
pajan merkeissä. Marikan ohjaama tyttöjen lii-
kuntakerho keskiviikkoisin on myös saavuttanut 
kävijänsä; mukaan mahtuu tyttöjä 6-luokkalaisis-
ta ylöspäin. Kerhossa on joka kerta aina eri teema 
kuntopiiristä tanssin pyörteisiin sekä jalkapalloon. 
Kannattaa olla yhteydessä Marikaan, jos kuntoilu 
ja liikkuminen kiinnostaa. Kerho on keskiviikkoi-
sin kello 19-20 Ruoholahden ala-asteen koululla 
ja yhteinen tapaaminen koulun pihalla 18.45. 

Vuoden viimeinen kokkikerho alkaa 9.11., jäl-
jellä kerhoon vielä muutama paikka. Kokkikerho 
ilmoittautumiskirjeen voit hakea nuorisotalolta. 

Iltanuorten bilisliiga kaipaa vielä lisää osanot-
tajia maanantaisin - oletko se sinä, jonka nimi en-
simmäisenä komeilee seinätauluun kaiver rettuna. 
Tämän syksyn uutuutena on ollut ”soppalauan-
tai”, joka on aina kuukauden ensimmäisenä lauan-
taina, jolloin talomme on auki. Silloin nuoret ovat 
saaneet jäsenkorttia vastaan soppaa ja näkkäriä.  
Kaikki kokkauksesta kiinnostuneet olette terve-
tulleita kokkaamaan. Seuraavat ”soppalauantait” 
ovat 7.11. ja 5.12.  

Lokakuun aikana olemme tehneet muutakin 
hauskaa, syyslomaviikolla retkeilimme Megazo-
nessa sekä iltanuorille oli tarjolla Hurjaruuthin 
järjestämä ”tulisirkus” eli opeteltiin tulijonglee-
rauksen tekniikkaa ja temppuja. Kohokohtana oli-
kin perjantaina kokeilu ulkona oikean tulen kans-
sa. 

Tapahtuu marraskuussa:
• To 5.11. varhaisnuorten isille Isänpäiväkahvit 
kello 18-20, tervetuloa tutustumaan nuorisota-
loon. Silloin  isillä on oiva  mahdollisuus kokeilla 
pelejä lastensa kanssa – tarjolla kahvia ja pullaa.
• la 7.11. soppalauantai, nuorisotalo on auki kello 
15.00-21.45 – tervetuloa kokkaamaan

• To 12.11. varhaisnuorten bilisturnaus Punavuo-
ren nuorisotalo Betaniassa kello 17, nuorisotalolta 
lähdemme kello 16.30.
• La 21.11. Ruohislive – räp-ilta, aikataulu ja 
esiintyjälista tarkentuu myöhemmin - seuraa ruo-
holahti.munstadi.fi -sivuja

Lopuksi tahdomme kiittää uutta yhteistyö-
kumppania Alepa Ruoholahtea, nutakeittiöpro-
jektin merkeissä. Alepa lahjoittaa nuorille vii-
meisellä käyttöpäivällä olevia eineksiä, hedelmiä, 
leipää ym. mahtavia herkkuja nuorisotalolle; jos-
ta sitten nuoret ohjaajien avustuksella kokkaavat. 
Mukavaa on se, ettemme tiedä mitä ruokaa maa-
nantaisin tai torstaisin saamme - siis joudumme 
laittamaan mielikuvituksen peliin. Nuoret ovat 
tervetulleita kokkaamaan ja syömään mahtavia 
ruokia ko. päivinä. Suurkiitos Juha Keräselle ja 
Aleksi Paunoselle sekä koko Alepan henkilökun-
nalle nutalaisten herkkuhetkistä!

Syystervehdys 
nuorisotalolta!

Alepan herkuista valmistui currybanaanikastiketta, possunlihaa sekä lisukkeeksi riisiä ja 
salaattia.

Tulijongleerauksen ihmeellinen maailma.

SE 
Brunssipaikka.

faroravintola.fi
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Tarjoukset voimassa 
2.11.-2.12.2015

ellei toisin mainita

099 499

299

1690
Suoraan Grillistä: 
BROILERIN 
KOIPIREISI

Suoraan Grillistä:  
kokonainen 
BROILER
raakapaino
n. 1,2 kg

Wheyhey 
PROTEIN 
JÄÄTELÖT 
100 g

Lämminsavustettu
LOHIFILEE

kpl kpl

prk
(29,90/kg)

kg

JÄTKÄSAARI

palvelemme: ARK. 7–21, 
LA 7–21, SU 12–21

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

K-MARKET JÄTKÄSAARIMeillä myös
Pakettiautomaatti

Kylmiin talvipäiviin lämmikettä  

K-market Jätkäsaaresta!
Torstaisin: Perjantaisin: Lauantaisin:

299 129 400

299 450 179
kpl
(7,48-9,97/kg)

ps
(0,65/kg)

2 kpl
(10,00/kg)

pkt
(8,54-9,97/kg)

3 tlk
(1,50/l)

pl
sis. pantin 0,40 
(0,93/l)

Ilman K-Plussa-korttia 4,29 /kpl (10,73-14,30/kg) Ilman K-Plussa-korttia 1,59 /ps (0,80/kg) Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,29 /kpl (11,45/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 4,89 /pkt (13,97-16,30/kg) Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,79 /tlk /l Ilman K-Plussa-korttia 2,49 /pl sis. pantin 0,40 (1,39/l)

-30 %
Etu K-Plussa-kortilla

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

-12 %
Etu K-Plussa-kortilla

-38 %
Etu K-Plussa-kortilla

-16 %
Etu K-Plussa-kortilla

-33 %
Etu K-Plussa-kortilla

Sunnuntai
VEHNÄJAUHO 
2 kg

Fazer Sininen 
MAITOSUKLAALEVY
200 g (ei Makusuklaat)

Valio
POLAR JUUSTOT   
300-350 g

Marli Natur 
TÄYSMEHUT
1 l

FANTA ja SPRITE
1,5 l, raj. 5 pl/tal.

KUUKAUDEN PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 2.11.-2.12.2015:
Wursti  viipaleet
EXTRAPALVIKINKKU 400 g, 
EXTRAPALVIKALKKUNA 300 g,
EXTRAPALVIBROILER 300 g

2 
kpl

3 
tlk

Su 8.11. klo 13 - 17 Ravintola Violan

Puhelun hinta lankapuhelimesta 0,0821 €/puhelu + 0,02 €/min, matkapuhelimesta 0,0821 €/puhelu + 0,149 €/min

Lapsille oma 
Welhobuffet.

Isänpäivän-BUFFET 
47 € / hlö (S-etukortilla 44 €/hlö)

Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, raflaamo.fi
Puh. 020 1234 800 (ark. klo 8–18), muina aikoina 050 388 3355

Talvi tekee tuloaan, vaikka läm-
pimät ajanjaksot tuntuvat työn-
tävän kylmyyden kauas. Pime-
ys kietoo meidät vaippaansa ja 
odotamme lunta kirkastamaan 
maisemaa. Pimeyden keskel-
le meille syntyy Jouluna pie-

ni Jeesus-vauva, joka tuo valon pimeyteen, valon, 
joka ei sammu milloinkaan.

Kappelin viikko-ohjelma on tuttu ja turvalli-
nen. Messu on sunnuntaisin klo 12.00. Maanan-
taisin ja tiistaisin Perhekerho kokoaa lapsiperheitä 
klo 9.30-12.00 askartelemaan, viettämään harta-
utta, kahvittelemaan tai vain olemaan ja juttele-
maan toisten kanssa. Lapselle löytyy leikkikaverei-
ta ja vanhemmille/isovanhemmille/hoitajille seu raa. 

Tiistaisin kokoontuu Esikoisvauvakerho klo 
13.00-14.30, jossa ensimmäisen lapsensa saaneet 
perheet voivat jutella keskenään kahvittelun ja 
laululeikkien lomassa. Kappelikahvila kokoontuu 
samana päivänä klo 14.00 ja on suosittu kohtaa-
mispaikka. 

Keskiviikkoisin kokoontuu MLL:n Perhekah-
vila klo 10.00-12.00, jossa lapsiperheet tapaa-
vat toisiaan ja torstaisin on nuorten Olkkari klo 
14.00-16.30. Olkkarissa voit pelailla, askarrel-
la, joskus leipoa, syödä välipalaa, tehdä läksyjä, 
osallistua päivän kisaan ja leikkiä. Kerho sisältää 
myös hartauden. 

YH-olohuone kokoontuu lauantaisin 7.11. ja 
21.11. klo 10.00-12.00, tule mukaan joukkoom-
me.

Tule laulamaan Hoosiannaa kanssamme 1. 
Adventin messuun sunnuntaina 29.11. klo 12.00. 

Joulun odotuksen aikana Kappelilla on erilai-
sia tapahtumia. Lauantaina 5.12. on MLL:n joulu-
myyjäiset klo 10.00-15.00. 

Kaikille avoin ja ilmainen Jouluaskartelukurs-
si on lauantaina 12.12. klo 10.00-14.00. 

Sunnuntaina 13.12. klo 18.00 laulamme Kau-
neimpia Joululauluja. 

Tiistaina 15.12. on seurakuntaväen ohjelmalli-
nen Joulupuuro klo 14.00. 

Ruoholahti-Jätkäsaaren Joulukalenterin tors-
tain 17.12. päivän luukku avautuu Kappelilla Jou-
luvaelluksen muodossa. Kuljemme yhdessä klo 
9.15 ja 10.00 joulun kertomuksessa ja saavum-
me lopuksi Jeesuksen seimelle. Jouluvaellukset 
ovat maksuttomat ja kaikille avoimet. Kappelin 
aukioloaikoina voit vaeltaa Joulun kertomukses-
sa omaehtoisesti ja hiljentyä odottamaan Jeesuk-
sen syntymää.

Siunattua Joulun odotusta!

Maarit Mustakallio

Terveiset Ruoho-
lahden Kappelilta TERVETULOA

VALON JUHLAAN

La 14.11.2015 klo 18.00
Ravintola Poijun terassille, Jaalaranta 5.

Tilaisuudessa puhuu Arto Apajalahti.
    

   Sytytämme perinteisesti jouluvalot
syksyn pimeyteen, jonka jälkeen tilaisuus

jatkuu pikkujoulun merkeissä ravintola Poijussa.

Illalliskortteja voi ostaa etukäteen ravintola
Poijusta, hinta 15 e, sisältää ruuan ja ruokajuoman.

TERVETULOA!

JS ry

Jätkäsaari seura-JS ry:n hallitus

www.kaupunginosat.net/jatkasaari
www.facebook.com/jatkasaari
jatka.seura@gmail.com
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Sitten huomio kiinnittyy kauppakes-
kuksen aulassa olevaan rakennus-
työmaahan. Se on samalla kohdal-
la, kuin alakerran rakennelma. Onko 
tänne tulossa jotakin uutta ja mielen-
kiintoista, on luonnollinen reaktio, 

varsinkin toimittajalla. 
Lehti saikin järjestettyä tapaamisen Keskon 

pääkaupunkiseudun aluejohtaja Antti Palomäen 
kanssa. Aiheena Lähikauppakeskus Ruoholahden 
tilannepäivitys.

Vaikka Antin kanssa sovittiin, ettei mennei-
tä kovasti ole aihetta muistella, on kuitenkin pai-
kallaan muistuttaa, että kauppakeskuksemme on 
kokenut erinomaisen kehityksen alkuajoistaan lähti-
en. Viimeinen suuri remontti muutti ilmeen uudek-
si ja raikkaaksi. Samalla silloin saatiin myös uutta 
tarjottavaa asiakkaille. Alusta asti kauppakeskuk-
sen vetonauloina ovat olleet Citymarket, K-rau-
ta ja Alko. Nämä erinomaiset liikkeet palvelevat 
edelleen ansiokkaasti. Varsinkin keskuksen toises-
sa kerroksessa on sitä vastoin ollut paljon turbu-
lenssia. 

Viime suuren remontin jälkeen siellä avat-
tiin Kodin 1 -tavaratalo, joka sittemmin kuiten-
kin lakkautettiin. Antti Palomäen mukaan myy-
mälän valikoima ei vastannut kaikilta osin meidän 
alueemme asiakkaiden toiveita. Myös samaan ai-
kaan avatun Intersport-myymälän kauppiaat päät-
tivät olla jatkamatta vuokrasopimustaan ja toimin-
ta loppui.

Mitäköhän ihmettä kauppa-
keskuksessa nyt tapahtuu?

Uutta on tulossa,   
mutta ei kerrota mitä
Antti Palomäki vahvisti, että sekä Citymarketissa 
että aulassa näkyvät rakennustyöt liittyvät uuteen 
toimintaan. Toisen kerroksen puolikkaassa toi-
mii uutena yrityksenä nyt Jysk sisutustavaratalo. 
Ylös Jyskiin pääsee rullaportaita keskuksen au-
lasta. Alas Citymarketiin ja Alkoon pääsee myös 
rullaportaita aulasta. Rakennustyöt ovat tekemäs-
sä rullaportaita myös toisen kerroksen toisen puo-
likkaan tiloihin. Antti Palomäen mukaan sinne 
ollaan suunnittelemassa kahta uutta myymälää. 
Neuvottelut ovat kuitenkin niin kesken, että mi-
tään kerrottavaa asiasta ei vielä ole. Rullaportai-
den on kuitenkin määrä valmistua ihan lähiaikoi-
na. 

Intersportin tiloihin tulevan uuden yrityksen 
nimi on Keskolla tiedossa, mutta tämä kerrotaan 
vasta lopullisten aikataulujen vahvistuttua. Uusien 
myymälöiden lanseeraukset ovat tarkkaa puuhaa, 
ja julkistamisen aikataulu merkittävä tekijä mark-
kinointistrategian onnistumisessa. 

Lähikauppakeskuksen pyrkimyk-
senä on tarjota jokaiselle jotakin
Ruokakauppa, sen yhteydessä viinikauppa, kes-
kuksessa toimiva huvipuisto ja erilaiset ruoka-
ravintolat  ovat koko perheen ohjelmaa. Kau-
neuteen liittyvä tarjonta ja naisten kuntosali ovat 

Rakennustelineet huomaa ensimmäiseksi Citymarketin pakastehyllyjen luo-
na. Tulee mieleen kysyä Citymarket-kauppias Tero Huhtalalta, mitä uutta on 
tulossa. Vasta viime lehdessä Tero lupasi, että hän jatkuvasti pyrkii kehittä-
mään kauppaansa asiakkaiden toivomusten mukaan. Se on kunnianhimois-
ta, sillä valittiinhan Citymarket Ruoholahti vastikään Suomen parhaaksi. 

äitien omaa toimintaa. Isät viihtyvät K-raudassa. 
Uusi liike tulee tässä kokonaisuudessa olemaan 
miesten asialla. Mutta siitä ei tässä vaiheessa sen 
enempää.

Seuraavassa lehdessä   
kaikki on jo vähemmän salaista
Vuoden viimeinen lehti ilmestyy jakeluun 12.12. 
ja silloin joulun alla lehti voi toivottavasti jo ker-
toa selvin sanoi, mitä uutta omalla kauppakeskuk-

sellamme on tarjota joulumarkkinoille. Muista-
kaa, että tukemalla oman alueen yrittäjiä, pidätte 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren elävinä.

Lähikauppakeskus Ruoholahti
Itämerenkatu 21
www.kauppakeskusruoholahti.fi

PS

Uudet rullaportaat tulevat alaspäin vievien viereen.
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NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON
Kun sairaus tai tapaturma yllättää, pääset 
nopeasti hyvään hoitoon Terveystaloon. 
Muistathan myös, että Terveystalo 
Kamppi päivystää 24 h.

Lue lisää
terveystalo.com

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

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

Ruoholahden  Sanomat jaetaan jake-
lualueelleen ilmaisjakelun sääntöjen 
mukaan jokaisen kodin postiluuk-
kuun. Ovessa oleva ilmaisjakelun 
kieltävä tarra estää lehdenkin ja-

kamisen. Tarkan jakelualueen näet lehden netti-
sivuilta osoitteesta www.ruoholahdensanomat.fi/
mediakortti. Samassa osoitteessa välilehden ”tuo-
reimmat sanomat” alla voit myös lukea lehden 
kuusi viimeisintä numeroa sähköisessä muodossa. 
Ne ovat siellä pdf-versioina eli täysin paperileh-
den näköisinä.

Eikö paperilehti tullut luukkuun?
Lehden jakelupäivät näkyvät jakelualueen tavoin 
mediakortissa. Tämän lokakuun lehden jälkeen 
Ruoholahden Sanomat ilmestyy tänä vuonna vain 
kerran. Marras-joulukuun kaksoisnumero tulee ja-
keluun lauantaina12.12.  Ensi vuoden jakelupäi-
vät selviävät joulukuun alkupuolella.

Jos lehtesi ei jostakin syystä tule luukkuun, 
vaikka ovessa ei ole kieltotarraa, voit ilmoit-
taa asiasta lehden toimitukseen Petterille, niin 
saadaan virhe korjattua. Voi soittaa numeroon 
050 337 5471, laittaa sähköpostia: ruoholahdensa-
nomat@welho.com tai käyttää nettisivujen yhtey-
denottotoimintoa.

Lehden voi myös noutaa
Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella lehden voi 
noutaa seuraavista paikoista:

• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5
• Huutokonttorin infopiste, Tyynenmerenkatu 1
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
• Fenno Optiikka, 
  Kauppakeskuksen sisäkäytävä, Itämerenkatu 21

Hyviä lukuhetkiä Ruoholahden Sanomien parissa!

Ruoholahden Sanomat 
luettavissa myös netissä

 Ruusupuiston sitkeä taistelu marraskuuta vatsaan.
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Jätkäsaari sai uuden info-
keskuksen ja kirjaston Huutokonttoriin

Huutokonttorin uusis-
ta palveluista vastaavat 
erikoiskirjastovirkailijat 

Riikka Penttilä ja Lassi 
Kokkonen ovat innois-
saan.

”Toivon, että Huuto-
konttori nyt otetaan jät-

käsaarelaisten todella aktiiviseen käyttöön. Tämä-
hän on ensisijaisesti heille suunnattu tila, mutta 
toki on paikallaan, että toimitaan meidän kans-
samme sopien. Tunnelmassa täällä on nyt jonkin-
laista kyläkirjastomaisuutta, on paikallisia toimi-
joita, taidenäyttelyjä, tapahtumia – ja asiakkaat 
voivat myös vaikuttaa kokoelmien ja ohjelman si-
sältöön”, Lassi Kokkonen sanoo.

Kollega Riikka Penttilä komppaa: ”Minäkin 
toivon, että ihmiset tulevat Huutokonttoriin viih-
tymään, jopa pidemmäksikin aikaa, vaikkapa lu-
kemaan lehtiä sen aikaa, kun lapset pelaavat, eli 
että tämä olisi oikein mukava paikka jokaisen tul-
la.”

Kirjaston kokoelma painottuu lasten aineis-
toon, ja se on peräisin entisestä Ruoholahden las-
tenkirjastosta, jonka toiminta nyt on siirtynyt 
naapuriin Jätkäsaareen. Aineistoa on kuitenkin sa-
malla jonkin verran laajennettu myös aikuisten 
puolelle.

”Aikuisten aineiston osalta ei toki voida pu-
hua kattavasta tarjonnasta, mutta nykyäänhän 
käytetään muutenkin sanaa ’valikoima’ eri yhte-
yksissä, ja se ehkä parhaiten kuvaa meidän koko-
elmaamme”, Kokkonen selventää.

”Tämä nykyinen kokoelma on pääpuitteiltaan 
ajateltu noin viiden vuoden aikamääreelle, joskin 
valikoima toki voi jonkin verran kasvaa sinäkin 
aikana, käytön mukaan. Tilathan täällä eivät tule 
sinänsä kasvamaan, mutta kokoelmat voivat tosi-
aankin niin tehdä”, täydentää Penttilä.

Uuden kaupunginosan asukkaiden palvelut Jätkäsaaren Huutokonttorissa 
ovat nyt entistäkin monipuolisemmat. Syyskuun lopussa perinteikkäässä 
satamalaitoksen entisessä toimipisteessä aloitti kaupungin uusi kirjasto, ja 
Huutokonttorissa jo ennestään toimineen infokeskuksen aukioloajat ja 
tarjonta laajenivat. Jätkäsaaren uuden infokeskuksen ja 

kirjaston avajaiset vietettiin 19. syys-
kuuta varsinaisissa karnevaalitunnel-
missa. Iloista juhlamieltä viritteli heti 
alkuun Tusan Brass -soittokunta, joka 
johdatteli riehakkaan juhlakulkueen 

Ruoholahden metroasemalta kohti Jätkäsaarta.
Perillä Huutokonttorilla oli monenmoista oh-

jelmaa: muun muassa Meiss-bändi esitti itämais-
vivahteista soulpoprokkia, lasten suosikki, klov-
nityttö Lilli Pii hauskuutti pienten lisäksi myös 
varttuneempia, ja pääsivätpä lapset vielä syventä-
mään musiikki-innostustaan Jamkids-soittotyöpa-
jassa.

Juhlapuheen piti – kuten asiaan kuului – uu-
den infokeskuksen ja kirjaston päähenkilöiden 
eli asiakkaiden puolesta Jätkäsaaren asukkaiden 
edustaja Meri Virta.

Kaupungilla ja asukkailla   
sama ajatus toisistaan tietämättä
”Olen kuullut jännittäviä tarinoita Huutokontto-
rista ja siitä, minkälaista täällä oli ennen vanhaan, 
kun Jätkäsaaressa vielä toimi tavarasatama. Aa-
muisin tultiin aikaisin satamaan, ja töitä jaeltiin. 
Täältä Huutokonttorista niitä todellakin huudet-
tiin. Siten on todella mahtavaa, että tällä raken-
nuksella on oma elävä historiansa ja tarinansa, jo-
ka nyt jatkuu infokeskuksena ja kirjastona”, Meri 
Virta sanoi.

Hän jatkoi hauskalla episodilla:
”Lähes tasan vuosi sitten seisoimme taloyh-

tiömme sisäpihalla ja pidimme yksivuotissynt-
täreitä. Me ’mammat’ siinä keskenämme jutte-
limme, ja alakerran naapuri heitti ajatuksen, että 
ajatelkaapa, jos Huutokonttoriin saataisiinkin kir-
jasto! Ja voisi siellä olla näyttelytilakin. Ja tosi 
coolia, jos se olisi vieläpä design- ja arkkitehtuu-
ripainotteinen kirjasto!”

”Uskoimme, että kaupungilla olisi kiinnostus-
ta kuulla, mitä uuden alueen asukkaat ajattelevat 
ja toivovat. Niinpä päätin heittää idean kaupun-
gille. Oli tuttu kirjastossa, ja välitin idean hänel-
le. Kului kaksi päivää, kun tuli vastaus sähköpos-
tiin, että yksityiskohtia pitää toki vielä silloisen 

talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa säätää, 
mutta olemme päättäneet, että syksyllä 2015 Huu-
tokonttorissa aloittaa lastenkirjasto. Tuli epätodel-
linen tunne, että mitä, voiko näin hienoa oikeasti 
tapahtua? Varmaan joku oli jo ennen meitä seissyt 
täällä ja ajatellut samoja ajatuksia kuin me”, Me-
ri Virta ounasteli. 

Virran ounastelut osuivatkin oikeaan, sillä 
kaupunki oli jo alkanut valmistella infokeskuk-
sen ja kirjaston yhdistämistä saman katon alle. 
Ajatus kirjastosta Huutokonttorilla oli siis muhi-
nut samaan aikaan sekä asukkaiden että kaupun-
gin työntekijöiden mielissä.

Virran mukaan on välillä tuntunut jopa, että 
ihmiset tulevat peräti vähän kateellisiksi kuulles-
saan Huutokonttorista.

”Ajatelkaa, turvallinen julkinen tila, joka hou-
kuttelee ja kutsuu lukemisen maailmaan, on erit-
täin tervetullut – sellaisia tiloja ei ole liikaa.”

”Tässä on ollut takana erittäin hienoa yhteis-
työtä kaupungin taholta, kun on pienoismallit Jät-
käsaaren rakennuksista, suunnitelmat alueen tule-
vasta rakentumisesta, ja sitten vielä kirjasto yhdessä 
ja samassa paikassa. Ja me asukkaat saamme ker-
ralla enemmän, kun yksi käynti antaa erilaisia 
palveluja yhdellä kertaa”, Meri Virta suitsutti.

Hän arveli, että alueen asukkaat ovat valmii-
ta erilaisiin kokeiluihin sen suhteen, millaisia ti-
laisuuksia Huutokonttorin tiloissa voisi järjestää. 
”Voisiko tässä toimia myös iltapäiväkerho, joka 
ottaisi koppia aiheesta, miten pojat saataisiin lu-
kemaan enemmän”, hän kysyi.

”Voisimme ehkä käynnistää samanlaisen vuo-
rovaikutussuhteen Huutokonttorin kanssa kuin jo 
on syntynyt paikallisen K-kaupan kanssa, jonne 
voi käydä laittamassa ehdotuksia vaikkapa pomp-
pulinnan pystyttämisestä. Myös tänne voisi ehkä 
samalla tavalla tuoda ehdotuksia siitä, mitä asioi-
ta täällä voisi kehittää? Ja on hienoa, että näkyy jo 
nyt, miten asukkaat ovat olleet mukana suunnitte-
lemassa tätä tilaa”, Meri Virta kiteytti.

Jätkäsaaressa kaikki 
kävelyetäisyydellä
Kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö 

Asiakkaiden ehdoilla
Mitä uusiin aineistokategorioihin tulee, niin Kok-
kosen mukaan kaikki on periaatteessa mahdollis-
ta.

”Tässä halutaan mahdollisimman paljon kuun-
nella asiakkaita.”

Lehtiä lukemaan tulevat voivat saada käteensä 
Helsingin Sanomat jopa paperisena, sillä sitä tulee 
yksi kappale, mutta iltapäivä- ja viikkolehdet ovat 
sen sijaan luettavissa vain sähköisinä tabletilta.

Asiakkaiden käytössä on tietokoneiden lisäk-
si monitoimilaite, jolla voi kopioida, tulostaa 
ja skannata. Osaa tablettitietokoneista voi käyt-
tää myös pelaamiseen, ja käytettävissä on lisäksi 
”vanhan ajan” lautapelejä.

Huutokonttorin auditoriossa tullaan järjestä-
mään satutunteja ja muun muassa asiakkaiden toi-
vomia kirjailijatapaamisia sekä asukasiltoja ja asi-
antuntijavierailuja.

Syksyn ohjelma löytyy painettuna esitteenä 
ja netistä, lisäksi asiakkaat voivat itse ehdottaa ja 
jopa järjestää toimintaa – yhteisymmärryksessä 
Huutokonttorin henkilökunnan kanssa.

Ennen kaikkea tieto Jätkäsaaren rakentamises-
ta on nyt paremmin saavutettavissa, sillä Huuto-
konttorin aukioloajat laajenevat kirjastotoiminto-
jen myötä.

”Meidän lisäksemme täällä päivystää ai-
ka ajoin myös kaavoituksen ja rakentamisen asi-
antuntijoita, joilla on uusinta, ajantasaista tietoa 
alueen rakentumisesta. Ja jos meillekin tulee lii-
an kiperä kysymys, me haemme siihen kyllä vas-
tauksen asianmukaisilta tahoilta”, Riikka Penttilä 
ja Lassi Kokkonen vakuuttavat.

Heidän mukaansa Huutokonttorin uusi yhdis-
tetty toimintakonsepti on myös lupaava esimerkki 
kaupungin eri virastojen välisestä alati kasvavasta 
yhteistyöstä. Seuraava todella suuren luokan pro-
jekti, jossa tuota yhteistyötä tullaan rakentamaan, 
on Helsingin tuleva keskustakirjasto.

Avajaiset karnevaalitunnelmissa
Aukeaman teksti: Thomas Micklin
Valokuvat: Antti Pulkkinen

Jätkäsaaren rakentamisen ajankohtaisia uutisia esittelivät kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö 
Matti Kaijansinkko (keskellä) ja Länsisatama-projektin projektijohtaja Outi Säntti (oranssissa asussa) 
kaupunginkansliasta.

Erikoiskirjastovirkailijat Riikka Penttilä ja Lassi Kokkonen näyttävät leikillään pienoismallista: 
”Täältä meidät löytää!”
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Jätkäsaari sai uuden info-
keskuksen ja kirjaston Huutokonttoriin

Poimintoja loppusyksyn ohjelmasta
• 26.10. alkaen Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuurikilpailun työt esillä
• 2.–20.11. Hernesaaren osayleiskaava nähtävillä
• 12.11. klo 15–18 Kaavoittaja on tavattavissa Hernesaaren suunnittelukysymyksiin liittyen
• 17.11. klo 18–19 Vieraana Trashion-taiteilija Outi Les Pyy
• 19.11. Jätkäsaaren yleisötilaisuus

Ryhmien ilmoittautuminen ennakkoon puh. 09 3108 5815.

Huutokonttorin yhteystiedot
• Infokeskuksen ja kirjaston aukioloajat: 
   ma-to 9-18, pe-la 9-16, su suljettu
• Katuosoite: Tyynenmerenkatu 1
• jatkasaaren_kirjasto@hel.fi 
• puh. 09 3108 5815
• www.facebook.com/jatkasaari 
   www.facebook.com/jatkasaarenkirjasto
• Raitiovaunut 6T ja 9

”Minulle Huutokontto-
rissa tärkeintä on kir-
jasto. Samalla täällä 
voi lukea lehtiä. Ja jos 
tarvitsee saada jota-

kin tulostetuksi, kun minulla ei ole tulostinta, niin 
täällä onnistuu. Eli aika monipuoliselta tämä vai-
kuttaa jo nyt. Lapsenlapset tulevat minulle välil-
lä hoitoon, niin heidän kanssaan voi tänne hyvin 
tulla”.

Näin sanoo Huutokonttorin avajaisvieraisiin 
kuulunut Merja Ahti, joka asuu viereisessä talos-
sa.

”Olen ollut jätkäsaarelainen nyt puolitoista 
vuotta. Ennen asuin Herttoniemessä. Sikäli Jät-
käsaari eroaa Herttoniemestä, että täällä on pal-
jon vilkkaampaa, ja myös energisempää. Olen ol-
lut tosi tyytyväinen Jätkäsaareen, kun tässä ovat 
kaikki palvelut lähellä ja raitiovaunuyhteys kes-
kustaan on varsin nopea, eikä metroasemallekaan 
ole kuin kymmenen minuutin kävelymatka”, Ah-
ti kehuu.

Ja vaikka Jätkäsaari ei ole vielä valmis, eivät 
rakennustyömaatkaan ole häntä häirinneet.

”Minulla on erittäin hyvin äänieristetyt ikku-
nat. Viistosti vastapäätä rakennettava tornihotelli 
ei ole ollut ollenkaan häiriöksi.”

Ahdista on ollut hienoa, että Jätkäsaareen 
muuttamisesta lähtien kaupungilta on tullut ko-
tiin säännöllisesti informaatiota siitä, mitä alueel-
le suunnitellaan ja rakennetaan.

”Jopa Hannu Mäkelän kirjoittama kirja ’Hy-
vä jätkä’” tupsahti postiluukusta, hän kiittelee.

”Itseäni kiinnostaisi myös saada tietoja alu-
eelle tulevasta uimahallista. Joudun nykyään käy-
mään Mäkelänrinteen uimakeskuksessa saakka, 
se on nyt paras vaihtoehto. Mutta mielelläni nä-
kisin, että meillä täällä Jätkäsaaressakin olisi oma, 
hyvin varustettu uimahalli.”

Pa Jobarteh ja hänen kaksivuotias tyttären-
sä Sohna ovat asuneet Jätkäsaaressa vajaat kaksi 
vuotta. Alun perin Jobarteh on tullut Gambiasta.

”Minusta on hyvä idea yhdistää infokeskus ja 
kirjastotoiminta. Juuri siksi tulin nyt katsomaan, 
mitä kaikkea täällä loppujen lopuksi on. Ja hyväl-
tä näyttää. En tosin ole vielä ehtinyt katsoa millä 
kaikilla kielillä täältä kirjoja löytyy. Toivottavas-
ti muillakin kuin vain suomeksi. Jätkäsaaressahan 
asuu paljon lapsia, ja myös muita kuin suomen-
kielisiä lapsia. Mutta tietysti olisi hyvä olla kirjo-
ja myös aikuisille tai ihan kaikenikäisille, nuoril-
lekin”, Pa Jobarteh pohdiskelee.

Myös Petri Auvinen asuu viereisessä talossa 
– ja Jätkäsaaressa on vierähtänyt nyt reilu vuosi 
siitä, kun hän muutti Pitäjänmäeltä.

”Täällä on paljon enemmän elämää kuin Pi-
täjänmäellä, ja kaikki palvelut ovat lähempänä. 
Kirjastopalvelut täällä Huutokonttorissa ovat nyt 
hyvä juttu. Mielelläänhän ne saisivat vielä laaje-
takin. Mutta se on myös tilakysymys. Ja on hyvä, 
että täällä on erilaisia toimintoja saman katon alla. 
Saatan myöhemmin tulla kysymään omaan lap-
seeni liittyvistä palveluista, esimerkiksi päivähoi-
dosta ja harrastusmahdollisuuksista”, Petri Auvi-
nen arvelee.

Avajaiset karnevaalitunnelmissa

”Hieno yhdistelmä 
– infokeskus ja kirjasto”

Mat ti Kaijansinkko korosti omassa puheenvuo-
rossaan, että Jätkäsaaressa kaikki palvelut ovat 
kävelyetäisyyden päässä.

”Asuintiheys tulee olemaan keskimäärin 400 
asukasta kutakin korttelia kohden. Kaikkiaan Jät-
käsaaressa tulee asumaan noin 18 000 asukasta, 
kun alue on rakennettu valmiiksi 2020-luvun lo-
pussa.”

Hän korosti myös, että koulureitit on suunni-
teltu niin, ettei koululaisten tarvitse ylittää kokoo-
jakatuja koulumatkoillaan.

”Näkyvä elementti keskellä Jätkäsaarta tulee 
olemaan suuri Hyväntoivonpuisto. Tähän men-
nessähän alueen lähin laajempi viheralue on ol-
lut Lapinlahden hautausmaa… Uusi puisto tulee 

olemaan jopa Kaivopuiston kokoinen, joskin eri 
muotoinen; kuin iso kallellaan oleva käänteinen 
S-kirjain. Suunnittelussa on pyritty myös siihen, 
ettei navakka merituuli pääse pahemmin tuiverta-
maan puistossa liikkuvia”, Kaijansinkko tähdensi.

Länsisatama-projektin projektijohtaja Outi 
Säntti kaupunginkansliasta muistutti puolestaan, 
että Huutokonttorissa on jo vuodesta 2010 toimi-
nut infokeskus.

”Infokeskuksessa esillä oleva, Jätkäsaaren ra-
kentumisesta kertova näyttely on nyt uusittu ja si-
tä tullaan jatkossa päivittämään entistä tiuhemmin. 
Asukkaatkin voivat kertoa toiveitaan näyttelyn 
suhteen. Myös rakentamisen pienoismalli täyden-
tyy koko ajan” hän kertoi.

Pa Jobarteh ja hänen tyttärensä Sohna kiin-
nostuivat erityisesti kirjaston lastenkirjoista.

Petri Auvinen viereisestä talosta piti hyvänä, 
että Huutokonttorissa on nyt erilaisia 
toimintoja saman katon alla.

Avajaisvieras Merja Ahti piti uuden infokes-
kuksen ja kirjaston antia monipuolisena.

Huutokonttorin infokeskuksen ja kirjaston avajaisia juhlisti Tusan Brass -soittokunta.Jätkäsaaren rakentamisen ajankohtaisia uutisia esittelivät kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö 
Matti Kaijansinkko (keskellä) ja Länsisatama-projektin projektijohtaja Outi Säntti (oranssissa asussa) 
kaupunginkansliasta.

Jätkäsaaren asukkaiden tervehdyksen infokeskuksen ja kirjaston avajaisvieraille esitti Meri Virta.
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Viime vuonna järjestetty Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren alu-
een elämyksellinen joulu-
kalenteri saa jatkoa. Alueen 
asukkaiden ja toimijoiden yh-
teisessä joulukalenterissa on 
luvassa joulukuun aikana jän-

nittäviä jouluisia pienoistapahtumia sekä ikkunoi-
hin ilmestyviä luukkuja eri puolella Ruoholahtea 
ja Jätkäsaarta. Kannattaa käydä kurkistamassa, 
mitä naapurissa tapahtuu.

Mukana ovat muun muassa Ruoholahden leik-
kipuisto, useat alueen päiväkodit, Ruoholahden 
ala-aste sekä Helsingin kansainvälinen koulu ISH, 

Elämyksellinen jouluka-
lenteri järjestetään jälleen

Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
joulukalenteri 2015 
(** luukku aukeaa ikkunaan)

1.12. Päiväkoti Troolari, Harmajankadun ja 
          Ruoholahden torin kulmaus **
          sekä Ruoholahden ala-aste ja Helsingin 
          kansainvälinen koulu ISH, Ruoholahden 
          metroaseman vitriinit klo 10 alkaen **
2.12.  Valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, 
          Tallberginkatu 1 G, 1. krs, klo 11-16
3.12.  Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu, 
          Kellosaarenkatu 11-13 vitriini **
4.12.  Helsingin kansainvälinen koulu ISH, 
          Selkämerenkatu 11 **
5.12.  Teatterimuseo, Kaapelitehdas, Tallbergin-
          katu 1 G, 3. kerros klo 12-16
6.12.  Yllätys tulossa
7.12.  Ranskan instituutti, Kaapelitehdas C 2, 
          klo 13-16 
8.12.  Päiväkoti Saukko & Lapinlahden lähde, 
          Lapinlahden sairaalan puisto, 
          Lapinlahdentie 2 klo 10-12
9.12.  Päiväkoti Maininki, Itämerenkadun ja   
 Loistokujan kulma klo 10
10.12. Torstaisirkus, Nuorisotalo Koralli,   
 Messitytönkatu 4 klo 15
11.12.  Leikkipuisto Ruoholahti, Laivapojankatu 9, 
 klo 10-11.15
12.12.  Ruoholahden ala-asteen vanhempainyhdistys,  
 Santakatu 6, klo 11-14
13.12. Hotelli- ja ravintolamuseo, Tallberginkatu 1 G  
 (3 krs.), klo 11-18
14.12.  Ruoholahden Sanomat, joulukalenteriluukku  
 lehdessä
15.12.  Ruoholahden ala-aste, Santakatu 6 **
16.12.  MLL perhekerho, Selkämerenkuja 1,   
 klo 10-12
17.12.  Ruoholahden kappeli klo 9.15 ja klo 10.00,  
 Selkämerenkuja 1
18.12.  Päiväkoti Ruoholahden Lastentalo,   
 Laivapojankatu 8 **
19.12.  Ruoholahden ala-asteen vanhempainyhdistys,  
 Santakatu 6, klo 9-12
20.12.  Yllätys tulossa
21.12.  Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto,   
 Tyynenmerenkatu 1 klo 16.30-18
22.12.  Leikkipuisto Ruoholahti, Santakatu 2,   
 Liiketila 4 **
23.12.  Jätkäsaaren pelastusasema,    
 Tyynenmerenkatu 1 B-ovi **
24.12.  Yllätys tulossa

– tervetuloa mukaan!

Tanssiteatteri Hurjaruuthin ja Päiväkoti Mainingin yhteistyöluukusta 8.12.2014 ilmestyi pienois-
esitys, jota kerääntyi katsomaan joukko muita päiväkotiryhmiä sekä perheitä.

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto, Jätkäsaaren pe-
lastuslaitos, Ruoholahden Sanomat, Tanssiteatte-
ri Hurjaruuth, Kaapelitehtaan museot sekä mui-
ta Kaapelitehtaan toimijoita. Myös Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys sekä Ruoholahden ala-asteen 
vanhempaintoimikunta ovat mukana. 

Pari kalenteriluukkua odottaa vielä yllätystä! 
Jos haluat mukaan toteuttamaan yhteistä joulu-
kalenteria, ota yhteyttä 6.11. mennessä kalenteria 
koordinoivaan Leikkipuisto Ruoholahteen, puh. 
09 310 44 369 tai lp.ruoholahti@hel.fi.

Tunnelmallista joulunodotusta!

Nuorisotalon joulukalenteriluukusta löytyi sirkusyllätys.

Viime vuonna Päiväkoti Ruoholahden Lastentalon ikkunaluukussa nallet tunnelmoivat joulunodotusta.
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31.12.2015

1€

Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki, Lähikauppakeskus Ruoholahti
Puh. 045 641 7434 • Avoinna ark. 10-20, La 10-17, Su 12-17

myynti@sohvapiste.fi • www.sohvapiste.fi

Esim. BOSS 
2 - istuttava
alk. 699 € 

Tarjous 
30.11. saakka!

AVAJAISTARJOUS!
Esim BOSS- tai LINNEA 

-irtohuppusohvan ostajalle...

...toiset päälliset

Maksa ostosi kätevästi esim. 3kk tai 12kk erissä, korko 
nyt 0%!Esimerkkilaskelma: ostos 699€ tai 3kk maksua-
jalla 233€/kk, korko 0%, tilinhoitopalkkio 4€/kk = luot-
tohinta 711€. Luoton myöntää Resurs Bank AB.

(Ovh. 329€)

Jätkäsaaren liikennejärjestelyihin 
tulee ajoittaisia muutoksia loka-
kuusta alkaen Tyynenmerenkadun
 eteläpään ja Välimerenkadun 
rakennustöiden vuoksi. Nykyisten 
väliaikaisten ajoratojen tilalle 
rakennetaan lopullinen katuyhteys 
raitiotiekiskoineen Rionkadulta 
Atlantinkadulle. 

Työn vaativuutta lisää tulevan katu-
alueen alle työntyvä vanhan kaato-
paikan reuna: katualeen alapuolelle 
joudutaan rakentamaan paalulaatta-
rakenne takaamaan painumaton alus-

ta liikenteelle. Tarvittavan rakenteen laajuuden 
vuoksi nykyiset ajoradat ja raitiotiekiskot siirre-
tään väliaikaiselle reitille. Rakennustyöt alkavat 
lokakuussa 2015 ja valmistuvat kesällä 2017. 

Katurakentamisen ajan liikennettä ohjataan 
Tyynenmerenkadulta Länsisatamankadulle ja Vä-
limerenkadulle noin 1-2 viikoksi kerrallaan työ-
vaiheista riippuen. Muutokset koskevat myös 
raskasta liikennettä. Raitiovaunujen 6T ja 9 lii-
kennöintiin tulee ajoittaisia katkoksia Jätkäsaa-

Muutoksia Jätkä-
saaren liikenteeseen

ressa. Katkoksien ajan linja 9 ajaa Itämerenkadun 
kautta, ja Ruoholahden metroasemalta järjestetään 
korvaavat bussiyhteydet. Linjan 6T vuorot liiken-
nöidään linjalla 6 katkoksien aikana. Poikkeusjär-
jestelyistä tiedotetaan noin viikkoa ennen muu-
toksia, ja muutosten kesto pyritään minimoimaan.

Liikenneturvallisuuteen  
kiinnitetään huomiota
Välimerenkadun liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota. Alueelle tulee väliaikaisia 
suojateiden varoitusvaloja sekä kaksi nopeusnäyt-
töä, kunnes liikennejärjestelyt kaduilla rakenne-
taan lopulliseen muotoonsa. 

Kun satama-alue ja sen katuyhteydet on saatu 
rakennettua, sataman raskas liikenne kulkee pää-
osin Tyynenmerenkatua pitkin.

Rakennustyöt mahdollistavat 
laajan ratikkaverkoston
Rakennustöiden ansiosta raitiovaunuyhteys tulee 
jatkumaan vuonna 2017 valmistuvalle matkusta-
jaterminaalille saakka. Lisäksi Jätkäsaarta kiertä-
vä ratikkalinjasto saadaan käyttöön vuoteen 2020 
mennessä, kun Atlantinkadun silta valmistuu. Vä-
limerenkadulle aletaan rakentaa uusia raitiotiekis-
koja kesällä 2017. 
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Lähikauppakeskus Ruoholahteen on 
nyt avattu huonekalujen lähikaup-
pa, johon voi poiketa muilla asioilla 
kauppakeskuksessa käydessään. Eh-
kä huonekalujen osto ei ole heräteos-

tos, mutta kun on mahdollisuus poiketa hakemaan 
inspiraatiota sisustusratkaisuihin päivittäisen os-
tosreissun yhteydessä, voi oikean ostopäätöksen 
kypsyttely tuoda erinomaisia tuloksia.

Vallu Sergeev kertoo innoissaan uudesta Soh-
vapiste-myymälästään. 

”Yhtiön varsinainen kaupparekisterinimi on 
Mojo-Trading Oy. Se on perustettu vuonna 2010 

ja toiminnan aloitimme Tuusulan Sulan Portissa. 
Sulan alue Tuusulassa on tyypillinen huonekalu-
liikkeiden ja myös autoliikkeiden yhteenkertymä. 
Usein on niin, että tiettyjen alojen liikkeitä toi-
mii suurissa ryppäissä toistensa lähellä. Tämän on 
osoitettu olevan kaikille osapuolille kannattavaa.”

Vallu kertoo, että vuokrasopimuksen päättyes-
sä heidän vuokraisäntänsä ei enää halunnut jatkaa 
Sohvapisteen osuutta, vaan antoi koko kiinteis-
tön autoliikkeille vuokralle. Niin Sohvapiste löy-
si tiensä Lähikauppakeskus Ruoholahteen ja aivan 
uuden ja erilaisen konseptin toteuttajaksi.

Huonekaluja lähikaupasta
Olemme tottuneet siihen, että huonekalukaupoilla käydään valtavan ko-
koisissa halleissa kehäteiden varsilla. Silloin retki sisutussuunnitelmia te-
kemään tehdään varta vasten, matkaa voi kertyä päiväretken verran. 
Vaihtoehtona ovat pienet keskustojen kivijaloissa olevat huonekalujen eri-
koismyymälät, joihin niihinkin meno usein on ennalta suunniteltua. 

Ekologisuus on tärkeä ohjenuora
Jätkäsaaressa rakennetaan uutta koko ajan. Uu-
sia asukkaita muuttaa upouusiin koteihin. Uudet 
komeat huoneistot halutaan sisustaa mieluisiksi. 
Ruoholahden puolella ensimmäiset asukkaat ovat 
nyt asuneet kohta 25 vuotta, suurin osa jo noin 20 
vuotta. On todennäköisesti monen kohdalla tullut 
aika uusia sisustusta. 

”Juuri tässä on Ruoholahteen tulomme point-
ti, sanoo Vallu. 

”Mahdollistamme huonekalukaupan lähimyy-
mälästä. Ekologisuutta on silloin se, että matkaa 
ei tarvitse tehdä kehäteille tuotteita ostamaan ja 
tavaran kotiinkuljetus tapahtuu lähikaupasta.” 

”Tuotteemme, siis sohvamme ja vuoteemme 
ovat myös lähituotantoa. Kotimaisuusaste on kor-
kea. Suuri osa sohvistamme tulee tunnetuilta suo-
malaisilta tuottajilta. Näitä ovat jo vuonna 1959 
perustettu Pk-Furniture Oy Kurikassa, Soft-ka-
luste Oy Ilmajoella sekä IH Design Oy Heinolas-
sa, joka valmistaa myös tunnetun Interface-tuote-
merkin. Osa tuotteistamme tulee Virosta Tartosta, 
näin pystymme palvelemaan myös hyvin edullista 
hintatasoa toivovia asiakkaitamme. Meille ei kui-
tenkaan kuljeteta sohvia maailman ääristä, tämä-
kin on ekologisuutta. Tunnetut kotimaiset valmis-
tajat ovat ekosertifioituja.” 

Laatu on kaiken lähtökohta
”Meillä on kolmen kohdan periaateohjelma”, Val-
lu valaisee: 

”Paikallisuudella tarkoitamme, että palvelem-
me oman alueemme asukkaita. Olemme arjessa 
mukana, lähellä ja helposti saavutettavissa. Meil-
le voi poiketa koska vain muita asioita hoitaessa, 
vaikka vain ihan juttelemaan. Tähän liittyy edellä 
kerrottu ekologisuuden arvostus. Emme me toki 
kiellä asiakkaita tulemasta kauempaakin, kaikki 
ovat tervetulleita. Iloksemme olemme huoman-
neet, että Kauppakeskuksessa olomme alkutaipa-
leella yli puolet tehdyistä kaupoista on tehty pai-
kallisten ihmisten kanssa.”

”Hintatietoisuudella tarkoitamme, että korke-
asta laadusta ja kotimaisuudesta huolimatta py-
rimme pitämään hintatason edullisena. Hallinnol-
lisesti organisaatiomme on hyvin kevyt, kiinteät 
kulumme rajalliset. Vaikka henkilökuntamme on 
pieni, on se sitäkin asiantuntevampi. Turhaa pai-
nolastia ei mukana kuitenkaan ole. Myös hyvä 
yhteistyömme alihankkijoidemme kanssa antaa 
mahdollisuuden hyötyä lähituotannon tarjoamista 
eduista. Hinnoissamme ei ole turhaa ilmaa.”

”Palvelu on kaiken lähtökohta. Meillä asiakas 
voi tuoda uuden kodin pohjapiirustuksen myymä-
lään ja yhdessä henkilökunnan kanssa suunnitel-
la huonekaluja mittatilaustyönä juuri oikeaan tar-
koitukseen. Sohvia voi tilata eri kokoisina niiden 
tulevan sijaintipaikan mukaan. Yhden metrin le-
vyinen sohva on ehkä mieluummin tuoli, mutta 
sekin on mahdollista, jos sisustus niin vaatii. Vii-
den metrin levyinen sohva on sitten taas jo tilava. 
Kaikki on mahdollista. Sohvamalleihin on valit-
tavissa mieluinen vaihtoehto valtavasta määräs-
tä erilaisia kankaita, myös nahkaiset ratkaisut ovat 
mahdollisia. Tärkeintä on tietysti, että asiakas voi 
tuntea olonsa mukavaksi neuvotellessaan henkilö-
kuntamme kanssa. Asiansa osaava myyjä ja riittä-
vän laaja valikoima ovat parasta palvelua.”

Sohvapisteeseen voi aina poiketa
”Me haluamme olla läsnä asiakkaidemme arjessa. 
Olemme lähellä ja valmiina neuvomaan tai muu-
ten vastaamaan kysymyksiin. Poiketkaa kaikki 
rohkeasti myymälään kysymään tai muuten vain 
juttelemaan. Kun se sohvan hankinnan hetki tulee 
ajankohtaiseksi on hyvä, että keskusteluyhteys lä-
hikauppaan on jo olemassa.”

”Meillä on näkemys sisustusasioista. Se on 
kuitenkin vain meidän käsityksemme. Otamme 
ilomielin vastaan myös palautetta ja muunlaisia 
ajatuksia.”

Tervetuloa!

Sohvapiste
Lähikauppakeskus Ruoholahti
sisäkäytävä
Itämerenkatu 21
puh 045 641 7434
myynti@sohvapiste.fi
www.sohvapiste.fi

PS

Sohvia moneen makuun.

Vallu Sergeev auttaa mielellään sohva-
asioissa.

Sohvapiste on Kauppa-
keskuksen sisäkäytävällä.

 Mittatilaustyönä tehty sohva voi olla vaikka 5 metrinen.
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VARAA AIKA DIACOR.FI 
TAI 09 7750 800

DIACOR RUOHOLAHTI LÄHELLÄSI
Diacor Ruoholahti sijaitsee aivan kauppakeskus Ruoholahden 

kupeessa, jossa yleis- ja erikoislääkärimme tarjoavat sinulle ja 

perheellesi parasta mahdollista hoitoa. Yhteydessämme toimii 

myös magneettitutkimusyksikkö sekä Diacor Sairaala.

Hyvinvointi on aina lähelläsi.

Diacor Ruoholahti
Porkkalankatu 22 A
00180 Helsinki

Olemme avoinna maanantaista torstaihin 
klo 7.30–20.00 ja perjantaisin klo 7.30–18.00.

Ravintolapäivä on neljä kertaa vuo-
dessa toistuva iloinen kaupunkikult-
tuuritapahtuma, jolloin kuka tahan-
sa saa yhden päivän ajaksi perustaa 
ravintolan oikeastaan minne tahan-

sa. Näitä pop-up –ravintoloita ja –kahviloita on 
vuodesta 2011 alkaen perustettu puistoihin, toreil-
le, kadunvarsille ja työpaikoille. Vain oma mieli-
kuvitus on oivallukselle rajana. 

Seuraava Ravintolapäivä on 21.11. Ruoho-
lahden ala-asteen 6 A –luokan oppilaat ovat päät-
täneet tarttua tähän iloiseen haasteeseen ja pe-
rustaa oman kahvilan Kaapelitehtaalle Hotelli- ja 
ravintolamuseon tiloihin. Kahvilalle on annettu 
nimeksi JouluCafé. Luokan oppilaat ovat itse val-
mistaneet kaikki kahvilassa tarjolla olevat joului-

Kuudesluokkalaiset 
tempaisevat ravintolapäivänä

set herkut ja ne myydään edulliseen hintaan, ku-
ten oheisesta ilmoituksesta näkyy. Kahvilasta 
saadulla tienestillä on tarkoitus kerryttää leirikou-
lukassaa. Kahvila on avoinna vain Ravintolapäi-
vänä kello 11-16.

Hotelli- ja ravintolamuseoon on Ravintola-
päivänä vapaa pääsy. Samalla voi myös osallis-
tua PipariBattleen eli joulupipareiden koristelukil-
pailuun, jolla etsitään tämän vuoden hellyttävintä 
joulupiparkakkua.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 G 60
puh 044 747 4110

PS

Kaikki ala-asteen 6 A-luokkalaiset eivät ole kuvassa, mutta kyllä mukana kahvilaprojektissa.

Ruoholahden ala-asteen koulun 

6 A –luokan 

JouluCafé 
Kaapelitehtaan 

Hotelli- ja ravintolamuseossa 
Ravintolapäivänä 

21.11.2015 klo 11-16. 

Tarjolla maukasta juuressosekeittoa ja 
herkullisia jouluisia leivonnaisia. 

Museoon on Ravintolapäivänä vapaa pääsy 
ja

mahdollisuus osallistua PipariBattleen 
eli pipareiden koristelukilpailuun. 

Tervetuloa!

Kahvilan tuotoilla kartutamme luokan leirikoulukassaa.

JouluCafén hinnasto

  Juuressosekeitto + sämpylä  5 €
  Kahvi, tee tai glögi + leivonnainen 3 €
  Kahvi     1,50 €
  Glögi     1,50 €
  Tee     1 €
  Mehu     0,50 €
  Jouluiset leivonnaiset   2-3 €
  (mm. joulutorttu, piimä- ja taatelikakku, mokkapala)

Ruskaloistoa Ruoholahdessa!
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Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Ruoholahdessa tapahtuu

Tilaisuudessa esitellään Jätkäsaaren rakentamiseen liittyviä, ajankohtaisia teemoja. 

 Asiantuntijat ovat tavattavissa koko illan ajan kysymyksiä ja keskustelua varten. 

AsiAntuntijoiden tietoiskut 
AjAnkohtAisistA AiheistA 
klo 16 jA klo 17.30: 

Kaavoituskatsaus Hernesaaren osayleis kaavasta 
ja Melkinlaiturin asemakaavasta 

Matti Kaijansinkko, kaupunkisuunnittelu virasto

Jätkäsaaren rakentamisen eteneminen 

Outi Säntti, kaupunginkanslia

Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuuri kilpailun 
voittajatyön esittely

Liikenteen kaupunkitaloudelliset ratkaisu
vaihtoehdot ja ajoaikatutkimus 

Sanna Ranki, Anna Nervola ja Reetta Putkonen, 

kaupunkisuunnitteluvirasto

AsiAntuntijAt ovAt infopisteillään 
tAvAttAvissA klo 16–19: 

Liikennesuunnittelu 

kaupunkisuunnitteluvirasto

Jätkäsaaren ja Hernesaaren kaavoitus 
kaupunkisuunnitteluvirasto

Aluerakentamisen eteneminen 
kaupunginkanslia

Katu ja puistorakentaminen 
rakennusvirasto

Rakentamisen logistiikka 
Sito Rakennuttajat Oy

Yrittäjän Jätkäsaari ja liiketilat 
kaupunginkanslia

Satama ja uusi terminaali 
Helsingin Satama Oy

Infokeskuksen ja kirjaston talven tapahtumat ja 
kuulumiset

Liikennenäkyvyys työmaakoneen ohjaamosta 
(ulkona) 

Varustamot esittäytyvät

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto 
Tyynenmerenkatu 1, jatkasaaren_kirjasto@hel.fi, 
puh. 09 310 85815, www.facebook.com/jatkasaari,
www.facebook.com/jatkasaarenkirjasto

Tervetuloa 
Jätkäsaaren 
yleisötilaisuuteen 
jätkäsAAren infokeskukseen jA
kirjAstoon huutokonttorille
19.11. klo 16–19

Ma 2.11. klo 19.00 Liederkreisit 1. Helsingin 
Kon servatorion laulajat ja pianistit tulkitsevat 
liedmusiikin helmiä. KMS
To 5.11. klo 18.00 Aulakonsertti. Eri-ikäiset kon-
servatorion oppilaat esiintyvät kahvilassa
Su 8.11. klo 15.00 Laulu isälle kuvataiteen ää-
rellä. Helsingin Konservatorion laulunopiskeli-
jat esiintyvät isänpäivän kunniaksi. Sinebrychoffin 
taidemuseo, Bulevardi 40. Museon pääsymaksulla 
näyttelyyn ja konserttiin.
Ma 9.11. klo 18.00 Pianistien Soiva viikko. Kon-
servatorion pianistien kavalkadi. KMS
Ma 9.11. klo 18.30 ja ti 10.11. klo 18.30 Sibelius 
soikoon! Juhlakonsertti lapsille Sibeliuksen ja ny-
kysäveltäjien musiikkiin. Juvenalia musiikkiopis-
to, Sellosali, Espoo, Leppävaara. Liput 5/10€ Ju-
venaliasta 
Ke 11.11. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti. 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ohj.op. Ti-
mo Saarilahti. KMS

To 12.11 klo 17.30 Huilistit. Maija-Liisa Mäke-
läisen oppilaat, lk 130
To 12.11. klo 18.30 Viuluilta. Tapio Tuovilan op-
pilaiden ilta, lk. 130
Pe 13.11. klo 18.00 Pianistien Soiva viikko. 
Konservatorion pianistien kavalkadi. KMS
Su 15.11. klo 18.00 Hyväntekeväisyyskonsert-
ti uuden lastensairaalan hyväksi. Kallion kirk-
ko Johanna Rusanen-Kartano, sopraano, Markus 
Nieminen, baritoni, Tuula Hällström, piano, Hel-
singin Konservatorion nuoret laulajat, joht. Anna 
Nora, liput 15€ ovelta tuntia ennen, lapset vapaa 
pääsy, ennakko risto@budosport.fi
Ma 16.11. klo 18.00 Kitaristien marrassoitto. 
Ilmari Hytösen ja Patrick Venan oppilaat. KMS
Ti 17.11. klo 18.00 Viulistien ilta. Päivi Valjak-
ka-Salmisen oppilaat, r130
Ke 18.11. klo 18.00 Matkalla Kuopioon. Visol-
lo-orkesteri ja Pakilan musiikkiopiston kamari-
orkesteri lähdössä Nuori soittaa! -tapahtumaan. 
Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1, 00660 
Helsinki
To 19.11. klo 19.00 Laulajat. Ritva Laamasen 
oppilaat, lk 130
Pe 20.11. klo 18.00 Multikonsertti. Kitaristit, 
harpistit, lyömäsoittajat, harmonikansoittajat…
KMS
Pe 20.11. klo 18.00 Opettajakonsertti LehTri-
ot lavalla. I. Timo Latonen, piano, Sami Mäkelä, 
sello ja Janne Malmivaara, viulu. Mendelssohn: 
Trio, Brahms: Trio. Liput 10 / 5 €. Konserttisali 
La 21.11. klo 15.00 Pianistien matinea. Naoko 
Shibayama-Aarnion ja Antti Hotin oppilaat. KMS
Su 22.11. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen 
aarteita. Helsingin Konservatorion opiskelijat 
esiintyvät. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevar-
di 40. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja kon-
serttiin
Ma 23.11-su 29.11.2015 Kansainvälinen Jean Si-
belius -viulukilpailu. 23.-25.11.2015 alkuerät, 
27.-29.11.2015 välierät. Sibelius-Seura ry:n, Tai-

deyliopiston Sibelius-Akatemian ja Helsingin 
Konservatorion yhteistyö. Helsingin Konservato-
rion konserttisali . Liput www.lippupalvelu.fi 
Ma 30.11. klo 18 Musiikki-ilta. KMS
To 3.12. klo 18.00 Joulupuhallukset. Konserva-
torion puhallinsoittajat. Konserttisali
To 3.12. klo 19.00 Laulajat. Ritva Laamasen op-
pilaat, lk 130
Pe 4.12. klo 19.00 Pianoilta. Riitta Sipilän oppi-
laat. Kamarimusiikkisali
Ma 7.12. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari 
Aallon oppilaat. KMS
Ti 8.12. klo 18 Sibelius-konsertti. Helsingin 
Konservatorion oppilaat ja opiskelijat. Konserva-
torion aula
Ke 9.12 klo 9.30 ja 11.00 Sibelius soikoon! Juh-
lakonsertti lapsille Sibeliuksen ja nykysäveltäji-
en musiikkiin. Helsingin Musiikkitalon alaläm-
piö. Koululaiskonsertit 0.-4.-luokkalaisille. Vapaa 

pääsy, pakolliset paikkavaraukset 1.12. mennessä  
konservatorio@konservatorio.fi
Ke 9.12. klo 18.00 Musiikkia ja kuvataiteen aar-
teita. Helsingin Konservatorion kitaristit esiin tyvät. 
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Muse-
on pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin
Ke 9.12. klo 19.30 Musiikki-ilta. Konservatorion 
eri-ikäiset oppilaat ja opiskelijat esiintyvät. KMS
To 10.12. klo 18.00 Aulakonsertti. Konservato-
rion oppilaat ja opiskelijat esittävät musiikkia eri 
aikakausilta. Helsingin Konservatorion aulakahvi-
la
To 10.12. klo 18.00 Viuluilta. Mari Kortelaisen 
oppilaat, r139
Pe 11.12. klo 19.00 Laulajien joulukonsertti. 
Ritva Laamasen oppilaat. Kamarimusiikkisali

Helsingin Konservatorio on 
syksyn aikana kahden suu-
ren musiikkikilpailun näyt-
tämönä. Konservatorion 
kon serttisalin estradille nou-
sivat lokakuussa kilpaile-
maan laulaja-pianistiduot 

en simmäisessä valtakunnallisessa Helsinki Lied 
-kilpailussa ja marraskuussa ovat vuorossa viulis-
tit kansainvälisessä Jean Sibelius -viulukilpailus-
sa. Kilpailut saavat aikaan jännittyneen ilmapii-
rin ja talossa nähdään iloisia tapaamisia, kukkia 
ja kyyneleitäkin. Musiikin ystävät saavat nauttia 
sydämensä kyllyydestä nuorten muusikoiden vir-
tuoottisia tulkintoja, jotka ovat vaatineet vuosi-
en opiskelua sekä harjoittelua, harjoittelua ja taas 
harjoittelua. Kilpailut ovatkin tavallaan musiikin 
opetusta tarjoavien oppilaitosten esittelyä: Tällai-
sia taiteilijoita meillä koulutetaan! 

Kilpailutohinan rinnalla tapahtuu konserva-
toriossakin koko ajan kaikenlaista muuta. Pie-
net muskarilaiset käyvät oppimassa musiikin aak-
kosia leikkien ja laulaen, isompina myös soittaen. 

Kouluikäiset etenevät määrätietoisesti musiikin pe-
rustason opinnoissa ja musiikkiopistolaiset alka-
vat jo pohtia jatko-opintoja ja tulevaisuutta musii-
kin parissa. Kaikki tämä edellyttää myös julkisia 
esiintymisiä, joita järjestetään koko lukuvuoden 
ajan, mutta erityisesti ennen joulua. 

Musiikkikirjasto tiedottaa jo lokakuussa uusi-
en joulunuottien saapuneen, ja pikku hiljaa jou-
luohjelmistoja aletaan innokkaasti harjoitella. 
Van hemmat ja isovanhemmatkin kyselevät, mil-
loin joulukonsertteja pääsee kuuntelemaan. Kun 
vielä maltetaan kuukauden päivät odotella ja an-
netaan pienten ja vähän suurempienkin oppilaiden 
harjoitella rauhassa, on joulukonserttien sekä mu-
siikki-iltojen aika. Tervetuloa silloin konservatori-
oon, oppilasillathan ovat pääsymaksuttomia. 

Konserttikalenteri löytyy paperisena konser-
vatorion aulan esitetelineestä ja internetistä www.
konservatorio.fi.

Teksti ja kuva 
Seija Askolin

Kilpailuista 
joulun odotukseen

Muskariluokka odottamassa pikkuoppilaita ja vanhempiaan.
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www.kaapelitehdas.fi • Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli 
Sexhibition 30.-31.10.
Next Step 2.0 11.-13.11.
Bring Me The Horizon 16.11.
Martin markkinat 21.-22.11.
Iskelmä Live pikkujoulut 26.-27.11.
Ornamon Design Joulumyyjäiset 4.-6.12.
Kaapelin joulu 11.-20.12.

Valssaamo
Kiertoliike 2015 2.-3.11. 
Lautapelaamaan-tapahtuma 6.-8.11.
Arja Raatikainen & Co: 
Graindance 26.11.-1.12.

Puristamo
Helsingin taideyhdistys ry:n 
vuosinäyttely 24.11.-2.12
Pekka Halosen akatemian näyttely 
8.-20.12.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Talvisirkus Matkalla 5.11.2015-10.1.2016

Turbiini
Stella Polaris: Improvisoitu näytelmä 
27.10.-19.11.
Stella Polaris: Impro Show 20.-26.11.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Epic Failing 11.-19.11.
Go Go Tanssiryhmä Kuumat Putket 1.-16.12.
Avoimia ja ammattilaiskursseja

PerformanceSirkus
Särkyneiden sydänten satama 27.-28.11.
Dylan-ilta 9.-10.12.

Suomen valokuva-  
taiteen museo
Put Put: Photography On 
23.10.2015-10.1.2016
Pimiö – Darkroom 31.1.2016 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Unelmien kuteita 10.1.2016 asti
Erik Salvesen: Skenografia 10.1.2016 asti

Jukka Male Museo
Lauri Eriksson & Perttu Saksa 31.12. asti

Stoa Mariapassio 
Julisteita Marja Paasion maalauksista 
31.12. asti

Galleria Vaaga
Noora Kouku 27.10.-8.11.
Lotta Hamunen 10.11.-22.11.
Anni Terävä 24.11.-6.12.
Vapaan Taidekoulun teemanäyttely 
8.12.2015-3.1.2016

Keramiikkakeskus   
Septaria
Marraskuun kurssit: mm. dreijaus, lasitus- 
ja valutekniikka.

EU-MAN gallery
Ali Najjar 22.12. asti

Galleria Aapeli
Kaarina Koljonen & Heljä Velin 
4.-15.11.

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria 
(jatkuva)

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Ranskan instituutin johdossa aloitti syys-
kuussa Jeannette Bougrab, joka on toi-
minut aiemmin muun muassa Ranskan 
nuo  risoasioista vastaavana ministerinä. Bien
venue Jeannette!

Instituutti tuo Ranskan Ruoholahteen – 
lapsillekin: tarjolla on uusia lastenkursse-
ja, ja elokuvailtojen ohjelmassa ke 4.11. klo 
17.30 on luvassa ranskankielinen animaatio 
”My Mommy Is in America and She Met Buf
falo Bill” (yli 6-vuotiaille, vapaa pääsy). 

Viininystävien iloksi juhlimme 5.11. klo 
18 uuden viinin kuukautta viininmaisteluillal-
la, jossa tutustutaan ranskalaisiin viineihin 
ja opitaan viininmaistelun perusteet (varaa 
paikkasi: cours@france.fi). 

Tiloissamme sijaitsee Suomen kattavin 
ranskankielinen kirjasto, jossa on laajan kir-
ja-, CD-, ja DVD-valikoiman lisäksi vaihtuvia 
näyttelyitä. 

Seuraavia avajaisia vietetään 23.11., kun 
kirjastoon saapuu Jerôme Auzerayn ”Suni
lan valot” -valokuvanäyttely. 

Instituutti edistää kulttuurin lisäksi tie-
deyhteistyötä. Pidämme keskustelutilaisuu-
den Ilmatieteenlaitoksella (Erik Palménin 
aukio 1) 30.11. aiheesta ”Naiset ja tiede” 
(vapaa pääsy, ilmoittautumiset: science@
france.fi)

Joulukuussa olemme mukana Kaape-
lin joulukalenterissa, luukkumme voi avata 
maanantaina 7.12. 

Ennen joululomaa on vielä mahdolli-
suus nauttia instituutin kulttuuritarjonnas-
ta, kun 9.12. klo 17.30 on luvassa yleisön 
valitsema uutuuselokuva ”In the Court
yard” (vapaa pääsy, ilmoittautumiset: eve-
nement@france.fi).

Uusia tuulia Ranskan instituutissa! 
Ranskan instituutti

Teatterimuseon näyttelyissä esitellään teat-
terin historiaa ja nykypäivää meillä ja muu-
alla sekä teatterin tekijöiden työtä. Kävijät 
pääsevät lisäksi itse kokeilemaan teatte-
rin tekemistä, esimerkiksi näyttelemistä tai 
vaikka valo- ja äänipöytiä! Valopöydän ää-
ressä voi nähdä, millaiset tekijät vaikuttavat 
teatteriesityksen illuusioon – millaisilla va-
loilla uskon että on aamurusko, entäpä kes-
kiyö?

Museossa on tällä hetkellä kaksi vaih-
tuvaa näyttelyä. Erik Salvesenin 25-vuo-
tisjuhlanäyttely Skenographia jatkuu 10.1. 
2016 saakka. Näyttely esittelee hänen vah-
vaa ja omaperäistä tyyliään niin lavastajana, 
pukusuunnittelijana kuin kuvataiteilijanakin. 
Esillä on kymmeniä lavastuspienoismalleja, 
luonnoksia ja piirroksia.

Unelmien kuteita -näyttelyssä on 29.4. 
2016 saakka esillä kymmeniä historiallisia 
teatteripukuja kotimaisten teattereiden esi-
tyksistä 1800-luvulta 2000-luvulle. Myös te-
atteripuvut ovat oman aikansa tuotteita ja 
muodin ja ihanteiden muutokset näkyvät 
epookkipuvuissakin. Samalla voi kokeilla 
joitakin siihen tarkoitettuja asuja ja kiertää 
näyttelyä vaikkapa kuninkaana tai lammas-
paimenena. 

Koe ja kokeile Teatterimuseossa
Teatteri on leikki, sopimus 
siitä, että ihmeitä tapahtuu, 
että näyttämöllä ollaan 
jossain kaukana, ja että 
näyttelijä on vaikka Hamlet 
tai puhuva hevonen. Näitä 
ihmeitä pääsee näkemään 
ja tekemään Teatterimuseos-
sa (Kaapelitehdas, G-rappu) 
kuka vain, arjessa, juhlassa 
tai viikonloppuna.

Teatterimuseon taianomaisia tiloja voi 
varata myös erilaisiin tapahtumiin ja juhliin 
ohjatuista lasten syntymäpäivistä häihin. 

Museo on auki yleisölle avoinna ti−su 
klo 11−18, ke klo 11−20. Liput 6/8 €, lop-
puvuodesta 14.11.–19.12. sisäänpääsy on 
lauantaisin maksuton. 

Loppuvuosi on museolla vilkas, joten 
varmistathan mahdolliset poikkeusaikatau-
lut: www.teatterimuseo.fi.

Samalla kannattaa katsoa myös tapah-
tumakalenterimme. Ilmoitamme siellä eri-
laisista teemapäivistä, jolloin ohjelmaa on 
moneen makuun kaiken ikäisille.

ilona kemppainen
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Apteekit
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46  09 2358 5300
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1  09 694 5351
• Jätkäsaaren apteekki, Tyynenmerenkatu 3 09 628 183
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
• 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
Huonekalumyymälät
Sohvapiste, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21  045 641 7434
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
• Stadin Isännöinti  050 565 9595

Ruoholahden palveluhakemisto
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
Katsastusasemat  
• Hernesaaren katsastusasema, Hernematalankatu 3  09 680 1166
Kauneushoitolat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2801
• Kauneushoitola Peonia, Itämerenkatu 2  045 609 8377
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
Kodin sisustustavaratalot      
• Jysk Ruoholahti, Itämerenkatu 21                  09 4257 9996
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
• 1+1 Sali, Välimerenkatu 4  040 545 7238
Lastentarhapalvelut
Montessori yhteisö, Selkämerenkatu 10 044 295 5560
Lääkäriasemat     
Diacor Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A              09 7750 800 
Terveystalo Ruoholahti, Itämerenkatu 5     030 6000
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
Rakennusliikkeet
• SRV Asuntomyynti, asuntomyynti@srv.fi 020 145 5390
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 249 1000
Ravintolat
• Burger King, Kauppakeskus Ruoholahti, ulkotori 
• Faro Channelside Bar & Restaurant,  
   Kellosaarenranta 2 010 424 9830
• Mount Kailash, Tyynenmerenkatu 5 044 449 6050
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• Poiju, Jaalaranta 5 09 685 6638
• Ravintola Perho, Mechelininkatu 7 050 524 9678
• Ravintola Viola, Radisson Blu Seaside Hotel,  
 Ruoholahdenranta 3 020 1234 800
• Subway Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   020 796 9781
• Theron Catering, Itämerentalo,   
 Tammasaarenlaituri 3 020 787 9758
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12 09 693 3010
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2   010 773 2000
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3   09 310 1621
Tilitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Toimistotarvikeliikkeet
• Staples Finland Oy, Porkkalankatu 13   010 681 6300

Tue oman alueesi yrittäjää!

Makuliha perinne-
joulukinkku
palana

Hinnat voimassa ma-ke 2.-4.11.
Katso myös muut
tarjouksemme www.citymarket.fi

(yksittäin 1,49rs)
(4,58kg)

€
(2,59-3,- kg)

2 pkt

(raj. 1erä/talous)
(ilman korttia
2,89pkt (4,98-
5,78kg)

50
(3,85kg)
  2 rs

(5,63kg)
(yksittäin
2,79rs)(6,98kg)

50

29
(3,07kg)

 ps
(5,10
 kg)

 ps

  2 rs

SILAKKAFILE Suomi

Kulta Katriina
JAUHETUT
KAHVIT
450-500 g
(5,78-6,42)

Lindahls
TURKKILAINEN
JOGURTTI 10% 1 kg
- ei luomu, ei laktoositon

Arla keittiö
CREME FRAICHE 200 g
(7,50 kg) yksittäin 1,79 prk (8,95 kg)

Apetit
PERUNAMUUSIT
350 g pakaste
(5,71 kg)
Yksittäin 2,19 prk
(6,26 kg)

Grillattu
JYVÄBROILER
raakapaino n. 1,1kg

-28%
Etu K-plussakortilla

Atria
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
400g
(5,-kg) Ilman korttia ja
yksittäin
2,79 rs (6,98kg)
raj. 1erä/talous

595
kpl 595

k g

KIRJOLOHI
kokonaisena Suomi

595
k g

Ålands
MEIJERIVOI 500 g

299
pkt
(5,98 kg)

32 prk
€269

prk
(2,69 kg)

4 2 rs€ Sinuhe
KAURALESE-
          LEIPÄ
          350 g

Sinuhe MUNKIT
6 kpl/
390 g

289
pkt

42 pkt
€

Apetit
KASVIS-
PIHVIT
200-240 g
pakaste 199

pkt
(8,29-9,95 kg)

199
pss

(5,10 kg)1kpl
€

(2,86 kg)359
pkt

Kokoa oma
annoksesi!
Salaatti-tai
ateriabaari 1590

kg

Grillattu
JYVÄBROILER
raakapaino n. 1,1kg KIRJOLOHI

kokonaisena Suomi

Kivikylä WANHANAJAN
NAKIT 300-380g

(9,45-11,97kg)


