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Muutama ajatus
ratin taakse

T

yökaveri edellisestä työpaikasta hankki ensimmäisen autonsa yli nelikymppisenä. Suhtautuminen autoon oli
varautunut. Ei innostunutta vapaudentunnetta tai mielikuvia kruisailusta
kohti auringonlaskua. Ei sinne päinkään.
”Siis ajattele, nyt minä omistan jotain, jolla
pystyy tappamaan ihmisen”, hän kertoi hiven epäuskoa äänessään.
Mielleyhtymä on raju, mutta myös tosi. Ehkä joiltain onnettomuuksilta vältyttäisiin, jos kuskit välillä ratin taakse ujuttautuessaan miettisivät
edessä olevaa ajorupeamaa tällä mielen taajuudella.
Ehkä risteykseen hiljentäisi hieman aiemmin.
Ehkä kännykkää näpertäisi vähemmän.
KOLMENKYMPIN nopeusrajoitus on tarpeellinen
kaupungin asuinkaduilla. Sitä noudattamalla säästyy todennäköisesti niiltä pahimmilta, elämän peruspilarit musertavilta onnettomuuksilta.
Kaikki eivät tätä rajoitusta noudata. Osalla
mittarin neula nousee yli kolmenkympin vahingossa, osalla piittaamattomuuden takia.
Ruoholahden Sanomat testasi Selkämerenkadun nopeusnäytön avulla alueen ajonopeuksia. Pikamittauksessa puolet autoilijoista ajoi ylinopeutta aamuliikenteessä.
Nopeusmittauksen myönteinen viesti oli se, että mitään järjettömiä nopeuksia ei osunut tarkkailujaksolle. Rajuista nopeuksista kuitenkin on sil-
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minnäkijähavaintoja useilta alueen asukkailta.
Liikenneartikkelia varten kysyimme alueen
asukkailta myös, missä ovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden vaarallisimmat paikat.
Poliisin Ruoholahden Sanomille toimittama
onnettomuustilasto paljastaa, että lukijoiden huolet ja poliisi tilastot kohtaavat ainakin yhdellä kadulla.
LEHDESSÄ ALKAA JÄLLEEN uusi palsta. Suosituin annos -juttusarjassa kierretään alueen ravintoloita ja valitaan listalta suosituin annos.
Lehdessä esitellään myös ovensa juuri avannut
Teatteri Viirus. Sen työntekijät ovat liikuttuneita,
että ovat päässeet työskentelemään tiloissa, jotka
on varta vasten rakennettu teatteria varten.
Teatteri on ruotsinkielinen, mutta siellä näytetään myös joitakin suomen- ja englanninkielisiä esityksiä.
Viirus-teatteri alentaa kielimuuria käyttämällä kännyköissä toimivaa tekstityssovellusta. Joten
rohkeasti kokeilemaan alueemme uutta kulttuuritilaa, kielestä riippumatta.
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hiljentäisi
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HÄVITTÄJÄ JA UUSIA MAISEMIA
Verkkokaupan näköalatasanteella
komeilee vanha ilmavoimien hävittäjä.
Mutta hävittäjääkin kiinnostavampia
näkymiä on tarjolla. Jos olet käynyt
katolla muutama kuukausi tai vaikka
pari vuotta sitten, käypä uudestaan. Viimeistään silloin valkenee, millä tahdilla
alueelle on noussut taloja.
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TOISIIN KORKEUKSIIN Fiinimpi
vastine Verkkokaupan näköalatasanteelle on hotelli Clarionin Sky Bar. Sieltä
voi ihastella vanhaa kantakaupunkia,
vaikkakaan lähialueen rajuja muutoksia
ei näe yhtä hyvin kuin Verkkokaupan
katolta. Seuralaisen kanssa on hauska
pohtia, missä on Katajanokka, tai näkyvätkö Kalasataman tornitalot jo.
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maksettuun hintaan.

PUIDEN PERÄÄN Syksyn maisemia
pääsee ihailemaan täysimittaisesti, kun
käväisee kivenheiton päässä Lapinlahden alueella. Täälläkö ovat kaikki ne
puut, jotka Ruoholahdesta ja Jätkäsaaresta puuttuvat? Kokeile aivan rantaa
myötäileviä kävelypolkuja ja kiipeä
korkeimman kallion päälle ihailemaan
vuodenajan värejä.

Lokakuun Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 28.10. 2017.
Siihen tarkoitetun aineiston
tulee olla lehden toimituksessa
18.10.2017.

Onko sinulla menovinkki? Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Seuraa meitä, niin pysyt ajan
tasalla Jätkäsaaren ja
Ruoholahden tapahtumista.

Ruoholahden Sanomien ilmestymispäivät ja aineostopäivät 2017

Ruoholahden Sanomat on kerran
kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja
puolueista riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.
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Helsingin Jakelu-Expert Oy
ja lehden oma jakeluverkosto.
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Alueen yrittäjät ja asukkaat
odottavat Länsimetroa
Yli 20 vuotta Ruoholahdessa asunut
pariskunta toivoo, että autoliikenne
rauhoittuu Länsimetron myötä.

Pian pitäisi olla valmista
LÄNSIMETRO aloittaa liikennöinnin mahdollisesti
lokakuussa 2017.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

VALMISTUTTUUAN Länsimetrolla pääsee Ruoholahdesta 11 minuutissa Tapiolaan ja 16 minuutissa Matinkylään.

L

änsimetro on koko ajan lähempänä,
vaikka aloituspäivä siirtyileekin.
Ruoholahden ostoskeskuksen yrittäjät ja kauppiaat odottelevat jo länsimetroa.
K-Rauta Ruoholahden kauppias Jarmo Turunen näkee länsimetron kaiken kaikkiaan positiivisena asiana. Hän ei usko, että se vaikuttaa K-Raudan nykyiseen asiakasmäärään.
”Uskomme, että jonkin verran asiakkaita ohjautuu päätepysäkin muuttuessa ohi Ruoholahden
lähikauppakeskuksen, mutta vastavuoroisesti Espoon suunnasta kulku helpottuu Ruoholahteen”,
arvelee Turunen.
Hän sanoo, että uusi metrolinja tarjoaa alueen
asukkaille entistä paremmat mahdollisuudet liikkua erilaisten palveluiden äärelle myös Espoon
suuntaan.
”Se on heille ehdottomasti positiivinen asia.”
VAPUN TIENOILLA ostoskeskukseen avatun naistenvaateliike Peuran yrittäjä Nata Hirvonen uskoo, että länsimetron tulo vaikuttaa myönteisesti
hänen yritykseensä.
”Metron myötä asiakasvirta kasvaa ja asiakkaat tulevat kauempaakin, kun liikkuminen helpottuu.”
”Jatkossa Espoosta tullaan helpommin tänne
suuntaan sekä toisinpäin. Itsekin asun Espoossa ja
käyn Ruoholahdessa töissä. Aion käyttää jatkossa

METROJUNIEN vuoroväli on ruuhkaliikenteessä
2,5 minuuttia.
HANKKEEN kokonaiskustannus on lähes 1,2 miljardia euroa. Alkuperäinen budjetti oli 849 miljoonaa euroa. Budjetti on ylittynyt 337 miljoonalla eurolla.
LÄHDE: LÄNSIMETRO.FI

K-Rauta Ruoholahden kauppias Jarmo
Turunen ei usko, että länsimetro vaikuttaa
liikkeen asiakasmääriin.

länsimetroa työmatkoihini”, Hirvonen sanoo.
Länsimetro-yhtiön mukaan matkustajia reissaa uusilla raiteilla päivittäin noin 170 000.
PAIKALLISILLA ASUKKAILLA on monta syytä
odottaa länsimetroa.
”Toivon, että se vaikuttaa Länsiväylän ruuhkiin, että olisi vähemmän liikennettä. Toivon, että
ihmiset tulevat metrolla kaupunkiin töihin, sanoo
ruoholahtelainen Riitta Kuusla.
Riitan puoliso Markku Kuusla pohtii, että
metron jatke hyödyttää niitä Jätkäsaaren ja Ruo-

Naistenvaateliike Peuran Nata Hirvonen
uskoo, että länsimetro tuo lisää asiakkaita
yritykseensä.
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Aion käyttää
jatkossa
länsimetroa
työmatkoihini.”
Nata Hirvonen
Naistenvaateliike Peura

Kuka rämpyttää
Crusellin sillan valoja?
Jos jollain on hyvä idea, mitä
sillan valoilla voisi tehdä, niin
se voidaan toteuttaa, vinkkaa
Helsingin kaupunkitekniikan
tiimipäällikkö.
VÄRIT CRUSELLIN SILLAN pylonien kyljissä tuntuvat vaihtuvan päivittäin. Kuka niitä valoja rämpyttää?
”Siihen on ohjelmoitu väriä vaihtava ohjelma.
Tietokone vaihtaa väriä. Ei niitä kukaan henkilökohtaisesti vaihtele”, kertoo Aki-Pekka Tammilehto.
Tammilehto on Helsingin kaupunkitekniikan
tiimipäällikkö. Hän kertoo, että joka viikonpäivälle on oma värinsä.
”Värivalaisimet menevät päälle kello 18 ja
sammuvat kello viisi aamulla.”
Tammilehdon mukaan värien ohjelmointi on
tehty vuonna 2011, kun silta valmistui.
”Viime joulukuussa tehtiin joululahjaksi erillisohjelman, joka vaihtoi vuoropäivin punaisen ja
vihreän värin välillä.”
Crusellin sillalla on melkein joka viikonpäivälle oma värinsä, kuten oheisesta faktalaatikosta ilmenee.
JOS VALO-OHJELMAA HALUAA säätää, täytyy
jonkun ottaa kannettava tietokone kainaloonsa ja
kiivetä sillan kannatinpylväässä eli pylonissa olevasta luukusta konehuoneeseen ja sitten liittää tietokone sillan järjestelmään.
Tiimipäällikkö Tammilehto vinkkaa, että jos
on jollain hyvä idea valojen suhteen, niin se voidaan kyllä toteuttaa.
Sillan pyloneissa on yhteensä neljä kappalet-
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holahden asukkaita, jotka käyvät lännessä töissä.
”Heidän ei tarvitse enää omalla autolla lähteä.
Sekin vähentää osaltaan liikennettä.”
KUUSLAN PARISKUNTA on asunut Ruoholahdessa jo 21 vuotta. Länsimetroa enemmän he odottavat muita palveluja.
”Puhuttiin, että tänne tulisi oma terveyskeskus
tuohon torin laidalle. Ei tullut, tuli konservatorio”,
Riitta Kuusla sanoo.
”Yksi asia mitä odotan, on oma uimahalli tuohon bunkkeriin, hän jatkaa.

Go to Hellinn!
-haasteesta
apua sataman
rekkajonoihin
HELSINKI JA TALLINNA etsivät yhdessä hyvää
jonotusjärjestelmää rekoille.
Go to Hellinn! -innovaatiohaasteen avulla pyritään nopeuttamaan Länsisataman ja Tallinnan Vanhan Sataman välistä matkaketjua vähintään viidellä prosentilla sekä raskaassa että
henkilöliikenteessä.
Haaste koostuu neljän hankkeen kilpailutuksista, joilla etsitään sujuvuutta liikenteeseen
monin tavoin. Ensimmäinen kilpailutus koskee raskaan liikenteen jonotusjärjestelmää, joka
mahdollistaa oikea-aikaisen satamaan ohjaamisen ja vähentää turhaa odottamista ja pysäköintiä satama-alueilla.
Kahdella muulla kilpailutuksella haetaan
innovaatiokumppaneita ratkaisemaan satamaan saapuvan ja satamasta poistuvan liikenteen haasteita. Innovaatiokumppaneiden ratkaisut voivat olla esimerkiksi erilaisia järjestelmiä,
palvelu- tai liiketoimintamalleja, markkinointisuunnitelmia tai näiden yhdistelmiä. Pääroolissa on liikkumisen sujuvuus.

Crusellinsilta loistaa magentana, eli on tiistai tai perjantai.
ta RGB led -valonheittimiä. Yhden heittimen teho on 290 wattia.
Crusellin silta kantaa suomalaisen säveltäjän
ja klarinetistin Bernhard Henrik Crusellin nimeä. Sen korkeus merenpinnasta on lähes 50 metriä.
Crusellin sillan päurakoitsija oli Skanska. Teräsrakenteet tulivat Rautaruukilta.
Vuonna 2013 Suomen rakennusinsinöörien
liitto valitsi Crusellin sillan vuoden sillaksi.
Ruoholahden Sanomat

Crusellin sillan viikko-ohjelma
MAANANTAI Sininen
TIISTAI Magenta
KESKIVIIKKO Violetti
TORSTAI Syaani
PERJANTAI Magenta
LAUANTAI Vaaleansininen
SUNNUNTAI Punainen

Ruoholahden Sanomat

KILPAILUUN OSALLISTUNEISTA yrityksistä korkeintaan viisi kutsutaan neuvotteluihin kumppanuudesta. Lopullinen ratkaisu kehitetään yhteistyössä.
Neljäs kilpailutus koskee matkanteon paranemista Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Se
avautuu lähiviikkoina.
Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa.
Innovaatiohaaste on osa FinEstSmartMobility -projektia, jonka tavoite on älykkäillä liikenneratkaisuilla vähentää päästöjä sekä melu- ja muita haittoja, joita satamien liikenne
aiheuttaa.
Ruoholahden Sanomat
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Kuskit ajavat aamuisin eniten ylin
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Vuoden aikana henkilövahinkoon
johtaneita onnettomuuksia
tapahtui Ruoholahden ja Jätkä
saaren alueella seitsemän. Näis
tä kolme tapahtui Itämerenkadulla.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

ello 16.52 kolme taksia ajaaSelkämerenkadun sillan yli.
Nopeusnäyttö vilkuttaa autoille punaisia lukuja 36, 34
ja 35.
Muutaman minuutin kuluttua henkilöauto ylittää
sillan ja nopeusnäytöllä vilkkuu lukema 48. Se on
iltapäivän mittauksen suurin nopeus. Reilusti yli
puolet iltapäivän kuskeista noudattaa alueen 30
kilometrin tuntinopeutta. Neljäsosa kuskeista ajaa
alle 25 kilometrin tuntivauhtia.
Ruoholahden Sanomat mittasi aamun, päivän ja illan ajonopeuksia Selkämerenkadun nopeusnäytön avulla. Nopeusnäyttö on asennettu kanavan ylittävä sillan valopylvääseen. Se näyttää
Ruoholahden metroasemaa kohti ajavien ajoneuvoje nopeudet. Nopeuksia mitattiin kolmena eri
päivänä syyskuun aikana.
ENITEN YLINOPEUKSIA ajettiin aamulla, eli juuri
silloin, kun koulut, päiväkodit ja työpäivät alkavat,
ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on liikkeellä eniten.
”Kun tarkkaillaan koko valtakuntaa, niin
yleensä eniten nopeuksia on iltapäivisin”, kertoo
liikenneturvakeskuksen johtaja Dennis Paster
stein Helsingin poliisilaitokselta.
Tutkimusten mukaan Selkämerenkadun kaltaiset nopeusnäytöt hiljentävät kuskien vauhtia,
ainakin aluksi.
”Sitten kun nopeusnäyttö on ollut paikallaan
pidempään, sen vaikutus pikkuhiljaa häipyy.”
Alueena Pasterstein kuvaa Ruoholahti–Jätkäsaarta haasteelliseksi.
”Satama ruuhkauttaa, ja ympäristö on liian ahdas ruuhkahuipuille. Itse olen nostanut keskusteluun sitä, että voisiko Mechelininkadulta tulevaan
Porkkalankadun ramppiin saada kolmannen kaistan. Se lisäisi risteyksen vetokykyä.”
”Mutta jotainhan siihen olisi hyvä saada. Koska ongelma on pysyvä, niin siihen pitäisi saada
pysyvä ratkaisu”, Pasterstein sanoo.
”Siinähän on ollut monenlaista tunnelia suunnitteilla, mitkä eivät ole toteutuneet ja nyt se näkyy tuossa.”
POLIISIN ONNETTOMUUSTILASTOISSA sataman
liikennereitti Tyynenmeren ja Mechelininkadun
kautta Länsiväylälle erottuu selvästi.
”Vuosien 2012–2016 kartassa tämä on yhtä

Dennis Pasterstein
liikenneturvakeskuksen johtaja, Helsingin poliisi

Itä me ren ka tu

lkä
me

ank

HELSINGIN KAUPUNKI ilmoitti äskettäin suunnittelevansa nopeusrajoitusten laskemista.
Esityksen suurin muutos nykyiseen on kaik
kien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa.
Tällä hetkellä noin puolella tonttikaduista rajoituksena on vielä 40 kilometriä tunnissa, lopuilla tonttikaduista rajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa jo aiemmin.
Keskustassa nopeusrajoitus laskettaisiin 30 kilometriin tunnissa, paitsi pääkaduilla ja satamareiteillä. Niillä nopeusrajoitus olisi 40 kilometriä
tunnissa.

”Itämerenkadun ja Selkämerenkadun kulmassa jotkut
pyöräilijät ajaa kuin hullut
suojatien yli.”
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”Crusellin sillan jälkeen
Saukonpaadenrannan
risteys. Saukonpaadenrannan liikenne lisääntynyt huomattavasti.”

koon johtaneista onnettomuudesta kolme tapahtui
siellä.

”Tämä kulma. Pyörätie jatkuu.
Kävelijöiden kaista loppuu. Lapset
kulkevat tästä kouluun siltaa pitkin.
Ja vielä pubin tupakkapaikka.”

Se

tam
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RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARESSA tapahtui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia poliisin tietojen mukaan seitsemän kappaletta
vuonna 2016. Ne on merkitty alla olevaan karttaan.
Poliisin tilastojen valossa alueen vaarallisin
katu näyttäisi olevan Itämerenkatu. Henkilövahin-

’’

Satama
ruuhkauttaa,
ja ympäristö
on liian ahdas
ruuhkahuipuille.”

sisa

RUOHOLAHDEN SANOMAT kysyi asukkailta,
missä ovat alueen vaaran paikat. Facebook-kyselyyn tuli kommentteja noin 70. Viereiseen karttaan on kerätty kaikki mainitut vaaran paikat, jotka pystyi vastauksista yksilöimään.
Jotkut vastaajista nimesivät vaarallisimmaksi paikaksi koko Itämerenkadun tai Länsisatamankadun. Nämä kadut erottuvat myös yksittäisisssä
vastauksissa. Lisäksi punaiset pallukat keskittyivät kahden muun kadun, Selkämerenkadun ja Välimerenkadun ylle.
Ruoholahden Sanomat

helminauhaa Länsisatamasta Länsiväylälle”, Pasterstein kuvailee.
”Itämerenkadulla on myös runsaasti onnettomuuksia metrolta Länsisatamankadun risteykseen.”
Näissä onnettomuuksissa kyse on enimmäkseen peräänajoista, joissa henkilövahinkoja ei ole
ollut.

Län

Vaaran
paikat
-kyselyssä
erottuu
neljä katua

Nopeusnäyttö kertoo ajoneuvojen nopeudet Ruoholahden kanavan sillalla Selkämerenkadulla. Alueen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.
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Lukijoiden nimeämät vaaran paikat
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, 2016

Ruoholahden Sanomat

”Hietasaarenkujalta Välimerenkadulle
suojatie (K-Markettia kohti) Vasemmalla
näkemistä estävä mutka, ratikkaliikenne
tullut mukaan kuvioihin, eikä ylityskohdassa ole riittävän leveää välipysähdusaluetta jalankulkijoille etenkin lastenvaunujen
tai pyörätuolin kera.”

”Länsisatamankatua, jätkän
puolella, ainakin kaahaa
porukka aivan järjetöntä
vauhtia välillä, niin henkilö
autoilla kuin raskaalla
kalustolla.”

Nro 9/2017

opeuksia
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32 51%
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K E S K I N O P E U S , K M /H

PÄ I VÄ

K E S K I N O P E U S , K M /H

I LTA

K E S K I N O P E U S , K M /H

Näin tutkimus tehtiin
RUOHOLAHDEN SANOMAT mittasi Selkämerenkadulla kanavan ylittävän sillan kohdalla olevan
nopeusnäyttötaulun avulla ajoneuvojen nopeuksia.
MITTAUKSET TEHTIIN seuraavina ajankohtina:
maanantai 4.9. klo 11.35–12.05, keskiviikko 6.9.
klo 16.48–17.18 ja perjantai 8.9. klo 8.58–9.28.
MITTAUKSISSA mitattiin yhteensä 111 auton nopeudet. Mittaustulokset ovat mittauksen suppeuden takia suuntaa-antavia, eivätkä yleistettävissä.
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SUOSITUIN ANNOS

Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

R

avintola Faro sijaitsee näkvällä paikalla Ruoholahden kanavan varressa, tai oikeastaan sen päällä, Ruoholahdentorin kupeessa. Tunnelma sisällä ja
maisema ulkona on rauhallinen.
Faroa pyörittävät Jussi ja Ville Forsman. Heillä on myös toinen merihenkinen
ravintola, Blue Peter Lauttasaaressa.
RAVINTOLA GIMIS sijaitsee Radisson Blu
Seaside -hotellin yhteydessä Ruoholahdenrannassa. Se palvelee niin hotellivieraita kuin paikallisia asukkaitakin. Listalla on
mun muassa lähialueilta pyydettyä kalaa.
SUOSITUIN ANNOS -sarjassa käymme alueen ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan mukaan suosituimman annoksen. Koska burgeri on monesti listan suosituin,
valitsemme joskus toiseksi suosituimman.
Tämä on ravintolapalstan ensimmäinen osa.
Ruoholahden Sanomat
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”Kärsimysten maisema”
LUIS HERNANDEZIN pyöräliikkeen isoista ikkunoista näkyy Ruoholahden kanava. Maisemasta
on tullut Hernandezille huolenaihe.
”On kärsimystä katsella läheltä piti -tilanteita
ikkunasta”, hän pyörittelee päätään.
Hernandez on todistanut ainakin yhtä onnettomuutta, jossa kaksi pyöräilijää törmäsi yhteen.
Ruoholahden kanavan vartta myötäilevä pyörätie keräsi eniten yksittäisiä mainintoja Vaaran
paikat -kyselyssä. Varsinkin kohta, jossa One Pint
Pub sijaitsee, koettiin ongelmalliseksi. Kohdassa
on huono näkyvyys, sekä epäselvyys siitä, mistä
kävelytie menee.

Faro
MIKÄ Fish’n’chips 21,50 euroa
MITÄ SIINÄ ON Uppopaistettuja kalanfileitä, tartar-kastiketta, muhennettuja herneitä
ja lohkoperunoita.

Kanavan varrella on vaarallinen mutka.

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Annos on ollut Faron listalla keväästä 2014 lähtien. Tämä on myös lasten suosikki, ja käy hyvin
jaettavaksi.”
MISSÄ Kellosaarenranta 2

Vaaran paikat Ruoholahti–Jätkäsaaressa, poimintoja kyselyn vastauksista
”LÄNSILINKKI, RISTEÄVÄT PYÖRÄTIET sekä siltapalkit, jotka estävät näkyvyyden ja samoilla
väylillä jalankulkijat. Useita vähältä piti -tilanteita päivittäin.”

”MECHELININKADULTA (Töölöstä tultaessa)
käännös Itämerenkadulle. Jalankulkijoille ja kääntyville autoilijoille palaa samaan aikaan vihreä
valo, ja esim pyöräilijät tulevat sellaisesta kulmasta että autoilijan on vaikea heitä havaita, varsinkin jos pyöräilijällä tai autoilijalla on vauhtia.
Todistin juuri kyseisessä paikassa onnettomuutta
kesällä”

”LÄNSISATAMANKATU, etenkin kasin/ysin päättäriltä satamaan päin oleva osuus.”
”SELKÄMERENKADULLA pitäisi poistaa yhdet
parkkiruudut ennen suojateitä. Autosta näkee todella huonosti varsinkin R-kioskin kohdalla kävelytietä tulevia, kun tulevat nurkan takaa. Vaikka
ajaisi kuinka hitaasti. Tässä kohtaa on sattunut ainakin pari töytäisyä jo.”

”LÄNSISATAMANKADULLA ja Selkämerenkadulla R-kioskin edessä suojatiet ovat vain koristeita,
päivittäin saa pelätä jäävänsä alle.”
”PYÖRÄILIJÖILLE VAARALLINEN on Santakuja–
Itämerenkatu-risteys. Pesulan auto peittää lähes
aina näkyvyyden Santakujalta tultaessa.”

”LÄNSISATAMANKATU ja rekat.”
”JÄTKÄSAARENKUJAN JATKEENA oleva suojatie Länsisatamankadun yli Saukonpaateen.”

”KANAVAN REUNA ja ylitys pyörätien yli. Monta kertaa meinannut jäädä itse pyörän alle.”
”ITÄMERENKATU–LOISTOKUJA. Suojatielle tullaan kauppakeskukselta autojen ja valopylvään takaa. Varsinkin pienet lapset eivät näy autoilijoille.
Saisi olla liikennevalot.”
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Lukijat kokivat vaaralliseksi muun muassa
Mechelininkadun ja Itämerenkadun risteyk
sen, jossa kääntyville autoille ja kevyelle
liikenteelle palaa yhtäaikaa vihreä valo.

”MIELESTÄNI YKSI PAHIMISTA paikoista on Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteys ja sen
ylittäminen jalan. Raitiovaunuja, rekkoja, sorakuorma-autoja ja autoja tulee joka suunnasta.”

Ruoholahden Sanomat

Gimis
MIKÄ Punajuurilohta 25,50 euroa
MITÄ SIINÄ ON Kirjolohta, perunamuusia,
paistettuja punajuurilohkoja, kermaista valkoviinikastiketta ja parsakaalia.
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Suosituin eli
myydyin annos on Bistron burgeri. Naisten
suosikki on punajuurilohi kotimaisesta Benella-kirjolohesta.”
MISSÄ Ruoholahdenranta 3
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuta aloitti sunnuntaikokeilun – Kadonneen sateenvarjon jäljillä
ohjelmassa biljardiliigaa,
S
turnauksia ja pelejä
yksyn toiminta leikkipuistossa on lähtenyt
käyntiin hyvin ja vaihtelevista säistä huolimatta on silti nautittu ulkoilusta, leikeistä ja
peleistä. Syyskuun aikana kerhoissa on tutustuttu
toisiin kerholaisiin sekä vietetty pehmolelu- ja satuviikkoa.
Samoin leikkipuistossa on maalattu kauden
vihanneksilla, laulettu Pupu Pirteän laulutuokioissa, vietetty Vauvan Päivää sekä etsitty Simo Siilin kadonneita sateenvarjoja. Koululaisten kanssa
puolestaan on vietetty Nurinkurinpäivää sekä etsitty Pokemon-aarteita.
Yhteistyössä kumppaneiden kanssa on vietetty myös ekaluokkalaisille suunnattua Turvallinen
Ruoholahti -tapahtumaa 21.9. Alueen koululaiset
kiersivät eri rasteja ympäri Ruoholahtea. Leikkipuiston rastilla seikkailtiin muun muassa köysiradalla sekä hypeltiin säkkihyppelyä. Hauskaa oli!

R

uoholahden nuorisotalon henkilökunta
toivottaa kaikille alueen asukkaille oikein
mukavaa alkanutta syksyä.
Ensimmäiseksi esittelen teille nuoriso-ohjaajamme, jotka työskentelevät nutalla. ”Vanhoina”
työntekijöinä jatkavat Tuomas Saari, Marika Timonen sekä Terttu ”Tepa” Ylönen. Rautaiseen
ammattilaisten joukkoomme liittyi alkusyksystä
Kirsi Hartikainen.
Vertaisohjaajat Aleksi, Eki, Jerry, Nahian,
Olli, Ragne ja Roope saivat joukkoonsa uuden
vertsun, Urhon. Tervetuloa mukaan toimintaamme Kirsi ja Urho.
Nuorisotalo eli Nuta onkin ollut avaamisestaan lähtien täynnä iloista toimintaa. Varhaisnuorten kerhot pyörähtivät käyntiin syyskuun puolessavälissä, samoin kuin viikonlopputoiminta
lauantaisin leffoineen, teemoineen sekä muina toimintoineen.
Uutuutena pidämme sunnuntait avoinna noin
kahden viikon välein varhaisnuorille. Luvassa on
biljardiliigaa, turnauksia sekä pelejä. Toiveita siitä, mitä kivaa voisimme tehdä, otamme ilomielin
vastaan.
Sunnuntait ovat auki kello 13–16 ja ohjaajina
toimivat meidän verrattomat vertaisohjaajat. Seuratkaa siis vertsuja instragamissa @ruohiksenvertsut.
VARHISTEN TOIMINTAA SEKÄ
SYKSYN KERHOT:
TI: savikerho
KE: kisakeskiviikko
TO: vietämme ns. sähkötöntä päivää ja laitamme pelikonsolit syrjään, tarjolla mm. askartelua ja
lautapelikerho.
SUNNUNTAIN AUKIOLOPÄIVÄT: 1.10., 29.10.,
12.11., 26.11. ja 10.12.
AUKIOLOAJAT: ma–pe kello 14–16.30, toimintaa
järjestämme yhteistyössä SDPL:n kanssa.
6-luokkalaiset pääsevät nutalle pe ja la kello
16.30–21
ILTANUORILLE TOIMINTAA ke ja to kello 17.30–
21 sekä pe 17.30–2245. Lauantain aukioloajat
vaihtelevat toiminnan mukaan. Teemalauantaiden aukioloajat vaihtelevat teeman mukaan ja
tarkentuvat aina lähempänä ajankohtaa. Käy tutustumassa tarkemmin aukioloaikoihin ja muuhun nuorisotalo toimintaan osoitteessa ruoholahti.munstadi.fi.
LAUANTAIT:
30.9. nuta auki kello 16–22.45
14.–15.10. teemalla (yölanit 13–17v.)
28.10. leffat varhiksille kello 16–18, iltanuorille
talo auki 18.30–22.45
4.11. teemana Halloween leffamaraton (13–17v.)
11.11. nuta auki kello 16–22.45
18.11. teemana carting (13–17v.)
25.11. leffat varhiksille kello 16–18, iltanuorille
talo auki 18.30–22.45
2.12. teemana tyttöjen ilta (13–17v.)
9.12. nuta auki kello 16–22.45
16.12. jouluaiheinen teemalauantai (13–17v)

Syksyn ensimmäinen leffalauantai keräsi ison joukon innokkaita katsojia.
SYYSLOMAVIIKON AIKATAULU JA TOIMINTA:
Loma aloitetaan laneilla lauantaina 14.10. kello 12 ja ne jatkuvat aina sunnuntaihin 15.10. kello 12 asti. Varhaisnuoret 9–12v. pääsevät mukaan
lauantaina kello 12–21, ja iltanuoret jatkavat aina
seuraavaan aamupäivään. Hae nutalta info/lupalappu ilmoittautumisohjeineen ja palauta se mahdollisimman pian, sillä mukaan mahtuu 30 ensin
ilmoittautunutta.
Ke 18.10. retki Suqoi-pelihallille! Lisäinfoa
nutalta.
Muuta yllätysohjelmaa vielä luvassa.
NUORISOTALOLLA KÄYMISEEN tarvitset vuoden
2017/2018 jäsenkortin, joka on ilmainen. Lisätietoja kortin saamiseksi saat ohjaajilta.
KIINNOSTAAKO TOIMIMINEN aikuisena vapaaehtoisena nuorisotalolla? Tartu tilaisuuteen ja tule
mukaan vapaaehtoisten koulutukseen Ruoholahden nuorisotalolle 21.–22.10. Ilmoittaudu rentoon
vapareiden porukkaan, ole yhteydessä Soili Voipioon 040 7160957 tai soili.voipio@hel.fi. Olette
lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja voit lukea täältä: vapaaehtoistoiminta.munstadi.fi

YHTEYSTIEDOT NUORISOTALOLLE
Käyntiosoite: Messitytönkatu 4
Puhelin: 050 559 1776
email: ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi,
etunimi.sukunimi@hel.fi
LISÄÄ MEISTÄ JA MEIDÄN TOIMINNASTA
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Puh 09-694 5351, 09-694 5464, fax 09-694 5242

J o u t s ean
jatka !
vielä
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Tulevia tapahtumia puistossa
MAANANTAINA 2.10. Vauvojen värileikki klo
10–11. Ryhmä on täynnä.
KESKIVIIKKONA 4.10. Isä-lapsikerho klo 17–19,
pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 6.10. Picto-kuvasuunnistusta klo
10.30–11.15.
MAANANTAINA 9.10. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
KESKIVIIKKONA 11.10. Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 13.10. sieniaskartelua klo 10.30–
11.15.
MAANANTAISTA PERJANTAIHIN 16.10.–20.10.
on koululaisten syysloma. Leikkipuisto on tällöin avoinna kello 9–16. Ipanakimaran ohjelma

J o u t s ean
jatka !
vielä

Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

tulossa 3.10. mennessä.
KESKIVIIKKONA 18.10. Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
MAANANTAINA 23.10. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
KESKIVIIKKONA 25.10. Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 27.10. Kadonneiden kultaisten
kurpitsojen etsintää klo 10.30.
TAPAHTUMISTA ja syksyn ohjelmasta voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178 tai
sähköpostin kautta lp.ruoholahti@hel.fi.
Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös
tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Puiston ohjaajat

Ruoholahden
kappelin kuulumisia

TILOJEN VARAAMINEN Nuorisotalolta on mahdollisuus varata tilaa toimintaan tai lasten syntymäpäivän pitopaikaksi. Ole yhteydessä nuorisotalolle tai käy katsomassa varaustilanne varaamo.
hel.fi-sivustolta.
Ruoholahden Nuorisotalon
henkilökunnan puolesta
Tepa

Simo siilin sateenvarjoja etsittiin leikkipuistossa syyskuun puolivälissä.

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Cable-valmennusryhmä aloittaa

S

yksyn lehdet varisevat maahan ja kylmät ilmat tekevät tuloaan. Luomakunta nauttii heleistä syyspäivistä.
Ruoholahden kappelilla toiminta on asettunut
uomiinsa ja uuttakin on tulossa.
Kiinnostaako sinua yhteisöllisyyden ja ihmisarvon vahvistaminen Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella? Syksyllä aloitetaan Cable-yhteisövalmennusryhmä, joka tukee Jätkäsaaren kappelin
ympärille muodostuvaa yhteisöä.
Ryhmä työstää osallistujien lahjojen ja arvojen
pohjalta hyvää muutosta lähiympäristöön. Ryhmään mahtuu 30 eri ikäistä ja erilaista osallistujaa. Syksyn kokoontumiset ovat la 28.10 ja 11.11.
klo 14–17 sekä ma 20.11. klo 17–20 Ruoholahden
kappelissa. Tammikuussa on kaksi kokoontumista. Jos kiinnostut, ole rohkeasti yhteydessä pappi Hannu Varkkiin, 050 5121820, hannu.varkki@
evl.fi
Ompelemme Jätkäsaaren kappelin kirkkotekstiileitä porukalla la 30.9. klo 13–16 Ruoholahden

Ruoholahden Sanomat

kappelilla. Seuraavana lauantaina 14.10. on askartelupaja klo 12–15. Jätkäsaaren kirkkotekstiileitä ommellaan porukalla myös ma 2.10., ti 3.10.,
ke 4.10. ja to 5.10. klo 13–16. Kappelin toiminta noudattaa vakiintuneita muotojaan. Messu on
su klo 12.
PERHEKERHOT KOKOONTUVAT ma ja ti klo
9.30–12. Vauvakerho ti klo 13–14.30. Kappelikahvilassa tavataan ti klo 14–16. Kouluikäisten
kerho kokoontuu ti klo 16–19 ja partiolaiset kokoontuvat to 18-19.30. Viikolla 42 ovat lasten ja
nuorten kerhot syyslomalla.
Kaikkiin tilaisuuksiimme olet tervetullut.
Osallistuminen on maksutonta.
Hannu Varkki
pastori
Maarit Mustakallio
kirkon varhaiskasvattaja
www.kirkkohelsingissä.fi/tuomiokirkko
Facebook: Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
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Lukumummi
auttaa lukemaan

Sukupolvienkorttelin yhteistilat täyttyivät Generations Rockin aikana.

Generations Rockissa paella
maistui ja musiikki raikasi
SUKUPOLVIENKORTTELIN yhteisisKorttelivalmentaja
Karppisä tiloissa on lämmin kuhina. Kortsen työnantajia ovat Sukupolvientelin nimen mukaisesti paikalla on
korttelin taloyhtiöt eli Settlementkaikenikäistä asukasta. Ja toki vietiasunnot, Hoas sekä Asuntosäätiö.
railijoitakin, sillä käynnissä oleva
Karppisen työaika on 20 tunGenerations Rock on kaikille avoin
tia viikossa ja työtehtävinä on yhtapahtuma.
teisöllisyyden ja asukastoiminnan
”Tässä on tarkoituksena saada
kehittäminen.
aikaan yhteisöllisyyttä ja näkyvyytSettlementtirockia oli mukana
tä korttelille”, korttelivalmentaja
järjestämässä Hoas, Asuntosäätiö,
Miia Karppinen kertoo tapahtuman
Validia, RockHubs, MLL ja yhluonteesta.
teistiloissa toimiva Ravintola PolSyyskuun alussa järjestetysku.
sä Generations Rockissa oli tarjol- Miia Karppinen
Settlementtirock on vuositla muun muassa korupajaa ja kasvotainen tapahtuma. Se on kaikilmaalausta. Ruokakin kävi kaupaksi.
le avoin ja ilmainen, päihteetön ta”Ihmiset tykkäävät paellasta selpahtuma.
västi”, Karppinen hymyilee.
Sukupolvienkortteli sijaitsee osoitteessa LänsisaMusiikkiesityksistä vastasivat muun muassa tamankatu 34/ Hyväntoivonkatu 6.
RockHubs, Ulpu, Aleia ja Kuningasidea.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN ALA-ASTE sai syksyllä yhteydenoton, ”Haluaisin tulla teille lukumummiksi”.
Yhteydenottaja on Marjo Tuominen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttama vapaaehtoinen.
”Lukumummi auttaa lasta lukemaan ja innostaa lapsia kirjojen pariin. Lukemisen lomassa pysähdytään pohtimaan sanojen merkityksiä”, Tuominen kertoo.
Lukumummouteen riittää, että on kiinnostunut
kirjoista ja lukemisesta ja tykkää lapsista. MLL:n
Lukumummi-koulutus kestää pari tuntia.
”Saimme koulutuksessa tietää, mitä MLL tekee ja miten esimerkiksi haastavissa tilanteissa
kannattaa toimia”, Tuominen kertoo.
Tuominen otti koulutuksen jälkeen itse yhteyttä kouluun. ”Käyn koululla luetuttamassa lapsia
kerran viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan.”
Mikä on parasta Lukumummina olemisessa?
”Että saa nähdä lasten innostuksen ja huomaa,
miten lapset oppii. Mukavaa on myös se, että saa
toimia yhden lapsen kanssa kerrallaan, yksi saa
huomion”, sanoo yläkoulussa opettajana isoihin
ryhmiin tottunut Tuominen. Hän on asunut Ruoholahdessa viisi vuotta.
Haluatko Lukumummiksi? MLL Uudenmaan
piiri kouluttaa vapaaehtoisia. Lue lisää ruoholahti.mll.fi
Maarit Nyqvist
MLL:n Ruoholahden–Jätkäsaaren yhdistys

Ekaluokkalainen Meiju lukee mielellään.
Lukumummi Marjo Tuominen kuuntelee.

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark
la

Tehdään yhdessä hyvää!

su

7-23
7-23
9-23

K-Ruokakaupat ovat mukana Roosa nauha kampanjassa ja
tavoitteenamme on kerätä yhdessä muiden K-ruokakauppojen kanssa yli 400 000€. Voit olla mukana tukemassa
ostamalla Roosa nauha merkillä varustettuja tuotteita!
Tehdään yhdessä hyvää!
Kuukauden parhaat tarjouksemme voimassa 2.10.-5.11.2017
NORJALAINEN TUORE

Ruodoton
lohifilee

Luomu
Omenamehu
0,25 l pl

GRILLATTU

Kokonainen
broiler

UUNITUORE PÄIVÄNLEIPÄ:

Jätkäsaaren
maalaisleipä

400 g

BEN & JERRY’S

Jäätelöt 470-500 ml
ja jäätelö monipakkaukset

FAZER FASUPALA

Suklaavohvelit
215 g

240-400 ml
(ei non-dairy jäätelöt)

16

99
KG

1

99

PL

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com
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4

89
I

KPL

puh. 020 734 5640

2

50
KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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4

99

PLUSSA-KORTILLA

-19-26%

KPL

Ilman Plussa-korttia 6,19-6,79/kpl

OSTA
& NOSTA
De b

it

4.2
PS

PLUSSA-KORTILLA

-19%

Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,49/ps

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

7

Välimerenkatua on rakennettu seit
HELSINGIN KAUPUNKI/ANTTI PULKKINEN

Asukkaat joutuvat usein kestämään
ympäristön keskeneräisyyttä uusil
la asuinalueilla. Kysyimme asiantun
tijoilta, miksi kadun rakentaminen
kestää niin pitkään kuin se kestää.
Timo Hämäläinen, teksti
Tuomas Kärkkäinen, grafiikka

V

älimerenkatu on yksi Jätkäsaaren
pääkaduista. Se rakennettiin kuljettavaan kuntoon vuosien 2010 ja
2011 aikana. Viimeistelytyöt jätettiin suunnitelmien mukaisesti myöhäisempään vaiheeseen. Raitiotie rakennettiin kesän 2017 aikana.
Välimerenkatua on siis rakennettu jo noin
seitsemän vuoden ajan. Eikä aivan valmista ole
vieläkään.
”Välimerenkadun varrella on paikoin vielä rakentamattomia tontteja, jolloin yhtenäisten jalkakäytävien ja kiveyksien toteuttaminen on mahdotonta. Viimeistelyä voidaan tehdä sitä mukaa kuin
kokonaisia kortteleita saadaan valmiiksi”, sanoo
projektinjohtaja Outi Säntti kaupungin aluerakentamisyksiköstä.
Säntin mukaan kadut halutaan viimeistellä
mahdollisimman laajoina kokonaisuuksina. Esimerkiksi kivierät voivat olla keskenään erilaisia,
mikä näkyisi erinäköisinä pintoina, jos kiveys tehtäisiin useassa vaiheessa.
”Tavoitteena on tehdä valmista pintaa heti kun
se on mahdollista. Sitä ennen joudutaan turvautumaan väliaikaisiin asfaltointeihin ja jättämään lopullinen asfaltointi ja muut viimeistelytyöt, kuten
reunakiveykset ja kiveykset, myöhempään vaiheeseen.”
”Töitä tehdään aina loogisessa järjestyksessä. Siitä huolimatta ihmiset voivat joutua asumaan
keskeneräisessä ympäristössä aika pitkäänkin. Se

Välimerenkadun raitiotien rakentaminen sujui hyvin haastavasta ympäristöstä huolimatta.
harmittaa itseäkin. Mutta keskeneräisyyteen on
aina jokin perusteltu syy.”
Jos esimerkiksi tiedetään, että jossain korttelissa käynnistyy rakennustyö, ei viereen kannata
tehdä valmista pintaa, koska se joudutaan kunnallisteknisten töiden takia todennäköisesti rikkomaan. Mutta vaikka töitä kuinka koordinoidaan,
ei moneen kertaan tekemiseltä voida silti täysin
välttyä.
ENNEN KUIN RAKENTAJAT aloittavat työt tonteillaan, kadut tehdään kulkukelposiksi työmaaajoneuvoille ja kunnallistekniikka tuodaan tonttien laidalle. Kadun pinnan alla kulkevat myös

erilaiset sähkö- ja telekaapelit, joita liitetään
asuintalojen verkkoihin rakennusvaiheen aikana.
”Vesi-, jätevesi- kaukolämpö- ja imujäteput
kien liitoskohdat tuodaan tonttien kohdalle siten,
että rakennuksesta tulevat putket voidaan liittää
niihin. Liitoskohtien sijainnit suunnitellaan paljon
ennen tonttien rakennussuunnittelua, joten liitoskohdat eivät aina osu kohdalleen. Silloin katu joudutaan avaamaan”, Säntti sanoo.
Katujen rakentamisen aikataulutus käynnistyy
jo asemakaavan suunnitteluvaiheessa. Kun asemakaava on saatu lainvoimaiseksi, kaupunki varaa tai luovuttaa tontteja rakentajille. Tavoitteena
on, että tontti on rakentamiskelpoinen kahdessa

vuodessa siitä, kun rakentaja on saanut varauksen
tonttiin.
”Katujen rakentaminen ohjelmoidaan yhteneväksi varattavien tonttien kanssa. Talonrakennustöiden aloitus voi kuitenkin siirtyä suuntaan tai
toiseen riippuen esimerkiksi markkinatilanteesta.
Jokaiselle vuodelle laaditaan oma kadunrakennusohjelma.”
Rakennusohjelma elää vuoden mittaan. Sen
vuoksi kaupungin ja rakentajien edustajat kokoontuvat aika-ajoin tarkastelemaan töiden etenemistä ja rakentajien aikatauluja.
”Katujen pinnat pyritään viimeistelemään
mahdollisuuksien mukaan. Milloin näin voidaan
tehdä, ratkeaa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Välimerenkadun pienten poikkikatujen reunakivien
asennuksia ja jalkakäytävien viimeistelytöitä tehdään jo tänä vuonna, vaikka ne eivät alun perin
ohjelmaan kuuluneetkaan. Töiden aikaistukseen
vaikutti myös asukkailta tullut palaute”, Säntti sanoo.
VÄLIMERENKADUN RAITIOTIE saatiin käyttökuntoon elokuussa. Aikaa rakentamiseen kului
vain muutama kuukausi.
Projektinjohtaja Teemu Koivulan mukaan rakentaminen sujui haastavasta ympäristöstä huolimatta hyvin. Koivula työskentelee kaupungin rakennuttamisen infrayksikössä.
”Alueella on käynnissä monta rakennusurakkaa samanaikaisesti. Toimijoita on paljon ja tavaraliikenne jatkuvaa. Lisäksi alueelle valmistuneissa taloissa on jo asukkaita sekä liikehuoneistoja”,
Koivula kuvailee.
Ennen kiskotöiden aloitusta suunniteltiin turvalliset reitit autoille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä tavaraliikenteelle työmaille ja liikehuoneistoille. Liikenteen ohjauksessa piti varmistaa
myös pelastusajoneuvojen esteetön kulku.
”Työt vaiheistettiin niin, että ne häiritsevät
muita alueen käyttäjiä mahdollisimman vähän.
Rakentaminen eteni lohkoina, joiden pituus määräytyi risteysten perusteella. Risteysalueet pi-

Välimerenkadun poikkileikkaus

Kadun pohjan rakenne

Yhteiskäyttöpylväät:
– Valaisimet
– Raitiotien ajolangat
– Köynnökset

Asfalttia, jalkakäytävällä yksi kerros, ajoradalla useampi
Kantava kerros, kivimursketta, raekoko 0–63 mm
Tukikerros, kivimursketta, raekoko 0–90 mm

Pohjamaa tai pengertäyttö,
esim. kalliolouhetta tai
tiivistämiskelpoista kitkamaata
Tontin raja

Jalkakäytävä

Pyörätie

Köynnösten
kasvualusta

Pysäköinti

Kaukolämpö

Ajorata

K
–

Kaukojäähdytys

Sähkökaapeleita:
– Katuvalot
– Raitiotie
– Liikennevalot
– Sähkönjakeluverkko
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tsemän vuotta

’’

Loputkin
työt pyritään
saamaan
valmiiksi ja ympäristö
mahdollisimman
turvalliseksi ennen
talven tuloa.”

maanrakennus P. Salonen Oy.
”Aikataulu oli laskennallisestikin tiukka. Urakoitsija venyi ja teki kaikkensa jotta rata saatiin
valmiiksi määräpäivään mennessä. Itse radan rakentamisen osalta kaikki sujuikin suunnitelmien
mukaan. Laadullisesti rata on erinomainen”, toteaa ratavalvoja Pertti Pihlajaoja HKL:stä.
Kaikkien pintojen ja pysäkkien viimeistelyyn
aika ei kuitenkaan riittänyt. Liikenne jouduttiin
aloittamaan hiukan keskeneräisellä raitiolinjalla.
Keskeneräisyyden tuntua lisää se, että katu ei ole
koko poikkileikkaukseltaan vielä aivan valmis.
”Loputkin työt pyritään saamaan valmiiksi ja
ympäristö mahdollisimman turvalliseksi ennen
talven tuloa”, Pihlajaoja sanoo.

Pertti Pihlajaoja

SITOWISE OY TOIMII Jätkäsaaressa logistiikkaoperaattorina. Yhtiön edustajat valvovat, että työmaat tulevat keskenään toimeen, kaikille riittää
tilaa, työmaiden liikenne on sujuvaa ja urakoitsijat sekä tavarantoimittajat ottavat huomioon myös
ympäröivien alueiden asukkaat.
”Valtaosa työstä tapahtuu päivittäisissä katselmuksissa ja kohtaamisissa kentällä. Isompien kokonaisuuksien koordinointia varten järjestämme
kokouksia joka kuukausi. Tarvittaessa kokouksia
järjestetään myös pienempien osa-alueiden työmaiden kesken”, kertoo projektipäällikkö Joonas
Hakkila.
Hakkila ja hänen kollegansa projekti-insinööri Minna Oinaala kiertävät alueella, havainnoivat
tapahtumia ja tilanteita sekä keskustelevat jatkuvasti urakoitsijoiden kanssa. Tärkeimpiä työkaluja
ovat kamera ja tietokone, joiden avulla saa tallennettua ja esitettyä ongelmatilanteet.
”Vastaanotamme myös palautetta asukkailta ja
reagoimme siihen tarpeen mukaisesti. Tehtäviimme kuuluu varmistaa, että asukkaat voivat liikkua
alueella turvallisesti. Liikenne alueella pyritään
saamaan sujuvaksi ja mahdollisimman vähän häiritseväksi opasteilla ja liikennejärjestelyillä”, Oinaala sanoo.
Hakkilan mukaan hankalimpia ovat tilanteet,

ratavalvoja, HKL

dettiin vapaina, jotta niiden kautta pääsee alueen
kiinteistöihin.”
Työt aloitettiin väliaikaisen asfaltin poistolla lohkoittain alueelta, johon kiskot rakennettiin.
Sen jälkeen rakennettiin uusi raitiotievaunujen
painon jakava tientukikerros. Samalla rakennettiin
kiskojen sadeveden purkujärjestelmä ja tarvittavat sähköputkitukset. Tientukikerroksen päälle rakennettiin teräsbetonilaatta, johon kiinnitettiin raitiotiekiskot. Viimeiseksi kiskoalueet viimeisteltiin
kiveyksin sekä asfaltein.
Työt etenivät ripeästi ilman suurempia yllätyksiä. Kesän koleus ei töitä haitannut.
”Kadunrakennustöitä voidaan tehdä myös talvella. Silloin kuitenkin pakkanen, lumi ja routainen maa hidastavat työskentelyä. Joillekin materiaaleille on asetettu myös pakkasrajoja, joita
kylmemmissä olosuhteissa niitä ei voida käyttää”,
Koivula toteaa.
Raitiotien tilasi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL. HKL myös asensi vaihteet ja teki radan sähköistyksen. Radan urakoi Kuljetus ja

joissa kapean kadun päässä rakennetaan samaan
aikaan, kun kadun alkupäässä asutaan. Asukkaiden tarpeet vaativat silloin erityistä huomiota, mikä lisää logistiikkaoperaattorin painetta valvoa
urakoitsijoiden ja työmaakuljetuksien toiminnan
laatua. Tiheästi liikennöity kuja ja raskas kalusto
ovat hankala yhtälö.
”Turvallisuuden varmistaminen on aina päällimmäisenä tavoitteena. Yleensä kaikki on järjestettävissä. Tärkeintä on saada pelaajat saman
pöydän ääreen hoitamaan hommat yhdessä maaliin. Haasteita on riittänyt, ja niitä on takuulla vielä edessä. Kaikesta on kuitenkin selvitty”, Hakkila sanoo.
Hakkila ja Oinaala haluavat antaa kiitokset
alueen rakentajille, jotka hänen mukaansa osoittavat jatkuvasti parempaa kykyä toimia ja rakentaa
ahtaissa kaupunkiolosuhteissa.
Rakennustöiden valvoja Harri Saarinen
Ramboll-yhtiöstä valvoo Jätkäsaaren kadunrakennustyömaita rakennuttajan edustajana. Hän osallistuu Sitowisen järjestämiin palavereihin ja kulkee työmailla valvomassa, että hommat sujuvat.
”Jos tulee ongelmia, tartun niihin lennosta.
Päätökset ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi tehdään nopeasti, jotta työt eivät pysähdy”, Saarinen
kertoo.
Yhteensovittaminen on Saarisen mukaan välillä haastavaa, koska toimijoita on alueella paljon, ja kaikkien pitää mahtua tekemään työnsä. Se
vaatii jatkuvaa vuoropuhelua urakoitsijoiden kesken.
”Yhteensovittamisen tärkeys korostui keväällä, kun raitiotielinjan rakennustyöt alkoivat. Kokouksia pidettiinkin jatkuvasti, jottei kukaan kärsisi eikä asioista tarvitsisi riidellä. Silti joskus ääni
nousi. Lopulta kuitenkin päästiin kuiville”, Saarinen kuvailee.
Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.

Länsisataman
kadun etelä
päähän tulee
väliaikainen
kiertotie

V

älimerenkadun, Länsisatamankadun
ja Atlantinkadun lopullista valmistumista joudutaan vielä odottamaan.
Kadut rakennetaan valmiiksi ja viimeistellään koko pituudeltaan, kun kaikki kadun
varrella olevat tontit on rakennettu.
Välimerenkadun pohjoisosa on tarkoitus
päällystää tämän vuoden puolella. Ajoväylän
pitäisi olla valmiina koko kadun pituudelta
ensi vuoden lopulla. Osia jalkakäytävistä jää
puuttumaan, sillä eräät kadun varren kohteista lähtevät rakentumaan vasta ensi vuonna.
Länsisatamankatu on pitkä katu, joka ulottuu Ruoholahdesta Porkkalankadulta Crusellin sillan kautta Länsisataman uudelle laivaterminaalille saakka. Kadusta on
valmiina kaksi kolmannesta. Länsisatamankadun eteläpäähän rakennetaan väliaikainen
kiertotie, jotta ajoneuvot pääsevät kulkemaan
normaalisti kadun loppupään rakentamisesta
huolimatta. Lisäksi Ruoholahden päähän tulee muutoksia, kuten lisäkaistoja. Niiden rakentaminen käynnistyy ensi vuoden aikana.
Jätkäsaaren länsilaidan kokoojakatu Atlantinkatu erkanee Länsisatamankadusta Saukonrannan kohdalla. Atlantinkadun ensimmäinen vaihe on valmiina, ja toinen vaihe
käynnistyy kuluvan syksyn aikana. Kolmannen eli viimeisen vaiheen rakennustyöt on
tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2019.

Atlantinkat
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Välimerenkatu

Raitiotien rakenne kiskojen kohdalla
Asfalttia
Teräsbetonilaatta
Kantava kerros,
kivimursketta, raekoko 0–63 mm
Tukikerros,
kivimursketta, raekoko 0–90 mm

Pohjamaa tai pengertäyttö,
esim. kalliolouhetta tai
tiivistämiskelpoista kitkamaata

Raitiotie

Pysäköinti

Ajorata

Kaapeleita:
– Raitiotie

Tontin raja
Pyörätie

Jalkakäytävä

Jätteen
putkikeräys

Jäteveden
paine- Käyttöviemäri vesi
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Köynnösten
kasvualusta

Jätevesi

Sähkö- ja
telekaapeleita:
– Katuvalot
– Raitiotie
– Liikennevalot
– Jätteen putkikeräysjärjestelmän ohjaus
– Internet
– Sähkönjakeluverkko
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30-vuotias Viirus iskee Jätkäsaare
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jätkäsaari sai oman teatterin
Välimerenkadulle. Teatteri
Viiruksen työntekijät ovat
liikuttuneita uusista tiloista.
”Minulla on hyvin etuoikeutettu
olo”, sanoo näyttelijä Martin Bahne.

Ei pelkästään teatteria
VIIRUS ON helsinkiläinen on vuonna 1987 perustettu ruotsinkielinen teatteri. Se perustettiin vaihtoehtona instituutioteattereille. Viirus muutti äskettäin Välimerenkatu 14:ään Victoria-kortteliin.
VIIRUS ON valtionosuusteatteri eli se kuuluu lakisääteisen valtion rahoitusosuuden piiriin. Se kuuluu samaan kokoluokkaan esimerkiksi KOM-teatterin, Q-teatterin ja Ryhmäteatterin kanssa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

irjaimet ovat saapuneet. Ne nököttävät suojakääreissä Välimerenkadun
Victoria-korttelin aulassa, jonne on
juuri auennut uusi teatteri.
Uuden teatterin avaamisessa on
jotain poikkeuksellista.
”Onhan se aika ainutlaatuista, että rakennetaan ihan uusi tila teatteria varten”, teatteri Viiruksen ohjelmatuottaja Mirkka Maikola sanoo.
”Tosi moni teatteri toimii tiloissa, joita ei ole
rakennettu teatteritarkoitukseen. On todella hieno
kulttuuriteko, että rakennetaan teatteritoimintaan
soveltuva teatteri, ja lisäksi vielä teknisesti korkeatasoiset ja toimivat tilat.”
Maikola kertoo, että tiloissa vierailleet ammattiteatterilaiset ovat olleet vilpittömän onnellisia viiruslaisten puolesta heidän hienosta toimintaympäristöstään.
MYÖS NÄYTTELIJÄT ovat vaikuttuneita tiloista.
”Minulla on hyvin etuoikeutettu olo, että pystyy työskentelemään turvallisissa, viihtyisissä ja
tarkoituksenmukaisissa tioissa”, sanoo näyttelijä
Martin Bahne.
”Minähän olen unelma-ammatissani, teen sitä
mitä rakastan. Tämä tila on vielä viiden tähden tila, se tekee tilanteen melkein uskomatttomaksi.”
Teatteri Viirus täyttää 30 vuotta tänä syksynä.

TUOTANTO on suurimmaksi osaksi ruotsinkielistä, mutta myös suomen- ja englanninkielistä ohjelmaa on tarjolla.
TEATTERIN SUUREEN SALIIN mahtuu noin 250
henkeä. Lisäksi teatterissa on pari studiotilaa, harjoitussali sekä aulan yhteydessä oleva Galleria-tila. Pihalla on Amfi-teatteri.
VIIRUKSEN taiteellinen johtaja on Maria Lundström. Hallinnollinen johtaja on Matilda von
Weissenberg, jonka äitiysloman sijaisena on Johanna Welander.

V niin kuin Viirus. Ville Vuorelma, Martin Bahne ja Mirkka Maikola pitelevät juuri saapuneita
Viirus-teatterin kirjaimia. Ne asennettiin roikkumaan teatterin lämpiön katosta.
Juhlavuoden tuotanto on Mästaren och Margarita eli Saatana saapuu Moskovaan. Sen ensiilta oli eilen 29. syyskuuta.
Teatterin 30-vuotisnäyttely on nähtävillä ”olohuoneessa” eli aulan yhteydessä olevassa Galleriassa.
VIIRUS-TEATTERIN ESITYKSISTÄ suurin osa on
ruotsinkielisiä, mutta eivät kaikki. Kielimuuria

Reinin Liha
Kauppahallikujalla
Reinin Liha
LUOMUKARITSAN
PAAHTOPAISTI
n. 800g vac. pak.

Reinin Liha
LUOMUKARITSAN
PATALIHA
n.1kg/rs

29
95
16

alentaa kännykässä toimiva ilmainen sovellus, joka tekstittää Viiruksen esitykset oikea-aikaisesti.
”Itse olen suomenkielinen, ja kun kutsuin kavereita esitykseen, he olivat paniikissa, että miten he pärjäävät ruotsin kanssa. Kaikilla oli tekstitys-appi puhelimessa. Esityksen jälkeen kaverit
sanoivat, ettei heidän tarvinnut ollenkaan katsoa
tekstitystä puhelimesta”, Maikola kertoo.
Markkinointi- ja kiertuejohtaja Ville Vuorel-

Voimassa
lokakuun
ajan.

Ei koske erikoisvärjäyksiä
eikä vaalennuksia värin
yhteydessä.
TÄYDEN PALVELUN

parturi-kampaamo

www.hiusfashion.com

kg

ma sanoo, että tekstitys on ollut toimiva tapaa
madaltaa kynnystä nähdä ruotsinkielistä teatteria.
”Mästaren och Margarita – joka on juhlavuosituotanto ja samalla päätuotanto – on tekstitetty
suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.”
Jos omaan puhelimeen ei voi tai ei halua ladata tekstityssovellusta, teattarista voi lainata tabletin, jossa kyseinen sovellus on.

Hiusten väri
ja leikkaus
79€
+ pitkän
hiuksen
lisä 10-50€

Avoinna
9-21
joka päivä
it avoinna
Palvelutisk taisin ja
un
myös sunn klo 12-18
in
pyhäpäivis
a
t voimass
Tarjoukse asti
31.10.

95

LISÄTIETOA TEATTERISTA ja syksyn ohjelmasta
osoitteessa www.viirus.fi

Kauppakeskus Ruoholahti,
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
puh. 694 5418
ma-pe 9-19, la 9-16

kg
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Paikan p ut
puristet oret, tu
smoothie mehut
puurot ja

itämerenkatu 21-23.
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’’

Olen unelmaammatissani,
teen sitä
mitä rakastan. Tämä
tila on vielä viiden
tähden tila, se tekee
tilanteen melkein
uskomatttomaksi.”
Martin Bahne
näyttelijä, teatteri Viirus

JÄTKÄSAARI SOPII Vuorelman mielestä uuden
teatterin sijainniksi erinomaisesti.
”Edellinen paikka Kruununhaka oli lähellä keskustaa, mutta silti vähän sivussa. Tänne Jätkäsaareen vedetään kaikki ratikkalinjat ja metrokin tänne
tulee”, Vuorelma kehuu liikenneyhteyksiä.
Kruununhaassa Viirus oli neljännessä kerroksessa, Jätkäsaaressa se pääsi katutasoon.
”Teknikoiden selät kiittävät, kun nyt päästään
pakettiautolla suoraan saliin”, Vuorelma hymyilee.
Tilat ovat myös Kruununhakaa suuremmat.
Se tarkoittaa muun muassa sitä, että vierasesityksiä entistä enemmän. Viirus laajentaakin ohjelmistoaan kotimaisilla ja kansainvälisillä vie-

railevilla esityksillä, jotka kantavat nimeä Viirus
Guest.
Syyskauden vierailijoina nähdään muun muassa Pohjoismainen feministinen teatteriryhmä
Spindrift.
Marraskuussa Viiruksessa vierailee kansainvälinen esittävän taiteen festivaali Baltic Circle.
Joulukuussa tiloissa vierailee Glims&Gloms
-tanssiryhmä lapsille suunnatulla tanssiesityksellä
JAM – Herra Hillon hämmennys.
Viirus isännöi klubi-iltoja, elokuvanäytöksiä ja
muita tapahtumia.
Esimerkiksi Jörn Donnerin dokumentti Perkele 2 – Kuvia Suomesta on ennakkoensi-illassa
Viiruksen Suuressa salissa 28. lokakuuta.

Kirjastonhoitaja
ui meressä
lähes joka aamu
Sarjassa tutustutaan
Jätkäsaaren ja Ruoholahden
alueella työskenteleviin
ja alueen läpi kulkijoihin.
JÄTKÄSAAREN lähirjasto on tullut tutuksi monelle seudun asukkaalle. Syyskuun alussa kirjasto juhli kaksivuotissyntymäpäiviään. Mukana juhlimassa oli lapsille rokkia soittava
Jytäjyrsijät-yhtye ja yleisössä parisataa lasta.
Kirjaston avulias työntekijä Riikka Penttilä on monelle lapselle ja aikuiselle tuttu.
Mutta tiesitkö hänen aamuisesta harrastuksestaan?

Metromatkustaja Joonas Fenell vaihtaa
työmatkallaan Ruoholahdessa bussista metroon, kuten tuhannet muutkin tekevät päivittäin. Tämä kulkuvälineen vaihtajien määrä
oletettavasti vähenee, kun metro alkaa kulkea
Ruoholahdesta länteen.
Juttusarja kertoo yhden työntekijän ja yhden ohikulkumatkalaisen tarinan. Tämä on juttusarjan toinen osa.
Ensimmäisessä osassa lehti jututti asentajaa, jonka työmatka oli huimat 400 kilometriä,
sekä moottoripyöräilijää, joka oli ohikulkumatkalla naisten kokoontumisajoon Viroon. Edellisen osan jutun pääset lukemaan näköislehdestä
osoitteessa ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti/
Ruoholahden Sanomat

TÖ I S S Ä : R I I K K A P E N T T I L Ä
LAUTTASAARESSA ASUVA Riikka Penttilä ui meressä usein.
”Uin lähes joka päivä melko pitkään
syksyyn”, hän sanoo.
”Sitten luen paljon ja tykkään pelata
lasteni kanssa lautapelejä. Käymme myös
aika paljon museoissa ja muissa kulttuuritapahtumissa”, Penttilä kuvailee harrastuksiaan.
Penttilä on ollut aikaisemmin Malmin ja Töölön kirjastoissa vetämässä lasten osastoa.
”Täällä on mukavat asiakkaat, jotka
lukevat paljon, sekä tosi hyvä yhteistyö
koulujen ja päiväkotien kanssa”, Penttilä
kiittelee nykyistä työpaikkaansa.
PENTTILÄN TYÖN KANNALTA Jätkäsaaren kirjasto eroaa aiemmista siinä, että
Penttilä kollegoineen on koko ajan asiakaspalvelussa.
”Yleensähän kirjastoissa on työhuoneet, joissa – kuten me äsken teimme –
korjaillaan kirjoja ja varataan uusia kirjoja.
”Meillä ei ole mitään henkilökunnan
tiloja paitsi pieni vaatehuone, joka on oikeasti suihkuhuone”, Penttilä sanoo ja
viittaa asiointitiskin takana olevaa ovea.

Erikoiskirjastovirkailija Riikka Penttilällä on karaiseva harrastus.

OHIKULKIJA: JOONAS FENELL
Bunkkeriin on tarkoitus rakentaa liikuntapaikkoja ja uimahalli sekä asuntoja.

Mutkia Bunkkerin
rakentamishankkeessa

J

ätkäsaaren Bunkkerin kehittämiselle tuli aikalisä, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan.
Helsingin hallinto-oikeus kumosi Helsingin
kaupunginvaltuuston toukokuussa 2016 tekemän
päätöksen. Päätöksellä valtuusto oli oikeuttanut
kaupungin tekemään SRV Rakennus Oy:n kanssa
sopimuksen Bunkkerin toteutuksesta ja kiinteistöstä. Hallinto-oikeuden mukaan hankintaprosessi on ollut virheellinen.
Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä
tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaadittiin Bunkkerin
asuin- ja liiketilojen rakennusoikeuden myymisen kumoamista. Asuntojen lisäksi Bunkkeriin on
suunniteltu liikuntatiloja ja uimahalli, joita kaupunki vuokraisi.

Nro 9/2017

Helsingin kaupunki on kilpailuttanut hankkeen kokonaisuudessaan julkisista hankinnoista
annetun lain mukaisesti, koska kaupunki on katsonut, että hankkeen päätarkoituksena on ollut
liikuntatilojen ja uimahallin rakentaminen kaupungin käyttöön, eikä kiinteistön ja rakennusoikeuden myyminen SRV Rakennus Oy:lle.
KIINTEISTÖNKAUPAN ON KATSOTTU olevan jakamaton osa koko hanketta. Hallinto-oikeus ei
kuitenkaan tulkinnut hankintaa julkiseksi hankinnaksi, kuten kaupunki oli valmisteluprosessissaan
tehnyt, tiedotteessa kerrotaan.
Kaupungilla on halutessaan mahdollisuus vielä valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

JOONAS FENELL matkustaa päivittäin lähes koko pääkaupunkiseudun läpi työmatkansa aikana. Matka alkaa Espoon
ja Kirkkonummen rajamailta ja päättyy
melkein itäisimmälle metroasemalle.
”Tulen Espoon Kivenlahdesta ja menen Myllypuroon töihin”, Fenell kertoo.
Fenell on varustautunt kohtalaisen
pitkään työmatkaan muun muassa korvakuulokkeilla.
Bussista metroon vaihtaessaan Fenell ei paljoa ehdi Ruoholahden palveluita käyttämään, mutta jonkin verran kuitenkin.
”Näen useasti vain tuon S-marketin,
jonka ohi kuljen, ja R-kioskin, josta otan
joskus kahvin mukaan, Fenell kertoo rutiineistaan.

Ruoholahden Sanomat

Espoolainen
Joonas Fenell
vaihtaa bussista
metroon
Ruoholahdessa.

11

Supercellin väki innostui
venezuelalaisesta ruoasta
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Lounasnälkäisiä palvelevat
ruokakojut ovat vakiinnuttaneet
paikkansa Ruoholahden
toimistorakennusten keskellä.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

V

Omar Hernandez

enezuelalainen ruokakojuyrittäjä aikoo sinnitellä suomalaisessa talvessa.
”Käyn täällä läpi vuoden, jos
vain asiakkaita riittää”, Omar Hernandez lupaa Ruoholahden Itämerentorilla, jonne hän on keskiviikkoiseen tapaan parkkeerannut
ruokavaununsa.
”Ja jos asiakkaita ei näy, aloitan uudelleen ensi kesänä.”
Ruokakojut näyttävät tulleen jäädäkseen Ruoholahden lounastarjontaan.
Peerinteisiä venezeulaiaisia ruokia myyvä
Hernandez käy Itämerentorilla keskiviikkoisin.
Kävijämäärät eivät ole mitään huimia, mutta kyllä
jonoakin kertyy välillä.
”Tässä käy noin 15–30 ruokailijaa päivässä.
Kiireisintä on puolenpäivän aikaan, kun toimistoissa työskentelevät tulevat lounaalle.”
Hernandezin ruokakärryn takana kohoaa toimistorakennus, jossa majailee miljardibisnestä pyörittävä suomalaisen pelialan ylpeys Supercell.
Yhtiön työntekijät oat Hernandezin mukaan
ottaneet venezuelaisen ruoan omakseen.
”Yleensä Supercellin väki tulee aina syömään
tänne”, Hernandez kommentoi tyypillistä päivää.
Hän kertoo, että hänellä on muitakin vakioasiakkaita.
Hernandez on kotoisin rannikolta läheltä Venezuelan pääkaupunkia Caracasia. Hän tuli pari vuotta sitten Suomeen suomalaisen ystävänsä
kanssa. kun kotimaa alkoi vajota diktatuuriin.
HERNANDEZIN VAUNUN kyljessä lukee Arepera.
Nimi viittaa maissijauhoista tehtyyn perinteiseen

ruokakojuyrittäjä

venezuelalaiseen arepera-leipään. Leipä täytetään
milloin milläkin, kuten vaikkapa lihalla, kanalla,
avokadolla, juustolla ja pavuilla.
HERNANDEZ KERTOO aloittaneensa viime vuonna hieman liian myöhään ruokakojubisneksen.
Tänä vuonna hän pääsi aloittamaan kauden tarpeeksi aikaisin, toukokuun puolivälissä.
”Ihmiset ovat pikku hiljaa alkaneet tuntea nämä ruoat, ja ainakin tähän asti olen saanut hyvää
palautetta.”

Omar Hernandez sai tarpeekseen kotimaansa diktatuuriin vajoamisesta ja tuli Suomeen.

Lentokentät houkuttivat pois
Helsingin Sataman toimitusjohtajan

SANNA LIIMATAINEN/HELSINGIN SATAMA

Alueen asukkaille tuttu
sataman mies Kimmo Mäki
siirtyy Finavian
uudeksi toimitusjohtajaksi.

O

hittamaton mahdollisuus. Sellaisen edestä
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki löysi itsensä äskettäin. Hänet
valittiin syyskuun alussa lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtajaksi.
”Näin kiinnostavasta mahdollisuudesta ei
vaan voinut kieltäytyä”, Mäki kuvailee Ruoholahden Sanomille.
Diplomi-insinööri Mäki sanoo, että Finavia on
Suomen ja suomalaisten kannalta todella tärkeä
yhtiö, ja hänestä on hienoa päästä jatkamaan tätä työtä.
Mäki ehti olla Helsingin Satamassa yli kuusi
vuotta.
”Sinä aikana tekeminen on painottunut Länsiterminaalin kehittämiseen. Vaikka satamaliikenteen kasvu ei olekaan pelkästään sataman ansiota,
niin toki meidän täytyy olla ylpeitä siitä roolista,
joka meillä on ollut tässä kasvussa.”
”Toivottavasti kasvu jatkuu ja siihen liittyvät haasteet esimerkiksi katuverkon läpäisykyvyn osalta saadaan ratkaistuksi yhdessä kaupungin kanssa.”
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Tässä käy
noin 15–30
ruokailijaa päivässä.
Kiireisintä on puolen
päivän aikaan.”

Itämerentorilla vierailee säännöllisesti
myös Nordic Rebel Food ruokakoju.

’’

Näin
kiinnostavasta
mahdollisuudesta ei vaan
voinut kieltäytyä.”
Kimmo Mäki
Helsingin Sataman toimitusjohtaja
vuoden 2017 loppuun asti

Kimmo Mäki on ollut Helsingin Sataman toimitusjohtaja yli kuusi vuotta.
Mitä ohjeita annat seuraajallesi, lähinnä
jos ajatellaan Länsisataman ja alueen asukkaiden yhteiseloa?
”Helsingin Satama sai palkinnon jo vuonna
2011 Euroopan parhaasta yhteistyöstä kaupun-

kilaisten ja naapureiden kanssa. Itse näkisin, että meillä olisi edelleen tehtävää, jotta voisimme
yhdistää voimamme kaupunginosan asukkaiden
kanssa. Meillä on kuitenkin yhteiset haasteet liikenteen sujuvuuden ja alueen viihtyisyyden kehit-

Ruoholahden Sanomat

tämiseksi.
Mäen työ Helsingin Satamassa jatkuu normaalisti vuodenvaihteeseen saakka.
”Lisäksi työlistalla on varmistaa, että kehittäminen jatkuu satamayhtiössä normaalisti toimitusjohtajan vaihdosta huolimatta. Se vaatii asioiden
dokumentointia ja läpikäyntiä, jotta kaikki oleellinen tieto on varmasti käytettävissä lähtöni jälkeen.”
Ennen Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtajuutta Mäki työskenteli muun muassa Stevecon ja
Stockmannin palveluksessa.
Finaviassa toimitusjohtajan palkitsemisessa
noudatetaan valtio-omistajan ohjeita. Uuden toimitusjohtajan kuukausipalkka on 26 000 euroa.
Ruoholahden Sanomat
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KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jätkäsaaren
ja Ruoholahden
parhaat puolet
haussa
RUOHOLAHDEN SANOMAT on aloittanut Parhaat Puolet -kyselyn. Lehden toimittajat utelevat syksyn aikana alueen asukkailta ja paikallisilta yrittäjiltä sekä muilta toimijoilta, mitkä ovat
Jätkäsaaren ja Ruoholahden parhaita puolia. Lisäksi lehti haluaa tietää, mitä tältä alueelta vielä puuttuu.
Kysely toteutetaan katugallup-muodossa, joten vastaa vain rohkeasti, jos lehden toimittaja sattuu kohdalle nauhuri kädessä ja haastattelu
päätteeksi pyytää hymyilemään kameralle. Ky-

Jami Härus ja Ronja Åkerblom nauttivat
elokuussa auringosta veneensä
katolla Ruoholahdessa. Ruoholahden kanavanvarsi on monelle mieluinen paikka.
selyyn otetaan mukaan lapsia ja aikuisia. Tutkimuksen tulokset julkaistaan loppuvuoden lehdessä.
Ruoholahden Sanomat

Hotelli Clarion avasi ovensa lokakuussa 2016.

Clarionissa yli
53 000 yöpyjää
ensimmäisenä
toimintavuotena
Hotellinjohtaja lupaa
synttäreille paljon kakkua.

J

ätkäsaaren uudella maamerkillä on takanaan
värikäs ensimmäinen vuosi.
Clarion oli syyskuussa järjestetyn Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani. Hotellija kokousvieraiden ohella hotellin aulassa on vieraillut näyttelyistä kiinnostuneita kaupunkilaisia.
Väriä ovat tuoneet myös pihapiirhin hyljepatsaat.
Clarion Hotel Helsingin hotellinjohtaja sekä
Suomen Clarion-hotellien aluejohtaja Inari Lehtinen on tyytyväinen ensimmäiseen vuoteen.
”Clarionin ydin on toimia olohuoneena kaikille, ja siinä olemme mielestämme onnistuneet loistavasti.”
Lehtisen mukaan näyttelyiden myötä hotellin
aula on herännyt eloon.
”Toivomme, että myös jatkossa voimme hyödyntää kaikille avointa aulatilaamme suomalaisen
muotoilun esittelyyn, sekä moneen muuhun teemaan ja tapahtumaan”, Lehtinen sanoo.
Ensimmäisenä toimintavuotenaan Clarion kertoo majoittaneensa väkeä Salon väkiluvun verran,
noin 53 000 yöpyjää.

Clarion Jätkäsaaren yksi tavoite on olla olohuone kaikille. Helsinki Design Week -näyttelyissä hotellin aulassa oli esillä muun
muassa Mikko Paakkasen & Iittalan lasinpuhaltajamestareiden Sata lasissa -lasinäyttely.

Nro 9/2017

Clarion
CLARION HOTEL kuuluu Nordic Choice -hotelliketjuun.
HOTELLIKETJUN PÄÄOMISTAJA on Petter Stordalen, erikoisiin tempauksiin taipuvainen norjalainen miljardööri.

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
avoinna: ma-pe 8-21, la 9-18, su 12-18

Tyynenmerenkatu 11,
00220 Helsinki
avoinna: ma-pe 8-23, la-su 9-23

JÄTKÄSAAREN LISÄKSI Clarionilla on Suomessa
hotelli Helsinki–Vantaan lentoaseman lähettyvillä.
NORDIC CHOICE -KETJULLA on 186 hotellia kuudessa maassa. Sillä on noin 13000 työntekijää.

toistaiseksi

”Tyypillinen yöpyjä on viikolla liikematkustaja ja viikonloppuna pariskunta Helsingistä”, Lehtinen summaa.
CLARIONILLA ON VIELÄ aikaa kasvattaa vuotuista kävijämäärää, sillä sen virallinen yksivuotispäivä on 17. lokakuuta.
”Synttäreitä juhlistamme molemmissa hotelleissamme upeilla tarjouksilla. Toki synttäreillä
on oltava tarjolla myös kakkua – ja sitä tulee olemaan paljon”, Lehtinen lupaa.
Clarionin korkeuksissa sijaitsevasta Sky Roomista on tullut suosittu. Siellä käyvät niin paikalliset kuin kaupunkilaiset muista kaupunginosista.
Vapaata ikkunapöytää on edelleen vaikea löytää
hotellivieraiden ja muiden kävijöiden seasta.
Helsinki Design Week -kumppanuuden myötä Clarion järjesti viime keväänä kaupunkilaisille palvelumuotoilun työpajan. Tämän lopputuloksena syntyi kolme uutta palvelupilottia, joista
ensimmäinen – designiin tutustuttava kävelyreittikartta Helsingin keskustasta – on jo jaossa hotellilla.
”Seuraavaksi vuorossa ovat elokuvaillat sekä
näköalajooga”, Lehtinen lupaa.
Ruoholahden Sanomat

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Ruoholahden Sanomat
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Ruoholahden Sanomien
kannessa komeili
tyhjä Jätkasaari

www.facebook.com/helsinginkonservatorio
www.instagram.com/helsinginkonservatorio

Tapahtumia lokakuussa

Vuonna 2002 Ruoholahden Sanomat
maksoi kaksi euroa. Ulkomuodol
taan se oli A4-paperikokoa. Silloinen
päätoimittaja Jouko Liukkonen poh
ti kirjoituksessan, kuinka nopeasti
alueen varastot ja satamatoiminnot
vaihtuivat asunnoiksi ja toimistoiksi.

MUSIIKKI-ILTA
ma 2.10. klo 18.00
Konservatorion oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN ILTA
ke 4.10. klo 19
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali

T

ammikuussa 2002 ensimmäinen Ruoholahden Sanomat näki päivänvalon. Vielä
2001 joulukuussa lehden nimi oli Ruoholahden Kanava.
Lehden kannessa on ilmakuva alueesta. Kuvateksti kertoo, että se on otettu 3064 metrin korkeudesta. Jätkäsaaren alueen reunamilla erottuvat
suuret konttipinot, mutta muuten alue nykyiseen
verrattuna tyhjänpuoleinen.
”Tuonne alas Ruoholahden Sanomat sukeltaa
nyt ja tulevissa numeroissaan kertoakseen lukijoilleen niin kiitosta kuin tarvittaessa kritiikkiäkin
ansaitsevista asioista ja palveluista”, kuvatekstissä lukee.
PÄÄKIRJOITUKSESSAAN Jouko Liukkonen kirjoittaa, kuinka Ruoholahti on alle kymmenessä
vuodessa muuttunut vanhasta varasto- ja satamaalueesta nykyaikaiseksi asunto- ja toimistoalueeksi.
”Emme kuitenknaan unohda Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksia 1950- ja 80-luvuilta emmekä Kaapelitehtaan monipuoliseen
käyttöön muutettua kiinteistöä 1940-luvulta”,
Liukkonen sanoo.
Liukkonen kehuu alueen uutta ilmettä.
”Länsisataman yleiskaavaan mitoitetun 22 000
asukkaan alueen ensimmäinen osa-alue, 7000 asukkaan Ruoholahti yhdistetään viime vuosituhannen
lopun arkkitehtuurin parhaimpiin esityksiin.”
Lehdssä moni edelleen julkaistava vakiopalsta – kuten Ruoholahden Kappelin ja Nuorisotalo Korallin palstat – oli viisitoista vuotta sitten jo
paikallaan.
HELSINGIN KAUPUNGIN tuottamassa, kaavoituksesta kertovassa artikkelissa esitellään oranssein
teräspalkein koristeltu HTC-rakennus.
”Ruoholahden rannalle Kaapelitehtaan eteläpuolelle alle kahdessa vuodessa kohonnut viiden
rakennuksen värikäs ryhmä, High Tech Center,
HTC Helsinki Tammasaari palkittiin vuoden 2001
Teräsrakennepalkinnolla 20.11.”
Teräsrakennepalkinto oli toinen perättäinen,
joka tuli Ruoholahteen.
”Viime vuonna palkinnon sai Kiinteistö Oy
Itämerentori, joka on suunniteltu arkkitehti Pekka
Helinin johdolla”, jutussa kerrotaan.

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

TIIRIN LIIRIN
to 5.10. klo 18
Tiirin liirin - Lasten ja nuorten kuorojen ja nuorten laulukoulun konsertti
Konservatorion lasten ja nuorten kuorot ja laulukoululaiset
Konserttisali
KONSERVATORION JA
IHMO:N PIANISTIT LAVALLA
ma 9.10. klo 18.30
Helsingin Konservatorion ja Itä-Helsingin musiikkiopiston pianisteja
Kamarimusiikkisali

Ruoholahden Sanomien tammikuun
2002 kannessa on ilmakuva alueesta.

’’

Emme kuitenk aan
unohda Helsingin
Energian Salmisaaren
voimalaitoksia.”
Jouko Liukkonen
Ruoholahden Sanomien päätoimittaja 2002

PIANISTIEN KONSERTTI
ke 11.10. klo 18
Konserttisali

PUHALTAJIEN KONSERTTI
to 12.10. klo 18
Konserttisali
MUSIC WITHOUT FRONTIERS 3 -KOKOUS
to 12.10. ja pe 13.10. klo 9–17
varaaja Rea Warme-Korpinen
Kamarimusiikkisali
VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
pe 13.10. klo 18.30
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN KONSERTTI
ma 16.10. klo 18.30
Konserttisali
VIULISTIEN ILTA
ke 18.10. klo 18.30
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali
LYÖMÄSOINTEJA
ke 18.10. klo 19
Kalle Hakosalo, lyömäsoittimet
Konserttisali

VIULISTIEN ILTA
ke 11.10. klo 18.30
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

LAULUMUSIIKKIA TAIDEAARTEIDEN ÄÄRELLÄ
su 22.10. klo 15.00
Ritva Laamasen oppilaat
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40
Vapaa pääsy

KAHVIKONSERTTI
to 12.10. klo 17.00
Opiskelijat ja oppilaat soittavat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

VIULUVELHOT VAUHDISSA
ma 23.10. klo 18.00
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

Lehden perässä pikku-uutinen muistuttaa vuoden 2002 alussa voimaan tulleesta jätemääräyksestä, joiden mukaan sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa enää jättää jätehuoneisiin.
”Kun ostat uuden TV:n, kodinkoneen jne,
kannattaa sopia myyjäliikkeen kanssa vanhan
poisviennistä.”
Lehdestä selviää myös, että Itämerenkadun
taksiasema on päätetty siirtää tilanahtauden takia
korttelin verran länteen.
”Taksiasema vie koko korttelinpituuden ja
kahden tunnin kadunvarsipaikat tältä väliltä poistuvat.”
Ruoholahden Sanomat

PIANISTIEN ILTA
ke 25.10. klo 18.30
Anna Linjaman oppilaat
luokka 130
SOIVASTI CEMBALOLLA
ke 25.10. klo 19
Päivi Vesalainen, cembalo
Forqueray: Pièces deviole mises
en pieces de clavecin, IV c suite
F. Couperin: Suite g-minor
N.P. Royer: La marche
de Schythes
J. Ph. Rameau: Nouvelles suites de pieces de clavecin
Kamarimusiikkisali
Opettajakonsertti 10/5 €
ORKESTEREIDEN KONSERTTI
to 26.10. klo 18.30
Visollo, Elohopea, Valonsäde
Konserttisali
KÄÄNNE-KOHTIA: KAMARIKUORO AUDITEN KONSERTTI
pe 27.10. klo 19.00
Konserttisali
PIANISTIEN ILTA
ma 30.10. klo 18.00
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
ti 31.10. klo 19
Timo Saarilahden oppilaat
Kamarimusiikkisali
TAPAHTUMIIN on vapaa pääsy ellei toisin ilmoiteta.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Ajantasaiset tiedot verkkosivuillamme www.konservatorio.fi > Tapahtumat
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Turbiinisali

Love Me Do -häämessut 7.10.
Retro & Vintage + Design Expo
14.-15.10.
OlutExpo 27.-29.10.

Johanna Nuutinen: IRIS 29.9. asti
Ooppera Skaala: Edith Södergran –
Vierge Moderne 12.-21.10.

Puristamo

Pikku Prinssi 7.10. asti

Helsingin taideyhdistys ry:n
vuosinäyttely 15.10. asti

Valssaamo
Savonlinnan taidelukio:
50-vuotisjuhlanäyttely 14.10. asti

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Suomen valokuvataiteen museo
Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta
15.10. asti
Lorenzo Servi: City Wonders 29.10. asti
Jari Silomäki: Harjoitelmia aikuisuuteen
17.12. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo

Käytävägalleria

Rakkauden tiloja - Nautinnon nälkä
5.8.2018 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Stoa Mariapassio

Teatterimuseo
Rakkauden tiloja -luentosarja 11.10. asti
Rakkauden tiloja - Näytelty rakkaus
7.1.2018 asti
Siivet kantapäissä 29.9.2017-7.1.2018

Jälkikasvu 29.11. asti

Marja Paasio, Tropico 31.12. asti

Galleria Aapeli

Vedic Art -peruskurssit 2.9.-5.11.

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Talvisirkus Play alkaa marraskuussa

Francesca Woodman: Enkelinä olemisesta

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Francesca Woodman, Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-78

Hyppää peliin – Hurjaruuthin
suosittu Talvisirkus on irti!
Visuaalisesti upea ja sielultaan
lämminhenkinen koko perheen
nykysirkusesitys saa ensi-iltansa Kaapelitehtaan Pannuhallissa marraskuussa. Näytökset
jatkuvat tammikuun puoliväliin
saakka.
Joka vuosi esitys hurmaa huipputaitavilla sirkusammattilaisillaan, kekseliäisyydellään ja huumorillaan. Aina ihanasti uudistuva Talvisirkus on joulunajan perinne niin
lapsiperheille, päiväkoti- ja koululaisryhmille kuin lukuisille aikuisillekin. Joka vuosi
esityksen näkee yli 30 000 katsojaa.
Talvisirkus Playssä säännöt on tehty rikottaviksi, kun kansainvälinen taiteilijaryhmä pääsee valloilleen. Esityksen ohjaa Davide Giovanzana, joka vastasi
loppuunmyydyille katsomoille esitetyn Talvisirkus Kosmoksen ohjauksesta vuonna
2013. Kotimaisten esiintyjien lisäksi Pannuhallin näyttämöllä nähdään sirkustaiteilijoita Yhdysvalloista, Sveitsistä, Englannista ja Australiasta. Livemusiikista vastaa
äänivelho Teho Majamäki.
Esityksen suunnittelussa on kuunneltu
myös lapsia – mitä teemme kun pelaam-
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me? Mitä vapaus on ja mitä sillä tehdään?
Asiaa on pohdittu yhdessä lasten kanssa,
kun Talvisirkuksen tekijätiimi on toteuttanut
esityksen aiheeseen liittyviä työpajoja muun
muassa Ruoholahden ala-asteella ja Kansainvälisellä koululla.
Talvisirkus Play vie katsojat vinksahtaneeseen pelimaailmaan ja taattuun Talvisirkustapaan luvassa on ihmeitä ja ilma-akrobatiaa!
Huima visuaalisuus ammentaa muun muassa videopeleistä ja lavalla voi nähdä melkein
mitä vaan: breakdancea, pingviinin tai seinille hyppivät trampoliinitaiteilijat. Talvisirkus yhdistää sirkuksen, tanssin, videotaiteen ja musiikin lumoavaksi kokonaisuudeksi, joka jää
mieleen pitkäksi aikaa.
Talvisirkus Play Kaapelitehtaan
Pannuhallissa 9.11.2017–14.1.2018
Talvisirkus on sikasuosittu. Liput kannattaa
hankkia ajoissa, ettei jää ilman!
Esityksen kesto n. 2 h
Lippujen hinnat:
arki-illat 27/24/16, perhelippu 78 €
Viikonloput ja juhlapyhät 32/29/21,
perhelippu 96 €
Arkiaamunäytöksen kesto n. 1 h.
Liput 15 €, ryhmälippu 12 € / hlö.
Lippuvaraukset Hurjaruuth, puh.
09 565 7250. Liput myös Ticketmasterista.

© GeorGe and Betty Woodman

Amerikkalainen
valokuvaaja
Francesca
Woodman (1958-1981) loi lyhyen elämänsä aikana intiimien valokuvien maailman –
ennen kuolemaansa vain 22-vuotiaana. Enkelinä olemisesta -näyttely esittelee etenkin
omakuvistaan tunnetun taiteilijan, jonka teoksissa vartalot ja kasvot ovat keskiössä, mutta usein hämärtyvät, kätkeytyvät tai sulautuvat ympäristöönsä.
Suuren suosion saanut valokuvanäyttely
Enkelinä olemisesta – On Being an Angel on
auki sunnuntaihin 15.10.2017 asti Suomen
valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla.
Liput: 8 / 5 €
Museokortilla ja alle 18-vuotiaille
ilmainen sisäänpääsy.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Yhteistä tekemistä syyslomalla: aikuisten ja lasten muotokuvatyöpajat

Tule viettämään lapsen, kummilapsen tai nuo-

ren kanssa yhteistä laatuaikaa valokuvauksen parissa! Syyslomaviikolla Suomen valokuvataiteen museossa järjestetään kolmen
tunnin muotokuvatyöpajoja ti–to 17.–19.10.
klo 10–13. Työpajat sopivat kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille yli 7-vuotiaille.
Työpajassa tutustutaan kuvausharjoitusten ja esimerkkien avulla muotokuvan
perusteisiin, tekniikoihin ja ilmaisukeinoihin. Pääsette ottamaan toisistanne mm.
klassisia studiomuotokuvia ja etsimään
myös luovempia ratkaisuja muotokuvan
ottamiseen. Työpajan päätteeksi saatte
valita mukaan kaksi suosikkikuvaa valokuvapaperille tulostettuna postikorttikoossa.
Kursseja ohjaavat Valokuvataiteen museon taidekasvattajat.
Hinta: 100 € / aikuinen-lapsi-pari
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Valokuvataiteen museon Holvi-verkkokaupassa:
holvi.com/shop/valokuvataiteenmuseo

SULA – Sustainability And Love
For Arts 11.-12.10. Kaapelitehtaalla
SULA on uusi luovan toiminnan ja bisneksen tapahtuma luovien alojen toimijoille, yrittäjille, startupeille, taiteilijoille sekä liiketoiminnan kehittäjille. Mukana on maineikkaita kotimaisia ja kansainvälisiä puhujia, asiantuntijaklinikoita ja SULA Pitch-kisa.
Tule SULAutumaan! Liput 62 € / 37,20 € (sis. alv 24 %). Lue lisää: www.kaapelitehdas.fi
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Säästä 300 €

4K Ultra HD -resoluutio

1499,90
55”

X-tended Dynamic Range PRO
Android-älytelevisio
Aito 100 hertsin paneeli

Apurahalla 77,00/kk (24 kk)

Tupla-HD-virittimet

55" 1499,90 € norm. 1799,90 €
65" 1999,90 € norm. 2199,00 €
75” 3999,90 € norm. 4999,90 €

Sony XE9005 -sarjan Android-älytelevisio
Upean kontrastin tarjoava 4K-resoluution Android-älytelevisio, jossa
on X-tended Dynamic Range PRO -teknologia ja aito 100Hz paneeli.
TV-sovelluksina mm. Yle Areena, MTV Katsomo, Ruutu, Netflix ja Viaplay.
2 × DVB-T2-, 2 × DVB-C-HD- ja 2 × DVB-S2-virittimet. Energialuokka A.
Hae mallit haulla xe9005

€
Säästä 300

HUIPPUETU!

Sony HT-CT800 2.1 -äänijärjestelmä
(arvo 599,90 €) puoleen hintaan ostaessasi
Sony XE8599 / XE8596 / XE9005 / XE9405
-television. Katso kampanjamallit ja
tarkemmat tiedot hakusanalla ct800

399,90
Apurahalla 24,00/kk (23 kk)

Sony UBP-X800, älykäs
4K Ultra HD Blu-ray -soitin
Aito 4K Blu-ray -levyjen älysoitin, jossa on HDR-tason kuva ja
Dolby Atmos- sekä DTS:X -ääniteknologia. WiFi ja monipuoliset
älyominaisuudet. Kaupan päälle Inferno-elokuva 4K UHD Blu-ray
-levyllä. Verk.com/52211

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, kuukausi-erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 €:n kampanja-ostolle
12 kk:n laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).
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