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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT
Ruoholahden 
Sanomat uudistui 
paikallisin voimin

Saukonpaaden-
ranta ilahduttaa

Saukonpaadenrannassa voi musisoida ja grillata.

Tuulisuus on huomioitu 
rakennusten 
suunnittelussa.”
Kirsi Rantama
Melkinlaiturin kaavoituksesta 

 vastaava arkkitehti
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LEENA VUORENMAA

RAUNO HIETANEN

Muistathan maalarin-
teipit ja ruuvit?

Tuo cocista ja  
kunnon sämpylät.

Kohta ruvetaan 
hommiin!

Joo, kaikki hoituu kerralla, relaa! 
Tuu tänne safkaa, käydään sitten 
kaupoissa kimpassa.

www.kauppakeskusruoholahti.fi

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI

ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI  
PLUSSA-KORTILLA

TERVETULOA  
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KAUPPAKESKUKSEN KATUTASOLLE

HuaD u 
Kiinalainen ravintola

Uusi koirapuisto 
tulee tarpeeseen
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Nina Lindblad odottelee jo 
koirien Selkämerenpuistoa.
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PÄÄKIRJOITUS

Tervetuloa vuoteen 2018 ja uudistu-
neen Ruoholahden Sanomien pariin.  

Tämän lehden etusivun nimiö eli 
logo on säilynyt lähes muuttumatto-
mana koko Ruoholahden Sanomien 

elinkaaren ajan eli tammikuusta 2002 saak-
ka. Vielä joulukuussa 2001 lehti oli nimeltään 
Ruoholahden Kanava, ja jo silloin logo oli hy-
vin samankaltainen kuin tähän asti.

Logoa koristaa nyt alueen asukkaille tutun 
sillan siluetti. Crusellin silta on itselleni tärkeä 
maamerkki. Kun se alkaa näkyä rakennusten 
välistä tai Lauttasaaresta tullessa, tietää olevan-
sa pian kotona. 

Fonteista kiinnostuneille tiedoksi, että vie-
lä viime numerossa tämän tekstin kirjasintyyli 
oli nimeltään Times New Roman, ja nyt kirja-
sin on nimeltään Athelas.

Lehden logo ja uusi ulkoasu on Erika Nie-
misen käsialaa. Nieminen on ruoholahtelainen 
visualisti ja valokuvaaja, jolla on ansioluette-
lossaan useita lehtiuudistuksia ja muita visuaa-
lisia töitä.

Erika Niemiseen voit tutustua lisää sivul-
la 7.

KOIRIA ON HELSINGISSÄ enemmän kuin kos-
kaan. Koiranomistajat ovat tyytyväisiä kaupun-
kilähiömme koirapalveluihin ja -puistoihin. 
Toki parannettavaakin löytyy. Selkämerenpuis-
toon eli niin sanotun vihreän kentän viereen 
rakennettavaa koirapuistoa koiranomistajat 
joutuvat odottamaan vielä vuoden.

Lue sivuilta 4–5, mitä koiranomistajat ovat 
mieltä Länsilinkin ja Lapinlahden koirapuis-
toista. 

RUOHOLAHTELAISEN klassikkopubin omis-
taja kertoo erikoisista pakettiautomatkoistaan 
Eurooppaan. Sivulla 8 olevan artikkelin myötä 
Ruoholahden Sanomissa alkaa uusi palsta ni-
meltään Konkariyritys & Tulokas. Se vuorotte-
lee lehdessä Täällä töissä & Ohikulkumatkalla 
-palstan kanssa.

Jos koet olevasi konkariyrittäjä alueella tai 
juuri tänne saapunut tuore yrittäjä, ilmian-
na itsesi toimitukseen. Palstalla esitellään yri-
tykset,  ja konkariyrittäjät pääsevät antamaan 
vinkkejä tulokkaille.

HELSINGIN KAUPUNKI kertoo merellisen Mel-
kinlaiturin kaavasta tammikuun 22. päivä asu-
kasillassa Jätkäsaaren kirjastossa. 

Teemaillassa käsitellään laajasti muitakin 
Jätkäsaaren ja Ruoholahden ajankohtaisia asi-
oita. Asiantuntijat kaavoituksesta ja rakenta-
misesta julkiseen liikenteeseen ovat tavattavis-
sa kirjastolla.

Paikalla on myös Ruoholahden Sanomat 
omalla pisteellään, tervetuloa tapaamaan!

Onko sinulla menovinkki? 
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

30000 
KUUKAUDEN LUKU

Helsingissä on noin 30 000 koiraa, eli noin joka 
kymmenennestä pääkaupungin kotitaloudesta 

löytyy koira. Lisää aiheesta sivuilla 4–5.

 
Seuraa meitä, niin pysyt ajan  
tasalla Jätkäsaaren ja  
Ruoholahden tapahtumista.

Uusi vuosi, uusi ilme

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Lehti 2 14.2. 5.2.
Lehti 3 14.3. 5.3.
Lehti 4 11.4. 3.4.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Kennelliitto ja Helsingin koiraverotiedot 2016 

Ruoholahden Sanomat  on kerran kuus-
sa ilmestyvä, yhdistyksistä ja puolueista 
riippumaton sekä poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton aluejulkaisu. 

Painosmäärä 21 000 kpl.

JAKELU
Helsingin Jakelu-Expert Oy  
ja lehden oma jakeluverkosto. 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Puh. 050 330 6399

TAITTO/AINEISTO:  
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA:   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman 
lupaa on kielletty. 

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituk-
sesta rajoittuu ilmoituksesta makset-
tuun hintaan.

Helmikuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy ystävänpäivänä 14.2. 2018. 
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla 
lehden toimituksessa 5.2. 2018.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371

Twitter 35 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 367 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 211 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

1
2
3

KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Joutsen 
jatkaa 
vielä!

Joutsen 
jatkaa 
vielä!

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

Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

LENKKIPOLULLE LÄHELLE Uuden
vuodenlupauksien täytäntöönpano on 
eteläisessä lähiössämme helppoa, var
sinkin jos lupauksiin kuului juoksulenkit. 
Jätkäsaaren rantoja myötäilevällä 
lenkillä voi samalla tarkistaa, mitkä 
naapuruston talot ovat jo valmiita ja 
mitkä vielä kesken. 

LENKKIPOLULLE KAUAS Uusien 
metroasemien avulla voi täyttää ur
heilulupauksia eri maisemissa. Esimer
kiksi Koivusaaren metroasemalta voit 
tehdä tutustumislenkin Kaskisaaren ja 
Lehtisaaren kautta Keilaniemeen ja 
Länsiväylän varren Karhusaaren pol
kuja pitkin takaisin Koivusaareen.

LENKILLE SINAPIN KANSSA Sau
konpaadenrantaan on ulkoilijoiden 
käyttöön valmistunut viihtyisä terassi
alue grillauspaikkoineen (katso juttu 
viereiseltä sivulta). Jos lenkkipolun 
sijaan valintasi on lenkkimakkaran 
grillaus, täällä se onnistuu. Mukaan 
omat polttopuut.

  
   
    

 
   
    
    

                          Art Line Beauty Studio  
    

Tarjoamme Kosmetologipalvelut, Kestopigmentoinnit, 
Ripsienpidennykset, Kynsien hoidot ja Rakennekynnet.  

Tammi- ja helmikuun aikana avajaistarjouksia!  
Tervetuloa tutustumaan nettisivustomme.  
 

www.artlinestudio.fi  
    
Kap Hornin katu 8, 00220 Helsinki 

Art Line Studio 

puh: 0503251414 

artlinehelsinki@gmail.com 

ART LINE BEAU T Y STUDIO
Kosmetologipalvelut
Kestopigmentoinnit
Ripsienpidennykset
Kynsien hoidot
Rakennekynnet

KAP HORNIN KATU 8 
00220 HELSINKI

PUH: 0503251414
ARTLINEHELSINKI@GMAIL.COM

Tammi-  
ja helmikuun  

aikana avajais-
tarjouksia!  
Tervetuloa  

tutustumaan netti-
sivustoomme.

l

l

l

l

l

S a n t a k a t u  2 ,  0 0 1 8 0  H E L S I N K I

BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . faroravintola.fi, 010 424 9830, Kellosaarenranta 2

Bliniviikot 8.1.–25.2.

Kun Crusellin silta 
näkyy rakennusten 
välistä tai Lautta
saaresta tullessa,  
tietää olevansa  
pian kotona.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT
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% 010 538 2800. Puhelun hinta 8,35 snt/ 
puh.+12,09 snt/min. (sis. alv 24%). 

www.k-citymarket.fi
Helsinki RuoHolaHti itämerenkatu 21-23.

Tarjoukset voimassa
tammikuun ajan.

Palvelutiskit avoinna myös 
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18

UUDISTUNEET AUKIOLOAJAT!
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

JACOBS 
KRÖNUNG 
KAHVI 
500g

Fontana
FETA
200g P.D.O

Fontana
HALLOUMI 
200g

299
(14,95/kg)

kpl 299
(14,95/kg)

kpl

Salakis 
TURKKILAINEN JOGURTTI 
laktoositon 1kg 10% 

335
(3,35/kg)kpl

SKYR 0% 
170g 
Ei laktoositon tai luomu

Wigren 
HERKKU- 
JA 
CHEDDAR-
NAKKI 
390-420g

105
kpl

(6,18/kg)

500
2 kpl

Innocent 
SMOOTHIET 
360ml
yksittäin 2,99e/kpl (8,30e/l) (6,94e/l)

499
pss

(11,88-12,79/kg)

595
pkt

(11,90/kg)

Työmaat siirtyvät 
Saukonlaituriin ja 
Atlantinkaarelle

JÄTKÄSAAREN rakentamisen painopiste siirtyy tä-
nä vuonna länsiosaan saarta.

”Seuraavien vuosien aikana Saukonlaitu-
rin ja Atlantinkaaren alueilla käynnistyy vuosit-
tain yhteensä noin 800 asunnon rakentaminen 
ja mukana on kaikkia hallintamuotoja”, kertoo 
Jätkäsaaren alueen rakentamisen projektinjohta-
ja Outi Säntti Helsingin kaupungilta.

”Näistä Saukonlaituri on merellinen osa-
alue, kun taas Atlantinkaaren alue on Hyväntoi-
vonpuiston eteläosaan rajautuva”, Säntti kuvai-
lee.

Crusellin siltaa lähellä olevalla Saukonpaa-
den alueella asuntorakentaminen sen sijaan al-
kaa olla loppusuoralla.

”Vain yksi Lemminkäisen niin sanotuis-
ta town house -korttelin tonteista on vielä käyn-
nistymättä. Loppuosa puistosta tehdään kun 
viimeinenkin kohde valmistuu parin vuoden 
päästä.”

Saukonpaadenranta onkin saanut monen 
ulkoilijan iloksi valmiin terassialueen, jossa voi 
meren äärellä grillailla ja nauttia eväistä. Kaare-
via lepotuolejakin on asennettu muutama aivan 
rannan tuntumaan. 

Rantakaistaletta on kehuttu sosiaalisessa me-
diassa viime viikkoina.

SAUKONLAITURIIN kohoaa alueen uusia maa-
merkkejä. Karibiankortteleiksi kutsutuissa ta-

Saukonpaadenranta on saanut 
grillipaikan, penkkejä ja pöytiä. 

Saukonpaadenrantaan valmistunut 
grillausalue on kerännyt kehuja.

RAUNO HIETANEN

PÄÄOVI OY
Ammattitaitoista Isännöintiä 
yli 20 vuoden  kokemuksella

Puh:  09-700 287 60
Mail:  toimisto@paaovi.fi
www.paaovi.fi

Isännöintipalvelujen
tarjouspyynnöt vaivattomasti:

Uusi toimipisteemme osoitteessa
Hietalahdenranta 13, Helsinki

H i e t a l a h d e n r a n t a 1 3

S t e n b ä c k i n k a t u 1 2 A , H e l s i n k i
- * -

Valokuva: Sonja Siltala HKM

KANAVAN VARRELLA

Tervetuloa rentoutumaan laajan  
olutvalikoiman, rennon musiikin ja hilpeän  
puheensorinan tahdissa. Yksin tai kaksin.  
Jo tänään.

OlutHuone Amsterdam
Itämerenkuja 1 c, 00180 Helsinki
oluthuone.fi

KOTOISA  
OLUTHUONE

Fafa’s avasi 
Välimeren kadulla 
LÄHI-IDÄN pikaruokaa tarjoava Fafa’s avasi ra-
vintolan Jätkäsaareen. Viime viikolla avattu 
ravintola palvelee Välimerenkatu 8:ssa.

Se on yhdestoista Fafa’s pelkästään Helsin-
gissä. Ketju on laajentunut viime aikoina voi-
makkaasti. Sen liikevaihto kasvoi Asiakastiedon 
mukaan lähes kuuteen miljoonaan euroon vii-
me vuonna, kun aiemmat vuodet liikevaihto on 
ollut kahden miljoonaa euron tasolla.

Myös henkilöstön määrä Fafa’sissa on kas-
vanut. Toissa vuonna henkilöstöä oli keski-
määrin 35, ja viime vuonna 63. 

Fafa’sin perustaja ja toimitusjohtaja Doron 
Karavani kertoi vuosi sitten Markkinointi ja 
Mainonta -lehdessä aikovansa kasvaa franchi-
sing-kumppaneiden avulla useisiin kaupun-
keihin Suomessa. 

Ruoholahden Sanomat

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

loissa korkeimmat asunnot ovat 16. kerrokses-
sa.

Atlantinkadun rakennukset puolestaan ovat 
suurelta osin 5–7-kerroksisia.

”Atlantinkadun varren korttelirakenne on 
muunnelma perinteisestä kantakaupungin um-
pikorttelista ja rakennusten kerroskorkeudet 
ovat pääosin 5–7 kerrosta, paitsi kadun molem-
piin päihin sijoittuvat 12–14-kerroksiset raken-
nukset”, Säntti sanoo. 

Jätkäsaaren ensimmäisen asemakaava-alu-
een eli Jätkäsaarenkallio–Hietasaaren alueen lä-
hes kaikkien talojen rakentaminen on jo käyn-
nistynyt.

Lue lisää Jätkäsaaren kaava- 
alueista karttoineen  sivuilta 6–7. 

Jätkäsaaren 
kappeli viittä 
vaille valmis
JÄTKÄSAAREN uuden kappelin toiminta al-
kaa viikolla 6 eli 5. helmikuuta alkavalla vii-
kolla.

”Silloin alkaa sännöllinen viikkotoimin-
tamme eli kerhot, kuorot ja ryhmät”, kertoo 
alueen seurakuntapastori Hannu Varkki. 

Jo ennen tätä kappelia on mahdollista käy-
dä vilkaisemassa kaikille avoimissa nyyttäreis-
sä torstaina 1.2. klo 17–20.

Uusi kappeli – Hyvän toivon kappeli – si-
jaitsee asuinkerrostalojen alakerrassa osoit-
teessa Länsisatamankatu 26–28. Se korvaa 
Ruoholahden kappelin, jonka toiminta loppui 
joulukuussa.

Jumalanpalvelukset uudessa kappelissa al-
kavat maaliskuussa.

Ruoholahden Sanomat
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koiran turkkiin ja leluihin. Ja sitä kautta tieten-
kin koiran suuhun. Esimerkiksi tekonurmi voisi 
olla parempi”, pohtii Koskinen.  

Hän kiittelee Länsilinkin koirapuistoa sen 
koosta. Siellä mahtuu juoksemaan. 

”Sijainti on myös hyvä, toki toisesta päästä 
Jätkäsaarta on tänne melko pitkä matka. Länsi-

linkin puisto on risteyksessä, johon tulee koiria 
ja niiden omistajia sekä Punavuoresta että Kam-
pista.” 

”Lisäksi Länsilinkin puistossa on tarpeeksi 
korkeat aidat, etteivät koirat pääse hyppäämään 
yli, eivätkä lelut karkaa niin helposti aidan toi-
selle puolelle.” 

Myös Koskinen on kuullut, että Jätkäsaareen 
on tekeillä uusi koirapuisto. Hän arvelee, että 
uudessa puistossa käy varmasti enemmän jät-
käsaarelaisia kuin Länsilinkin puistossa, koska 
se tulee toiseen päähän aluetta. 

”Olisi mukavaa, jos täällä järjestettäisiin 
enemmän koiratreffejä. Niitä on välillä ollut esi-
merkiksi Clarion-hotellissa. Koiraystävällisiä 
kahviloitakin voisi olla enemmän.” 

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI on Koskisen mie-
lestä hyvä asuinalue koirille ja niiden omistajille. 

”Kävelylenkeille pääsee helposti, ja kanavan 
rantaa on kiva kävellä. Kadut ovat sopivan levei-
tä koirien ulkoiluttamiseen. Liikennettä ei myös-
kään ole liikaa, täällä on rauhallista, paitsi silloin 
kun laiva tulee satamaan.”

Scuba ja Lilo viihtyvät kaupunkilähiön koirapuistoissa 

V apaana juokseminen on tärkeää koiril-
le, ja siihen kaupunki tarjoaa erilaisia 
koirapuistoja ja -aitauksia. Jätkäsaari-
Ruoholahdessa on tällä hetkellä kak-
si puistoa: Länsilinkin ja Lapinlahden 

puistot. 
Kolmas puisto on tekeillä Selkämerenpuis-

toon. Helsingin kaupungin rakennusinsinööri 
Petra Rantalaisen mukaan koirapuisto valmis-
tunee vuonna 2019. 

Uutta koirapuistoa odotetaan jo. Nina Lind-
bladin mukaan se on tervetullut Jätkäsaareen, ja 
koiraihmiset ovat puhuneet siitä jo kauan. 

Lindblad kertoo ulkoilevansa paljon alueen 
puistoissa 2,5-vuotiaan kääpiövillakoira Scuban 
ja puolivuotiaan vauvansa kanssa. Scuba on-
kin paljastassuinen ruoholahtelainen, sillä se on 
asunut koko elämänsä täällä. 

Nykyisistä puistoista Lindblad pitää enem-
män Lapinlahden koirapuistosta. 

”Lapinlahden puisto on hyvänkokoinen, ja 
on tärkeää, että siinä on eri puolet isoille ja pie-
nille koirille. Sijainti on myös mukava. Hietsu ja 
Lapinlahti ovat tässä lähellä. Toisaalta sijainti 
voi osaltaan vaikuttaa siihen, ettei puisto ole ko-
vin ahkerassa käytössä, vaan siellä on usein yksi-
näistä. Se on hieman sivussa.” 

Länsilinkin koirapuistoa Lindblad moittii, 
sillä se on tylsä sekä ihmisille että koirille. 

”Ja vaikka puisto remontoitiin äskettäin niin 
siellä ei ole puita, joten kesäkuumalla ei ole 
myöskään varjoa. Toki on hienoa, että täältä löy-
tyy puistoja, sillä koiria riittää.” 

ALUEEN KOIRAPALVELUIHIN Lindblad sanoo 
olevansa tyytyväinen. 

”Uusi eläinlääkärikin avasi vastaanoton Jät-
käsaareen äskettäin. Ruoholahden ostoskeskuk-
sessa on lemmikkieläinkauppa, ja Citymarketis-
takin saa vaikka mitä.” 

Kun Lindblad oikein pohtii, hän keksii jotain 
negatiivistakin: liian lujaa kaahaavista pyöräi-
lijöistä on joskus harmia etenkin kanavan poh-
joispuolella. Kaiken kaikkiaan Jätkäsaari–Ruo-
holahti on kuitenkin Lindbladin mielestä oikein 
viihtyisä koirille. 

”Scuba tykkää alueesta, täällä on mukavan 
vihreää. Olen usein ulkoilemassa koiran ja las-
tenvaunujen kanssa, niin leveillä kaduilla mah-
tuu liikkumaan, toisin kuin kantakaupungissa. 
Merenranta ja kanavaranta ovat kauniita, mut-
ta Jätkäsaaren puolelle ei tule lähdettyä lenkille. 
Kunhan alue valmistuu, niin siellä on miellyttä-
vämpi liikkua.” 

Helsingissä on enemmän koiria 
kuin koskaan, ja niiden määrä 
on suuri myös Jätkäsaari–
Ruoholahden alueella. Koirat ja 
koiranomistajat otetaan huomioon 
kaupunkisuunnittelussa ja palveluissa.

KUVAT: LEENA VUORENMAA

Leena Vuorenmaa
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Alec Koskinen ulkoilee Lilon kanssa usein Länsilinkin koirapuistossa.

Lapinlahden puisto 
on hyvänkokoinen, 

ja on tärkeää, että siinä on 
eri puolet isoille ja pienille 
koirille. Sijainti on myös 
mukava.”
 
Nina Lindblad 
Kääpiövillakoira Scuban omistaja

Nina Lindbladin Scuba-koira on 
paljastassuinen ruoholahtelainen.

Livornonkatu 8
Puh. 044 241 6550
www.lasirena.fi

Ravintola La Sirena on avattu Jätkäsaaressa!

TOIMITAMME RUOAT KOTIOVELLE ASTI!
Tropicana 

pizza +  
juoma 0,5l   

10€044 241 6550& voimassa  
17.–24.1. 

www.lasirena.fi

TARJOUS!

ALEC KOSKINEN ulkoilee ranskanbulldoggi Li-
lon kanssa usein Länsilinkin koirapuistossa. 
Koskinen toivoo, että puistossa olisi leluja koiril-
le. 

”Joissakin puistoissa on omistajien tuomia 
palloja, frisbeeitä tai muita. Lisäksi hiekka on 
huono alusta omistajan kannalta, sillä se tarttuu 
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

Scuba ja Lilo viihtyvät kaupunkilähiön koirapuistoissa 

Havainnekuvassa koirapuisto erottuu vaaleansinisenä. Oikeassa yläkulmassa 
on Välimerenkadun ylittävä oranssi kevyenliikenteen silta.

KAUPUNKI huolehtii myös nelijalkaisista ys-
tävistään, kun Jätkäsaaren alueelle raken-
netaan uusi koirapuisto. Se tulee Selkäme-
renpuistoon, joka sijaitsee Välimerenkadun 
pohjoispuolella. Koirapuisto sijoittuu ole-
massa olevan Selkämeren urheilukentän eli 
niin sanotun vihreän kentän viereen. Lähellä 
on myös Ruoholahden Nuorisotalo.

Selkämerenpuisto ja Hyväntoivonpuis-
to muodostavat yhdessä Jätkäsaaren keskus-
puiston. Puistoalue on laaja, ja siitä tulee var-
masti suosittu piknik- ja ajanviettopaikka 
asukkaille.

Helsingin kaupungin rakennusinsinööri 
Petra Rantalaisen mukaan ympyrän muotoi-
nen koirapuisto valmistuu vuonna 2019. Koi-
rapuistoa rajaavien muurien rakentaminen 
on parhaillaan käynnissä. Ne valmistuvat al-
kuvuonna 2018. 

”Alueen rakentamiseen liittyy laajoja 
täyttöjä, valaistustöitä, ja istutuksia”, kertoo 
Rantalainen.

”Selkämerenpuiston koirapuistosta voi-
daan puhua enemmänkin koira-aitauksena, 
koska alue on melko pieni, noin 500 neliö-
metriä. Alustavasti sen on ajateltu palvelevan 
alueen pieniä koiria. Aitaukseen tulee puita 
ja maakiviä, ja päällyste on soraa.”

Ruoholahden Sanomat

Koiraveroa ei peritä enää tänä vuonna Helsingissä

 ≈ Helsingissä on noin 30 000 koiraa, joista 
26 000 rotukoiraa ja 4 000 sekarotuisia. 

 ≈ Koirien määrä on kasvanut vuodesta 1997 noin 
30 prosenttia. Suomessa on noin 700 000 koiraa. 

 ≈ Helsingissä on koira joka kymmenennessä talou
dessa, ja noin joka neljännellä koiranomistajalla on 
kaksi koiraa.

 ≈ Eniten koiria on Puistolassa, Tammisalossa, 
Jollaksessa, Vartiokylässä, Kuusisaaressa, Tuoma
rinkylässä ja Kaarelassa.

 ≈ Helsingissä yleisin rotu on seropi (sekarotuinen 

piski), toiseksi yleisin labradorin noutaja ja kolman
neksi yleisin jackrussellinterrieri.

 ≈ Nimen perusteella 32 prosenttia koirista on 
uroksia, 35 prosenttia tyttökoiria, ja noin 29 pro
sentilla on ”perinteinen” koiran nimi (ei maskuliini
nen tai feminiininen, esim. Pepi, Piki, tms).

 ≈ Yleisimmät koirannimet ovat Onni, Topi ja Vili. 
 ≈ Vuonna 2018 koiraveroa ei enää peritä Hel

singissä.
Lähteet: Suomen Kennelliitto  

ja Helsingin koiraverotiedot 2016

Uusi puisto valmis vuonna 2019

MIKÄ   Liha Thali 19,50 euroa

MITÄ   Neljästä osasta koostuva annos: 
lammasta tomaatticurrykastikkeessa, kanaa 
tomaattikermakastikkeessa, linssikastiketta 
ja jogurttikastiketta. Lisukkeena riisi.

MISSÄ   Selkämerenkatu 2

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Liha Thali on 
yksi suosituimmista lihaannoksista, kasvisan
noksista suosituin on leipäjuustoannos Gulabi 
Paneer.”

RAVINTOLA YETI NEPAL on palvellut Ruo
holahden metroaseman kupeessa vuodesta 
2010. Nimensä mukaisesti listalta löytyy 
nepalilaisia ruokia. Sisarravintola Mount 
Kailash avasi Tyynenmerenkadulle vuonna 
2015. 

RAVINTOLA KITCHEN & TABLE on reilu 
vuosi sitten avatun hotelli Clarionin ravintola, 
joka toimii myös hotellivieraiden aamiais
ravintolana. 

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen.  Koska  burgeri on 
monesti listan suosituin, v alitsemme  joskus 
toiseksi suosituimman. Aiemmin palstalla on 
esitelty suosituimmat annokset ravintoloista 
Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Rein & Deer 34 euroa

MITÄ   Poron ulkofilettä, mustapippurikasti
ketta, lisukkeena muun muassa suppilovahve
roita ja ruusukaalia.

MISSÄ   Tyynenmerenkatu 2, Clarion

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kimchi Burger 
annoksen jälkeen poro on toiseksi suosituin. 
Hotellissa yöpyvät ulkomaalaiset tilaavat po
roa paljon. Paikallisetkin tilaavat sitä, koska 
poroa ei saa täällä niin monesta paikasta.”

YETI NEPAL

KITCHEN & TABLE

Koirien lähiö 
Ruoholahden Sanomat kysyi, millainen 
alue on koiranomistajan näkökulmasta.

JÄTKÄSAARI-RUOHOLAHTIALUE on 
hyvä, lisäksi lähellä on muitakin hyviä koi

rapuistoja. Kävelen Topin kanssa paljon esimerkiksi 
kaunista kanavanrantaa. Sponsoroituja koirankak
kapusseja pitäisi saada lisää.”

Kirsi Niemi  
ja 8 kuukauden ikäinen dobermanni Topi

EN PIDÄ JätkäsaariRuoholahtialueesta, 
koska luonto ei ole lähellä toisin kuin 

esimerkiksi Hermannissa. Useimmiten lenkkeilenkin 
Marsin kanssa pois täältä Hietsun tai Kaivarin 
suuntaan.

Melissa Kuitunen
ja 3-vuotias rescue-koira Mars Romaniasta

MIELESTÄNI ALUE on hyvä mesta koirille, 
ja täällähän onkin paljon koiria. Sekä 

meren että kanavanranta on kivoja, ja täällä on 
sopivasti myös luontoa ja puita.

Oskari Sihonen 
ja noin 5-vuotias hovawart Bere

Koirapuistoa ympäröivä muuri on lähes valmis.

RAUNO HIETANEN

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

KAUPUNKI järjestää Jätkäsaari-teemaillan pai-
kallisessa kirjastosssa.

Asukkaat voivat tavata Jätkäsaaren alueen ra-
kentamisesta, kaavoituksesta, liikennesuunnitte-
lusta, julkisesta liikenteestä ja sataman toimin-
nasta vastaavia asiantuntijoita. 

Tilaisuus alkaa tietoiskuilla, joiden jälkeen 
asiantuntijat ovat tavattavissa omissa pisteissään.

Paikalla on myös Ruoholahden Sanomat 
omalla pisteellään, jonne voit tulla kertomaan, 
mistä lehden pitäisi kirjoittaa, tai vaikkapa ker-
toa mielipiteesi uudistuneesta lehdestä. 
Teemailta Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjas-

tossa 22.1. kello 17–19 (Tyynenmerenkatu 1)

Jätkäsaari-ilta 
kirjastolla, tule 
tapaamaan 
asiantuntijoita

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Meri ympäröi Melkinlaituria melkein joka suunnasta 

Tiina Torppa

Melkinlaiturin asuinalueesta tu-
lee erittäin merellinen, sillä ranto-
ja kulkee alueen kolmella puolel-
la. Tulossa on monenlaisia asuntoja 
mukaan lukien kaupunkipientalo-

ja, townhouseja. Kotien lähellä tai aivan vieressä 
ovat peruskoulu, päiväkoti, kävelykatu, palveluja 
ja raitiovaunureitti. 

Jätkäsaaren Melkinlaituriin kaavoitet-
tu asuinalue rajautuu Atlantinkatuun, Ka-
nariankatuun ja meren puolella uuteen 
pienvenesatamaan ja rantoja reunustaviin käve-
lyreitteihin. Kaavan mukaan alueelle rakenne-
taan noin 100 000 kerrosneliömetriä, mikä toisi 
noin 2500 asukasta. 

Melkinlaiturin kaava on nyt luonnosvaihees-
sa: kaavaluonnos on nähtävillä helmikuussa 
2018, jolloin siitä voi antaa mielipiteensä. Loppu-
keväällä kaavaehdotus menee kaupunkiympäris-
tölautakuntaan. 

”Rakentamaan päästään arviolta noin vuon-
na 2022. Vie koko tämän vuoden ja vielä ensi 
vuoden alun ennen kuin kaava tulee lainvoimai-
seksi. Sitten pitää suunnitella kunnallistekniik-
ka, kilpailuttaa ja varata tontit. Seuraavaksi 
suunnitellaan rakennukset. Siihen kaikkeen me-
nee noin neljä vuotta”, Länsisataman projekti-
johtaja Outi Säntti sanoo. 

KOULU, PÄIVÄKOTI, RANTOJA  
JA PALVELUITA

Melkinlaiturin asuinalueelle on kaavoitettu päi-
väkoti ja peruskoulun ala- ja yläkoulu.

”Koulun piha avautuu osaksi avointa tilaa 
Tulimaanpuiston jatkeena”, Melkinlaiturin kaa-
voituksesta vastaava arkkitehti Kirsi Rantama 
Helsingin kaupungilta sanoo.  

Tulimaanpuistosta rakennetaan suojai-
sa, toiminnallinen puisto keskelle asuinalu-
etta. Melkinlaiturin rantoja reunustaa Neptu-
nuksenpuisto, ja sen rantaan on kaavoitettu 
kahvila-ravintola.

”Siihen voi tehdä joko yhden noin 600 neliö-
metrin kokoisen kahvila-ravintolan tai kaksi pie-
nempää. Paikasta tulee varmaankin vaelluskoh-
de kauempaakin tuleville ulkoilijoille”, Rantama 
sanoo.   

Melkinlaiturin alue rakennetaan osittain uu-
delle täyttömaalle. Jätkäsaaren asuinalueista se  
sijaitsee kaikkein lähinnä satamaa. 

Melkinlaiturin kohdalla on jo nyt avara me-
rimaisema ja mereltä käy välillä voimakas tuuli, 
mikä on huomioitu alueen suunnittelussa.

”Neptunuksenpuistoon istutetaan eri korkuisia 
puita ja rakennusten suunnittelussa ja korkeuksis-
sa tuulisuus on otettu huomioon”, Rantama sanoo.

Kaavasuunnitelman mukaan asuinalueen 
keskellä kulkee tuulensuojainen kävelykatu Sa-
moankuja. Siitä tulee Rantaman mukaan tärkeä 
kulkureitti liiketiloineen ja palveluineen. 

”Melkinlaiturin alueella alimmat kerrokset 
edustavat elävää kaupunkitilaa, kuten asuntopi-
hoja ja kadulle avautuvia liiketiloja”, hän sanoo.

TALOT MADALTUVAT KOHTI RANTAA

Melkinlaiturin alueelle suunnitellaan 3–6-ker-
roksisia kerrostaloja ja matalampia kaupunkipi-
entaloja. Nämä townhouset ovat kuin kytketty-
jä omakotitaloja, monelle tuttuja ulkomailta ja 
nykyään näitä kaupunkipientaloja on Helsingin 
uusilla alueilla. Townhouse-koti jakautuu yleen-
sä 2–3 kerrokseen, asunnossa on oma pieni piha 
ja sisäänkäynti suoraan ulkoa.

”Melkinlaiturin katukuvaan kuuluvat kau-
punkipientalojen ja kerrostalojen maantasoker-
roksen etupihat. Kaava määrittelee, että pihat 
jäisivät hieman korkeammalle kuin kulkureitit, 
mikä tuo suojaisuutta”, Rantama sanoo. 

Meren puolella on matalampia taloja ja alu-
een keskiosassa 4–5-kerroksisia asuintaloja.

”Jätkäsaaressa on linja, että talosauna tulisi 
yläkerroksiin. Näin saadaan yläkerrokset ja ava-
rat näkymät alempienkin kerrosten asukkaiden 
käyttöön”, Rantama sanoo. 

Melkinlaiturin puolella Atlantinkatua reu-
nustaviin kortteleihin tulee kuusi ja puoli kerros-
ta, ja Atlantinkadun toisella puolella asuintalot 
ovat 5–7-kerroksia. 

KAHVILA, VENESATAMA JA 
KOIRAPUISTO

Melkinlaituriin rakennetaan jo aiemmassa kaa-
vassa päätetty 50 veneen satama ja veneiden tal-
visäilytyspaikkoja. Nyt käsiteltävän kaavan mu-
kaan venesataman lähelle aallonmurtajalle  
voidaan rakentaa keskikokoisille koirille tarkoi-
tettu koirapuisto.

”Jätkäsaaressa on monin paikoin vaikeaa 
löytää tilaa koirapuistolle, sillä sen pitää olla 80 
metrin päässä asuintaloista”, Rantama sanoo.

Alueella on käytössä Melkinlaituri-niminen 
laituripaikka, josta periytyi nimi rakennettaval-
le asuinalueelle. Muu nimistö tulee Polynesian 
suunnalta, kuten Tahitinkatu, ja kaavassa koulu 
ja päiväkoti sijaitsevat Naurunkadulla. 

HYBRIDIKORTTELIIN KAUPPA, PARK-
KITALO, TOIMISTOJA JA ASUNTOJA

Atlantinkadun, Samoankujan, Tahitinkadun ja Ka-
nariankadun rajaamasta korttelista tulee kuusi- ja 
puolikerroksinen, monia tiloja yhdistävä hybridira-
kennus. On asuntoja, päivittäistavaramyymälä, pal-
veluja, pysäköintitalo, liike- ja toimistotilaa.

”Siihen voi tulla myös pop up -toimistoja”, 
Rantama sanoo. 

Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmaan 
nouseva pysäköintitalo sisältää noin 400 auto-
paikkaa, pääasiassa lähikortteleiden asukkaille. 
Osalle alueen asukkaista tulee pysäköintipaikat 
pihakansien alle.

Melkinlaituriin pääsee julkisillakin, hybridi-
korttelia kiertää raitiovaunun reitti ja sen pääte-
pysäkki sijoittuu korttelin viereen. 

Hybridikortteli sisältää noin 11 000 kerros-
neliömetriä asumista, liiketilaa arviolta 1000 ne-
liömetriä ja toimistotilaa noin 600 neliömetriä. 
Suunnitelmana on järjestää aikanaan arkkitehti-
kilpailu hybridikorttelista. 

Näkymä Melkinlaiturista Tulimaanpuiston kohdalta Saukonpaaden suuntaan.

300 m
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HELSINGIN KAUPUNKI / TIETOA FINLAND OY

Jätkäsaaressa on 
linja, että talosauna 

tulisi yläkerroksiin. Näin 
saadaan yläkerrokset 
ja avarat näkymät 
alempienkin kerrosten 
asukkaiden käyttöön.”
 
Kirsi Rantama
Melkinlaiturin kaavoituksesta vastaava arkkitehti

Koulu ja päiväkoti rakennetaan 
Naurunkadulle. Alueen nimistö 
tulee Polynesian suunnalta.

HELSINGIN KAUPUNKI kertoo Melkinlaitu
rin kaavasta ma 22.1. 2018 asukasillassa 
klo 16  alkaen Jätkäsaaren Huutokonttorin 
infokeskuksessa ja kirjastossa (Tyynenmeren
katu 1). 

Paikalla ovat Länsisataman projektijoh
taja Outi Säntti, projektipäällikkö Matti Kai-
jansinkko ja Melkinlaiturin kaavoituksesta 
vastaava arkkitehti Kirsi Rantama Helsingin 
kaupungilta sekä muita asiantuntijoita vas
taamassa kysymyksiin.

KAAVALUONNOS ja muuta valmisteluai
neistoa on esillä 5.2.–2.3.2018 seuraavissa 
paikoissa:

 ≈ Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto  
(Huutokonttori), Tyynenmerenkatu 1 

 ≈ Info- ja näyttelytila Laituri  
Narinkka 2

 ≈ www.hel.fi/suunnitelmat  

Asukasillassa 
Melkinlaiturista

Jätkäsaaren kaava-alueita 
1  Saukonpaasi 
2  Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari 
3  Satama ja vesialueet 
4  Kvarteret Victoria 
5  Jätkäsaarenlaituri 1 
6  Saukonlaituri länsi 
7  Bunkkeri ja naapurikorttelit 
8  Jätkäsaaren liikuntapuisto
9  Atlantinkaari 
10  Terassitalokortteli
11  Tornihotelli ja Sonckin makasiinit
12  Keskus ja palvelukorttelit 
13  Matkustajasatama, pohjoinen
14  Matkustajasatama, etelä 
15  Panamanranta
16  Hotelli Välimerenkatu 18
17  Melkinlaituri 

Voimassa olevat        Valmistelussa
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TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLAMeri ympäröi Melkinlaituria melkein joka suunnasta 

UMBERTO ECO innoitti pietarilaispariskunnan 
tammikuiselle matkalle Milanoon.

”Aiomme käydä melkein kaikissa pienissä 
kaupungeissa, jotka Umberto Eco kuvailee kir
jassaan Baudolino”, Elena Maximenko kertoo 
matkasuunnitelmistaan vierellään Konstantin 
Minkevich.

”Onhan tämä vähän outoa, mutta me 
pidämme kirjasta”, Maximenko perustelee 
hymyillen.

Pariskunta on aamulla ajanut autollaan 
Pietarista Helsinkiin. Auto jää kaupunkiin park
kiin, kun he jatkavat Länsisatamasta Tallinnaan. 
Tallinnastakin he näkevät vain vilauksen: matka 
jatkuu heti lentokentälle ja sieltä Milanoon.

”Tämä on meille halvin tapa matkustaa”, 
Maximenko kertoo reitin valinnasta.

MILANOSSA matkalaiset aikovat liikkua junalla 
suosikkikirjan tapahtumapaikkojen välillä. 

Pariskunnan matka kestää yhteensä noin 
viikon. He palaavat takaisin samaa reittiä, eli 
Tallinnan ja Helsingin kautta Pietariin. 

Crusellin silta näkyy myös Erika Niemisen 
kotitalosta, kunhan kipuaa riittävän ylös.

Pietarilaiset Konstantin Minkevich ja Elena 
Maximenko matkustavat Milanoon. 

Tämä artikkeli  
on Helsingin  
kaupungin tuottama.

TUOMAS KÄRKKÄINEN
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OSA 5  Sarjassa tutustutaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
alueella työskenteleviin ja alueen läpi kulkijoihin. 

Lehtiuudistus syntyi 
paikallisin voimin 

FONTIT ovat tuttuja Erika Niemiselle. Hänen 
kotitoimistossaan Selkämerenkadulla on syn-
tynyt Ruoholahden Sanomien uudistunut ul-
koasu, joka näkee päivänvalon tämän lehden 
myötä.

Tavoitteena oli tehdä oman paikallisleh-
den visuaalisesta ilmeestä houkuttelevampi.

”Halusin visuun linjakkuutta, eloisuutta ja 
kepeyttä”, Nieminen kertoo. 

Nieminen työskentelee tällä hetkellä graa-
fikkona Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä. 
Tämän ohella hän tekee kotoa käsin erilaisia 
suunnittelu- ja taittotöitä. Nieminen on suo-

rittanut visuaalisen journalismin maisteri-
opinnot ja valmistunut yhteiskuntatieteiden 
maisteriksi Tampereen yliopistosta.

LÄNSISATAMASTA tavattu pietarilainen pa-
riskunta oli lähdössä laivalla Tallinnaan, jos-
ta he lentäisivät heti Milanoon suosikkikirjan-
sa tapahtumiapaikkoja katsomaan.

Ruoholahden Sanomien juttusarja kertoo 
alueen työntekijän ja ohikulkumatkalaisen ta-
rinan.

Ruoholahden Sanomat

TÖISSÄ: Erika Nieminen

OHIKULKIJA: Minkevich/Maximenko

ERIKA NIEMISELLE Crusellin silta on tärkeä osa 
alueen maisemaa.

”Kuljen sen ohi joka kerta hakiessani tytär
täni päiväkodista”, Nieminen sanoo. 

Crusellin sillan siluetti päätyi myös osaksi 
Ruoholahden Sanomien uutta logoa. 

”Sillassa on paljon symboliikkaa. Se on alu
een asukkaille tuttu maamerkki ja mikä tärkein
tä, se yhdistää Ruoholahden ja Jätkäsaaren.” 

Ruoholahden Sanomat ilmestyi vuoteen 
2002 saakka nimellä Ruoholahden Kanava, 
joten Niemisen mukaan ympyrä mukavasti 
sulkeutuu, kun uuden logon osaksi tulee nyt silta, 
joka ylittää tuon kanavan.

UUDISTUSTYÖSSÄ olennaista oli myös yhtenäi
sen, selkeän ja lukijaystävällisen typografian 
valitseminen Ruoholahden Sanomille. Uusiksi 
kirjasintyyleiksi eli fonteiksi päätyivät Athelas, 
jota käytetään kaikkien isojen artikkeleiden 
leipätekstissä. 

Tämän kappaleen kirjasintyyli on nimeltään 
Tw Cen MT, ja sitä käytetään myös faktalaa
tikoissa ja sitaattinostoissa. Otsikkofontti on 
Poppins.

NIEMINEN on asunut reilun vuoden Ruoho
lahdessa miehensä ja kaksivuotiaan lapsensa 
kanssa. Perhe muutti tänne TakaTöölöstä. 

JAAKKO NIEMINEN

RAUNO HIETANEN

Aloitus

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus

Hyväksyminen

Voimaantulo

Mielipiteet osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

Mielipiteet luonnoksesta

Lausunnot ja muistutukset

Valitusmahdollisuus

 ≈ Aloitus tarkoittaa osallistumis ja arviointisuun
nitelmaa, josta ilmenevät kaavatyön tavoitteet ja 
lähtökohdat, valmistelu ja päätöksenteko. 

 ≈ Kaavaluonnos perustuu osallistumis ja arvioin
tisuunnitelmaan. Luonnos kertoo alustavasti kaava
alueen eri osien käyttötarkoitukset, rakentamisen 
määrän ja sijoittumisen.

 ≈ Kaavaehdotus syntyy kaavaluonnoksen ja siihen 
saatujen mielipiteiden pohjalta, ja se sisältää kaa
vaselostuksen ja kaavakartan kaavamerkintöineen 
ja –määräyksineen. Se kaikki tieto menee kau
punkiympäristölautakuntaan, jotta se voi päättää 
kaavaehdotuksesta. 

 ≈ Hyväksymisen tekee kaupunginvaltuusto ase
makaavoissa ja niiden muutoksissa. Kaavoitusta on 
siten sujuvoitettu, että vähäiset muutokset hyväksyy 
nykyään kaupunkiympäristölautakunta. 

 ≈ Voimaantulosta kertoo kaupungin julkaisema 
kuulutus.

Kaavoituksen vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta läh-
tien kaikki kaavan vaiheet ovat esillä Helsin-
gin kaupungintalolla ja verkkosivuilla, info- ja 
näyttelytila Laiturissa Kampissa ja kaavoituk-
sen lähialueen kirjastoissa – Jätkäsaaressa in-
fokeskuksessa ja kirjastossa (Huutokonttori). 
Kaavaluonnosvaiheessa pidetään usein asukas-
tilaisuus. 

KAAVOITUKSEEN VOI VAIKUTTAA 

Helsinkiläiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen 
kolmessa vaiheessa: kahdesti kaupunki pyytää 
esittämään mielipiteitä ja lisäksi kaavaehdo-
tukseen voi jättää muistutuksia.  

LAAJA KAAVA JA SIIHEN PIENI 
MUUTOS, POSTIMERKKI

Melkinlaiturin kaava ja Jätkäsaaren muidenkin 
asuinalueiden kaavat ovat isoja kokonaisuuksia, 
ne edustavat kokonaisvaltaisesti suunniteltua 
kaupunkia. Joskus toteuttamisvaiheessa tulee 
tarve muuttaa pientä osaa kaavasta yhden tontin 
tai korttelin kohdalla, ja se muutos lähtee hank-
keen toteuttajan toiveesta. Tällaista kaavamuu-
tosta kutsutaan  postimerkkikaavaksi. 

Jätkäsaaren kohdalla postimerkkikaava teh-
tiin esimerkiksi Victoria-kortteliin (Välimeren-
katu 14), jonne suunniteltiin hankkeen aloit-
teesta muun muassa teatteri eikä siitä ollut 
vielä tietoa tehtäessä alueen isompaa kaavaa.

Helsingissä valtaosan kaavoista hyväksyy 
valtuusto, mutta postimerkkikaavat hyväksyy 
kaupunkiympäristölautakunta ja silloin kaavoi-
tusprosessi lyhenee. 

Lisätietoja: www.hel.fi/helsinki/fi/asumi-
nen-ja-ymparisto/kaavoitus/osallistuminen

Tutustu 
kaavaan joka 
vaiheessa

Melkinlaiturin kaava-aluetta rajaa meri kolmelta suunnalta. 
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Kevyesti alkuvuoteen Jätkäsaaresta!

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

2290
KG

NORJALAINEN TUORE

Lohifilee
LÄMMINSAVUSTETTU

Lohifi lee

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Tarjoukset voimassa 15.1.-31.1.2018

399
RS 250

2 KPL

HK

Naudan 10% jauheliha
400 g

LUOMU

Banaani 
Costa Rica

GRILLATTU

Broilerin koipireisi

2
KPL

1890
KG

199
KG

Ruoholahden klassikko pubin rituaaleihin 
kuuluu matka Belgiaan – pakettiautolla

One Pint Pubin Pekka Montin (vas.) on käynyt pakettiautollaan useasti Euroopassa. Reissuille on 
ehtinyt myös poika Aleksi Montin. Vuoropäällikkö Greta Oinonen ei ole vielä  ollut olutreissulla.

Ei niissä reissuissa juuri järkeä ole.
”Tarinoiden vuoksi niitä tehdään”, 

yrittäjä Pekka Montin hymyilee.
One Pint Pubin vuosiohjelmaan 

kuuluu reilun viikon pituinen paketti-
automatka Eurooppaan, useimmiten Belgiaan.

Reissuun lähdetään kahdestaan tai kolmis-
taan. Enempää ei pakettiauton etupenkille mah-
dukaan. 

Ennen matkaa Montin kartoittaa mielenkiin-
toiset pienpanimot, ja yrittää sopia monta tapaa-
mista peräkkäisille päiville. Ajokilometrejä tulee 
4000–5000 per reissu. 

Monin verroin hakureissua halvempaa ja no-
peampaa olisi tilata oluet suoraan ravintolan 
oven eteen.

”Reissuilla käydään, että saadaan tarina olut-
pulloon ja tavataan niitä ihmisiä, jotka olutta te-
kevät, ja kuullaan, miksi he sitä olutta tekevät. 
Tulee ihan erilainen visio tuotteesta”, yrittäjän 
poika Aleksi Montin sanoo.

MONTININ MUKAAN itse hakemalla saa taatusti 
sellaista olutta, mitä ei ole muualla. 

”Esimerkiksi eräässä kylässä 40 kilomet-
riä Brysselistä kolme veljestä valmistaa huvik-
seen bisseä sata vuotta vanhassa panimossa, 
jossa on ihan antiikkiset, 60 vuotta vanhat vä-
lineet, jollaisia kukaan ei käytä enää missään. 
He myyvät oluensa vain paikallisiin baareihin. 

Nyt on kaksi paikkaa, mistä heidän olutta saa 
hanasta, Einen kylä ja One Pint Pub”, Pekka 
Montin tarinoi.

OLUENHAKUMATKOILLA Montinilla on ollut 
käytössä sama auto vuodesta toiseen.

”Se on Punainen Paholainen eli Ford Tran-
sit vuosimallia 2002. Auto on Loimaan paloase-
man pelastussukeltajien vanha auto. Mittarissa 
on noin 150000 kilometriä. Siitä iso osa on ajettu 
ympäri Eurooppaa”, Montin kertoo. 

RUOHOLAHDEN KANAVAN varressa sijaitseva 
One Pint Pub on alueen vanhimpia ravintoloi-
ta. Se avasi ovensa yli 20 vuotta sitten, vuonna 
1996. 

Pekka Montin oli aluksi pubin pitkäaikainen 
asiakas. Kun mahdollisuus tuli vuonna 2010, hän 
ryhtyi One Pint Pubin osaomistajaksi.

”Neljä vuotta sitten ostin muut osakkaat 
pois”, Montin kertoo.

One Pint Pub on yltänyt klassikkopubin mai-
neeseen, mikä on omistajalle pienoinen mysteeri, 

sillä anniskeluravintola ei juuri markkinoi itseään. 
”Yksi ryhmä tuli Philadelphiasta pari vuotta 

sitten viettämään polttareita tänne, koska täällä 
on yksi olut, jota he halusivat juoda ja joka mak-
saa sata euroa leka”, Aleksi Montin kertoo.  

Olutharrastajat valitsivat One Pint Pubin tois-
sa vuonna Suomen parhaaksi olutravintolaksi. 
Viime vuonna se sijoittui viidenneksi. 

”Pohjois-Suomesta tulevat kanta-asiakkaat 
ottavat reissuillaan viereisen hotellin, että pääse-
vät tänne helposti”, Aleksi Montin luonnehtii. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ennen matkaa pubin omistaja 
kartoittaa mielenkiintoisimmat 
pienpanimot ja yrittää sopia monta 
tapaamista peräkkäisille päiville.

Auto on Ford Transit 
vuosimallia 2002. 

Mittarissa on noin 150000 
kilometriä. Siitä iso osa on 
ajettu ympäri Eurooppaa.”
 
Pekka Montin
yrittäjä, One Pint Pub

KONKARIYRITYS & TULOKAS

Uusi sarja alkaa ensi numerossa. 
Oletko alueen konkariyrittäjiä tai 
juuri täällä aloittanut yrittäjä? 
Ilmoita itsesi mukaan juttusarjaan: 
toimitus@ruoholahdensanomat.fi 

RAUNO HIETANEN
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Facebookissa: Leikkipuisto Ruoholahti

Tervetuloa Jätkäsaaren 
yleisötilaisuuteen
Jätkäsaaren infokeskukseen ja kirjastoon (Tyynenmerenkatu 1)
22. tammikuuta 2018 klo 17–19

Tietoiskut ajankohtaisista aiheista 
klo 17.30:

• Jätkäsaaren rakentamisen 
eteneminen 
Outi Säntti, Helsingin kaupunki

• Katsaus Jätkäsaaren 
joukkoliikenteeseen 
Mirella Bitter, HSL

• Jätkäsaaren liikennesuunnittelun 
ajankohtaiset asiat 
Teemu Vuohtoniemi, Helsingin 
kaupunki

• Melkinlaiturin kaavoitus 
Kirsi Rantama, Helsingin kaupunki

• Ajankohtaiset kaavahankkeet 
Matti Kaijansinkko, Helsingin 
kaupunki

Asiantuntijat ovat infopisteillään 
tavattavissa klo 17–19: 

• Länsisataman kaavoitus 
• Aluerakentamisen eteneminen 
• Puistojen suunnittelu- ja toteutus-

tilanne
• Liikennesuunnittelu 
• Helsingin Satama 
• Työmaalogistiikka 
• Kirjaston ajankohtaiset asiat
• Uusia liikennekokeiluja Jätkäsaa-

ressa / Forum Virium Helsinki
• Hernesaaren kaavoitus

Tilaisuudessa esitellään Jätkäsaaren rakentamiseen liittyviä, ajankohtaisia 
teemoja. Asiantuntijat ovat tavattavissa koko illan ajan kysymyksiä ja keskustelua 
varten. 

Lupa nauttia peabkoti.fi

Tulossa uusi flat iron -maamerkki Jätkä saareen. 
Liity mukaan sisäpiiriin saadaksesi lisätietoa  

ennen muita: peabkoti.fi/goldfinger.  
For your eyes only.

12 2018
KERROSTA

AINUTLAATUINEN
FLAT IRON -MUOTO ASUNNOT 

VARATTAVISSA 
KEVÄÄLLÄ 2018

22–84m2

ERILAISIA KIEHTOVIA 
POHJARATKAISUJA

UPEITA MERINÄKÖALOJA 
YLIMMISTÄ KERROKSISTA

LUPA NAUTTIA JOKAISESTA PÄIVÄSTÄ

UUSI VUOSI on taas vaihtunut ja kevätkausi al-
kanut. Jätkäsaaren kasvaessa, on uusia asiakkai-
ta iloksemme löytänyt leikkipuistoon.

Tammikuun aikana puistossa on laulettu 
Pupu Pirteän lauluja, etsitty kadonneita hevo-
senkenkiä, on ollut vauvahierontaa sekä askar-
reltu muun muassa pingviinejä. Myös muuta 

mukavaa ohjelmaa on suunniteltu asiakkaiden 
toiveiden mukaan keväälle ja tarkemmat ohjel-
mat löytyvätkin puiston ilmoitustaululta, Face-
bookista sekä leikkipuiston Internet-sivuilta. 

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja hyvää al-
kanutta vuotta kaikille!

Puiston väki

Vuodenalusterveiset 
Ruoholahden leikkipuistosta!

Maanantaina 22.1. Pupu 
Pirteän yhteinen laulutuokio 
kaikille klo 11.
Keskiviikkona 24.1. Isälapsi
kerho klo 17–19, järjestäjänä 
MLL:n Ruoholahden ja Jät
käsaaren paikallisyhdistys.
Perjantaina 26.1. Eläinten bon
gausta klo 10.30–11.15.
Keskiviikkona 31.1. Isälapsi
kerho klo 17.00–19, järjestäjä
nä Mannerheimin Lastensuojelu
liiton Ruoholahden ja Jätkäsaa
ren paikallisyhdistys.
Perjantaina 2.2. Lumimaalausta 
klo 10.30–11.15.
Maanantaina 5.2. Pupu Pirteän 
yhteinen laulutuokio kaikille klo 
11.
Keskiviikkona 7.2. Isälapsi

kerho klo 17–19.
Perjantaina 9.2. Tuo ja vaihda 
päivä klo 10.30–11.15.
Maanantaina 12.2. Pupu Pirte
än yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11.
Tiistaina 13.2. Laskiaisrieha klo 
16–18. Ohjelmassa mm. koira
ajelua, buffee, mäenlaskua 
sään salliessa sekä arpajaiset.
Keskiviikkona 14.2. Isälapsi
kerho klo 17–19.
Perjantaina 16.2. Satutuokio 
klo 10.30.
Ma–pe 19.2.–23.2. koululaisten 
talvilomaviikko. Puisto on tällöin 
avoinna klo 9–16. Luvassa 
on Ipanakimara pienemmille 
lapsille vanhempineen ja koulu
laisille säpinäviikko. Erillinen oh

jelma on tulossa viikosta. Koulu
laisille omat eväät mukaan.

Koululaisten iltapäivätoi-
minta Yleinen hakuaika on 
24.1.2018–27.4.2018. Ilmoit
tautumislomakkeen leikkipuiston 
iltapäivätoimintaan voi hakea 
leikkipuistosta tai Internetistä. 
Osallistuminen toimintaan on 
maksutonta. Välipalan kuukausi
maksu on tällä hetkellä 36,10 €.

Tapahtumista voi tiedustella 
lisää leikkipuistosta, puh. 040 
33 44 178 (lp.ruoholahti@
hel.fi).
Leikkipuiston ilmoitustauluilta 
löytyy myös tietoa alueen muis
ta tapahtumista ja toimijoista.

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa
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R avistellaan oikeaa jalkaa, sitten va-
senta. Hyvä. Ja lopuksi taputellaan 
kehoa sieltä mistä tarvitsee”, ke-
hottaa kuoronjohtaja Tuuli Kai-
nulainen. 

Käynnissä on Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
Kanavan Kaiku -kuoron harjoitusten alkuläm-
mittely. Paikalla Ruoholahden kappelissa on 
toistakymmentä alueella asuvaa naista.

Kun paikat ovat lämpimät aletaan laulaa. 
”Miia o maria vai Piponi jäi puuhun”, Kainulai-
nen kysyy flyygelin takaa ja tarkoittaa äänen-
avausrallatuksia.

”Piponi”, vastaa kuoro ja kohta salissa kai-
kuu Piipoo piponi, pipopipopipopipo piipoo-
nii… Kun ääni on auki aletaan harjoitella tule-
van keikan ohjelmistoa. 

Puheen taso nousee, sillä kaikilla on kan-
tansa biisivalintoihin. Jossain joku repeää her-
syvään nauruun. 

”No niin, nyt otetaan Lean on me”, Kainulai-
nen määrää ja pian vedetään tunnettua soul-
balladia kolmiäänisesti. 

KUORO SAI ALKUNSA 2017 alussa, kun Ruoho-
lahdessa vuosia asunut kahden lapsen äiti Anu 
Reunanen alkoi toteuttaa haavettaan.

”Halusin laulaa kuorossa, joten päätin pe-
rustaa sellaisen itse. Parissa viikossa Faceboo-
kin kautta löytyi upea johtajamme Tuuli, har-
joitustilat kappelilta ja innokkaita laulajia”, 
Reunanen muistelee. 

Ensimmäisenä kertana Anua silti jännitti 
tulisiko ketään, mutta yllätys oli suuri kun pai-
kalle saapui yli 30 naista ja muutama mieskin. 

Matkan varrella ihmisiä on jäänyt kuoros-
ta pois ja uusia jäseniä liittynyt. Alun jälkeen 
kaikki miehet hävisivät, joten neljättä ääntä 
kuorossa ei ole. Keikkoja kuorolla on ollut jo 
muutama ja lisää on tulossa. 

”Tarkoitus on vetää ainakin pari keikkaa lu-
kukaudessa, Reunanen kertoo. 

Keikoille saadaan usein myös miesvah-
vistus, kun seurankuntapastori Hannu Vark-
ki liittyy kuoroon. Kuoro on saanut harjoitella 
kappelilla maksutta. 

”Se on hienoa, sillä pyrimme pitämään 
kustannukset alhaisina”, Reunanen sanoo. 

Koska keikkapalkkioita ei toistaiseksi ole 
vielä tullut, on kaikki sponsoriapu tervetullut-
ta. Mustat keikkapaidatkin Jätkäsaari-logolla 

kuoro sai Jätkäsaari-seuran lahjoituksena. 
Kuoron ohjelmisto on monipuolinen ja si-

sältää kaikille tuttuja lauluja, iskelmiä ja balla-
deja sekä maailmamusiikkia kuten afrikkalai-
sia negro spiritualeja. 

Kuoronjohtaja Kainulainen sanoo, että  
kuoro soi kauniisti juuri gospel-tyylisissä kap-
paleissa. Hänen mielestään kuoron suurin vah-
vuus on yhteisöllisyydessä.

”Laulaminen kuuluu kaikille”, Kainulainen 
täsmentää kuorofilosofiaansa. 

Anu Reunasen mukaan toiminta on rentoa, 
eikä uusille jäsenille pidetä pääsykokeita.

”Tämä on voimaannuttava harrastus. Kuoros-
sa jokainen saa haastaa itseään juuri sopivalla ta-
solla. Me myös nauramme paljon”, hän kertoo. 

Tärkeintä hänelle, kuoronjohtajalle ja koko 
kuorolle on hyvä meininki.

Jutun kirjoittaja on kuoron jäsen.

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Tammi-helmikuun tapahtumia

facebook.com/helsinginkonservatorio

instagram.com/helsinginkonservatorio

PIANISTIEN ILTA
ke 17.1. klo 18.30 
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130

KAHVIKONSERTTI
to 18.1. klo 17.00
Opiskelijat ja oppilaat soitta-
vat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

PIANISTIEN ILTA
pe 19.1. klo 18.00 
Liisa Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

TERO LATVALAN VIU-
LUN MESTARIKURS-
SIN PÄÄTÖSKONSERTTI
ti 23.1. klo 17.00
Konserttisali

TRIO SALAKIVI
ti 23.1. klo 19.00
Okko Kivikataja, klarinetti, 
Sami Mäkelä, sello,  
Timo Latonen, piano
J. Tiensuu: Con Grave, 
 J. Widman: Nachts-
tück, G. Fauré: Trio
Konsertti on osa konservatori-
on opettajakonserttien sarjaa.
Konserttisali, liput 10/5 €

MUSIIKKI-ILTA
ke 24.1. klo 18.30
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ECHO’S LAMENT – 
MUSIIKKIA NOKKA-
HUILULLE JA CEMBALOLLE
pe 26.1. klo 18.00
Eero Saunamäki, nokkahuilu 
ja Päivi Vesalainen, cembalo
Yun – Berardi – Castruc-
ci – Österling – Rubbra 
– Hakim – Fontana
Konsertti on osa konservatori-
on opettajakonserttien sarjaa.
Kamarimusiikkisali, liput 10/5 €

PIANISTIEN ILTA
ke 31.1. klo 19.00
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali

DIDO AND AENEAS
ke 31.1.klo 19.00 ja 
to 1.2. klo 19.00
Konservatorion oopperaen-
semble ja jousiensemble esit-
tävät Henry Purcellin barok-
kioopperan Dido and Aeneas
ohjaus Juulia Tapola
kapellimestari 
Chloé Dufresne
valosuunnittelu Tuuk-
ka Törneblom
korrepetitio Ilona Lamberg
Konserttisali
Liput 5 €, konservatoriolai-
set vapaa pääsy (oppilaat, 
opiskelijat, henkilökunta)

MUSIIKKI-ILTA
ma 5.2. klo 18.00
Kamarimusiikkisali

VIULISTIEN ILTA
ke 7.2. klo 18.30
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

LAULUILTA
to 8.2. klo 19.00
Ritva Laamasen oppilaat
Luokka 130

KAHVIKONSERTTI
to 8.2. klo 17.00
Opiskelijat ja oppilaat soitta-
vat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

LAULAJIEN KONSERTTI
pe 9.2. klo 19.00
Hanna-Leena Haa-
pamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali

HELSINKI CONCORDIA
pe 9.2. klo 19.00
johtaa Tuomas Rousi
Konserttisali

LAULUJA LASKIAISENA
su 11.2. klo 15.00
Ritva Laamasen oppilaita Hel-
singin Konservatoriosta
Sinebrychoffin taidemu-
seo, Bulevardi 40

PIANISTIEN ILTA
to 15.2. klo 18.00
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin ilmoiteta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.  
Ajantasaiset tiedot verkkosivuillamme www.konservatorio.fi/tapahtumat
 

Hyvä meininki tärkeintä 
paikalliskuorossa

Kanavan kaiku

 ≈ Kanavan Kaiku on Ruoholahden ja Jätkäsaa
ren kuoro, jossa on noin 30 jäsentä. 

 ≈ Kaikki alueella asuvat ovat tervetulleita mu
kaan. Kuoro maksaa noin 50 euroa lukukaudessa.

 ≈ Kuoron vetäjä on Tuuli Kainulainen. Hän 
opiskelee SibeliusAkatemiassa kuoronjohtamista 
pääaineenaan musiikkikasvatus.

 ≈ Vuoden 2018 harjoitukset siirtyvät uuteen 
Jätkäsaaren kappeliin. 

Kanavan Kaiku löytyy mm. Facebookista
Anu Reunanen: anu.reunanen@gmail.com 

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”

Kuoronjohtaja Tuuli Kainulaisen mielestä 
parasta kuorossa on yhteisöllisyys.

HYVÄÄ JA ONNELLISTA vuotta 2018! Nuoriso-
talo avasi ovensa jo 2.1. ja ensimmäisen viikon 
olimme auki klo 11–18, kun lapset olivat vie-
lä lomalla. Kävijöitä oli mukavasti ja vietimme 
rentoa yhdessä oloa. 

Joulukuussa valmistauduimme joulun viet-
toon ja nuoret leipoivatkin ahkerasti joulu-
torttuja ja pipareita. Vietimme pikkujouluja ja 
puurojuhlaa, jossa palkitsimme varhaisnuorten 
bilisliigan kolme parasta pelaajaa ja arvoimme 
kävijöiden kesken leffalippuja. Vietimme myös 
varhaisnuorten kanssa leffalauantaita, jossa 
elokuvana oli Niko Lentäjänpoika.

Kevät tuo mukanaan talolle pieniä uudis-
tuksia; aukioloaikojen, tapahtumien ja tekemis-
ten suhteen. 

AUKIOLOAJAT: Varhaisnuorille (3–6-luok-
kalaisille) ma–pe klo 14–16.30. Iltanuorille 
(13–18-vuotiaille) keskiviikko ja torstai klo 17.30–
21 sekä perjantaisin klo 17.30–22.45.

Olemme auki myös joka toinen lauan-

tai (parittomat viikot), huomioiden muutama 
poikkeus kuten yönuta, lanit ja bändi-ilta.

Lauantaina myös varhaisnuoret pääsevät 
talolle, kun avaamme heille paikan klo 16–18. 
Vanhemmat nuoret saavat lauantaisin olla ta-
lolla klo 16–22.45. 

KERHOT ALOITTAVAT viikolla 3. Ne on tarkoi-
tettu varhaisnuorille. Niihin ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. 

Askartelukerho maanantaisin klo 14.30–
16.00, vetäjänä Marika. Savikerho toimii tiistai-
sin klo 15–16.30, vetäjänä Arja. Bilisliiga on kes-
kiviikkoisin klo 14.30 alkaen, vetäjänä ohjaajat.

UUTUUTENA nuorisotalolla pelataan myös 
perjantai iltaisin bilisliigaa. Siihen toivomme 
kovasti osanottajia, jotta saamme mahdollisim-
man jännittävän liigan keväällä aikaiseksi. 

Ruoholahden nuorisotalon ohjaajat toivot-
tavat yvää alkanutta vuotta!

Terttu, Kirsi, Tuomas ja Marika

NUORISOTALO 
KORALLI

ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Muutoksia aukioloajoissa

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Love Me Do -häämessut 20.-21.1.
Colors 19th Anniversary 3.2.
The Kustom Kulture Show 10.-11.2.
Puristamo
Taidekoulu Alfa: 
Ääretön-päättötyönäyttely 17.-28.1.

Valssaamo
Ars Sana -ryhmänäyttely 17.-28.1.
PELLISUSIMÄKI-näyttely 1.-4.2.

Pannuhalli
Drawing Happening with a Live Horse 20.1.
Zodiak: Sivuaskel / 
Side Step Festival 5.-11.2.
Tango Frostbite Festival 15.-18.2.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Marc Philipp Gabriel: AJIMA 17.-23.1.
Lähtölaukaus kevätkauteen 25.1.

Kaapelitehtaan museot:   
Psykoanalyysin yö 19.1.
Suomen valokuvataiteen museo
Karl Henrik Edlund: Valoisat tunnit 18.3. asti
Heidi Piiroinen: Ohikuljetut 
– erään kerjäläisperheen tarina 7.2.-20.5.
Tuntuuko tutulta? – Valokuvia suomalaisesta 
arjesta 7.2.-20.5.

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

Teatterimuseo
Rakkauden tiloja 
– Näytelty rakkaus syksyyn 2018 asti

MUU Kaapeli
Tarja Ervasti: Värimusiikkia säröillä 
19.1.-25.2.

Jukka Male Museo
Työväen sivistysliitto ry: 
Oma tila -lopputyönäyttely 21.1. asti

Drawing Gallery D5
Marja Helenius, Otto Hyvärinen ja 
Jukka Rönkkö: OLEMUS 26.1. asti

Galleria Aapeli
Vedic art -maalauskurssit 27.5. asti

PoT uP LaB 
Heta Kasurinen: The Spirit of the Season 
30.1. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio, Maljakko 31.3. asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Toivotut opastetut kierto-
käynnit, KaapeliWalksit, 
pyörähtävät käyntiin tammi-
kuussa Kaapelitehtaalla!

Mitä presidentti Urho Kekkonen tarjoi-
li valtiovieraille Kaapelitehtaan hississä? 
Miten Mick Jagger liittyy Kaapelitehtaa-
seen? Entä miten Kaapelitehdas linkittyy 
suomalaisen urheilun historiaan?

Vastaukset näihin kysymyksiin ja lu-
kuisia muita tarinoita kuullaan tammikuus-
ta alkaen, kun Kaapelitehtaalla aloitetaan 
säännölliset opastetut kiertokäynnit. 

Kaapelikierrokset syntyivät kysynnästä. 
- Meille tulee jatkuvasti pyyntöjä pääs-

tä tutustumaan Kaapelitehtaan toimintaan, 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja 
Kai Huotari kertoo.

Kerrottavaa ja nähtävää Kaapeliteh-
taalla toki riittää, onhan se Suomen suu-
rin kulttuurikeskus. Oppaat kuljettavat vie -
railijoita ristiin rastiin pitkin Kaapelitehtaan 
käytäviä ja portaikkoja tunnelmasta, toimin-
nasta ja vuosikymmenestä toiseen, kulis-
sien takana sekä kertovat tarinoita talon 
vaiherikkaasta historiasta. Kierrosten aika-
na pääsee sukeltamaan suomalaisen yh-
teiskunnan muutoksiin aina teollistumisen 
ajasta luovan luokan esiinmarssiin. 

Yleisöllä on mahdollisuus päästä kurkis-
tamaan taiteilijoiden työhuoneisiin, näh dä 

arkistohelmiä Kaapelitehtaalla kuvatuista elo-
kuvista ja testata vaikkapa soittotaitojaan bän-
dikämpäksi sisustetussa Poppikopissa.

- Olemme erittäin ylpeitä Kaapelitehtaan 
vaiherikkaasta historiasta ja elävästä, moni-
muotoisesta nykyisyydestä, Huotari toteaa. 

Kukin kierros on omannäköisensä oppaasta 
ja ryhmän toiveista riippuen. Kierroksia järjeste-
tään aluksi kerran viikossa aina lauantaisin ilta-
päivällä, mutta tarvittaessa kierroksia lisätään 
kevään mittaan. 

Säännöllisten kierrosten lisäksi ryhmillä on 
mahdollisuus tilata räätälöityjä yksityiskierrok-
sia, joiden ajankohta, teema ja laajuus voi-
daan sopia yhdessä tilaajan kanssa.

Hyppää mukaan elämysmatkalle!

KaapeliWalks 
- Kaapelikierros joka lauantai klo 14
Kierroksen kesto n. 1,5 h. Lähdöt C-aulasta.

Liput: 
25 €
22 € opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 
12,50 € alle 12-vuotiaat

Liput ovat myynnissä Kaapelin kaupassa / 
Infossa C-aulassa. 

Varaukset ja tiedustelut: 
raisa.karttunen@kaapelitehdas.fi
www.kaapelitehdas.fi/kaapeliwalks

Kulttuuri muuttui astetta maistu-
vammaksi, kun Helsingin Kaape-
litehtaalla toimiva Hotelli- ja ra-
vintolamuseo hankki viime syk-
synä anniskeluluvat. Tämä tar-
koittaa sitä, että museo voi halu-
tessaan avata tiloihinsa vaikka 
baarin. Pysyvää baaria ei aina-
kaan toistaiseksi ole luvassa, 
vaan alkoholin anniskelu tapah-
tuu osana opastettuja kierroksia
ja tapahtumia. 

Yhtä juhlaa -juomakierroksia
Juomakierrosten avulla museo voi kertoa 
suomalaisesta ruoka- ja juomakulttuurista en-
tistä elämyksellisemmin. Yhtä juhlaa -opas-
tuksella kuullaan suomalaisen ruoka- ja juo-
makulttuurin muutoksista viimeisen sadan 
vuoden aikana maistellen samalla eri aika-
kausiin sopivia juomia: kieltolain kohdalla juo-
daan ‘kovaa teetä’ eli teellä laimennettua vii-
naa, 1970-luvun brittipubissa tummaa alea ja 
mukana on myös modernimpaa twistiä Ra-
vintolapäivän mehujäiden muodossa.

Avoimia tasting-kierroksia järjestetään noin 
kerran kuukaudessa. Seuraavat kierrokset jär-
jestetään 7.2. ja 7.3. klo 17. Ennakkoliput ovat 
myynnissä museon kotisivuilla. Opastettu 

kierros kestää noin tunnin. Juoma-annok-
set ovat pieniä tasting-annoksia. 

Kierroksen voi ostaa myös omalle po-
rukalleen haluamallaan aikataululla.
Baari Psykoanalyysin yössä 19.1.
Hotelli- ja ravintolamuseon seuraava baa-
ri on auki Psykoanalyysin yössä perjantaina 
19.1. Illan ohjelmaan kuuluu puheenvuoro-
ja, keskusteluja ja vapaan assosisaation me-
netelmän kuvatulkintaa psykoanalyytikkojen 
sekä aiheeseen perehtyneiden taiteilijoiden 
ja kulttuurintuntijoiden johdolla. 

Tapahtumaliput 12 euroa, alle 18-vuoti-
aat ilmaiseksi. Sisäänpääsy myös Museo-
kortilla. Tapahtuma järjestetään yhdessä 
Suomen valokuvataiteen museon, Teatterimu-
seon ja Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyk-
sen kanssa. Museot ovat auki klo 23 asti. 

Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G

Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
Liput: 
8/5 € tai Museokortti. 
Yhteislippu kolmeen museoon (Hotelli- ja 
ravintolamuseo, Teatterimuseo, Suomen 
valokuvataiteen museo) 15 €
Vapaa pääsy joka kuun viimeinen keski-
viikko klo 17–20.

www.hotellijaravintolamuseo.fi

Kaapelikierrokset alkavat tammikuussa

Patrik rastenberger

Viinaa museossa

Hotelli- ja ravintolamuseo
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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).

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Asus VivoBook Max X541UA 15,6”
Tyylikkäästi viimeistelty suorituskykyinen multimedia-
kannettava, jonka hinta-laatusuhde hakee vertaistaan. 
15,6” Full HD -mattapaneeli, Intel Core i7-7500U 
-suoritin, 8 Gt DDR4-keskusmuisti ja 256 Gt SSD 
-asema. Verk.com/52436

699,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)

Hae  
Apurahaa 

nopeampaan
elämään


