Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2017
Lehdessä muun muassa:
Rakennusprojektin kosteushallinnasta s. 8-9
Välimerenkadun silta paikalleen s. 10
Suomen suurin pellettikattila Salmisaareen s.12
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Kaupungin järjestämiä
opastettuja luontoretkiä

Pääkirjoitus

S

ataa lunta. Pyryttämällä. On sunnun
tai 23. huhtikuuta. Kevättä jo koet
tiin ja kesää odotettiin. Nyt maa on
valkoisena. Pienen pihamme tulp
paanit ja narsissit olivat kasvaneet
peukalon kokoisista parikymmenen
sentin mittaisiksi. Kukkia jo odoteltiin. Toivotta
vasti lumipeitteen alla on lämmintä ja plantut sel
viävät tästä viimeisimmästä arktisesta sääilmiöstä.
Taistelkaa ja sinnitelkää pikkuiset! Aurinko läm
mittää kohta ja pääsette kesäiseen väriloistoonne.
Ei saa luovuttaa!
Löysin tuohon vierelle mainion kaupungin tie
dotteen. Kaupunki järjestää pitkin kesää hienoja
luontoretkiä joka puolella Helsinkiä. Valitsin tar
jonnasta muutamia, jotka tapahtuvat meitä ruo
holahtelaisia lähellä tai ovat meidän helposti saa
vutettavissamme. Tarjontaa on paljon enemmän
ja se löytyy kokonaisuudessaan palstan lopussa
olevasta nettiosoitteesta. Luontoretket ovat opas
tettuja ja maksuttomia. Kaupunkilaisen on hyvä
ajoittain sukeltaa tutustumaan luonnon ihmeisiin,
jotta emme ihan täysin urbanisoituisi betonivii
dakkoomme. Lähtekäämme siis luontoon hyvi
en oppaiden mukana. Lehdessä on tapansa mu
kaan myös lukuisia muita mukavia menovinkkejä.
Kulttuuri- ja tapahtumatarjonta alueellamme on
huippuluokkaa.
Kädessäsi oleva Ruoholahden Sanomien
huh
tikuun numero on taas normaalia paksum
pi paketti. Alueella tapahtuu paljon. Länsisata
man kaupunginosan rakentamisprojekti on eden
nyt vaiheeseen, jossa valmista alkaa näkyä. Aivan
viimeaikoina valmistuneita asuinkiinteistöjä on
kahdeksan kappaletta. Ennen juhannusta valmis
tuu vielä viisi taloa. Yhteensä näihin juuri val
mistuneisiin tai kohta valmistuviin on muuttanut
tai muuttamassa yli tuhat uutta asukasta. Se tulee
taas elävöittämään aluetta entisestään.
Välimerenkadun sillan asennus oli viikko sit
ten suuri tapahtuma, joka kompleksisuudessaan
vaati monia erikoisjärjestelyjä. Silta saatiin kun
nialla paikalleen, toki kestää vielä ennen kuin se
on käyttövalmis. Lue ja katso aiheesta lisää sivul
la 10.
Salmisaaren voimalaitos on ottanut aimo as
keleen kohti kaupungin päättäjien sille antamaa
tavoitetta vähentää hiilen käyttöä polttoaineena
ja siirtyä kohti uusiutuvia energianlähteitä. Voi
malaitokselle kuljetettiin ja asennettiin paikalleen
Suomen suurin pellettikattila, jonka pelletin pol
tolla voidaan korvata hiilen käyttöä. Lue lisää si
vun 12 jutusta.

Kuntavaaleista vielä sen verran, että lehti on
aina vaalien jälkeen pyrkinyt ruotimaan kokonais
tuloksista erilleen oman alueen äänestyskäyttäyty
misen erityispiirteitä. Ruoholahden ja Jätkäsaaren
kolmen äänestyspaikan tuloksia on taulukoiden
muodossa esitetty sivulla kolme. Vältän tahallani
tulosten syvällisempää analysointia. Taulukoista
käy ilmi tärkein: äänestysvilkkaus, ääniharavat ja
puolueiden kannatusluvut. Vertailun vuoksi mu
kana ovat myös koko Helsingin ja koko maan tu
lokset. Mitään järisyttävää uutta kuntavaalit eivät
tulosmielessä täällä aiheuttaneet.
Se on jo alkanut. Jokakeväinen keskustelu
alueen koirankakoista. Olen jo kauan sitten sano
nut, etten enää halua olla osallisena keskustelussa.
Kaikki, mitä lehti voi tehdä on monta kertaa tehty.
Vaan monista toivomuksista johtuen ehkä sitten
kin yritän kerran vielä. On täysin käsittämätöntä,
että koiranomistajat kulkevat yhteisillä kaduil
lamme ja jättävät koiransa kakan korjaamatta!
Jos koiran hankkii, pitää myös sitoutua niihin yh
teisiin sääntöihin, jotka asiasta on sovittu. Ruo
holahdessa on paljon koiria, olen jostakin kuul
lut, että alueemme on koiratiheydeltään Helsingin
suurin. Jos kaikki jättäisivät jätökset korjaamatta,
vaeltaisimme pian nilkkojamme myöten siinä it
sessänsä.
Onneksi suurin osa alueen koiranomistajis
ta on ymmärtänyt yhteisen siisteyden arvon. Aina
kuitenkin jää niitä, joille koira on hieno esittely
kalu, mutta joita sen vaatima pieni vaivannäkö ei
muka koske. Jotkut siis tykkäävät kulkea paskas
sa, jos asian nyt esittää sen vaatimalla karkeudel
la. Koiran kakan korjaamatta jättäminen on jär
jestyssäännön vastainen teko. Olen tuhatvarma,
että tämä on kaikkien tiedossa. Usein riittää, kun
paikalta puolijuoksua, ympärilleen pälyillen pois
karkaavan jätöksen hylkääjän ottaa kiinni ja vaa
tii häntä korjaamaan jälkensä. Häpeä toimii. Nä
mä lehtikirjoitukset aiheesta eivät auta, tokko he
näistä yhteisistä asioista muullakaan tavoin ovat
kiinnostuneita.
Huh huh! Ihan pani suututtamaan.
Tänään satanut lumi sulaa pian ja kesä tulee.
Se on ihan varmaa. Seuraavan lehden kanteen
saan ehkä jo kuvan kukkasista.

Harakan saari, merellisen 		
Helsingin helmi to 11.5. klo 18–20

Harakka on saaristolintujen valtakunta. Pesiään
vartioivat kalalokit ja valkoposkihanhet mekasta
vat kallioilla. Rantaniittyjen ja –kallioiden kasvit
heräilevät kohti kesää. Opastettu retki tutustuttaa
Harakan saaren luontoon ja myös sen värikkää
seen historiaan. Vapaa pääsy. Yhteysvene lähtee
Kaivopuiston Ullanlinnan laiturista, Café Ursulan
vierestä (Ehrenströmintie 3), menopaluulippu aik.
5 €, lapset ja eläkeläiset 2 €.

Harakan saaren linnun-		
poikaset ti 30.5. klo 18–20
Haahkanpoikaset sukeltelevat pieniä vesihyöntei
siä ja äyriäisiä, isokoskelon poikaset kalasta
vat. Valkoposkihanhen poikaset kulkevat emojen
kanssa ruokailemassa nurmikoilla. Kala- ja selkä
lokinpojat odottelevat kallioilla emojen tuomaa
ruokaa. Vapaa pääsy. Yhteysvene lähtee Kaivo
puiston Ullanlinnan laiturista, Café Ursulan vie
restä (Ehrenströmintie 3), menopaluulippu aik. 5
€, lapset ja eläkeläiset 2 €.

Vartiosaaren luonto kauneimmillaan la 3.6. klo 13–16
Vartiosaaren luonto on hyvin monipuolinen. Mai
semat vaihtelevat kuivista mäntykankaista rehe
viin lehtoihin ja saaristonäkymiin. Saaren kasvie
rikoisuuksia ovat rantaruttojuuri, pöytäkuusi ja
kotkansiipi. Pesimälinnustoon kuuluvat palokärki
ja nuolihaukka. Vapaa pääsy. Retken lähtöpaikka:
Reposalmentien pää. Vuorovene (Helsingin saa
risto–liikenne) lähtee Hakaniemestä klo 12:00 Re
posalmesta klo 12.45. Paluu Vartiosaaresta 17.50,
Reposalmessa 17.55 ja Hakaniemessä klo 18.40.

Lauttasaaren lintu-		
poikueet ti 6.6. klo 18–20
Kesän alku vilisee kiireisiä emoja ja nälkäisiä poi
kasia. Isokoskelopoikueet kalastavat rantamatali
koilla. Sinisorsanpojat oppivat pullasorsien tavoil
le. Nurmikoilla pomppii rastaiden ja kottaraisten
lentopoikasia. Retken lähtöpaikka: Bussi 21V pää
tepysäkki. Vapaa pääsy.

Mustikkamaan naurulokit ti 13.6 klo 18–20
Tummanruskeapäinen naurulokki on Suomessa
vähentynyt huomattavasti. Helsingin naurulokit
ovat asettuneet pesimään mereiseen ympäristöön
Kruunuvuorenselän luodoille. Emot ruokkivat jo
pariviikkoisia poikasiaan. Kala- ja lapintiirat pesi
vät lokkiyhdyskunnan suojissa. Retken lähtöpaik
ka: Isoisän sillan Mustikkamaan puoleinen pääty.
Esteetön reitti. Vapaa pääsy.

Rakastu kesäyöhön. Auringonnousu Pihlajasaaressa su 18.6.
klo 03.30–05.30
Lapintiirat kuljettavat pikkukaloja poikastensa ra
vinnoksi. Pihlajasaaren rannoilla uivat isokos
kelon ja haahkan poikaset. Keltakukkainen keto
hanhikki selviää paahteisilla rantaniityillä. Vapaa
pääsy. Retken lähtöpaikka: Pihlajasaaren vuoro
venelaituri. Viimeinen yhteysalus Merisatamasta
17.6. klo 20.30. Luonnon päivän retki telttaillen.
Retket järjestää Helsingin kaupungin ympä
ristökeskus ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. Ret
kille on vapaa pääsy.
www.hel.fi/helsinginluontoon > luontoretket

Aurinkoista elämää!

Peter Stormbom
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TERVETULOA, YSTÄVÄT!

14.5. klo 11 ja 11.30
25€/hlö, lapset 1€/ikävuosi

Ruoholahdenranta 3, puh 020 – 1234 800. Avoinna joka päivä 17-23.
www.bistrogimis.fi
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Äänestyspaikka Ruoholahti 6A, Ruoholahden ala-aste

Vaalit paikallisesti
Ruoholahden/Jätkäsaaren vaalitulokset poikkeavat aina muun Helsingin ja varsinkin muun maan tuloksista. Lehti on perinteisesti kaivanut
esiin oman alueemme tulokset.

A

ikaisemmissa vaaleissa alueella on ol
lut kaksi äänestyspaikkaa. Asukas
määrä on kasvanut sen verran, että nyt
kuntavaaleissa niitä oli ensimmäisen
kerran kolme. Ne on kuvan kanssa kerrottu tällä
sivulla. Vaaleja käydään lähivuosina tiheään. Ensi
vuoden tammikuussa on presidentinvaali ja toden
näköisesti myös maakuntavaalit. Keväällä 2019
eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit.
Meille annetaan lukuisia mahdollisuuksia vaikut
taa.
Oheisissa taulukoissa on omien äänestyspaik
kojemme tuloksia. Vertailun vuoksi mukaan on

otettu myös koko Helsingin ja koko maan vastaa
vat luvut. Ruoholahti ja Jätkäsaari saavat muusta
maasta poikkeavat tulokset.
Ääniharavat-taulukkoon pääsivät tällä kertaa
kaikki he, joiden yhteenlaskettu äänisaalis oli yli
30 ääntä kaikissa kolmessa äänestyspaikassa. Alu
eemme asukkaat näyttävät äänestävän vanhoja
hyväksi havaittuja. Ääniharavia on äänestetty hy
vin muuallakin Helsingissä ja lähes kaikki löysi
vät tiensä valtuustoon.
Puoluekohtaisissa kannatusluvuissa on alueel
lamme suuria eroja varsinkin valtakunnalliseen
tulokseen verrattuna.
Suuri ilonaihe on alueemme keskimääräis
tä korkeampi äänestysvilkkaus. Jokainen äänes
tyspaikkamme päihitti niin koko maan kuin koko
Helsinginkin aktiivisuuden.

Äänestyspaikka Ruoholahti 6B, Ruoholahden Nuorisotalo

PS

Äänestysaktiivisuus
Koko maa
Helsinki		
Ruoholahti 6A
Jätkäsaari 6B
Jätkäsaari 6C

58,8 %
61,6 %
64,5 %
66,4 %
68,9 %

Ruoholahden / Jätkäsaaren ääniharavat:
		
ehdokas
puolue
			
Vapaavuori Jan
kok
Sinnemäki Anni
vihr
Pelkonen Jaana
kok
Kari Emma
vihr
Yanar Ozan
vihr
Haatainen Tuula
sdp
Halla-aho Jussi
ps
Ohisalo Maria
vihr
Soininvaara Osmo
vihr
Krohn Minerva
vihr
Rydman Wille
kok
Arhinmäki Paavo
vas
Honkasalo Veronika
vas
Heinäluoma Eero
sdp
Biaudet Eva
rkp
Kivekäs Otso
vihr
Styrman Katariina
sdp
Vartiainen Juhana
kok
Koulumies Terhi
kok
Rantala Marcus
rkp
Alametsä Alviina
vihr
Holopainen Mari
vihr
Kivelä Mai
vas
Modig Silvia
vas
Terho Sampo
ps
Borgarsdottir-Sandelin Silja
rkp
Kousa Tuuli
vihr
Sazonov Daniel
kok
Kolbe Laura
kesk
Razmyar Nasima
sdp
Harkimo Joel
kok
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äänet

tulos

517
190
137
137
124
105
93
89
89
79
78
77
73
60
55
52
50
47
46
46
46
45
45
43
39
38
38
37
34
31
30

valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
varalla
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
ei tällä kertaa
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon
valtuustoon

Äänestyspaikka Ruoholahti 6C, Huuotokonttorin kirjasto ja infokeskus

Puolueiden kannatusprosentit				
Koko maa
Helsinki Ruoholahti 6A Jätkäsaari 6B Jätkäsaari 6C
					
Kokoomus
20,7 %
28,4 %
25,9 %
31,4 %
28,4 %
SDP
19,4 %
13,8 %
12,1 %
10,3 %
8,5 %
Keskusta
17,5 %
2,8 %
2,6 %
1,5 %
2,0 %
Vihreät
12,4 %
24,1 %
27,9 %
30,2 %
30,6 %
Perussuomalaiset 8,8 %
6,7 %
6,1 %
4,0 %
4,5 %
Vasemmistoliitto
8,8 %
11,2 %
13,9 %
10,3 %
8,8 %
RKP
4,9 %
5,8 %
4,3 %
6,4 %
10,7 %
Kristilliset
4,1 %
2,8 %
2,5 %
1,5 %
2,2 %
Feministit
0,3 %
1,5 %
2,1 %
1,7 %
1,7 %
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Kohti toukokuun tohinoita!

N

uorisotalolla on huhtikuun aika
na tehty taas vaikka mitä kivaa ja
mukavaa. Uutena toimintona al
koi varhisten kahvilan ylläpito,
viiden innokkaan tytön innoitta
mana. Kävimme varhais- ja ilta
nuorten kanssa pelaamassa eteläisen nuorisotyö
yksikön perinteisen biljarditurnauksen Ritzissä.
Eikä se matka ja turnaus ollutkaan mikään ihan
turha reissu; voitto iltanuorille sekä toinen sija
varhaisnuorille. Taloamme kunniakkaasti edusti
vat iltanuorista Aleksi ja Roope sekä varhaisnuo
rista Ilmo ja Jesse. Voittopokaali on pian ihailta
vana nuorisotalolla.
Vertaisohjaajamme ovat pitäneet varhiksil
le biljarditurnausta ja toukokuussa selviääkin ku
ka onkaan nutan mestari keväällä 2017. Tämän li
säksi he ovat tehneet varhaisnuorille leffalauantai
-iltapäivän. Nuorisotalo täyttyi äänestyspäivänä
kävijöistä ja moni kävikin vertaisohjaajien yllä
pitämässä vaalikahviossa, tuotto kahviosta menee
loppuvuodesta suuntautuvaan matkakassaamme.
Kiitos kaikille niille Ruoholahden alueen asuk
kaille, jotka nauttivat kahvion herkkuantimista.

Olemme saaneet rahoitusta ruutibudjetin kaut
ta, ruutibudjetti jakaa nuorille valtaa päättää nuo
risotyöhön suunnatuista rahoista ja ottaa nuoret
mukaan asuinalueensa kehittämiseen. Äänestys
tulokset ovat syntyneet Lauttasaaren yhteiskoulun
ja Etelä-Helsingin nuorten ideoista ja kehittämistä
ehdotuksista. Tuloksia toteutetaan Ruoholahden,
Lauttasaaren ja Punavuoren nuorisotalojen sekä
Aseman seudun ja Ohjaamon nuorisotyön voimin.
Lauttasaaren koulun äänestystulokset:
• Finnkinon leffalippuihin nuorisoystävällisemmät hinnat
• Lauttasaaren ja Ruoholahden nuorisotaloille
enemmän lauantai aukioloaikoja, sekä
teemalauantai kerran kuussa
• Nuorille tapahtumatuotantokoulutus ja
pikku-Reaktori-tapahtuma syksyllä 2017
Toimenpide vaiheeseen on edennyt teemalau
antait, joka lisää yhdellä tai kahdella lauantailla
kuukaudessa Ruoholahden nuorisotalon lauantai
toimintaa iltanuorille. Lauantaina 22.4. järjestim
me retken SuperPark teemapuistoon Vantaalle.
Nutan teemalauantait vielä kevään aikana 6.5. ja
27.5.

Toukokuun tapahtumat:
1.5. vietämme Wappua, joten nuta on suljettu
4.5. olemme mukana alueen siivouspäivässä, siivoajille tarjoamme mehua ja
		 pientä purtavaa
6.5. teemalauantai iltanuorille – valmistaudu splättäämään – seuraa ilmoittelua
		 tai kysy ohjaajilta
8.5. nuta on kiinni eteläisen nuorisotyöyksikön kehittämispäivän vuoksi
13.5. kevätbileet – silloin selviää myös kisakeskiviikon voittajat, bilismestari;
		 luvassa grillausta ja muutakin mukavaa. Tarkempi aikataulu selviää 			
		myöhemmin
20.5. ravintolapäivä – vertaisohjaajien ylläpitämä kahvio herkkuineen löytyy 		
		 nutan kahviosta
25.-26.5. nuta on suljettuna
27.5.-28.5. teemalauantain ohjelmassa yölanit- seuraa ilmoittelua
henkilökunnan puolesta Tepa

Lauttasaaren Orkesterin äitienpäiväkonsertti
Sunnuntaina 14.5.2017 klo 18.00
Lauttasaaren kirkossa Myllykallionrinne 1

Keväinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

H

uhtikuussa leikkipuistossa on pi
detty vauvoille lauluja ja jump
patuokioita, on tehty erilaisia
pääsiäisaskarteluja samoin kuin
on vierailtu leikkitoiminnanker
holaisten kanssa kirjastossa, Mu

siikkitalolla ja Tanssiteatteri Hurjaruuthissa. Kou
lulaisten kanssa puolestaan on muun muassa
etsitty pääsisäismunia ja tehty leffaretkiä Nuoriso
talo Korallille.

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Keskiviikkona 3.5. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Torstaina 4.5. ja 11.5. Kehonhuoltojumppa vauvoille ja vanhemmille klo 11.20-12.05.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, oma alusta vain mukaan. Jumppa on päiväkodin
salissa.
• Torstaina 4.5. Siivoustalkoot klo 14.30-16.00.
• Perjantaina 5.5. Perhosia piilosilla klo 10.30- tule löytämään kevätperhonen!
• Maanantaina 8.5. vauvalaulut klo 11.00.
• Tiistaina 9.5. Perhekahvila Oliivipuu klo 17.00-19.00, pitäjänä Kiintymysvanhemmuusperheet ry.
• Keskiviikkona 10.5. Unelmien liikuntapäivä klo 9.30-11.30- Tule Siiri Saukon liikuntarasteille mukaan!
• Keskiviikkona 10.5. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 12.5. Äitienpäiväkahvit tarjolla klo 15.00-16.00.
• Maanantaina 15.5. Vauvojen värileikki klo 10.00-11.00. TÄYNNÄ
• Keskiviikkona 17.5. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 19.5. Leikkivarjotuokio klo 10.30.
• Maanantaina 22.5. vauvalaulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 24.5. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 26.5. Tuo ja vaihda- päivä klo 10.30-11.15.
Kesätoiminta lähestyy. Kesällä Ruoholahden leikkipuisto on avoinna arkisin 5.6.-9.8. klo 9.0016.00. Muita koko kesän auki olevia lähileikkipuistoja ovat lp Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42,
050 306 2041), lp Seppä (Sepänkatu 2, 040 334 4179) ja lp Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22,
050 402 6014). Näissä jokaisessa leikkipuistossa on tarjolla maksuton kesäruoka 4.8. asti klo 12 ar
kipäivisin alle 16-vuotiaille lapsille. Samoin on tarjolla erilaista mukavaa ohjelmaa niin koululaisil
le kuin pikkulapsiperheille.
Tässä tiedoksi koululaisille tarjottavat päiväleirit kesällä. Muun kesäohjelman ilmoitamme tou
kokuun alkupuolella Internetissä ja Facebookissa. Mukana toimintaa tarjoamassa kesän aikana on
myös EasyFit (Kesäjumppia), MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys, Kirjastoauto Ski
di sekä Perinneleikittäjät Ry.
• 5.6.-9.6. Koululaisille tarjolla Tsiigaillaan ja chillaillaan merenrantsuissa – päiväleiri. Leiri on joka
päivä klo 9.30- 15.30. Leirillä tutustutaan kävellen oman ja lähialueen merenrantoihin Jätkäsaaresta lähtien. Ennakkoilmoittautuminen leirille 31.5. mennessä.
• 12.6.-16.6. Koululaisille tarjolla Stadin saariseikkailu skideille-päiväleiri. Leiri on joka päivä klo
9.30 -15.30. Leirillä tutustutaan Helsingin eri saariin, niiden luontoon ja kulttuuritarjontaan.
Ennakkoilmoittautuminen leirille 7.6. mennessä.
• 19.6.-22.6. Koululaisille tarjolla Rundaillaan leksuja syynaamassa- päiväleiri. Leiri on joka päivä
klo 9.30-15.30. Leirillä tutustutaan Helsingin neljään eri leikkipuistoihin, joissa muun muassa
päästään hoitamaan eläimiä ja uimaan. Ennakkoilmoittautuminen leirille 14.6. mennessä.
• 31.7.-4.8. Koululaisille tarjolla Härmä huntti vee (Suomi 100v) -päiväleiri. Leiri on joka päivä klo
9.00-15.30. Leirillä retkeillään muun muassa Ateneumiin ja Luonnontieteelliseen museoon sekä
tutustutaan Helsingin tunnettuihin maamerkkeihin yhdistäen taidehetkiä mukaan. Ennakkoilmoittautuminen leirille 26.7. mennessä.
Tapahtumista ja toiminnasta voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178 tai sähkö
postin kautta lp.ruoholahti@hel.fi. Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja Hyvää Vappua kaikille,
Puiston väki

Pjotr Tsaikovski: Sinfonia nro 5, 1. ja 2. osa
Robert Schumann: Sellokonsertto a-molli
Johtaa Ahti Valtonen
Sellosolisti Jaani Helander
Vapaa pääsy, ohjelma 10/15 euroa.
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Ruoholahden Sanomat-lehden
voit lukea myös netissä osoitteessa
www.ruoholahdensanomat.fi/
tuoreimmat sanomat
RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Ruoholahden
kappelin kuulumisia

HOIDAMME HAMPAAT
H
AAMUIN ILLOIN.

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Terveystalo Kamppi on nyt myös
hampaiden terveyden talo.

Kesä on jo lähellä

O

tsikon sanat ovat Jeesuksen sanoja.
Niillä hän viittasi viikunapuuhun.
Kun se puhkeaa lehteen, on kesä jo
lähellä. Ehkä kevään säätiloista ei
ole voinut sellaista päätellä, mutta
järki sanoo, että kesä tulee. Väistämättä.
Ruoholahden kappelissa on pidetty monia ko
kouksia, joissa on suunniteltu tulevan Jätkäsaa
ren kappelin toimintaa. Alustavan tiedon mukaan
kappeli tultaisiin vihkimään käyttöön ensi vuoden
kynttilänpäivänä, joka on 4.2.2018. Seuraava Jät
käsaaren ideapaja kokoontuu lauantaina 6.5. klo
14 Ruoholahden kappelilla. Sinne ovat kaikki ter
vetulleita tuomaan ideansa uuden kappelin käyt
töön.
Ruoholahden joka tiistainen kappelikahvila
kokoontuu edelleen klo 14-16 toukokuun loppuun
asti. Kappelin kevätjuhla pidetään 30.5. ja sen jäl
keen alkaa kesätauko. Mutta ennen sitä on tiedos
sa Vanhankirkon Tuki ry:n järjestämä retki Tam
pereelle 24.5. Lähtö on Vanhankirkon luota klo 9,
ja Tampereen nähtävyyksistä käydään tutustumas
sa ainakin Vapriikki-museoon ja Pispalaan, joissa
kummassakin on opastus ja Vapriikissa myös ruo
kailu. Retken hinta on 30 euroa ja ilmoittautua voi
allekirjoittaneelle.
Ruoholahden kappelissa on 28. toukokuu
ta Karjalaisen musiikin konsertti klo 16. Kris
tiina Olanto ja Lekkujad -niminen yhtye esittää
karjalankielistä musiikkia. Tervetuloa evakkotun
nelmiin!

Kirkon musiikkijuhlien messu on 21. touko
kuuta Senaatintorilla klo 12, jolloin ei muualla
Helsingin kirkoissa olekaan messuja. Kirkkomu
siikkijuhlia on pidetty maassamme 90 vuotta, ja
sopivasti Helsingissä järjestettävät juhlat juhlista
vat myös paitsi maamme 100-vuotista itsenäisyyt
tä niin myös 500-vuotista reformaatiota. Tulevana
syksynä tulee 500 vuotta siitä, kun Martti Luther
naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen.
Uskonpuhdistus eli reformaatio sai alkunsa.
Juhlia siis riittää. Tervetuloa juhlatunnelmaan!
Sellaiseen voi päästä vaikka joka sunnuntai Ruo
holahden messussa klo 12.

NOPEASTI HYVÄÄN
HAMMASHOITOON

Jaakonkatu 3
(Graniittitalo)
Avoinna 24/7
puh. 030 6000*

terveystalo.com

*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.

Seppo S.Kosonen,
p. 050 339 6204
Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Aurinkoista kevättä ja iloista mieltä Jätkäsaaresta!
Kuukauden parhaat tarjouksemme voimassa 4.-31.5.2017

Kalamestarin Graavilohiviettelys!

Viipaloi ja poista nahka graavilohesta
(300g).
Pilko pieniksi suikaleiksi.
Lisää 1prk smetanaa ja
1 prk ranskankermaa,
tilliä,
1 lime(neste),
mustapippuria,
kevätsipulia.
Sekoita ainekset kunnolla ja
anna vetäytyä hetki jääkaapissa.
Tarjoile uuniperunan/uusien perunoiden
kera!

JÄTKÄSAAREN

Naudan Entrecotee
ja Ulkofilee
palana

Ruodoton Lohifilee

19

su

GRILLIIN JA PANNULLE!

HELPPOA JA NOPEAA ARKEEN JA JUHLAAN!
TUORE JA GRAAVISUOLATTU NORJALAINEN

95

la

7-23
7-23
9-23

14

Session IPA
olut

5

PL

00

95

KG

2

0,33 l pl

KG

2 PL

yksittäin
2,99/pl

Kuukauden parhaat Plussatarjouksemme voimassa 4.-31.5.2017
HK MAAKARIT

SAVUHOVI PREMIUM

KARINIEMEN

VALIO

FAZER

FAZER SININEN

FANTA JA SPRITE

230-260 g

200 g

260-380 g

200 g

480 ml

200 g

1,5 l kmp, rajoitus 5 pl/talous

Grillimakkarat

2

99

PLUSSA-KORTILLA

-14%

PKT

Ilman Plussa-korttia 3,49/pkt

Leikkeleet

2

99

PLUSSA-KORTILLA

-14%

PKT

Ilman Plussa-korttia 3,49/pkt

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com
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Kanaset

3

Maustetut rahkat Herkuttelujäätelöt Maitosuklaalevy

2

99

PLUSSA-KORTILLA

-16%

KPL

Ilman Plussa-korttia 4,75/kpl

I

3
PRK

puh. 020 734 5640

40

PLUSSA-KORTILLA

-10%

2 PRK

Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,89/prk

3

2

99

-13%

RS

Ilman Plussa-korttia 4,59/rs

Meillä myös
Pakettiautomaatti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

3
KPL

PLUSSA-KORTILLA

70

PLUSSA-KORTILLA

-15%

2 KPL

Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,19/kpl

OSTA
& NOSTA
De b

it

Virvoitusjuomat

1

89

PLUSSA-KORTILLA

-27%

PL
sis. pantin 0,40
Ilman Plussa-korttia 2,45/pl
sis. pantin 0,40

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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Tanssin talosta tulee Kaapelitehtaan laajennus. Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tanssin talo – vihdoinkin totta!
Pitkään valmisteilla ollut Tanssin
talo nousee Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen koillispäätyyn. Samassa
yhteydessä Kaapelitehtaan sisäpiha
katetaan. Noin 35 miljoonaa euroa
maksavan hankkeen rakennustöiden
suunnitellaan alkavan kesällä 2018,
ja sen on määrä valmistua vuonna
2020.

K

uluvan vuoden helmikuus
sa valmistunut Tanssin talon
hankesuunnitelma julkistet
tiin Kaapelitehtaalla torstai
na 16.3.2017. Tanssin talon
tilat rakennuttaa Kaapeliteh
taan kulttuurikeskusta pyö
rittävä Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ja toimintaa
tulee pyörittämään Tanssin talo ry. Hankesuunni
telmaa on tehty vuoden 2016 alusta kuunnellen
sekä Tanssin toimijoita että Kaapelitehtaan vuok
ralaisia. Myös teknisten asiantuntijoiden panos on
ollut merkittävä.
”Hankesuunnitelmaa on tehty toiminnallisuus
edellä. Olemme halunneet varmistaa, että Tanssin
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talosta tulee oikeasti kaikenlaista tanssia mahdol
lisimman monipuolisesti palveleva kokonaisuus.
Olemme käyttäneet paljon aikaa eri toimintojen ja
esimerkiksi logistiikan suunnitteluun”, tähdentää
Tanssin talo ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Mari
Peltomäki.
Tanssin talo muodostuu noin 5290 neliömetrin
uudisrakennuksesta sekä noin 1550 neliömetrin
laajuisesta peruskorjattavasta osasta, joka sijoittuu
Kaapelitehtaan vanhaan tehdasrakennukseen.
Uudisosaan rakennetaan 700 katsojan iso
näyttämö, sivunäyttämö, harjoitussali ja tukitiloja.
Kaapelitehtaan vanhasta Pannuhallista tulee Tans
sin talon pieni näyttämö ja tehdasrakennukseen
sijoitettaneen myös Tanssin talon ravintola. Tans
sin talon tulo tietää merkittävää muutosta Kaape
litehtaalle.
”Tämä muutos on valtava mahdollisuus. Mot
tonamme hankesuunnitelmaa tehtäessä on ollut
kin suunnitella paras mahdollinen Tanssin talo,
mutta myös entistä parempi Kaapelitehdas. Juuri
tästä syystä kutsuimme kaikki pitkäaikaiset vuok
ralaisemme haastateltaviksi viime kesänä. Nämä
haastattelut toimivat sitten hankesuunnittelun oh
jenuorana Tanssin toimijoiden haastattelujen ohel
la. Saimme niistä paljon ideoita, joita olemme
yrittäneet toteuttaa hankesuunnitelmassa”, kertoo

”

Olemme halunneet
varmistaa, että Tanssin
talosta tulee oikeasti
kaikenlaista tanssia
mahdollisimman
monipuolisesti palveleva
kokonaisuus.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai
Huotari.
Tanssin talon myötä Kaapelitehtaan sisäpi
ha tullaan kattamaan, mikä mahdollistaa sen käyt
tämisen osana tapahtumia ja kulttuuripalvelu
ja. Itäinen puolisko katetaan lämpimäksi tilaksi,
ja siitä tulee paitsi Tanssin talon, myös kaikkien
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muiden Kaapelitehtaan toimijoiden yhteinen au
la. Myös läntinen pääty saa sadekatteen. Muutok
sen myötä koko kulttuurikompleksin logistiikka
tulee siirtymään tehtaan sisäpihalta rakennuksen
ulkokehälle, mikä parantaa merkittävästi sisäpi
han asiakasystävällisyyttä sekä poistaa jalanku
lun ja ajoneuvoliikenteen aiheuttamat risteämiset.
Tätä edesauttamaan on rakennuksen länsipäätyyn
suunniteltu lisäksi kaksi ajoramppia rakennuksen
kellariin.
”Uudisrakennus sijoitetaan Kaapelipuistoon,
jolloin korvaava uusi puistoalue kaavoitetaan
Kaapelitehtaan viereisen yleisen pysäköintialu
een paikalle. Vastaavan kokoista uutta Kaapeli
puistoa suunnitellaan kulttuuri- ja taidepuistona,
joka mahdollistaa jatkossa esimerkiksi tapahtumi
en järjestämisen”, kertoo alueen asemakaavoittaja
Jari Huhtaniemi kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Hankkeen varsinainen suunnittelu sekä ase
makaavan muutostyö käynnistyvät keväällä 2017.
Tähän prosessiin kutsutaan mukaan naapurus
to, tanssin toimijat ja Kaapelitehtaan vuokralai
set. Tavoitteena on päättää arkkitehtuurista kesään
mennessä, saada uusi kaava vahvistettua alku
vuodesta 2018 ja käynnistää rakennustyöt kesäl
lä 2018. Tanssin talon on suunniteltu valmistuvan
vuonna 2020.
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Kuvat: Siiri Lundström

Perinteiset kukkasipulien istutustalkoot järjestetään joka syksy.
Pro Lapinlahden aloittama perinne on jatkunut jo 15 vuotta.

Lapinlahden sairaalan julkisivu on
jälleen alkuperäisessä värissään.

Kevät saapuu Lapinlahden Lähteelle

L

apinlahden sairaalan kunnostustyöt
ovat kovassa vauhdissa. Viime kesä
nä keltaisen maalipinnan saaneen ra
kennuksen sisäpihan istutukset nou
sevat sulaneesta maasta ja etupihan
asfaltin alta paljastuvat historialliset nupukivet.
Krookukset kukkivat ja enää odotetaan vihreää
uutta kevätnurmea.
Helsingin kaupunki kunnostaa rakennuksen
ulkopintaa ja kesän 2017 aikana etupiha valmis
tuu alkuperäiseen loistoonsa. Vanhan sairaalara
kennuksen sokke
lin viereen rakentuvat kauniit
kivireunustat.
Kokonaisuudessaan
kaupun
gin kunnostustöiden tulisi olla valmiit jo vuoden
2017 lopussa.

Kaikille avointa toimintaa
Rakennuksen eteläsiivessä toimiva Lapinlahden

Nro 4/2017

Lähde on päivittäin avoinna oleva mielen hyvin
voinnin ja kulttuurin kehto. Viikoittain Lähde jär
jestää yhteistyössä moninaisten toimijoiden kans
sa kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia.
”Olemme toista kertaa mukana toukokuussa
Uudenmaanliiton Uusimaa-viikolla hyvinvointi
päivän pääjärjestäjinä. Viikolla on luvassa ohjel
maa musiikista luentoihin ja monipuolisiin työ
pajoihin”, kertoo Lähteen suunnittelija Katja
Liuksiala.
Hyvinvointi on Lähteellä kantava teema. Suo
men Mielenterveysseuran koordinoiman Lähteen
tavoitteena on edistää kävijöiden mielen hyvin
vointia.
”Meille on tärkeää, että Lähteellä on jokai
selle jotakin. Joku nauttii nykytaiteesta Galle
ria Lapinlahdessa, toinen voimaantuu konserteis
ta ja kolmas tahtoo oppia uutta yleisöluennoilta”,
Liuksiala listaa.

Kulttuuriperintöä kunnioittaen

Lähteen toiminnan raamit rakentuvat paikan pit
kästä historiasta. Entinen psykiatrinen sairaa
la on valjastettu mielen hyvinvoinnin vaalijaksi.
Toiminnassa on mukana paikan historiaan tiiviis
ti liittyviä toimijoita kuten Pro Lapinlahti. Myös
Suomen Mielenterveysseuran kunnioitettava 120vuotias historia linkittyy vahvasti 175-vuotiaa
seen rakennukseen.
Lähteen tavoitteina on myös edistää kaupun
kikulttuuria ja säilyttää entinen Lapinlahden sai
raala kaikille avoimena olohuoneena. Työtä teh
dään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
”Meillä on tällä hetkellä noin sata vapaaeh
toista mukana monenlaisissa toiminnoissa. Läh
teellä ei tarvitse liittyä jäseneksi tai sitoutua mi
hinkään. Mukaan voi tulla valvomaan näyttelyä
kertaluontoisesti tai vaikka suunnittelemaan ta
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pahtumia”, avaa Lähteen viestijä Roosa Lindholm.
Toiminnan seurauksena Lähteelle on syntynyt
tiivis yhteisö, jonne uudet ihmiset otetaan avosy
lin vastaan.
”Ilman vapaaehtoisia ei Lähteen toiminta olisi
näin moninaista”, Lindholm jatkaa.
Viime vuonna Lähteellä kävijöitä oli yli
60 000 ja tapahtumia noin 200. Valtaosta tapahtu
mista oli maksuttomia.
Alueen asemakaavaan on listattu, että paikal
la on oltava mielen hyvinvointia edistävää toimin
taa. Puistomiljöö tarjoaa erinomaisen paikan voi
maantua ja nauttia luonnosta.
”Upea puisto on virvoittanut monenlaista luon
totoimintaa ja ulkoliikuntaa”, Liuksiala kertoo.
Lisätietoa Lähteestä: www.lapinlahdenlahde.fi
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Kosteudenhallintaa
Jätkäsaaressa Rionkadun päässä rakennetaan päiväkotia ja peruskoulua
eka- ja tokaluokkalaisille. Kävimme katsomassa, miten kosteudenhallinta
on varmistettu työmaalla.
Teksti: Timo Hämäläinen
Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt

K

oulu- ja päiväkotirakennuk
sessa oli huhtikuun alus
sa katto päällä ja välipohjat
valettu. Suurin osa lvi-töis
täkin oli jo tehty. Raken
nuksen on määrä valmistua
kesäkuussa, joten lapset pää
sevät uuteen kouluun ja päiväkotiin heti syyskau
den alkaessa.
Rakennuksen tilaajana on Helsingin kaupun
gin kiinteistövirasto, tilakeskus. Pääurakoitsijana
toimii Oy Rakennuskultti Ab.
”Meidän toimesta laaditaan jo hankesuunnit
teluvaiheessa kosteudenhallinta-asiakirja. Se teh
dään aina kohdekohtaisesti. Sama koskee myös
ympäristö-, turvallisuus ja muita vastaavia asioi
ta”, kertoo tilakeskuksen projektipäällikkö Pentti Salo.
Asiakirja antaa ohjeet kosteudenhallinnasta
suunnittelun eri vaiheisiin. Asiakirjassa esitetään
kaikki kosteustekniset riskit ja asiat, jotka tulee
ottaa kohteen suunnittelussa huomioon.
Kosteudenhallinta-asiakirja liitetään myös
urakkatarjouspyyntöihin. Sen pohjalta urakan saa
nut pääurakoitsija laatii kosteudenhallintasuunni
telman.
”Kun olemme tehneet kosteudenhallintasuun
nitelmamme, menee se eri osapuolien kommen
toitavaksi. Urakka pääsee käyntiin vasta, kun ti
lakeskus on suunnitelman hyväksynyt”, kertoo
pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja Kari Luoma.

Valvojat paikalla
Käytännössä suunnitelmien toteutumista valvovat
tarkastusinsinööri Vesa Isakov Helsingin kaupun
gin rakennusvalvonnasta ja tilaajan palkkaama
valvoja Kari Hyvärinen, rakennuttajatoimisto
HTJ Oy:stä. Isakov jättäytyy rakennusvaiheessa
enemmän taka-alalle, Hyvärinen hoitaa käytännön
valvonnan.
”Me oletamme rakennusvalvonnassa, että ura
koitsija noudattaa niitä rakentamisen periaattei
ta, joista on sovittu. Saamme urakoitsijalta ja val
vojalta yhteenvetoraportit siitä, mitä eri kohteissa
on tehty. Oleellista on, että materiaalien ja tarvik
keiden kuivaketju säilyy valmistajalta lopulliseen
asennukseen ja työt tehdään valitun suunnitte
lusysteemin mukaan”, Isakov sanoo.
Jos urakoitsija tekee jotain, mikä poikkeaa so
vitusta, tilaaja voi antaa kirjallisen huomautuksen
tai jopa määrätä rahallisen sanktion. Saman aiheen
toistuva laiminlyönti korottaa sanktion suuruutta.

Valvoja käy työmaalla pari kertaa viikossa tar
kastamassa ja valvomassa, että rakennustyöt teh
dään sovitulla tavalla.
”Pidimme aluksi kosteudenhallintakokouk
sen. Siinä käsiteltiin käytännön työtapoja ja me
netelmiä, joilla suunnitelmat saadaan vietyä käy
täntöön”, Hyvärinen sanoo.
Yksityiskohtaisissa työtapatarkasteluissa kiin
nitetään huomiota esimerkiksi siihen, miten sei
nien ja katon liitokset, putkien läpiviennit ja sa
devesikourujen kiinnitykset tulee tehdä, jotta
vältytään kosteuden aiheuttamilta ongelmilta.
Yhtenä osana kosteuden- ja rakennustyön hal
lintaa urakoitsija dokumentoi koko ajan tekemisi
ään. Siten pystytään löytämään syy tai aiheuttaja,
jos joku jostain syystä menisi pieleen. Tehdyistä
töistä urakoitsija toimittaa yhteenvedon valvojille.

Materiaalit kuivina
Kosteudelle riskialttiit työt tehtiin Rionkadun ra
kennustyömaalla sääsuojan alla. Sisärakennusvai
heita ei aloitettu ennen kuin katto piti vettä.
”Kaikki se, mikä ei saa kastua, välivarastoitiin
sateelta suojassa. Tässä on vielä niin ahdas tontti,
että rakennustyömaalle tulevat kosteudelle herkät
tavarat ja materiaalit, kuten eristysvillat ja kipsi
levyt, säilytettiin vedenpitävän rakennuksen sisäl
lä”, Luoma sanoo.

”

Oleellista on, että
materiaalien ja
tarvikkeiden kuivaketju säilyy valmistajalta
lopulliseen asennukseen
ja työt tehdään valitun
suunnittelusysteemin
mukaan.

Juha-Pekka Purtilo, Kari Luoma ja Vesa Isakov ovat tyytyväisiä rakennusurakan edistymiseen. Sääsuojat r

Betonin kuivuusaste todetaan porarei’istä mittaamalla. Mittaus tehdään standardoidulla
menetelmällä.
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Lirim Krasniqi puhdistaa alakaton yläpuolista osaa. Kun tila todetaan puhtaaksi, voidaan
se sulkea.
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päiväkotityömaalla
Rakennuksen välipohjissa käytetään ontelo
laattoja, jotka voivat kerätä sisuksiinsa vettä. Sen
estämiseksi betonielementin valmistaja tekee laat
tojen päihin reiät, joista vesi pääsee tarvittaessa
valumaan pois.
”Reiät voivat kuitenkin rakennusprosessin ai
kana syystä tai toisesta tukkeutua. Siksi olemme
poranneet jokaisen ontelolaatan päähän uudet rei
ät. Haluamme näin varmistaa, että elementtien si
sälle ei varmasti jää kosteutta, Luoma toteaa.
Betonista valetut lattiat pitää saada kuiviksi
ennen pinnoittamista. Kuivuminen voi kestää jo
pa puolisen vuotta.
”Riittävän kuivuuden toteamiseksi lattiaan po
rataan eri syvyisiä reikiä RT-kortin ohjeistuksen
mukaisesti, joista kosteuden mittaus tehdään stan
dardoidulla menetelmällä. Porareikämittaukset te
kee VTT:n sertifioima yritys. Lopullisen hyväk
synnän mittaustuloksille ja luvan pinnoittamiselle
antaa valvoja”, työpäällikkö Juha-Pekka Purtilo
sanoo.
Rakennuksessa on sisäpihalle kaatava lapekat
to. Aluskatteena on bitumihuopakate, ja sen päällä
konesaumattu peltikate. Syöksytorvet, jotka joh
tavat vedet räystäiden sadevesikouruista maahan,
olivat huhtikuun alussa vielä asentamatta. Niiden
sijalle urakoitsija asensi tilapäisesti putket, jotka
johtavat vedet pois seinien läheisyydestä.

Siistiä sisätyötä
Rakennustyöt luokitellaan kahteen puhtausluok
kaan P1 ja P2. Rionkadun kohteessa työt on teh
ty vaativamman P1-puhtausluokan mukaisesti. P1
asettaa tiettyjä vaatimuksia muun muassa materi
aalien varastoinnille, käytettäville pölyntorjunta
menetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuksen
puhtaudelle.
”P1-luokan työmenetelmiä noudattamalla es
tetään pölyn leviäminen ja pääseminen ilman
vaihtojärjestelmään. Keskeneräiset ja valmiit ra
kennus- ja laiteosat pitää suojata siten, etteivät ne
vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja kes
keytysten aikana”, Purtilo kertoo.
Ilmanvaihtokanavat tulevat rakennukselle tul
pattuina, ja tulpat saa poistaa vasta, kun tila on
puhdas. Ennen ilmanvaihtokoneiden käynnistystä
tilaaja tarkistaa erikseen että tilat sekä kanavistot
ovat puhtaat.
”Kun toimitaan P1:n mukaisesti, rakennus
pystytään ottamaan käyttöön ilman uutta siivous
ta. Kaksi henkilöä siivoaa tiloja koko ajan. En
nen ilmanvaihdon toimintakokeita ja rakennuksen
luovutusta kaikkien pintojen puhtaus tarkistetaan
teippikokeilla”, Purtilo sanoo.
Teippikoe on standardoitu menetelmä, jolla
pölykertymä saadaan mitattua mittalaitteen avulla
silmämääräistä arviota huomattavasti tarkemmin.

Vähäpäästöisiä materiaaleja

rakennuksen ympäriltä on purettu, ja töitä tehdään nyt pääasiassa sisätiloissa.

Betonin kuivumista voidaan jouduttaa ilmankuivaimien avulla.
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Sisäilmastolle on koulu- ja päiväkotirakennukses
sa asetettu tavoitteeksi S2-sisäilmaluokka. Se ku

vaa hyviä lämpöoloja ja ilman laatua sekä hyviä
ääni- ja valaistusolosuhteita. S2 on yleisesti ta
voitteena toimitilarakentamisessa.
Rakennuksessa on rossipohja (tuulettuva ala
pohja), eli alimman kerroksen lattian alapuolella
on tyhjää noin puolitoista metriä korkea kellariti
la. Tässä tilassa on omalla koneistolla varustettu
ilmanvaihto ja tila on eristetty yläpuolisista tilois
ta.
”Tontti sinänsä on kuiva. Rakennuksen pe
rustamista varten tehty kaivanto oli pitkään auki,
mutta sen pohjalle ei kertynyt seisovaa vettä ra
juillakaan sateilla”, Luoma toteaa.
Rakennuksessa käytetään parhaaseen M1luokkaan luokiteltuja materiaaleja ja ilmanvaih
totuotteita. Vähäpäästöisyydestä kertovaan M1luokkaan on hyväksytty nykyisin yli 1 300 tuotetta.
Niiden vähäpäästöisyys on testattu puolueettomas
sa laboratoriossa.

Lopuksi tarkastus
Huolellinen työ ja työn valvonta ovat tärkeitä
laadukkaan rakentamisen tekijöitä. Mutta loppu
tulos riippuu myös rakentajien asenteesta.
”Kyllä me tätä tehdään tuleville käyttäjille,
lapsille, opettajille ja muulle henkilökunnalle, ei
tilakeskukselle. Emmekä tietenkään halua epäon
nistua”, Juha-Pekka Purtilo vakuuttaa.
Rakennuskultti on toiminut urakoitsijana Hel
singin kaupungin rakennushakkeissa aiemminkin.
Tehtyjen kohteiden listalla on neljä korttelitaloa,
joissa on päiväkoti ja koulu samassa rakennukses
sa. Niistä Viikinmäen korttelitalo ja Kalasataman
korttelitalo olivat kosteuden- ja pölynhallinnan pi
lottikohteita.
”Teimme omat kosteudenhallinnan asiakirjat
ja pidimme säännöllisesti aiheen tiimoilta seuran
tapalavereja. Näistä kohteista saimme tietoa ja ko
kemusta, joka auttaa terveen talon rakentamises
sa”, Purtilo sanoo.
Kun rakennus on valmis, urakoitsija pyytää
vastaanottotarkastuksen. Siinä tarkastetaan, et
tä kaikki työt on tehty ja ne täyttävät solmitun so
pimuksen mukaiset vaatimukset, rakennusurakan
yleisten sopimusehtojen mukaisesti (YSE 98).
”Kokonaisurakan takuuaika on kaksi vuot
ta. Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen suoritetaan
välitarkastus, jonka yhteydessä todetaan työt, jot
ka tulee korjata jo tässä vaiheessa. Välitarkastus
ta seuraa vielä kaksivuotistarkastus. Joillekin ra
kennuksen osille, kuten vesikatolle, takuuaika on
huomattavasti pidempi”, Pentti Salo sanoo.
Ylläpitoa ja käyttöä varten rakennukselle ja
talotekniikalle tehdään huoltokirja, johon urakoit
sijat ja suunnittelijat sekä laite- ja materiaalitoi
mittajat tuottavat tarvittavia tietoja. Tiedot kokoaa
huoltokirjakoordinaattorina toimiva lvi-suunnitte
lija.
”Huoltokirjat laaditaan sähköisinä niin, että
niitä on helppo päivittää. Ne ovat kätevästi kaik
kien niiden saavilla, jotka ylläpitävät ja huoltavat
rakennusta ja talotekniikkaa”, Salo sanoo.

Kohta täällä kirmataan. Liikuntasaliin asennetaan joustava lattia.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

9

Parhaan kuvan saa arkkitehdin piirroksesta.

Välimerenkadun silta tuotiin paikalleen
Siellä se on kököttänyt viime syksystä alkaen meren rannalla Saukonlaiturissa. Oranssi siltarakennelma
kuljetettiin merikuljetuksena Jätkäsaareen jo viime syksynä ja massiivinen rakennelma on ollut siellä
niin asukkaiden kuin mediankin
ihmeteltävänä siitä lähtien.

S

illan perustuksia on rakennettu kau
an. Kadun mies on seurannut lau
taisten rakennelmien kasvamista ja
säilymistä yhden talven yli. Lautara
kennelman alle on ilmeisesti valettu
kyllin vahvaa muuria siltaa kannatta

nityksen loppusäätöjä. Aikaisemmin pimeällä
yöllä ei kohteesta kuitenkaan olisi saanut kuvaa,
joten oheiset arkkitehtitoimiston havainnekuva ja
aamuvarhaisella otettu toimittajan kuva saavat vä
littää sillan tämän hetken syvimmän olemuksen
lukijoille.

Ei vielä valmis käyttöön

Toimittaja varhain liikkeellä

Välimerenkadun silta on rakennettu kevyelle lii
kenteelle, ja se mahdollistaa jalankulkijoille ja
pyöräilijöille turvallisen Välimerenkadun ylityk
sen. Raitiotieliikenteen alettua Välimerenkadul
la, tulee tämäkin katu olemaan sangen vilkkaasti
liikennöity. Silta mahdollistaa liikkumisen alu
een eri puistojen välillä ilman, että pyöräilijöiden
ja jalankulkijoiden on kipitettävä liikenteen jou
kossa. Silta yhdistää Hyvätoivonpuiston Selkä
merenpuistoon. Sillan arvioidaan olevan valmis
loppuvuodesta 2017. Rakennustyöt jatkuvat nyt
siltakannen valutöillä ja kaiteiden ja valaistuksen

Todistaakseen henkilökohtaisesti tätä merkkita
pahtumaa lehden toimittaja oli liikkeellä kameran
kanssa jo ennen kello viisi aamulla. Siirto-operaa
tio olisi mielenkiintoinen ja mittava toimenpide.
Siltarunko on nimittäin 42 metriä pitkä ja se pai
naa noin sata tonnia. Kuljettamiseen tarvitaan eri
koislavetti, joka ei liikenteessä ole kaikkein kette
rin liikuteltava. Kamera kädessä, vilusta väristen
toimittaja kuitenkin sai huomata myöhästyneen
sä. Silta oli jo paikallaan, lavettiauto tiessään. Pie
nemmillä nosturiautoilla jatkettiin kuitenkin kiin

asentamisella. Myös rampit sillalta alas ja sillalle
ovat rakentamatta. Tarkasta käyttöönotosta tiedo
tetaan myöhemmin.

Silta jatkaa Jätkäsaaren
erikoista värimaailmaa
Aamuvarhaisella paikalle tulleen toimittajan oli
taas havaittava, osaksi ihmetellen, osaksi vähän
ihaillenkin Jätkäsaaren uuden arkkitehtuurin väri
kylläinen tarjonta. Rokkiparkin psykedeelinen si
nipunainen hohto, sen päällä olevan sillan kirk
kaan oranssi runko ja vieressä olevan kerrostalon
myrkynvihreät seinät näyttävät yhdessä erikoisel
ta värimaailmalta. Ainakin se poikkeaa muista tu
tuista kaupunginosista.

PS

Kuvat Peter Stormbom

maan.
Lopulta tuli tieto: silta siirretään paikalleen
perjantain ja lauantain välisenä yönä 21.-22.4.

Ihan tarkkaa saapumisaikaa ei ilmoitettu, mut
ta toimenpiteen ajaksi tehtiin isoja liikenteelli
siä järjestelyjä. Autoliikenne Välimerenkadulla
suljettiin kokonaan ja liikenne ohjattiin Länsisata
mankadulle ja Tyynenmerenkadulle. Pääsyt Rok
kiparkkiin ja Airutparkkiin suljettiin. Myös ratik
kaliikenteeseen tehtiin poikkeusjärjestelyjä.

Sillan kansi on paikallaan.
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Paljon on vielä tehtävää.
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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

Nro 4/2017
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Suomen suurin pellettikattila saapui

Ekonomaiseri eli veden esilämmitin, tuotiin Salmisaareen rekkakyydillä Turusta.

Siitä se lähti! Nimittäin Suomen
suurimman pellettikattilan pystytys. Kattilan ensimmäinen osa
nostettiin illalla 28.3. rakenteilla
olevalle lämpölaitokselle Helsingin Salmisaaressa. Pellettikattilan reilut kaksi kuukautta kestänyt matka Puolasta Sefakon tehtaalta Sędziszówn kaupungista
Salmisaareen oli ohi.
Teksti: Heli Kuusisto
Kuvat: Katri Tamminen
Kattilan matka Puolasta kohti Suomea alkoi jo
tammikuun lopulla.
”Huonojen tieolosuhteiden takia 200 kilomet
rin pituinen matka Sefakon tehtaalta Opolen kau
pungin satamaan kesti neljä yötä. Siellä kattila
lastattiin proomuun. Matka Oder-joella oli paikka
paikoin hidasta, sillä joki oli muutamasta kohtaa
jäässä, joten meidän piti odottaa jäiden sulamista.
Muutoin kuljetus sujui ongelmitta”, kertoi kattilan
kuljetuksesta vastannut Mika Saarinen ALS:sta.
Kattilan ensimmäinen osa, ekonomaiseri eli
veden esilämmitin, tuotiin Salmisaareen rekka
kyydillä Turusta maanantaina 27.3. Se oli tarkoi
tus nostaa samana iltana lämpölaitokselle, mutta
rajut tuuliolosuhteet estivät noston.

Tuuli tyyntyi ja nosto voi alkaa
Tuuli ehti tiistaipäivän kuluessa laantua, ja nos
to voitiin aloittaa illalla. Tallberginkatu suljettiin

Melkein paikallaan...
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jo alkuillasta liikenteeltä. Turvatoimet olivat tiu
kat, olihan kyse massiivisen kokoisten laitteiden
nostosta ympäristössä, jossa normaalisti olisi jat
kuvaa liikennettä. Valmetin nostoja ja asennuksia
valvova Jukka Louhisto piti tiukasti järjestystä
paikalla.
Nosturin saatua viimein luvan nostoon kat
tilan ensimmäinen osa alkoi nousta Tallbergin
kadun puolella hitaasti yhä korkeammalle ja kor
keammalle kohti lämpölaitoksen rakenteita. Lasku
rakenteiden uumeniin oikealle paikalle tapahtui kat
tilanosaa lisäliinoista ohjaavien miesten avulla.
Projektipäällikkö Aleksi Nurmi Heleniltä
kertoi käyneensä marraskuussa Sefakon tehtaalla
katsastamassa valmisteilla olevan kattilan. - Asiat
olivat konepajalla kunnossa. Heillä on hyvin sys
temaattisesti toimiva laadunvalvontajärjestelmä.
Kello 21 aurinko oli ehtinyt laskea, kun pime
älle Tallberginkadulle kääntyy kaksi aamupäivällä
Turun satamassa kattilan tulipesillä lastattua eri
koiskuljetusrekkaa. Ne pysähtyivät lämpölaitok
sen edustalle.

Salmisaareen valmistuvan lämpölaitoksen pellettikattilan osien nostoa.

Kuljetustuet irti ja tulipesät pystyasentoon

Uusiutuvaa kaukolämpöä

Tulipesän molemmat lohkot nostettiin saman yön
aikana onnistuneesti paikoilleen. Aleksi Nurmen
mukaan nostot sujuivat rauhallisesti ja ilman suu
rempia yllätyksiä.
”Jossain määrin hidastahan se oli, se kun vaa
tii varovaisuuden lisäksi myös suurta tarkkuutta.”
Loput kattilalohkot eli konvektio-osan puolis
kot nostettiin torstai-iltana 30.3. Kattilan poltti
met nostettiin paikalleen huhtikuun puolella. Min
kä jälkeen asennetaan kattilan ja siihen liittyviä
putkistoja asennus kesäkuulle asti. Sen jälkeen on
vuorossa kattilan lämpöeristys.

Salmisaaren pellettilämpölaitos valmistuu vuoden
2018 alussa. Valmistuttuaan se tuottaa uusiutuvaa
kaukolämpöä noin 25 000 kerrostalokaksion tar
peisiin. Puupelletillä korvataan fossiilisten polt
toaineiden käyttöä Helenin kaukolämmön tuotan
nossa.
Pellettilämpölaitoksen valmistumisen myö
tä pelletin käyttö polttoaineena Helenin energian
tuotannossa kasvaa merkittävästi. Pellettiä on pol
tettu kivihiilen joukossa Salmisaaressa vuodesta
2014 ja Hanasaaressa vuodesta 2015 lähtien. Kun
uusi lämpölaitos käy täydellä teholla, Helenin

käyttämän pelletin määrä yli kolminkertaistuu tä
män hetken tilanteeseen nähden.

Faktoja pellettilämpölaitoksesta:
• Polttoaineteho on noin 100 MW
• Täydellä pellettiteholla kattilan hyötysuhde
on noin 92 %
• Savukaasujen puhdistus toteutetaan letkusuodattimella
Energiablogissa lisää Helenin kehityshankkeista
ja matkasta kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta
https://www.helen.fi/helen-oy/ajankohtaista/blogi/

Projektipäällikkö Aleksi Nurmi
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PPJ perustaa toukokuussa uudet
joukkueet vuonna 2012 syntyneille
– myös isompien kesäfudiskouluissa on vielä tilaa
Uusi joukkue PPJ Jätkäsaari 2012
• Harjoitukset: tiistaisin klo 18.00-19.00 alkaen 9.5.
• Paikka: Ruoholahden tekonurmi, Selkämerenpuisto
• Vastuuvalmentaja: Topi Pietilä/PPJ nuorisopäällikkö
• Varusteet: ulkoliikuntavarustus, juomapullo ja pallo (jos löytyy)
• Ilmoittautua mukaan voi joko ennakkoon tai ensimmäisissä
harjoituksissa.
• Uudet 2012 joukkueet perustetaan samaan aikaan myös Lauttasaareen sekä Eiraan.

PPJ järjestää kesälomien aikaan jälleen supersuositut jalkapallokoulut Eiras
sa, Ruoholahdessa, Lauttasaaressa ja Väinämöisen kentällä kesäloman ekoil
la viikoilla!
1. viikko 6.-9.6.2016 (maanantaista torstaihin, hinta 90e):
- Johanneksen kenttä (Merimiehenkatu 2) klo 9.00- 12.00
- Lauttasaaren urheilupuisto (Lahnalahdentie 2) klo 9.00- 12.00
- Ruoholahden Tekonurmi (Messitytönkatu 4) klo 9.00- 12.00
2. viikko 13- 16.6.2016 (maanantaista torstaihin):
- Väinämöisen tekonurmella (Väinämöisenkatu 4) klo 9.00-12.00 (hinta 90e)
Tämän vuoden uutuus kokopäiväfudiskoulu järjestetään 1. fudiskouluvii
kolla Lauttasaaressa ja 2. viikolla Väinämöisen kentällä. Kyseiset ryhmät jat
kavat klo 15.30 asti, ja opetuspäiviin sisältyvät myös lounaat. Kokopäivälei
rin hinta on 180e (4 pvää).
PPJ Jalkapallokoulu on tarkoitettu 4-10 -vuotiaille jalkapallosta innostu
neille lapsille. Ohjaajina toimivat PPJ:n koulutetut valmentajat ja ohjaajat.
Koulun hinta 90 euroa sisältää opetuksen, paidan ja pallon.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.ppj.fi tai Axel Orrström, PPJ Val
mennuspäällikkö akke@ppj.fi /050 378 2939
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Innokkaat pienet futarit.

-ateriaa
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€

BURGER KING® Ruoholahti
Avoinna ma–ke 10.00–21.00, to–la 10.00–22.00, su 11.00–21.00
Yksittäin ostettuna WHOPPER®-ateria 7,15 €/kpl. Voimassa klo 6.00–22.00.
Katso tarkemmat tiedot osoitteessa burgerking.fi

Nro 4/2017
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Ruoholahdessa tapahtuu
Helsingin Konservatorion konsertit

Crusellinsillalla 13.5.
klo 15.00-17.00

R

Uusikaupunki 400 vuotta

uoholahdesta Jätkäsaareen vievä Cru
sellinsilta on Helsingin kunnianosoitus
maamme kansainvälisesti tunnustetul
le musiikin suurmiehelle, säveltäjä B.H.
Crusellille.
Helsingin Uudenkaupungin kilta järjestää sil
lan kupeessa näyttävän tapahtuman, joka on omis
tettu Crusellin musiikille ja on samalla osana
Uudenkaupungin tämän vuoden 400-vuotisjuhlal

lisuuksia. Elävää musiikkia soittamassa Uuden
kaupungin VPK, ja paikalla on uusikaupunkilaisia
yrityksiä, mm. Vakkasuomen Panimo sekä Uudes
sakaupungissa heinäkuussa järjestettävän Crusellmusiikkiviikon järjestäjiä.
Nähtävillä on myös Uudessakaupungissa val
mistettu Mercedes Benz. Samaan aikaan juostava
HCR puolimaraton kulkee alueen ohi.

KS = konserttisali • KMS = kamarimusiikkisali

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ma 24.4. 19.00 Sana salamoi. Ammatillisen kou
lutuksen opiskelijat esittävät runoja ja tekstejä
musiikilla maustettuna, ohjaus Eilakaija Sippo, lk.
139 (muskari)
Ke 26.4. 18.30 Pianistien ilta, Anna Linjaman
oppilaat, KMS
To 27.4. 17.00 Kahvikonsertti. Oppilaat ja opis
kelijat musisoivat. Aula
To 27.4. 17.30 Huilistien matinea. Maija-Liisa
Mäkeläisen oppilaat, lk. 130
Pe 28.4. 18.00 Pianistien konsertti. Riitta Sipi
län oppilaat, KMS
Pe 28.4. 19.00 Avoin oopperaluokka esittää.
Kohtauksia tunnetuista oopperoista, KS
La 29.4. 12.00 Soittimia ja soittajia kerrakseen! Kitarat, harput, kanteleet, harmonikat, lyö
mäsoittimet soittajineen, KMS
Ke 3.5. 19.00 Kamarimusiikkikonsertti. Mu
siikkia eri aikakausilta ammattiopiskelijoiden
esittämänä, op. Timo Saarilahti, KMS
To 4.5. 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi Val
jakka-Salmisen oppilaat, lk. 130
Pe 5.5. 19.00 Nuorten laulukoulu esittäytyy.
Laulukoululaisia, lk. 130
La 6.5. 13.00 Kevätsoitto. Liisa ja Janne Malmi
vaaran oppilaat, KMS
Ke 10.5. 18.30 Viulistit vireessä. Mari Kortelai

sen oppilaat, lk. 131
Ke 10.5. 19.00 Laulajien kevätkonsertti. Ritva
Laamasen oppilaat, KMS
To 11.5. 19.00 Pianistien ilta. Riitta Sipilän oppi
laat, lk. 130
To 11.5. 19.00 Liederkreisit 3. Helsingin Kon
servatorion laulajat ja pianistit tulkitsevat liedmu
siikin helmiä, ohj. op. Heikki Pellinen, KS
La 13.5. 13, 15. Kitaristien konsertit. Oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät, KMS
To 18.5. 17.00 Valmennusoppilaiden kahvikonsertti. Pienten muusikoiden soittotuokio kahvila
vieraiden iloksi. Aula
Pe 19.5. 18.00 Violat ja viulut villeinä. Sari Aal
lon oppilaat, KMS
La 20.5. 15.00 Ritva Laamasen lauluoppilaat
esittävät keväisiä lauluja äitienpäivän kunniaksi. Sinebrychoffin taidemuseo. Bulevardi 40
Laulu äidille. Vapaa pääsy
Ti 23.5. 19.00 Suomi 100 ‒ musiikki ei - Vanhaa musiikkia kesän kynnyksellä, Roihuvuoren
kirkko
Ke 24.5. 19.00 Viulumusiikkia kesän kynnyksellä. Maaret Repo-Pohjosen oppilaat, KMS
Ke 31.5. 18.00 Lukuvuoden päättäjäiset. Todis
tusten ja stipendien jako, musiikkiesityksiä. Ter
vetuloa! KS
heikki tuuli

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

Oppilasharjoitukset meneillään.

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Vielä ehtii!

K

evätlukukauden lopputohinat ovat
hektistä aikaa Helsingin Konserva
toriossa. Kesäkuun alkupuolella
konservatoriotalo hiljenee kesäajak
si. Mutta ennen kuin kaikki kir
maavat kesälaitumille, erilaisia tapahtumia talos
sa riittää. Konservatorion oppilasillat sekä kaikki
muut kevätkonsertit ovat ilmaisia, ja yleisö on ai
na tervetullutta kuuntelemaan. Konservatoriotalon
aulassa oleva kahvilakin on otettu musiikinesitys
paikaksi, joten kahvilavieraat saavat silloin tällöin
yllättäen nauttia pop-up-konserteista. Kannattaa
siis poiketa talossa.

Musiikinopiskelu on
muutakin kuin soittamista
Mitä kaikkea musiikinopiskelijan arkeen sisäl
tyykään? Oppilaat opettelevat soittotunneilla uu
sia sävellyksiä esittääkseen niitä suurelle yleisöl
le. Samalla he etenevät sekä soittotaidoissaan että
musiikin tuntemisessa ja voivat näin edetä kurssi
tasolta toiselle.
Musiikin perusteiden (mupe) tunneilla opitaan
säveltapailua, musiikin eri tyylejä, harmonioita,
nuotinlukua ja -kirjoittamista, musiikin historiaa
yms. Oppilaat saavat ohjausta myös omien sävel
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lysten tekemiseen, ja mikä olisikaan mieluisam
paa oppilaalle kuin saada oma sävellys esitetyksi
konsertissa kuten taannoin tapahtui, kun 10-vuoti
aan sävellys esitettiin ison orkesterin voimin.
Yhdessä muiden kanssa soittaminen on tär
keä osa opintoja ja oppimista. Yhteissoitto kehit
tää vuorovaikutustaitoja, kuuntelutaitoja, keskitty
miskykyä, musiikin tulkintataitoja ja on mukavaa
vastapainoa yksin tai opettajan kanssa soittamisel
le. Myös yleisö pääsee kuuntelemaan oppilaiden
yhteissoittoa kamarimusiikki- ja orkesterikonser
teissa.

Musiikkiopintoihin konservatorioon - opetusta myös aikuisille
Viime aikojen tutkimustulokset musiikin hy
vää tekevästä vaikutuksesta aivoille ovat tietys
ti innostaneet sekä oppilaita että vanhempia. Nyt
jos koskaan on mahdollista jokaisen päästä ke
hittämään aivojaan konservatorioon, sillä mu
siikin perusopetuksen pääsykokeet sekä muska
riin ja valmentavaan opetukseen ilmoittautuminen
ovat toukokuussa. Pääsykokeisiin ehtii vielä il
moittautua konservatorion verkkosivujen kautta
www.konservatorio.fi. Aikuisten ilmoittautuminen
Avoimeen Konservatorioon on elokuun lopussa.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

FOOM - Future of Online Video & Media
27.-29.4.
Aalto-yliopisto: Näytös 17 17.5.
Art Fair Suomi 25.-28.5.

Pannuhalli

Zodiak: Kirsi Monni - ActsAndAffects 2.5. asti
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu
Arkin kevätjuhlat 13.5.

Puristamo

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto: Löytöretkellä 27.4.-12.5.

Turbiinisali

Sibelius-lukio: Kevätuhri104 27.-28.4.

Leena Harjunpää:
HÄÄT all by myself 5.-10.5.

Valssaamo

Tanssiteatteri Tsuumi: Valssaamofest
28.-30.4.
Pekka Halosen akatemian näyttely 2.-15.5.

K&C Kekäläinen & Company

Sanna Kekäläinen: Whorescope 28.4. asti

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Vera Nevanlinna, Ervi Sirén:
Å Ä Ö 12.-24.5.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Ruutia! Kansainvälinen tanssifestivaali
lapsille ja nuorille 29.4. asti

PerformanceSirkuksen
taidekasvatustyö
PerformanceSirkus toteuttaa aktiivista taidekasvatusyhteistyötä päiväkoti Runon
ja päiväkoti Hertan kanssa vuonna 2017
osana Suomi 100 -juhlavuoden virallista
ohjelmaa.
Päiväkoti Runon esikouluryhmän kanssa valmistuu keväällä 2017 yhteistyöesityksenä Kalevala-aiheinen Maailman Synty -esitys, ja syksyllä 2017 toteutetaan
yhteistyöesityksenä sovitus Aleksis Kiven
Seitsemästä Veljeksestä. Esityksissä esikouluikäisillä lapsilla on oleellinen rooli esitysten suunnittelussa, käsikirjoituksen ideoimisessa ja esiintymisessä. Eli tulevan
sukupolven luova panos pääsee näkyväksi.
Päiväkoti Hertan kanssa toteutetaan
musiikkileikkeihin perustuva esitys Arkea
ja juhlaa päiväkoti Hertassa, jonka ensi-ilta
on 1.6.2017. Esityksissä päiväkoti Hertan
eri-ikäiset lapset ovat pääosassa.
PerformanceSirkuksen
laajempia
taidekasvatushankkeita 1998-2011:
1) Lasten taidekasvatusprojekti Sataman
Sirkus 1998-2000, sirkustyöpajoja
3-7-vuotiaille osana Euroopan kulttuuripääkaupunki Helsinki 2000 -ohjelmaa
2) Itämeri-teemainen draamapedagoginen
ympäristökasvatushanke Ekoteko!
- nuoret Itämeren äärellä osana Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011
-ohjelmaa, 2010-2011, työpajoja, tapahtumia 10-15-vuotiaille
3) Ympäristökasvatukselliset, draama-
pedagogiset hankkeet Korkeasaaren
eläintarhassa 1997-2006, esityksiä ja
tapahtumia 3-12-vuotiaille
4) Draamapedagoginen hanke Ihmiset,
eläimet ja yhteinen maailmamme 20072009, työpajoja, ympäristökasvatuksellisia esityksiä ja tapahtumia 3-7- ja
12-15-vuotiaille

Poliittisen valokuvan festivaali 29.4. asti
Marta Zgierska: Post 28.5. asti

EriValo -valokuvanäyttely 14.5. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo

Mikko Kaivos: Burlesque Nights 30.4. asti

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

MUU Kaapeli
Mari Miyamoto: In Reality 15.5.asti

Käytävägalleria
Nurkkagalleria

Lucas Jii: 6 Kultainen ninja 1.5. asti

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Art Fair Suomi Kaapelitehtaalla

Päiväkoti Runon esikouluryhmän Inkeri.
Pienempiä hankkeita:
1) Itä-Helsingin Kulttuuriviikot 2001-2004,
tanssitaidekasvatusprojektit 3-7-vuotiaille
2) Luovan liikunnan työpajat 7-8-vuotiaille erityislapsille Itä-Helsingin alueella
syksyllä 2011
Lisätiedot:
www.kolumbus.fi/performa/taidekasvatus
_projektit.html

Kansainvälistä Tanssin Päivää
juhlitaan Kaapelitehtaalla
lauantaina 29.4.2017
Ohjelmaa on tarjolla koko perheelle
aina ilmaisista tanssin opetustuokioista
tanssiesityksiin ja tanssielokuvanäytöksiin.
Tapahtumassa on myös mahdollisuus
osallistua Koko Suomi tanssii -tanssihaasteeseen!
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Suomen valokuvataiteen museo Jukka Male Museo

Mari Hokkanen työskentelee pahvin ja kierrätysmateriaalien kanssa luoden upeita
kuvallisia tarinoita. Kuvassa oleva teos Manmade on osa Set & settings sarjaa.

Art Fair Suomi valtaa toukokuun lopussa Kaapelitehtaan
– kansainvälisessä nykytaidefestivaalissa taiteilija työ
näkyy ja kuuluu
Millaisia teemoja taiteilijat käsittelevät teoksissaan, ja millaisena tämä aika näyttäytyy
heidän teostensa läpi katsottuna? Näihin kysymyksiin kannattaa tulla etsimään vastausta Art Fair Suomesta, kun festivaali esittelee massiivisen joukon nykytaiteen tekijöitä ja
heidän 1000 teostaan Kaapelitehtaalla. Mukana on kaiken kaikkiaan n. 270 koti- ja ulkomaista taiteilijaa teoksineen.
Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna
paljon taiteilijavetoisia gallerioita ja muita organisaatioita. Sen mahdollistaa pohjoismainen, poikkeuksellinen tuki riippumattomalle
taiteelliselle tuotannolle. Art Fair Suomi tekee näkyväksi juuri tätä vapaata taidekenttää, joka organisoituu gallerioiksi, yhdistyksiksi, ensembleiksi, näyttelytuotannoiksi jne.
Festivaali tuo ’juuri nyt’ tehdyn taiteen – ajankohtaiset teokset ja tuotannot – yhteen ja
yleisön nähtäväksi. Festivaalille saapuu 20
taiteilijavetoista galleriaa meiltä ja muualta.
Art Fair Suomen erityisfokuksessa on tänä
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vuonna Venäjä, josta toimintaansa ja teoksiaan esittelemään saapuu kuraattoreita sekä
gallerioita taiteilijoineen.
Festivaalikattaus vuodesta 2005 järjestetyssä tapahtumassa on tänä vuonna aikaisempia vuosia runsaampi myös taiteidenvälisen ohjelmansa puolesta, sillä
festivaalikattaukseen kuuluvat niin konsertit
kuin tanssi, illalliset ja sarjakuvakin. Lauantaina 27.5. ohjelmaa on erityisen paljon perheille, mm. Ville ja Aleksi Rannan Comics
in Concert viihdyttää musiikin ja sarjakuvan
voimin, ja kolme erilaista opastettua kierrosta luovat näkökulmia esillä oleviin teoksiin.
Festivaaliohjelman rakentumista kannattaa seurata ja lisää tietoa taiteilijoista sekä
galleriavieraista hakea osoitteesta www.artfairsuomi.fi huhti- ja toukokuussa.
Art Fair Suomi ’17 25.–28.5.2017
Kaapelitehdas – Merikaapelihalli,
Puristamo, Valssaamo, MUU Kaapeli
Valokuvataidetta | Mediataidetta | Videotaidetta | Installaatioita | Performansseja | Äänitaidetta | Maalauksia | Veistoksia
Aukioloajat:
to-pe klo 11–20, la–su klo 10–18
Liput: 0 € / 5 € / 8 €
www.artfairsuomi.fi
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599,90
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

SoFlow FlowDeck City -sähkörullalauta
Elämä on liian lyhyt kävelemiseen. Sähkörullalaudalla vedät kickflipit,
indyt, cavemanit ja muut temput kuten tavallisella rullalaudalla ja taitat
siirtymät nopeasti ilman potkimista jopa 15 kilometrin tuntinopeudella.
Akullisella kuljet jopa 10 kilometrin matkan. Verk.com/24219

Tilaa netistä,
nouda myymälästä
JÄTKÄSAARI
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

AUKIOLOAJAT
Ma–la 9.00 – 21.00
Su
12.00 – 18.00
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).

16

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Nro 4/2017

