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Nautintoja meren äärellä.

Jätkäsaarelaiset haluavat usein puhua 
liikenteestä. Asukkaat kokevat eh
kä, että muutoksia on jatkuvasti. Rei
tit ovat muuttuneet välillä sekä sata
man että Jätkäsaaren rakentumisesta 
johtuen.

Autoliikenne laivoilta 
Länsisataman uuden matkustajaterminaalin ja Tyy
nenmerenkadun eteläosan rakentamisen aikana sa
taman raskas liikenne on purettu laivoista pääosin 
Länsisatamankadun suuntaan työnaikaisten ja sa
taman sisäisten liikennejärjestelyiden takia. 

Liikennejärjestelyt muuttuvat keväällä siten, 
että laivoista poistuvan raskaan liikenteen ulos
ajoportti siirtyy Rionkadulle ja ulosajoreitti Rion
kadun kautta Tyynenmerenkadulle. 

Satamasta poistuvien henkilöautojen portti 
siirtyy Länsisatamankadun ja Tyynenmerenkadun 
liittymään, josta henkilöautot voivat valita poistu
missuunnakseen joko Tyynenmerenkadun tai Län
sisatamankadun suunnan. Länsisatamankadun ja 
Itämerenkadun sekä Länsisatamankadun ja Pork
kalankadun liittymiin on päätetty rakentaa kapa
siteettia lisäävät kaistat Jätkäsaaresta poistuvalle 
suunnalle. Tämä nopeuttaa merkittävästi laivojen 
purkuvirran katoamista Jätkäsaaren kaduilta.  

Satamaan saapuvan liikenteen sisäänajopor
tit pysyvät toistaiseksi ennallaan, kunnes Atlantin
kadun sillan rakentaminen tuo seuraavat isommat 
muutokset sataman liikennejärjestelyihin.

Tyynenmerenkatu pääväylänä
Yhtenä Jätkäsaaren katuverkon suunnittelun läh
tökohtana on ollut, että Tyynenmerenkadusta ra

kentuu liikenteellinen pääväylä satamaan. On 
myös katsottu, että Tyynenmerenkatu on soveli
aampi reitti raskaalle liikenteelle kuin asuinaluei
den läpäisevät reitit. Edellä mainitut seikat ovat
kin olleet Jätkäsaaren suunnittelun ohjenuorana 
ja periaatteina osayleiskaavasta alkaen, ja myös 
muita liikenneratkaisuvaihtoehtoja on tarkastel
tu. Näiden tarkastelujen pohjalta Tyynenmerenka
dulle rakennettiin muutama vuosi sitten yksi uusi 
kaista vastaamaan satamasta poistuvien ajoneuvo
jen aiheuttamaan kysyntään. Tämä ratkaisu tukee 
myös aiemmin määriteltyjä periaatteita Tyynen
merenkadun roolista Jätkäsaaressa, ja mahdollis
taa liikenteen tehokkaamman ja nopeamman pu
run suhteessa muihin reitteihin.

Kuka vastaa mistäkin?
Kaupungin katujen liikennesuunnittelusta ja nii
den luokituksien periaatteista vastaa kaupunki
suunnitteluvirasto. Katujen rakennustöistä vastaa 
puolestaan rakennusvirasto. Tyynenmerenkadun 
eteläosan rakentamisesta vastaa Satama. Suunnit
teluun ja rakennussuunnitteluun osallistuvat myös 
kaupungin muut hallintokunnat tarpeen mukaan. 
Jätkäsaaren liikenteen suunnittelussa pyritään ot
tamaan huomioon sekä asuinalueen että satama
toiminnan erityispiirteet ja yhteen sovittamaan 
sataman liikennesuunnitelmat katujen muodosta
maan verkkoon. Osalliset eli lähinnä alueen asuk
kaat ja toimijat voivat vaikuttaa maankäyttöön, 
kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun sekä katu
suunnitteluun kulloisessakin suunnitteluvaiheessa. 

Sakari Montonen/ Eeva Hietanen
Helsingin Satama

Länsisataman vaihtuvat 
liikennejärjestelyt

Yhä useampi matkustaja haluaa lähteä autolla Viroon.

Kun tasan 11 vuotta sitten tein en
simmäistä Ruoholahden Sanomi
en numeroani, sain tilaisuuden 
kiivetä Sitran tornin kattoteras
sille ottamaan kuvan lehden kan
teen. Olin kuvastani hieman yl

peä. Sain tehdä saman taas tähän lehteen siis 11 
vuotta myöhemmin. Uusi kuva on lehden kan
nessa. Olen siitä taas vähän ylpeä. Päädyin täl
lä kertaa kuvaamaan maisemaa ydinkeskustaan 
päin. Yli hautausmaan, Tuomiokirkon ja rauta
tieaseman suuntaan. Kuva kertoo kuinka selkeäs
ti olemme Suomen tasavallan pääkaupungin kes
kustan osa.

Tätä kirjoittaessani viikkoa ennen lehden ja
kelua sää on poikkeuksellisen fantastinen. Aurin
ko on paistanut koko lauantaipäivän ja ilma on 
lämmin. Olemme saaneet hyvin varhaisen kevään 
ja se alkaa vaikuttaa monella tavalla. Lisääntyvä 
valo, lämpö ja lumen alta paljastuvan maan tuok
su antavat voimaa. Olemme vauhdilla menossa 
kesää kohti. Luin aamulla uutisista, että Korkea
saaren karhut ovat juuri heränneet talviuniltaan. 
Normaalisti Suomen leveysasteilla karhut jatkavat 
horrostaan maalishuhtikuulle. Poikkeuksellisen 
lämmin säätila on saanut nekin virkistymään en
nen aikojaan. Yhtä lailla kevät vaikuttaa positiivi
sesti useimpien ihmisten mielenlaatuun. Auringon 
valo kutkuttaa aivojen käpyrauhasta ja synnyttää 
endorfiineja, jotka luovat mielihyvää. Tuo nyt ei 
välttämättä ole lääketieteellisesti ehdoton fakta, 
mutta on hauska ajatella, että pieni käpyrauhanen 
voi näin vaikuttaa elämisen laatuun. Nautitaan 
saamastamme hyvästä.

Nokian tutkimuskeskuksen muutto pois Itä
merenkadulta aiheutti suuren vahingon Ruoho
lahteen. Kiinteistössä työskenteli noin 1.250 kan
sainväistä, korkeasti koulutettua ja hyväpalkkaista 
asiantuntijaa. Heidän lähtönsä aiheutti välittömäs
ti suuren loven monen alueemme kaupan, ravin
tolan ja palveluntarjoajan toimintaan. Nyt näyttää 
siltä, että vähitellen tuo menetys saadaan paikat
tua. Itämerenkatu 1113 kiinteistöön muutti Sitra, 
no joo, tosin torin toiselta puolelta. Kiinteistöön 
on jo muuttanut Vakuutuskeskus VAKEsiin kuu
luvat yhteisöt ja lehden saaman tiedon mukaan 
sinne on tulossa myös ruotsalaisen Handelsbanke
nin konttoritoimintoja. Saman korttelin kaupungin 
puoleiseen päähän on muuttanut Huawei Techno
logies Oy:n kehitysyksikkö jatkamaan mobiili
teknologian perinteitä alueellamme. Kiinteistössä 
toimii jo Supercell, yksi maamme menestyksek
käimmistä uuden teknologian yrityksistä. Lehti on 
myös kuullut, että Sitran tornin tyhjiksi jääneisiin 
tiloihin on saatu uusia vuokralaisia niin, että va
paata tilaa on enää melko vähän. Lisääntyvät työ
paikat tukevat alueemme taloutta ja mahdollista
vat jatkuvan kehittymisen.

Ruoholahden ja Jätkäsaaren puhutuimpia ai
heita ovat alueen liikennejärjestelyt. Monet ko
kevat varsinkin sataman laivaliikenteen muka
naan tuomat liikennevirrat ongelmiksi, toiset ovat 
maailmalla nähneet todellisia liikenneruuhkia ja 
ovat oppineet tilanteen kanssa elämään. Kaupunki 

kuuntelee kuitenkin asukkaita herkällä korvalla ja 
pyrkii optimoimaan myös liikenteelliset olosuh
teet asukkaita mahdollisimman hyvin tyydyttävik
si. Tuossa vieressä Helsingin Satama kertoo niistä 
liikenteellisistä muutoksista, joita uuden Länsiter
minaali kakkosen valmistuminen tulee aiheutta
maan. Seuraavaan, maaliskuun lehteen Kaupun
ginkanslia on luvannut selvityksen tulevaisuuden 
liikenneratkaisuista perustuen tehtyihin nykytilan
teen kartoituksiin ja analyyseihin. Laivaliikenne 
tulee säilymään Jätkäsaaressa, se on alueelle lo
pulta hyväksi. Hetkellisten ruuhkien vähentämi
seksi on varmasti tehtävissä ratkaisuja. Tilannetta 
tulee helpottamaan, kun aikanaan alueen valtava 
rakentamisvaihe lopulta valmistuu.

Matkamessujen tarjousten innoittamana otin 
itselleni äsken lyhyen etelänloman. Ensimmäisen 
vuosiin. Arjen puuhastuksesta irrottautumisek
si on parhaita keinoja lähteä kokonaan muualle. 
Viikkokin riittää hyvin. Rentoutuneena auringon
varjon alla maatessani tuli mieleeni järjestellä tä
tä oman elämäni suurta mysteeriä ja miettiä asi
oita pidemmälle kuin vain seuraavan kuukauden 
lehteen saakka. Oivalsin, että minä saan tämän 
vuoden loppupuolella jäädä vanhuuseläkkeel
le. Kamala sana, joka ei ollenkaan sovi tällaisel
le nuorekkaalle ja elinvoimaiselle vauhtiveikol
le, mutta totta se vain on. Ja kyllä täytyy myöntää, 
että elinvoima, nuorekkuus ja vauhtikin ovat vä
hentyneet, niin kurjalta kuin se tuntuukin. Olen 
kauan sitten päättänyt, että sitten, kun saan eläk
keen, minä sille myös jään. Siellä palmun alla he
räsi kysymys: Mitä tapahtuu Ruoholahden Sa
nomille, kun päätoimittaja siirtyy vanhuuden 
joutilaisuuteen?

Olen lapseeni tyytyväinen. Ruoholahden Sa
nomat on kasvanut hyväksi brändiksi ja lehti tu
kee oman alueensa ja naapureiden asumisviih
tymistä. Jätkäsaaressa riittää rakentamista vielä 
ainakin kymmenen vuotta, kerrottavaa ja infor
moitavaa on. Mainion kaupunginosamme viimein 
valmistuttua lehti voi siirtyä perinteisemmän kau
punkilehden uutisointimalliin. Alueella tulee sil
loin olemaan yli 20.000 asukasta ja taivas yksin 
tietää montako työpaikkaa. Valmiiksi rakennetun 
Jätkäsaaren juhlallisuuksista minä en enää kirjoi
ta, vaan sen tekee joku muu. Auringonvarjon suo
jassa päätin, että en minä tätä lehteä hylkää ilman 
jatkosuunnitelmaa, mutta joku muu saa mielel
lään jatkaa sen tekoa. Loppuvuoteen ei ole pitkä 
matka. Olisi ehkä syytä aloittaa siirtymisproses
si hyvissä ajoin. Haluan antaa tilaisuuden uudelle 
yrittäjälle tai yhteisölle. Uudet somet ja sähköiset 
mahdollisuudet osaavalle kehittämistä on rajatto
masti. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä. Jutel
laan ja katsotaan miten ja millä aikataululla mah
dollisesti päästään eteenpäin. Hyvälle tekijälle 
tämä on ihan kiva työ.

Aurinkoista kevättä. Annetaan käpyrauhasten hy
ristä!

Peter Stormbom
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2 x ison maton pesu 18€
hajusteeton pesuaine sis. hintaan

Mechelininkatu 12 | S-Market Vallila | Prisma Viikki | Ristikko Konala

Kiinteistön omistava yhtiö tarjoaa 
yhdessä kiinteistön aulassa toi
mivan Antellravintolan kanssa 
kokous ja juhlatiloja kiinteis
tön ylimmissä kerroksissa. Nä
mä Sitralle aiemmin kuuluneet 

edustustilat ovat hulppea vaihtoehto yritysten eri
laisten tilaisuuksien pitopaikaksi. Antellravinto
lan päällikkö Merja Emet vei lehden tutustumis
matkalle korkeuksiin. Sauna ja juhlatila sijaitsevat 
kiinteistön 16:ssa kerroksessa. Kokoustilat ovat 
kerrosta alempana. Maisemat ovat kummastakin 
tasosta henkeä salpaavat.

Hyvällä maulla ja kansallisel-
la ylpeydellä tehdyt tilat
Suomalainen tutustuu ensimmäiseksi saunaan. 
Itämerentornin sauna on tehty käsin veistetyis
tä vankoista hirsistä Fiskarsin kylässä. Otsikos
sa mainittu tervantuoksu luo perikansallisen tun
nelman. Sauna on koottu valmiiksi Fiskarsissa ja 
tuotu paikalle kokonaisena. Taru kertoo, että nos
tooperaatio talon rakentamisen yhteydessä vuon
na 2000 oli melkoinen ponnistus. Saunan kapeista 
ikkunoista avautuu loistava näkymä yli Lauttasaa
ren lahden. Kerralla lauteille mahtuu 810 kylpi
jää. Vuorottelemalla saunaillan voi järjestää jopa 
30 hengen seurueelle. Suuri kiuas on heti valmis, 
joten lämmitykseen ei kulu aikaa. Saunomaan voi 
tulla suoraan töistä ilman saunakassia. Kaikki tar
vittava, pyyhkeet, kylpytakit ja kosmetiikka, löy
tyy tiloista. Saunavaraus ei edellytä juhlatilan jär
jestelyjä, vaan saunan voi varata myös erikseen.

Koko saunaporukka voi kuitenkin illastaa tai 
lounastaa kerroksen edustustilassa, jossa myös 
voi hyvin pitää kokousta. Kaikki tarvittava apuvä
lineistö on käytössä. Cocktail –tilaisuuksia tilassa 
voi järjestää jopa 70 hengelle. Tällöin pöydät siir
retään syrjään ja iltaa vietetään drinkkejä ja pik
kuherkkuja nauttien tarvitsematta istua koko ajan 
omalla paikallaan. 

Juhlatilan parasta antia on maisema. Kuu
dennestatoista kerroksesta aukeavat mahtavat 
näkymät kaikkiin neljään ilmansuuntaan lintu
perspektiivistä. Vieraita voi viihdyttää vaikka esit
telemällä Helsingin keskustan korkeita rakennuk
sia tai länteen jäävää kaunista saaristoa.

Hyvällä säällä   
käytössä on suuri terassi
”Suurella terassillamme olemme kauniilla ilmalla 
järjestäneet grillijuhlia”, kertoo Merja Emet. 

Ulkotilassa grillin voi lämmittää ja grillauksen 
tuoksu antaa hienon lisäsäväyksen kauniille mai
semalla ja raikkaille tuulille. Varsinkin monet ul
komaiset vieraat ovat olleet hyvin vaikuttuneita 
luonnonläheisestä tunnelmasta grilliherkkuja ul
kotilassa syödessään.

Hyvä ruoka kruunaa tilaisuuden
Merja korostaa, että hän palkkaa ravintolaansa 
vain ammattitaitoisia á la carte –kokkeja. 

”Kaikki tilaisuuksissamme tarjottava ruoka 
tehdään alusta alkaen omassa keittiössämme tässä 
samassa kiinteistössä. Grillitilaisuuksissa on myös 
kokkimme aina paikalla valmistamassa herkkuja.” 

Antell on oululainen perheyritys, joka on tun
nettu työpaikkaruokailustaan, täyden palvelun ca
teringtarjonnastaan ja jo 1800luvulta lähtien 
var sinkin herkullisista leipomotuotteistaan. 

”Haluamme tarjota juhlatilaisuuksiimme saa
puville ikimuistoisen kokemuksen, hyvän ruuan, 

Herkkuja ja 
tervantuoksua
Viime lehdessä Sitran yliasiamies 
Mikko Kosonen kertoi organisaa-
tionsa muuttaneen pois Sitran tor-
nista Itämerentorin yli naapurikiin-
teistöön. Sitran torni ei siis enää 
ole Sitran torni, vaan rakennuksen 
virallinen nimi on Itämerentorni. 
Taitaa kuitenkin käydä niin, että 
kansan suussa Sitran torni edelleen 
jatkaa olemassaoloaan.

erinomaisen palvelun, kauniin juhlatilan ja loista
vien maisemien parissa.”

Neuvottelutilat kerrosta alempana
Tornin 15. kerroksessa on tarjolla kuusi erikokois
ta neuvottelutilaa, pienestä kuuden hengen tilasta 
aina kahdenkymmenen hengen kokoussaliin. Sit

ran yliasiamiehen ja hänen assistenttiensa työhuo
neet sijaitsivat juuri tässä kerroksessa, joten tila 
huokuu kansallista arvokkuutta. 

Kuten ylimmässä kerroksessa, niin täälläkin 
työnteon voi katkaista ihailemalla tornista avautu
vaa näkymää. Neuvottelutiloihin saa luonnollises
ti myös tarjoilun halutessaan Antellilta, yläkerran 
juhlatilaa ei sitä varten ole pakko tilata.

”Toistaiseksi edustustilojamme tarjotaan vain 
yritysten käyttöön. Tiloja voi varata sähköpostil
la alla olevasta osoitteesta. Aina voi myös tulla 
tutustumaan, mutta on hyvä ottaa yhteyttä ensin, 
sillä tiloissa on paljon varauksia. Emme luonnol
lisestikaan halua häiritä asiakkaitamme, joten kat
sotaan yhdessä tutustumista varten hetki, jolloin 
tilat ovat vapaat”, Merja Emet kehottaa.

Antell Ravintola
Itämerentorni
Itämerenkatu 15
7350@antell.fi

PS

Tila on tyylikäs, maisemat loistavat.Ravintolapäällikkö Merja Emet

Ryhmätyötila yliasiamiehen työhuoneessa.
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Helmikuussa säät ovat vaihdelleet lumi
sateesta jäähän ja loskaan, silti meil
lä puistossa on ollut hauskempaa kuin 
koskaan. Pakkasten aikaan on nautit

tu kovasti jäämäestä sekä pulkkailusta, jotka ovat 
houkutelleet väkeä kauempaakin.

Helmikuun aikana puistossa on pidetty vau
valauluja, on vietetty lelupäiviä ja kaveriviikkoa 
sekä on ollut talvilomaviikon aikaan säpinäviik
ko koululaisille ja ipanakimara pienemmille van

Keväinen tervehdys 
Ruoholahden leikkipuistosta!

hempineen. Talvilomaviikon aikana oli puistos
sa muun muassa koululaisille erilaisia retkiä sekä 
pienemmille värileikkejä ja leikkivarjotuokio.

Tulossa on helmikuussa vielä joka vuotinen 
Talvirieha 28.2. Tällöin on ohjelmassa mäenlas
kua, buffee, arpajaiset, koiraajelua (2e) sekä gril
lissä on myynnissä makkaraa. 

Toivottavasti tällöin aurinko hellii meitä ja 
saamme nauttia mukavasti pakkassäästä.

Tulevia tapahtumia leikkipuiston sisätiloissa:
•  Maanantaina 27.2. klo 10.0011.00 Kantoliinaopastusta, pitäjänä Kantoliinayhdistys. 
    Samoin lauletaan vauvalauluja klo 11.00.
•  Tiistaina 28.2. Talvirieha klo 16.0018.00. 
•  Keskiviikkona 1.3. Isälapsikerho klo 17.0019.00, järjestäjänä Mannerheimin Lasten 
 suojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
•  Torstaina 2.3. ja 9.3. klo 11.2012.05 Kehonhuoltojumppa vauvoille ja vanhemmille.  
 Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, oma alusta vain mukaan. Jumppa on päivä 
 kodin salissa.
• Perjantaina 3.3. Askartelua klo 10.3011.15.
• Maanantaina 6.3. Vauvalaulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 8.3. Isälapsikerho klo 17.0019.00, järjestäjänä Mannerheimin Lasten 
 suojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 10.3. Ilo liikkua liikuntatuokio salissa klo 11.1511.45. Toinen kerta 17.3.  
 Mukaan mahtuu 7 vanhempilapsiparia. 
• Maanantaina 13.3. Vauvalaulut 11.00. 
• Keskiviikkona 15.3. Isälapsikerho klo 17.0019.00, järjestäjänä Mannerheimin Lasten 
 suojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Maanantaina 20.3. vauvalaulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 22.3. Isälapsikerho klo 17.0019.00, järjestäjänä Mannerheimin Lasten 
 suojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.

Samalla muistutamme meneillään olevasta iltapäivätoiminnan hausta. Yleinen hakuai
ka on 25.1.28.4.2017. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea 
leikkipuistosta tai Internetistä. Osallistuminen toimintaan on maksutonta. 

Välipalan kuukausimaksu on tällä hetkellä 36,10 euroa.
Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178. Olemme myös Fa

cebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimi

joista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon!

Talviriehassa helmikuun lopulla voi päästä myös koira-ajelulle.

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE. JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

TERVETULOA, YSTÄVÄT!

Ruoholahdenranta 3, puh 020 – 1234 800. Avoinna joka päivä 17-23.
www.bistrogimis.fi

Nutalla on kivaa, mukavaa ja paljon te
kemistä. Sitä olemme onnellisina pääs
seet näkemään ja kokemaan alkaneen 
vuoden aikana. 

Talolla on ollut kävijöitä muskariikäisistä  jo 
hiukan varttuneenpaan väkeen. Oman toiminnan 
lisäksi nuta on suosittu paikka eri järjestöjen toi
minnalle ja kokouspaikaksi kuin myös lasten synttä
reiden viettopaikaksi. Vapaita aikoja voi käy dä kat
somassa ruoholahti.munstadi.fi  tai  varaamo.hel.fi 
si vuilta. Varaaminen on helppoa ja vaivatonta.

Alkuvuonna olemme katselleet leffoja, aloit
taneet monta erilaista kerhoa; uusimpina mainit

Keväinen ja aurinkoinen 
tervehdys nuorisotalolta!

Ohjaaja Oliver tanssin pyörteissä varhaisnuorten kanssa.

takoon varhaisnuorten biliskerho sekä poika
kerho. Kokkailun, retkien sekä erilaisten pelien 
lisäksi toimintaamme rikastuttaa vertaisohjaaji
en ryhmä; ryhmään kuuluvat Nahian, Olli, Eki, 
Aleksi, Roope, Ragne ja Jerry. Vertaisohjaajat 
koostuvat nuorisotalomme iltanuorista, jotka toi
mivat yhdessä nutaohjaajien kanssa. Heidän iloi
nen ja reipas asenteensa ja työotteensa on vienyt 
varhaisnuoria biliksen saloihin, kokeiltu ja opetel
tu rumpujen soittamisen alkeita ja he ovat olleet 
mukana ja vastuussa eri kerhotoiminnassa. Ja pal
jon lisää on kevään mittaan tulossa.

Maaliskuussa tapahtuu:
• la 4.3. soppalauantai, nuta auki kello 16.0022.45
• 6.17.3. aukeaa 1617vuotiaiden rekry Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoihin! 
• keti 8.14.3. nuorisotalo on kiinni kaikesta normaalitoiminnasta. Talomme täyttyy 
  eteläisen alueen valintojen stoorin kävijöistä.

Valintojen stoori on kuudesluokkalaisille tarkoitettu päihdekasvatusmenetelmä. Valin
tojen stoo rissa keskustellaan tilanteista, joissa tarinan nuoret törmäävät alkoholiin ja tupak
kaan. Tavoitteena on kannustaa nuoria tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä itsenäisiä 
päätöksiä. Valintojen stoori on osa koulujen päihdekasvatusta ja siihen osallistuu toimi
joina eri ammattilaiset; jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.

Ruoholahden nuorisotalolla pidetään valinto jen stoorin vanhempainilta maanantaina 
13.3. kello 1820. Toivotamme kaikki alueen 6luokkalaisten vanhemmat tervetulleiksi. 
Kutsukirje ilmoittautumisohjeineen tulee huoltajille joko Wilman kautta tai reppupostit
se.

• la 18.3. varhisten leffa kello 16.0018.00. Nuta auki iltanuorille kello 18.3022.45.
• ma 20.3. alkaa uusi 5 kerran kokkikerho, ilmoittautumislomakkeita saa nutalta tai 
  siihen voi ilmoittautua harrastushaun  kautta.

Henkilökunnan puolesta 

Tepa
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Helmi-maaliskuun tarjouksia 
Ruoholahden Ässäapteekilta

Palvelemme: 
ma-pe 8-20, la 10-15, su 12-16

Devisol D3 200 tabl
Pienikokoinen, raikkaasti sitruksen 
makuinen, helposti suussa hajoava 
D3-vitamiinitabletti  

Aqualan L 200 g
Kosteuttava ja monikäyttöinen 
perusvoide koko perheelle 

RUOHOLAHDEN ÄSSÄAPTEEKKI
S-MARKETIN YHTEYDESSÄ
Itämerentori 2, 00180 Helsinki
Puh. 029 170 0780
info@ruoholahdenassaapteekki.fi

14,25 €
(norm. 18,98)

8,50 €
(norm. 11,08) Tarjoukset voimassa 

maaliskuun loppuun.

Tervetuloa rakentamaan 
Jätkäsaaren uutta kappelia!

Aloitin vuoden alussa seurakuntaelämän 
rakentamisen Ruoholahden ja Jätkäsaa
ren alueella. Olen palvellut 13 vuotta 
Tuomiokirkossa, ja matka länteen päin 

inspiroi minua kovasti. On hienoa tutustua uusiin 
ihmisiin ja jatkaa hyvää työtä, jota seurakunta on 
alueella tehnyt. 

Jätkäsaaren uusi kappeli osoitteessa Länsisa
tamankatu 26 on valmistumassa tämän vuoden lo
pulla. Toiminta siellä on näillä näkymin tarkoi
tus aloittaa vuoden 2018 alussa. Uuteen kappeliin 
on tulossa kaunis kappelisali ja monipuolisia ko
koontumistiloja erilaisille ryhmille vauvasta vaa
riin.

Uuteen kappeliin siirtyminen mahdollistaa uu
sia avauksia. Unelmani on, että Jätkäsaaren kap
peli on mahdollisimman avoin ja yhteisöllinen 
paikka. Unelmani on, että siellä voivat kohdata 
eriikäiset ja erilaiset ihmiset. Unelmani on, että 
uusi kappeli on rukouksen paikka, jossa on syvää, 
koskettavaa ja avaraa hengellisyyttä. 

Näiden unelmien toteutumiseen tarvitsen teitä 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren ihmisiä. Vain yhdes
sä rakentamalla uudesta kappelista voi tulla paik
ka, jonka koemme omaksemme. Siksi kutsun tei
tä mukaan rakentamaan uuden kappelin henkeä ja 
toimintaa! 

Suunnittelemme juuri kappelisalin visuaa
lista ilmettä. Tarvitsemme uuteen upeaan tilaan 
uusia kauniita kirkkotekstiilejä, ja tiimin niitä 
tekemään. Jos siis innostut designista tai ompele
misesta, tai käsityöprojektin viestinnästä ja koor
dinoinnista, ole minuun yhteydessä. Tälle pro
jektille löytyy rahoitustakin. Uuteen kappeliin on 

myös tulossa räsymattoja, joille tarvitsemme ku
tojia.

Tarvitsemme kappelin rakentajiksi erilaisia 
persoonia ja rakennuskiviksi erilaisia lahjoja. Jos 
siis tahdot pitää kappelin ovia auki, somettaa ja 
viestiä, soittaa, laulaa, rukoilla, roudata, visuali
soida kirkkotilaa, rakentaa messuyhteisöä, olla ai
kuinen lapselle tai tehdä jotain ihan muuta – ota 
rohkeasti minuun yhteyttä! 

Ma 27.3. klo 18 ideoimme Ruoholahden kap
pelissa ilman pidäkkeitä Jätkäsaaren kappe
lin tulevaa toimintaa. Tervetuloa mukaan tähän 
ideapajaan jakamaan ajatuksia ja osaamista ja tu
tustumaan toisiimme! Mukana on myös Jätkäsaa
ren ja Ruoholahden uusi ihana kuoro. 

Olet tervetullut mukaan Ruoholahden kappe
lin messuihin, kerhoihin ja kahvilaan. Olen pappi
na messussa su 26.2. ja 5.3. klo 12. Seurakunnan 
kokonaistoiminnan löydät osoitteesta helsingin
seurakunnat.fi/tuomiokirkko. 

Hyvää ja siunattua kevättalvea kaikille!

Hannu Varkki
Seurakuntapastori
Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren alue
hannu.varkki@evl.fi
050 512 1820
Facebook: 
Hannu Varkki

NAUTISKELIJOILLE: 
JÄTKÄSAARI 

Session 
IPA olut
0,33 l pl

HERKUTTELIJOILLE: 
ESTRELLA  

Pähkinät
140 g

Hiusten hoitoon: 
TIGI, BONACURE, 
OSIS

Proteiini lähteet: Lenny & Larry, 
Dexal Vegaani proteiini
Vegaaneille: Härkis uutuudet 299

PL149
PS

KUUKAUDEN PARHAAT TARJOUKSET JÄTKÄSAARESTA!

MEILTÄ ENTISTÄ LAAJEMMIN ERIKOISTUOTTEITA:

Jätkäsaari uudistuu -niin teemme mekin!

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

249
PS 1790

KG

UUTUUS!
OULULAINEN

Juhla jälkiuunipala
6 kpl/330 g

Lämminsavustettu 
kirjolohifilee 

Kiitos loistavista vinkeistä ja 
ehdotuksista myymälämme 
uudistukseen liittyen! 
Rakennamme tätä kauppaa 
teitä varten!
Kehitämme toimintaamme ja 
muutamme myymälän vielä 
maaliskuun ajan ja pahoitte-
lemme hetkellistä sekaannusta 
myymälässä.

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

OSTA
NOSTA&

Debi
t

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 
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Helsinki otti ensimmäisenä 
kaupunkina maailmas
sa käyttöön kaksi koko 
kaupungin kattavaa uu
den sukupolven 3Dkau
punkimallia, semanttisen 
kaupunkitietomallin ja 
geo metrisen kolmioverk

komallin. Monikäyttöisten mallien avulla voidaan 
tehdä laskelmia ja visualisoida kaupunkianalyyse
jä esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden 
käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupääs
töistä ja liikenteen ympäristövaikutuksista. Mal
leja voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, mat
kailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen 
rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja alue
suunnittelun tarpeisiin.

Helsinki linnun silmin
Uuden sukupolven kaupunkimalleja on tehty Hel
singissä kaksi vuotta ja nyt ollaan valmiiden mal
lien äärellä: kolmen hengen porukka – projekti
päällikkö, arkkitehti, DI Jarmo Suomisto, tek ninen 
projektipäällikkö, DI Kari Kaisla ja diplomityötä 
tekevä Enni Airaksinen – esittelee mallia suurelta 
näytöltä yhteisessä työhuoneessaan.  

Mallissa näkyvät Senaatintori ja Tuomiokirk
ko, ydinkeskusta kortteli korttelilta ja talo talolta. 
Sitten lennetään kuin kalalokin selässä pohjoiseen 
Pakilaan pientaloalueille ja sieltä Talin kaut
ta Munkkiniemen rantaan ja Pihlajasaaren kautta 
Suomenlinnaan  jopa venesataman pikku alukset 
ovat mukana mallissa. 

Hyötysovelluksia on jo käytettävissä
3Dtietomalli on paljon enemmän kuin kolmiulot
teinen kuva tietokoneen näytöllä. Mallin keskei
nen ominaisuus on semantiikka eli kohteet sisältä
vät myös ominaisuustietoa itsestään. Semantiikan 
avulla tietokone ymmärtää esimerkiksi, mitkä 
osat kuvaavat rakennusten kattoja tai seiniä. Tie
toa tarvitaan, kun määritetään vaikkapa rakennus
ten aurinkoenergiatuotannon mahdollisuuksia.

Kaupunkimalleja voi hyödyntää myös tulva
tuhojen torjuntaan. Viime vuosien rajut sateet ja 
jokien tulviminen ovat lisänneet Euroopan kau
punkien varautumista vedenpinnan vaihteluihin. 
Mallien avulla voidaan suunnitella suojatoimia ja 
ennakoida tuhojen laajuutta.

Kaupunkimalleja käytetään myös melulasken
taan ja ilmansaasteennusteisiin sekä erilaisiin nä
kyvyysanalyyseihin.  Esimerkiksi autosaattueen 
turvallisuutta arvioitaessa mallin avulla määrite
tään, kuinka kauan kohde on näkyvissä tietyistä 
pisteistä.  Hyötypeli ja turvaala ovatkin merkit
tävä kaupunkimallien hyödyntäjä Euroopassa.

Pilottiprojektit esimerkkinä
Kaupunkimallien lisäksi 3Dhankkeessa toteute
taan hyötykäytön pilottiprojekteja. 

”Pilottien avulla haluamme näyttää uusien 
kaupunkimallien voiman ja mahdollisuudet kau
pungin päättäjille. Toinen tavoite on saada kau
pungin virastot ja suomalaiset yliopistot mukaan 
uuden teknologian hyödyntämiseen”, Suomisto ja 
Kaisla toteavat yksissä tuumin.

Suomisto mainitsee esimerkkeinä kolme hyö
typilottia.

Ogelikone avaa uusia polkuja kaupunkisuun
nittelukeskusteluun. Ogelikone on pelinomainen 
sovellus kaupunkiranteen vaihtoehtojen arvioin
tiin ja asukkaiden omien muutostavoitteiden tes
taamiseen.

Helsingin aurinkoenergiapotentiaali on se
manttiseen malliin perustuva analyysi, jossa tut
kitaan Helsingin rakennusten katto ja seinäpin
tojen soveltuvuutta aurinkosähkön tuotantoon. 
Aleksanterinkadun huoltotunneli on Helsingin 
kaupungin rakentama huoltoväylä liiketilojen ta
varankuljetukseen.  Tietokonepelinomaisen sovel
luksen avulla voi tutustua tunnelin sisäänajoreit
teihin ja liikkumiseen tunnelissa.

Uuden sukupolven kaupunkimallit Helsinkiin
Kuinka paljon aurinkosähköä voidaan tuottaa, jos kaikki Helsingin raken-
nukset pinnoitetaan aurinkopaneeleilla? Monestako ikkunasta on merinäkö-
ala uudella asuntoalueella? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin vastaa 
älykäs 3D-kaupunkitietomalli.

Kaksi monikäyttöistä kaupunkimallia
Helsingin 3Dhanke on tehnyt kaksi uuden suku
polven kaupunkimallia, joilla voidaan kattaa kaik
ki nykyajan kaupunkimalleille asetettavat toimin
nalliset tarpeet. Älykäs semanttinen 3Dtietomalli 
soveltuu kehittyneisiin kaupunkianalyyseihin ja 
mallin tietovarantoa voidaan rikastaa rajattomasti. 
Toisin sanoen mallia voidaan opettaa vastaamaan 
yhä paremmin käyttäjien tarpeita.

Kolmioverkkomallin etuna on sen realisti
suus: pienetkin rakennukset, laivat, puut ja jopa 
autot ovat mukana mallissa kuvaushetken mukai
sesti.

Tuotanto pääosin automaattista
”Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtu
nut huikea teknologian kehitys niin mittausmene
telmissä kuin mallinnusohjelmistoissa on tehnyt 
mahdolliseksi tuottaa uusia, entistä käyttökelpoi
sempia kaupunkimalleja”, Jarmo Suomisto sanoo.

Kaupunkimallien tuotanto perustuukin pää
osin automatisoituihin tietokonelaskentaproses
seihin, joiden suorittamiseen tarvittiin kymmenen 
tehotyöasemaa usean kuukauden ajaksi. Mallien 
tuotannosta yksi kolmasosa on tehty kaupungin 
omana työnä kaupunkimallituotantoon tarkoite
tuilla erityisohjelmistoilla.     

Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät
Kaupunkien kehityksessä ja ylläpidossa käyte
tään yhä enemmän tietomalleja. Kaupungistumi
nen on yksi maailmanlaajuisista megatrendeistä, 
mikä näkyy myös Suomessa. Pääkaupunkiseutu ja 
Helsinki kasvavat voimakkaasti. Tarvitaan työka
luja tiivistyvien kaupunkien suunnitteluun, raken
tamiseen ja ylläpitoon.

”Kuinka kaupunkien ihmiselle taataan terveel
linen ja viihtyisä ympäristö? Tulevaisuuden kau
pungit tarvitsevat jo nyt välineet tulevaisuuden ra
kentamiseen”, Suomisto kiteyttää.

Taustalla kansainvälistä yhteistyötä
Helsinki on liittynyt kaupunkimalliprojektin myö
tä alan johtavaan yhteistyöjärjestöön Open Geos
patial Consortiumiin (OGC), joka vastaa globaa
lista kaupunkimallien 3Dstandardisoinnista ja 
alan hyötykäytön kehitysprojekteista.

”OGC:n maailmanlaajuinen työ on edellytyk
senä myös maapallon ekologisten resurssien jär
kevälle käytölle. On hienoa, että Helsinki voi 
osaltaan olla mukana tässä avoimiin standardeihin 
perustuvassa työssä”, Suomisto kertoo.

Avoimet kaupunkimallit, avoin data
”Uudet kaupunkimallit ovat avoimia mones
ta suunnasta – kaupunkitietomalli perustuu avoi
meen maailmanlaajuiseen CityGMLstandardiin 
ja mallityössä on käytetty useita avoimen lähde
koodin sovelluksia. Tästä koituu kaupunkilaisille 
veronmaksajille huomattavasti hyötyä,” Suomis
to korostaa.

”Molempien kaupunkimallien aineisto on 
myös verkkopalvelussa avointa dataa kaikkien 
käyttöön. Helsingin kaupunki jatkaa hienoa pe
rinnettään datan avaamisessa. Tavoitteena on tu
kea yritysten, yliopistojen ja oppilaitosten tuo
tekehitys ja tutkimustoimintaa korkealaatuisen 
avoimen mallidatan avulla. Myös asukas ja har
rastusyhteisöt voivat hyödyntää malleja toimin
nassaan”, kertoo hankkeen tekninen projektipääl
likkö Kari Kaisla, joka on mallintanut Helsinkiä 
jo 1980luvun puolivälistä asti.

Lue lisää malleista: www.hel.fi/3D

Molempien kaupunkimallien aineisto on avointa dataa kaikkien käyttöön.

Teksti: Kirsi Riipinen

Helsingin uuden sukupolven 
kaupunkitietomallien tekijät 

Jarmo Suomisto (oik.), 
Kari Kaisla ja 

Enni Airaksinen.
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Uuden sukupolven kaupunkimallit Helsinkiin

Mukana Jaakko Saariluoma ja SAARA

Tyynenmerenkatu 14, ratikat 6T/9

ti 28.2.2017 klo 14.30-16

Tervetuloa tutustumaan 

Avoimet o
vet

Tervetuloa tutustumaan
Länsiterminaali 2

 L
au

ra
 O

ja

 Lehti 1 28.1. 18.1.
 Lehti 2 25.2. 15.1.
 Lehti 3 25.3. 15.3.
 Lehti 4 29.4. 19.4.
 Lehti 5 27.5. 17.5.
  
 Lehti 8 26.8. 16.8.
 Lehti 9 30.9. 20.9.
 Lehti 10 28.10. 18.10.
 Lehti 11-12 9.12. 29.11.  

Ilmestymisaikataulu 2017
Jakelupäivä  Aineistopäivä

Ruoholahden Sanomilla on kolme päätavoitetta. 
Ensimmäinen on Jätkäsaaren rakennusprojektin 
etenemisen kuvaaminen. Lehti haluaa toimia 
interaktiivisena linkkinä kaupungin virkamiesten 
ja keskustaalueen asukkaiden välillä.

Toinen on alueen yritysten ja niiden palvelujen 
tunnetuksi tekeminen. Oman alueen yrittäjyyttä 
tukemalla voidaan turvata alueen elinvoimaisuus 
ja asema elävänä Helsingin keskustan osana.

Kolmanneksi lehti haluaa kertoa ruoholahtelaisista, 
tavallisista asukkaista, jotka työnsä tai harrastuksensa 
kautta lisäävät alueen viihtyisyyttä.

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden Sanomat-lehden voit 
lukea myös netissä osoitteessa 

www.ruoholahdensanomat.fi/tuoreimmat sanomat
”

1

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Nro 1/2017

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 1/2017

I t ä m e r e n k a t u  2 1 ,  R u o h o l a h t i .  

Tarkemmat tiedot ja liikekohtaiset aukioloajat  

www.kauppakeskusruoholahti.fi

Pankkiautomaatti, jolla saat setelit  
ja kolikot talletettua tilillesi heti!  
Katutasossa, kauppakeskuksen aulassa.

ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI  K-PLUSSA-KORTILLA

KOKO PERHEEN KAUPPAKESKUS

... JA MONTA MUUTA !

merkki- vaatteita

Leikittää ja liikuttaa  perheitä.
TULE JA LÖYDÄ

 
Lehdessä muun muassa:Suomi 100 –juhlinta alkoi...............................s. 3

Jätkäsaaren uutuuskohteita......................s. 6-7
Hyväntekeväisyydestäkö harrastus?...........s. 8
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TEE SÄHKÖSOPIMUS
AURINGON, TUULEN 
JA VEDEN KANSSA
Helenin Ympäristösähkö tuotetaan uusiutuvilla, puhtailla luonnonvoimilla –  
auringolla, vedellä ja tuulella. Tee sopimus, joka on sopusoinnussa luonnon  
kanssa. Sinä voit vaikuttaa omilla valinnoillasi. 

helen.fi/ympäristösähkö

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA

Ruoholahdenkanavan ylittävät viisi sil
taa ovat saamassa viralliset nimet. Silto
jen nimeämistä on ehdottanut Jätkäsaa
riseura.

Nimistötoimikunnan valmistelemat nimiehdo
tukset perustuvat läheisiin kadunnimiin. Silloil
le on esitetty nimiä Jaalasilta–Skutbron, Selkä
merensilta–Bottenhavsbron, Santasilta–Sandbron, 

Ruoholahdenkanavan 
sillat saavat nimen

Laivapojansilta–Skeppsgossebron ja Sinikaislan
silta–Blåsävsbron. Katuihin perustuvien nimien 
ansiosta sillat ovat helposti paikannettavissa. 

Nimet auttavat opastamista ja parantavat pe
lastusturvallisuutta. Nimet on tarkoitus viedä kau
punkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi vielä 
kevään kuluessa. 



9RUOHOLAHDEN SANOMATNro 2/2017

  
  

 

  

Ruoholahden_apteekki_140x90_painoon_Ruoholahden_Sanomat_.indd   2 15.2.2017   15.45.24

Niitä on nähty amerikkalai-
sissa elokuvissa. Siellä usein 
päähenkilöt kohtaavat itse-
palvelupesulassa ja näistä 
kohtaamisista seuraa erilaisia 
käänteitä. Suomessa niihin 
ei usein ole törmännyt. Vaan 
nyt sekin on mahdollista.

Nico Nevala esittelee 
Mechelininkadun alkuun 
avattua itsepalvelupesu
laa. Tämä on automaat
tipesula, jossa asiakas it

se käyttää koneita, henkilökuntaa ei ole 
paikalla. Pesukoneiden käyttö on selke
ästi ohjeistettu, jokainen osaa niitä an
nettujen ohjeiden mukaan käyttää. Kai
kessa yksinkertaisuudessaan homma 
hoi tuu neljän vaiheen kautta: 1. Täytä 
kone, 2. Sulje luukku, 3. Valitse ohjel
ma ja 4. Maksa koneen käytöstä, ja niin 
kone lähtee automaattisesti käyntiin. 
Pesuainetta ei tarvitse tuoda mukanaan. 
Kone annostelee pesun itse allergiates
tatulla ja hajustamattomalla pesuaineel
la. Maksun voi suorittaa kortilla tai pu
helimella älypäätteen ohjeiden mukaan.

Pyykkikoneita on kolmenkokoisia 
pyykkimäärän tarpeen mukaan. Pienin 
on yhdeksän kilon kone, suurin yhdek
säntoista pyykkikilon kone. Pesun hin
naksi tulee kaikilla koneilla ja oikeal
la täyttöasteella alle yksi euro kilolta. 
Pesuohjelmia on neljä ja ne ovat hyvin 
selkeästi valittavissa: 30 asteen hieno
pesu, kaksi normaalipesua 40 asteessa 
ja 60 asteessa sekä untuvatuotteiden pe
suohjelma. Pesukoneiden opastamana 
untuvaiset petivaatteet  saa puhtaiksi ja 
palautumaan kuosiinsa.

Erikoisuutena mattokone
Pesulan hienona erikoisuutena on mat
tojen pesuun tarkoitettu kone. Kerralla 
voi pestä kaksi normaalia olohuoneen 
mattoa eli n. 7 m2 konepestävää mattoa. 
Monelle mattojen pesu on mahdollis
ta ainoastaan kesäisillä mattolaitureil
la tai melko hintavissa palvelupesulois
sa. Omat kotikoneet eivät mattoja kestä. 
Niiden pesu on kielletty myös useim
missa taloyhtiöiden pesutuvissa. 24 Pe
sulassa tämä ongelma poistuu.

Pyykit saa myös kuiviksi
Pesun jälkeen koneet linkoavat kaiken 
pyykin, myös matot linkouskuiviksi. 
Lopullisen kuivauksen voi tehdä kuiva
usrummuissa, joissa tulos saavutetaan 
2060 minuutissa. Matot voi linkouksen 
jälkeen siirtää lukittavaan kuivauskaap
piin ja ripustaa ne sinne kuivaustangol
le. Matot kuivuvat kaapissa 24 tunnissa. 

Laatu, nopeus, edullisuus
Nico korostaa, että kaikissa pesulois
samme koneet ovat aivan uusia, nii
tä huolletaan säännöllisesti ja siten pe
sutulos pysyy laadukkaana. 

”Pesuohjelmamme on suunnitel
tu ja säädetty niin, että kaikissa ohjel
missa, myös mattokoneessa, pesuaika 

24 Pesula 
– apuna 
arjessa

on vain puoli tuntia. Kuivausrummut 
kuivattavat pyykit myös noin puolessa 
tunnissa. Mattojen kuivuminen kestää 
kauemmin. Helppokäyttöinen maksu
järjestelmämme älypääte tekee maksa
misesta helppoa. Hinnat ovat myös hy
vin edulliset. Pesu maksaa alle euron 
kilolta, kuivaus on edullista ja matto
jen tankokuivaus kaapissa maksaa vain 
4 euroa 24 tunnilta.”

”Asiakas voi odottaa pesuohjelman 
valmistumista pesulassamme tai käy
dä välillä kaupassa tai kahvilla. Meche
lininkadun pesulamme on 13. pesu
lamme. Sijainnin valinnassa olemme 
kiinnittäneet huomiota saavutettavuu
teen. Paikalle pääsee omalla autolla, ka
sin ratikalla tai vaikka polkupyörällä.”

”Pesuloistamme ei voi varata aiko
ja. Koneen ollessa vapaa, sen saa ottaa 
käyttöön.” 

”Tervetuloa kokeilemaan, pesuko
neillamme saat mainion pesutuloksen”, 
Nico Nevala huomauttaa.

24 Pesula
Mechelininkatu 1214
www.24pesula.fi
Avoinna joka päivä 0622

PS

Asiakas voi 
odottaa pesu-

ohjelman 
valmistumista 
pesulassamme 

tai käydä 
välillä kaupassa 

tai kahvilla.

”

Nico Nevala ja pesulan uudet koneet.

Matot kuivuvat 
kaappien kuivaustangoilla.
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Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ruoholahdessa tapahtuu

Helsingin Konservatorion 
kevään 2016 
viimeiset tapahtumat

KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

HOIDAMME HAMPAAT 
AAMUIN ILLOIN.

Terveystalo Kamppi on nyt myös
hampaiden terveyden talo. 

HH

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

NOPEASTI HYVÄÄN
HAMMASHOITOON

terveystalo.com

Jaakonkatu 3
(Graniittitalo)
Avoinna 24/7

puh. 030 6000*

Helsingin Konservatorio 
Tapahtumia kevät 2017
Ma 27.2. klo 18.00 Musiikki-ilta, KMS
To 2.3. klo 18.00 Puhaltajien konsertti, KS
Pe 3.3. klo 18.00 Viulistit vireessä, Mari Korte
laisen oppilaat, lk. 130
Pe 3.3. klo 18.00 Oppilaskonsertti, Liisa Malmi
vaaran oppilaat, KMS
Ma 6.3. klo 19 Lauluilta, HannaLeena Haapa
mäen oppilaat, KMS
Ma 6.3. klo 18.00 Jousien mestarikurssin kon-
sertti, KS
Ke 8.3. klo 19.30 Lauluilta, Ritva Laamasen op
pilaat, KMS
To 9.3. klo 19 Lauluilta, Tehi SulonenGeorgin 
oppilaat, lk. 130
To 9.3. ja pe 10.3. Jousten Soiva viikko (tar
kemmat aikataulut julkistetaan ilmoittautumisajan 
päätyttyä), KS

Pe 10.3. klo 18.00 Violat ja viulut villeinä, Sari 
Aallon oppilaat, KMS
La 11.3. klo 14.00 Oppilaskonsertti, op. Liisa ja 
Janne Malmivaara, KMS
Ke 15.3. klo 18.30 Musiikki-ilta, KMS
To 16.3. klo 18.00 Pianokonsertti, Anna Linja
man oppilaat, r130
Pe 17.3. klo 19.00 Liederkreisit 2, op. Heikki 
Pellinen, KMS
Ma 20.3. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti, 
op. Timo Saarilahti, KMS
To 23.3. klo 17.00 Kahvikonsertti, Helsingin 
Konservatorion aula
To 23.3. klo 19.00 Laulajien ilta, op. Ritva Laa
manen, r130
Pe 24.3. klo 18.00 Viulistit vireessä, Mari Korte
laisen oppilaat, lk. 130
Ma 27.3. klo 18.00 Huilistien ilta, Sari Latonen, 
KMS

Jo perinteeksi muodostunut Visseli
soitinesittelypäivä järjestetään jäl
leen konservatoriossa huhtikuus
sa, lauantaina 8.4., ja esittelyluokat 
avataan klo 10.30. Esittelykierrok
selle kannattaa ottaa aulan infopis
teestä mukaan luokka ja soitin

kartta, johon opettajat antavat mukavan tarran 
muistoksi käynnistä. Esittelyssä on puhaltimia, 
jousisoittimia, lyömäsoittimia, kanteleita, pianoja, 
kitaroita, harppuja… 

Puolen päivän aikaan Valmennusorkesteri Va
lonsäde pikku muusikoineen pitää pienen iloisen 
esittelykonsertin konserttisalissa. Silloin on hyvä 
rientää luokista kipin kapin alakertaan varaamaan 
paikka konserttisalin katsomosta. 

Soitinesittely- ja 
kokeilupäivä Visseli

Konserttituokion jälkeen voi piipahtaa vaik
kapa aulakahvilassa, joka palvelee koko esittelyn 
ajan n. klo 13.30 asti.

Esittelykierroksen päätteeksi voi piipahtaa 
au  lan infopisteessä, jossa jaetaan pääsykokei
ta, opiskelua ja ilmoittautumista koskevia neuvo
ja ja ohjeita. Päivään sisältyy myös erilaisia muita 
oheistapahtumia ja musiikkiesityksiä. 

Tarkemmat tiedot päivitetään konservatorion 
verkkosivuille www.konservatorio.fi 

Tervetuloa mukaan!
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli 
Joogafestival Helsinki 25.-26.2.
Retro & Vintage + Design Expo 4.-5.3.
Taidemaalariliiton teosvälitys 11.-19.3.
Helsinki Ink 31.3.-2.4.

Pannuhalli
Kätkö/They Weigh–They Elevate 25.-26.2.
Zodiak: Jyrki Karttunen – Jemina 
– The Great American Show 22.3.-8.4.

Puristamo
Penkkipunnerruksen SM-kilpailut 18.-19.2.
TEOS 2017 23.2.-5.3.
Ornamon Teosmyynti 11.-19.3.

Valssaamo
Korutaideyhdistyksen teosmyynti 11.-19.3.

Turbiinisali
Tango Frostbite -festivaali 16.-19.2.
HEO 22.3.-2.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Anna Maria Häkkinen, Lotta Suomi, 
Sanna Uuttu: Paini 7.-16.3.

Suomen valokuvataiteen museo
Elis Hoffman: Fading 12.3. asti
Poliittisen valokuvan festivaali 29.4. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä 
5.8.2018 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Muumit teatterissa 30.6.2017 asti 
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus 
7.1.2018 asti

EU-MAN Galleria
Traces of wars 22.3. asti

Nurkkagalleria
Lucas Jii 1.5. asti

Stoa Mariapassio 
Marja Paasio: Punainen puku 28.4. asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Mitä teillä tehdään kesällä?
Ilmoittautuminen Kaapelitehtaan 
kesäkursseille 2017 on alkanut!

PoT uP LaB -galleria on matalan kynnyksen 
paikka, jossa voi pitää taidenäyttelyjä ja esi-
merkiksi pop up -kauppaa. Kaapelitehtaan 
A-portaan vieressä, 1. kerroksessa olevaan 
näyttelytilaan on helppo tulla pistäytymään. 
Vierailijoiden ja näytteilleasettajien toivotaan 
samalla tutustuvan keramiikan tekoon, sillä 
galleria on avoin kulmaus keramiikkapajan 
aulassa, josta voi myös tarkkailla keramii-
kan tekijöiden työskentelyä pajan puolella. 
Vuokralaisella on myös mahdollisuus halu-
tessaan työskennellä Septarian avoimessa 
keramiikkapajassa veloituksetta koko näyt-
telynsä ajan.

Keramiikkakeskus Septaria on kera-
miikka-alan avoin koulutus- ja harrastus-
toimintapaikka. Septarian kurssit tarjoa vat 
monipuolisen mahdollisuuden tutus tua kera-
miikkaan ja savitöihin sekä oppia uutta. Pajal-
ta on myös mahdollisuus varata esimerkik-
si yritysryhmille teemapäiviä, viettää lasten 
syntymäpäiviä tai järjestää polttareita savi-
töiden parissa. Opettajina Septariassa toi-
mivat alan ammattilaiset. Lisäksi Septari-
assa on monipuolinen keramiikka- , lasi- ja 

Uusi PoT uP LaB Kaapelitehtaalla

PoT uP LaB on Kaapelitehtaalla keramiikkapaja Septarian 
aulassa oleva uusi, matalan kynnyksen näyttely- ja pop up 
-tila, johon toivotetaan tervetulleeksi näytteille eri alojen 
taidetta tai tuotteita myyntiin. 

emalitarvikkeiden myymälä sekä keraamis-
ten töiden polttopalvelu.

PoT uP LaBin ensimmäisen näyttelyn pi-
tää kuvataiteilija Jertta Ratia, jonka eks-
pressiiviset öljy- ja akryylimaalaukset tuo-
vat kevättalveen vahvaa väri-iloittelua. 
Talvimaalauksia 3 -näyttely, on esillä ko-
ko helmikuun ajan, samaan aikaan Rati-
alla on Kaapelitehtaan käytävägalleriassa 
Talvinäyt telyn toinen osa. 

PoT uP LaB
Tallberginkatu 1, A-porras
lkouhia@welho.com 
puh. 041 529 2336 
Facebook: facebook.com/potuplab/ 
Instagram: potuplab 

Keramiikkakeskus Septaria
keramiikkakeskus@septaria.fi
puh. 020 763 9876
www.septaria.fi

Kuvataitelija Jertta Ratia avaa uuden PoT uP LaB -gallerian näyttelytarjonnan. 
Talvimaalauksia 3 on avoinna koko helmikuun ajan.

Leena KOuhia 

Karkkitehtuuri on iloista arkkitehtuuria

Karkkitehtuurityöpajassa käy kova kuhina, 
kun punaposkiset synttärivieraat rakentavat 
mielikuvituksellisia ”Karkkitehtuuriteoksia”. 
Tarjolla olevista materiaaleista voi tehdä 
monenmuotoisia taloja ja torneja oman mie-
likuvituksensa mukaan. Kokeilemalla syntyy 
ihan uusia ja odottamattomia muotoja. Ja 
mitä enemmän rakentaa, sitä enemmän saa 
karkkia mukaansa ☺

Arkissa voi viettää hauskat synttärit, joi-
hin kuuluu ohjattu työpaja synttärivieraille. 
Ideana on iloisen rakentelun kautta oivaltaa 
ja oppia valitusta aihepiiristä. Työpajoissa 
voi oppia hauskalla tavalla rakenteista Kark-
kitehtuurityöpajassa, kau punkisuunnittelusta 
Syötävä kaupunki- tai LEGO® -työpajassa, 
ja muotisuunnittelusta Fashion design -työpa-
jassa. Työpajoihin sisältyy hauska opetuksel-
linen osuus ja työpajassa rakentelun jälkeen 
on aikaa herkutella ja viettää muuta synttäri-
ohjelmaa Arkin tiloissa.

Voisiko aikuisillekin olla tällaista kivaa ja 
kehittävää tekemistä? Yleisön pyynnöstä Ark-
ki huomioi myös aikuiset, ja järjestää aktiivisia 
virkistyspäiviä yrityksille kaupunkisuunnittelun 
tai majanrakennuksen merkeissä! Aikuiset 
pääsevät myös osallistumaan majanraken-
tamiseen Arkin majanrakennuskursseilla, 
joi ta tarjotaan kesäisin 7-14 –vuotiaille, mut-
ta myös perheille.

Kipin kapin Kaapelille
Kaapelitehdas on pullollaan kiinnostavaa te-
kemistä. Useat toimijat järjestävät kiehtovia 
työpajoja, kursseja, leirejä ja esityksiä. Ark-
ki on toiminut Kaapelitehtaalla yli 20 vuot-
ta. Arkki järjestää syys- ja kevätlukukaudella 
viikottaisia arkkitehtuurikerhoja eri ikäryhmil-
le aina 4-vuotiaasta 19 -vuotiaaksi saakka. 
Viikottaisiin opetusryhmiin voi tulla mukaan 
kaiken ikäisenä.

Tietokonemallinnusta ja  
pienoismallirakennusta
Kesällä Kaapelilla voi harrastaa monenlaisia 
asioita kesäkursseilla. Eri toi mijat järjestävät 
mm. teatteri-, sirkus- ja valokuvauskursse-
ja. Arkin järjestämillä kesäkursseilla voi ra-
kentaa esim. pienoismallikaupunkeja, linno-
ja ja torneja, toisella kurssilla suunnitellaan 
ja piirretään virtuaalimaailmoja 3D –tietoko-
neohjelmalla. Muotoilukurssilla saa suunnitel-
la ja toteuttaa esineitä, ja animaatiokurssilla 
tehdä omia leffoja alusta loppuun.

info@arkki.net    
www.arkki.net

Karkkitehtuuria

Pia PetterssOn
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AUKIOLOAJAT
Ma–la 9.00 – 21.00
Su 12.00 – 18.00

JÄTKÄSAARI
Tyynenmerenkatu 11 
00220 Helsinki

KIOSKI JA WEB
24 h

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Kestävä ja hiljainen, hiiliharjattomalla moottorilla varustettu A+++ -energialuokan 
pesukone, jossa on 6th SENSE -sensoritekniikka sekä monipuoliset käyttöä 

helpottavat toiminnot. Verk.com/37534

Premium-luokan design ja viimeistely. Android 7.0 ja EMUI 5.0 -käyttöliittymä toimivat 
yhdessä kuin ajatus. Pääkamera 12 ja selfiekamera 8 megapikseliä. Energiatehokas 

8-ydinprosessori ja 3 Gt:n RAM-muisti. Hae vaihtoehdot haulla honor 8 lite

58-tuumainen 4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on aito 100 hertsin paneeli, 
HDR-tuki ja 4K-skaalaus. TV-sovelluksina muun muassa Yle Areena, Watson, Viaplay, 
YouTube ja Netflix. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- virittimet. Energialuokka A+. 
Verk.com/37322

Whirlpool AWO/D7313 -pyykinpesukone Honor 8 Lite -älypuhelin

Apurahalla 
voit maksaa 

vaikka tuuma 
kerrallaan

LG 58UH635V 4K Ultra HD -älytelevisio, 58"

799,90
Apurahalla 43,00/kk (24 kk)

279,90
Apurahalla 18,00/kk (23 kk)

269,90
Apurahalla 17,00/kk (24 kk)

Tilaa netistä, nouda myymälästä


