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Ruoholahden    

SANOMAT

Eerikin Pippurin 
ja Merimakasiinin 
suosituimmat 
annokset 

Antiikkikauppa 
joutuu lähtemään 
juuri kun liikkeestä 
kertova tv-sarja 
aloittaa

Kaupunki irtisanoi Mike Kaireniuksen 
antiikki kaupan ja muiden L3-makasiinin 
vuokralaisten sopimukset.

Sivut 4–5

Sivu 7

LEENA VUORENMAA RAUNO HIETANEN

Itämerenkatu 21, 00180 Ruoholahti
www.kauppakeskusruoholahti.fi

1h PYSÄKÖINTI  
PLUSSA-KORTILLAILMAINEN 

Ruohiksessa Sinua palvelevat myös: 
Bieder Kukkakauppa • Burger King • CarWash • Ciao! Caffe 

Eerikin Pippuri • Ekorent • Fenno Optiikka 
Hehku 3/2018 • Hiusfashion • Hua du – asian Fusion Cuisine

Mayor’s Gym • Motivus • Musti ja Mirri
Peura - muotia naisille • Posti pakettiautomaatti

Ruohis Tapahtumatila Needseeker
Subway

Tulossa Pöllöt tarjouspäivät 1.-3.3.

Muistathan maalarin-
teipit ja ruuvit?

Huhuuuu!
Miten menee?

Nälkä ois ja 
jääkaappi on tyhjä

Ok, onneksi kaikki niin  
lähellä, että ehdin hyvin
käydä marketissakin.

Paljon 
tekemistä 
hiihto
lomalla

Sivut 4–5

Kiipeily puraisi lujaa Katri ja Ronja 
Kauppalaa. Nyt koko perhe harrastaa 
lajia. Hiihtoloman lähestyessä 
Ruoholahden Sanomat käy läpi useat 
alueen ajanviettomahdollisuudet. 
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Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!
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PÄÄKIRJOITUS

Esittelytekstiä lukiessa rintaan hiipii 
ylpeys. Mahtavaa, mitä kaikkea tän-
ne Ranta-Helsinkiin on suunnitteilla.  
Vanhasta satama-alueesta saadaan 
valovoimainen asuinpaikka ja hou-

kutteleva työpaikka tuhansille. On näyttäviä 
taloja, uimarantaa, pienvenesatamaa. Ja ratik-
kakin etenee pitkin kauniisti kaareutuvaa puis-
tokatua. 

Esittelyteksti on Hernesaaren asemakaa-
van luonnoksesta, mutta se voisi olla myös Jät-
käsaaren alue-esitteestä. Hernesaaresta on 
tulossa hyvin samankaltainen kuin naapuri-
saarestaan. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaa-
ren osayleiskaavan tammikuussa.  Seuraavaksi 
tarvitaan asemakaava alueelle, ja asemakaavan 
luonnos onkin kommentoitavissa vielä muuta-
man päivän. 

”Tavoitteena on, että alueesta kehittyy Hel-
singin kantakaupungin matkailu- ja vapaa-ajan 
palveluiden merellinen keskittymä. Alueelle 
etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumi-
sen ratkaisuja”, sanotaan Hernesaaren asema-
kaavaluonnoksessa.  

Hernesaaresta lisää sivulla 5.

L3-MAKASIINI tyhjenee vuokralaisista huh-
tikuun loppuun mennessä. Makasiinilla on 
edessään mittava remontti tai käyttökielto. Ma-
kasiinissa toimii useita gallerioita, ja niiden 
kohtalo huolettaa kulttuuritahoja. 

Taidekriitikko Otso Kantokorpi toivoo kau-
pungilta vastaantulemista makasiinin vuokris-
sa. Kaupunki aikoo periä jopa nelinkertaista 
vuokraa aiempaan verrattuna saadakseen kor-

jauksista koituvat kustannukset maksettua. Li-
sää aiheesta sivulla 7.

ETELÄ-SUOMEN KOULUISSA koittaa pian 
hiihtoloma. Sitä silmällä pitäen Ruoholahden 
Sanomat tutkailee alueelta löytyviä aktiviteet-
teja (sivut 4–5), joiden parissa kuluu helposti 
päivä tai pari.

SIVULLA 9 Alkaa sarja nimeltä Konkariyrittä-
jä & Tulokas. Siinä alueen yrittäjiä esitellään, ja 
konkariyrittäjät voivat antaa neuvoja nuorem-
milleen. Ota yhteyttä toimitukseen, jos koet 
olevasi alueen konkari tai uusi tulokas.  Juttu-
sarja vuorottelee tutun Täällä töissä & Ohikul-
kumatkalla -palstan kanssa. 

JÄTKÄSAAREN KAPPELI on odottelun jälkeen 
valmistunut. Ensimmäisten viikkojen ohjel-
man ja tunnelmat tupaantuliaisista voi lukea 
sivuilta 10–11.

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

62,4
KUUKAUDEN LUKU

Asuntojen keskipinta-ala (neliömetriä) 
Jätkäsaaressa. Ruoholahdessa vastaava luku on 67.

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

Lisää rantahelsinkiläisiä

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

Lehti 3 14.3. 5.3.
Lehti 4 11.4. 3.4.
Lehti 5 9.5. 30.4.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2017.  Lisää tilastoja alueelta sivulla 6.

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. 
Ilmoita häiriöistä: hjex.fi/jakelupalaute

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399

TEKIJÄT
Leena Vuorenmaa, toimittaja
Pipsa Sinkko-Westerholm, toimittaja

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 ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Maaliskuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 14.3. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 5.3. 2018.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371

Twitter 35 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 432 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 230 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

1
2
3

KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

L3-MAKASIINI Kesän alussa L3-
makasiini sulkeutuu remontin ajaksi, tai 
menee jopa käyttökieltoon, jos korjaus 
katsotaan epäedulliseksi. Helmikuun 
menovinkit keskittyvät L3:een. Golden 
Classics Cafessa voit nauttia erikoi-
sesta sisustuksesta ja tutustua useisiin 
bändeihin kevään mittaan. 

GALLERIAT L3:ssä toimivat Galle-
ria Huuto, Galleria Rankka ja SIC. 
Huudossa on neljä galleriaa vaihtuvin 
näyttelyin. Rankassa on esillä Sampsa 
Indrénin Hetken hurma – maalauksia 
ja piirustuksia 25.2. asti.  L3-maka-
siinissa on myös taiteilijoiden työhuo-
neita.

WEIRD ANTIQUES Erikoisia vanhoja 
tavaroita myyvä Weird Antiques pitää 
oviaan auki vain perjantaisin ja lauan-
taisin kello 12–18. Vastaavia tarva-
roita ei muualla juuri tule vastaan. 
Myynnissä on muun muassa jäämistöä 
Linnanmäen pelihalleista. Lue lisää 
antiikkiliikkeestä sivulta 7.

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.

L3-makasiinilla on 
edessään mittava 
remontti tai 
käyttökielto.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Aqualan 
plus

Helmikuun tarjoukset

17 €
norm.  

20,60 €

Favora
kosteuttava  

seerumi

norm.  
11,08 €

8 €

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

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

tehokkaasti  
kosteuttava  
perus - 
voide



3RUOHOLAHDEN SANOMATHelmikuu 2018

Ruoholahden pääväylät ovat 
saamassa kevyen muokkauksen

RUOHOLAHDEN katuverkkoon on luvassa pieniä 
muutoksia.

Muun muassa Länsisatamankatua ja Sal-
misaarenkatua muutetaan siten, että sataman 
suunnasta pohjoiseen kulkeville ajoneuvoille 
olisi kaksi kaistaa käytössä Kellosaarenkadulta 
aina Energiakadulle saakka. 

Pyöräliikenteen verkkoa tehdään myös jatku-
vammaksi ja jalankulkijoiden erottelua pyörälii-
kenteestä aiotaan lisätä. Länsisatamankadun ja 
Salmisaarenkadun rakennustyöt alkavat tänä ke-
väänä. Valmista pitäisi olla viimeistään loppu-
syksyllä 2018. 

Ylläolevien jo päätettyjen muutostöiden li-
säksi kaupunkisuunnittelulautakunnalla on lis-
talla muitakin ”pienimuotoisia parannustoimia”,  
joiden päämäränä on  Länsisataman liikenneyh-
teyksien sujuvoittaminen. Pääkohteena ovat 
Mechelininkatu ja Porkkalankatu. 

SUOJATEISTÄ POISTUISIVAT Itämerenkadun 
Kotipizzan kohdalta Mechelininkadun ylittävä 
suojatie, samoin Porkkalankadulta Länsiväylän 
alkupään ylittävä suojatie. 

Porkkalankadulle Länsiväylää kohden johta-
valle rampille on ajateltu kolmatta kaistaa.

Jätkäsaarenlaiturilla kaupunki haluaa piden-
tää ryhmittymiskaistaa Mechelininkadulle pyr-
kiviä varten sekä erillistä ryhmittymiskaistaa 
Hietalahdenrantaan kääntyville.

Samoin Hietalahdenrantaa kohden menevil-

Itämerenkadun päässä Mechelininkadun ylittävä suojatie mahdollisesti poistuu.

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

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

le mietitään kolmatta suoraan menevä kaistaa.
Liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi  

kaupungin liikennesuunnittelusta korostaa, et-
tä mainittujen toimenpiteiden vaikutuksia vasta 
selvitetään tarkemmin kevään aikana. Toimen-
piteistä laaditaan tarkennettu liikennesuunnitel-
ma, joka sisältää liikenteen sujuvuuden kannalta 
hyödyllisimmät toimenpiteet.

 
LÄNSIMETRON ALOITETTUA liikennöinnin 
kaupunki on jo tehnyt pieniä muutoksia Pork-
kalankadulle, koska bussiliikenne on kadulla vä-
hentynyt. 

”Olemme voineet tehdä liikennevalojen ajoi-
tusmuutoksia risteyksissä Ruoholahden sillan 

Oranssi silta 
aukeaa 
perjantaina

Välimerenkatu 14, Jätkäsaari, Helsinki 09 440 224 viirus.fi lippu.fi

Regi ANNI KLEIN  

PIPSA LONKA  

Urpremiär
Kantaesitys
3.3.2018

Tragikomiska episoder 
om djuret människan

Vårens program
Kevään ohjelmisto 
viirus.fi

Tekstitetty suomeksi mobiilisovellukseen.
Subtitles in English in mobile app.

VÄLIMERENKADUN ylittävä oranssi silta ava-
taan perjantaina 16. helmikuuta. 

Samassa yhteydessä avataan kulkureitti 
Hyväntoivonpuistossa. Puistossa pääsee kulke-
maan leikkipuiston kohdalle, jonka jälkeen voi 
poistua länteen Jätkäsaarenkujalle tai itään Sue-
zinkadulle. 

Puisto on vielä keskeneräinen, ja avattava 
reitti on väliaikainen, kunnes puiston rakennus-
työt valmistuvat. Reitti on aidattu ja päällystetty 
murskeella.

Oranssi silta on kevyenliikenteenväylä. Se-
kään ei ole vielä täysin valmis.  Porras- ja muuri-
työt jatkuvat huhtikuulle saakka.

Kaupunki muistuttaa, että reitillä voi kulkea 
ainoastaan aidatulla alueella, muut alueet puis-
tossa ovat työmaa-aluetta. Reittiä pidetään kun-
nossa talvella, mutta se ei ole esteetön. 

Kaupungin mukaan lopullinen Välimeren-
kadun ylittävä reitti Hyväntoivonpuistossa ava-
taan asukkaiden käyttöön arviolta vuonna 2019. 

Ennen tätä väliaikaiseen reittiin tulee muu-
toksia puiston rakentamisen edistyessä.

Ruoholahden Sanomat

Porkkalankadun bussiliikenne on 
vähentynyt länsimetron myötä, 
ja kaupunki on tehnyt kadulle 
liikennevalojen ajoitusmuutoksia.

Lue lisää Jätkäsaaren kaava- 
alueista karttoi-

neen  sivuilta 6–7. 

länsipäässä ja Ruoholahden sillan alla”, 
Vuohtoniemi sanoo.

”Porkkalankadun linja-autokaistojen 
suhteen mietimme vielä vaihtoehtoja. Ke-
väällä meillä on mahdollista muuttaa ka-
dun liikenteen ohjausta eli tiemerkintöjä ja 
liikennemerkkejä. Jos päädymme tekemään 
kadulla rakenteellisia muutoksia, ne on jär-
kevintä toteuttaa runkovesijohtoputkien 
uusimistyön yhteydessä vuonna 2019, kun 
katu on joka tapauksessa auki”, Vuohtonie-
mi sanoo.

”Pohdimme myös muutamassa Porkka-
lankadun kohdassa tilan käyttöä täydennys-
rakentamiseen”, hän jatkaa.

Välimerenkadun ylittävää siltaa pääsee 
kokeilemaan 16. helmikuuta alkaen.

Yksityinen 
päiväkotiketju 
ostaa Ruoho-
lahden kappelin 
vanhat tilat
PÄIVÄKOTIKETJU Touhula ostaa Ruoholahden 
kappelin entiset tilat.

Ruoholahden metrokorttelissa olevien tilo-
jen myymisestä on tehty päätös yhteisessä kirk-
koneuvostossa. Kaupan toteutuminen edellyt-
tää vielä kaupungin lupaa, että huoneistossa saa 
harjoittaa päiväkotitoimintaa. 

Touhula Varhaiskasvatus Oy on Suomen 
suurin yksityinen päiväkotiyritys. Sillä on yli 150 
päiväkotia ympäri Suomea. Työntekijöitä yrityk-
sessä on yli kaksituhatta. 

Yrityksen pääomistaja on pohjoismainen 
pääomasijoitusyhtiö EQT.  

Touhula on kasvanut viime vuosina ri peään 
tahtiin muun muassa yritysostoin. Suomen 
Asiakastiedon mukaan sen liikevaihto oli lähes 
44 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Ruoholahden kappeli lopetti tiloissa joulu-
kuussa 2017. Toiminta siirtyi Jätkäsaaren Hyvän 
toivon kappeliin, joka aukesi helmikuussa. Uu-
desta kappelista on esittely sivuilla 10–11.

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden metrokorttelissa aloittaa päiväkoti.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN



4 RUOHOLAHDEN SANOMAT Helmikuu 2018

vaikuttaa myös kelit, kun ollaan täällä etelässä, 
mutta yleensä talvi on tosi vilkasta aikaa”, kertoo 
Kiema. 

”Kiipeilyä voi tulla kokeilemaan ilman ajan-
varausta tai kurssin käymistä. Aikuiset pääsevät 
kiipeämään vaijerilla yksinkin itsevarmistimen 
avulla, alle 14-vuotiailla pitää olla aikuinen tai 
muu huoltaja mukana. Myös alkeiskurssit pyöri-
vät lomaviikolla tuttuun tapaan. 

Kiipeilyareenan kävijämäärä on useampia 
satoja päivässä, ja viikossa voi käydä jopa 3000 
asiakasta. Ennätysmäärä aloittelijoita samana 
päivänä on lähes 300. 

Pääreitintekijänä Kiema vastaa kiipeilyrei-
teistä. Reitit tehdään seinään kiinnitettävillä kii-
peilyotteilla (holds). Kiipeilyareenalla reittejä 
uusitaan viitenä päivänä viikossa. Erilaisten reit-
tien avulla tarjotaan erilaisia haasteita vasta-al-
kajista kokeneisiin kiipeilijöihin. 

”Kiipeilyn turvallisuudesta pidetään hyvä 
huoli muun muassa kansallisen varmistuskortti-
standardin avulla. Yleisin mutta silti todella har-
vinainen tapaturma on nilkan nyrjähtäminen. 
Aloittelijoille on omat kiipeilyseinänsä, ja alle 
14-vuotiaan huoltaja voi myös olla vasta-alkaja. 
Kiipeilijän täytyy myös painaa yli 15 kiloa, jotta 
vaijerit pystyvät laskemaan lapsen alas seinältä.”

”Korkein seinä meillä on 29 metriä, ja se on-
kin Suomen ja Pohjoismaiden korkein. Olemme 
myös Euroopan ja maailman mittakaavassa iso 
sisäkiipeilypaikka.” 

Kiipeilyareena sijaitsee Salmisaaren liikunta-
keskuksessa.

Kiipeilyharrastus lumosi koko perheen

Kiipeily on koko perheen harrastus 
Kauppala-Jarmaloille. Harrastus alkoi 
nelisen vuotta sitten, kun perheen äi-
ti Katri kävi kokeilemassa kiipeilyä sil-
loin 6-vuotiaan Ronjan kanssa.

”Kun ystäväni kertoi kokeilleensa kiipeilyä, 
vannoin etten ikinä mene kiipeilemään. Sitten 
sattui tylsä kesäpäivä ja sää oli kehno. Ilmeises-
ti ajatus kiipeilystä oli jäänyt itämään, sillä kek-
sin lähteä kokeilemaan tytön kanssa. Tultiin Kii-
peilyareenalle, ja se oli menoa saman tien. Yhtä 
aikaa pelotti kamalasti ja silti nautin valtavas-
ti. Sitä tunnetta ei oikein voi verrata mihinkään”, 
kuvailee Katri.

”Minä vain menin ja kiipeäminen tuntui niin 
kivalta. Enkä pelännyt yhtään!” sanoo Ronja.

Nyt koko perhe isä mukaan lukien kiipeilee. 
Perheen pienin, 6-vuotias Erin on lajista innois-
saan. Hän aloitti 4-vuotiaana, ja käy junnuryh-
mässä kerran viikossa. Nykyisin 9-vuotias Ron-
ja on osallistunut kisoihinkin ja on ollut kolme 
vuotta junnuissa.

Tyttöjen mukaan kivointa kiipeilyssä ovat 
uudet haasteet eli eritasoiset kiipeilyreitit. ”En-
sin voi mennä helpon ja sen jälkeen vaikeam-
man”, kertoo Ronja.

Harrastuksen kautta on löytynyt uusia kave-
reita sekä lapsille että aikuisille.

”Kiipeilyareena on vähän kuin toinen koti 
meille. Kiipeilijät ovat oma yhteisönsä, ja pidäm-
me yhteyttä muun muassa WhatsApp-ryhmän 
kautta. Teemme myös yhteisiä reissuja sekä Suo-
messa että ulkomailla, toki aina kiipeilemään. 
Paras paikka on ollut Olhava Repoveden kansal-
lispuistossa”, kertoo Katri.

Vaikka hiihtoloma on ovella koko perhe 
odottaa jo kesän matkaa toiseen kiipeilijöiden 
mekkaan eli Kreikan Kalymnokselle.

”Hiihtolomalla aiomme tietenkin kiivetä, 
mutta myös laiskotella”, sanoo Ronja, ja muu 
perhe on samaa mieltä.

Harrastuksesta tuli Katrille myös työ. Hän 
ohjaa junnuryhmiä Kiipeilyareenalla.

”Jo 5-vuotiaana voi tulla kurssille. Lasten 
kanssa on ihanaa työskennellä: he ovat uteliaita 
ja rohkeita. On ihanaa saada jakaa kiipeilyn rie-
mua ja haasteita lasten ja nuorten kanssa”, to-
teaa Katri. 

KIIPEILYAREENAN pääreitintekijä Sauli Kiema 
kertoo, että kiipeilemässä käy paljon perheitä.

”Hiihtoloma on joulun ohella meillä vilkkain 
sesonki. Loma näkyy kävijämäärissä, ja silloin 
tulee enemmän lapsia kiipeilemään. Määriin 

Ruoholahdessa riittää 
harrastusmahdollisuuksia isoille 
ja pienille. Koulujen hiihtolomalla 
ei tarvitse lähteä kovin kauaksi 
saadakseen ajan kulumaan.

KUVAT: LEENA VUORENMAA

Leena Vuorenmaa
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

9-vuotias Ronja Kauppala on jo kokenut kiipeilijä ja hän viihtyy Katri-äitinsä kanssa seinillä. 

Kiipeilyreitit ovat pääreitintekijä 
Sauli Kieman ja tiimin vastuulla. 

Muuta tekemistä hiihtolomalle

 ≈ Lasten ja perheiden liikunnallinen sisäleikki-
puisto HopLop Ruoholahden ostoskeskuksessa on 
lomaviikolla auki joka päivä klo 10–20. 

 ≈ Lapinlahden lähteellä järjestetään 24.–26.2. 
Ristiveto-festivaali, jossa pääosassa ovat Schu-
mann & Brahms. Lisäksi 20.2. on avoin lautapeli-
ilta, ja salaperäisyyksien ilta 22.2. Tällöin ohjel-
massa muun muassa naamiotyöpaja, valokuvaamo 
ja seuraleikkejä. 

 ≈ Lisäksi esimerkiksi ilmainen yli 13-vuotiaiden 
hiihtolomatapahtuma Reaktori 21.–23.2. Messu-
keskuksessa. Nuorille suunnatussa tapahtumassa 
tarjolla touhua, puuhaa, pelejä ja aktiviteetteja. 
Lisätietoja reaktori2018.munstadi.fi

 ≈ Kulttuurikeskuksen kulttuuritaloissa eri puolilla 
Helsinkiä järjestetään talvilomaleffoja, kursseja 
ja muita tapahtumia lapsille ja nuorille. Lisätietoja 
www.myhelsinki.fi ja www.stadissa.fi -sivuilla. 

eckeroline.fi
N I M E S TÄ Ä N  H U O L I M AT TA  S U O M A L A I N E N

Ystävän seurassa risteily  
on tuplasti hauskempi.

Bonusta laivamatkoista 
ja -ostoksista.

YSTÄVÄNPÄIVÄ- 
TARJOUS

Päiväristeily tai 
miniristeily 6 €/hlö. 

Varaa osoitteessa eckeroline.fi  
tuotekoodilla YSTAVA18.  

Hinta voimassa 25.2.18 asti,  
paikkoja rajoitetusti 

/lähtö.

Ilahduta parasta ystävääsi tai kerää kasaan kaveriporukka  
hauskanpitoon. Anna m/s Finlandian viedä Suomenlahdelle  

6 tunnin miniristeilylle tai päiväksi Tallinnaan.

m/s FINLANDIA 2018

HELSINKI TALLINNA TALLINNA HELSINKI

MA–LA 06.00  08.15

JOKA PÄIVÄ 09.00  11.15 12.00  14.15

JOKA PÄIVÄ 15.15  17.30 18.30  21.00

SU–PE 21.40  23.50

Matka-aika 2 h 15 min.
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

Kiipeilyharrastus lumosi koko perheen

MIKÄ   Sinisimpukkakattila 16 e/22 e

MITÄ   Höyrytettyjä sinisimpukoita kermai-
sessa valkoviiniliemessä. Lisäkkeenä ciapat-
ta-leipää

MISSÄ   Hietalahdenranta 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Simpukoita 
menee paljon, sama resepti on ollut käytössä 
jo 30 vuotta. Bouillabaisse ja lohikeitto ovat 
myös suosittuja, varsinkin venäläiset turistit 
tilaavat niitä.”

RAVINTOLA MERIMAKASIINISTA on 
näköala Helsingin telakalle. Meren antimista 
tunnettu, Roihan perheen omistama ravintola 
on palvellut Hietalahdenrannassa vuodesta 
1986. Roihat omistavat myös ravintola Hai-
karanpesän Espoossa. 

RAVINTOLA EERIKIN PIPPURI avasi oven-
sa Ruoholahden ostoskeskuksessa viime mar-
raskuussa. Se on järjestyksessä neljäs Eerikin 
Pippuri. Ketjun omistaa Cetin Harman. 

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 ravinto-
loista Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Table, 
Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Mega Special 9,90 euroa

MITÄ   Kebablihaa, kanakebablihaa, 
ranskalaisia, riisiä, salaattia, tomaatti- ja 
jogurttikastiketta.

MISSÄ   Ruoholahden ostoskeskus

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Eerikin special 
on myös suosittu. Kasvisannoksista eniten me-
nee Falafel salaatilla -annosta. Ei sitä mene 
paljon, mutta kuitenkin menee.”

MERIMAKASIINI

EERIKIN PIPPURI

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Ruoholahden  
leikkipuisto

 ≈ MIKÄ Leikkipuisto on kaikille avoin pihapii-
ri, jossa voi leikkiä ja siellä on myös ohjattua 
toimintaa.  

 ≈ MISSÄ  Laivapojankatu 9 

 ≈ HINTA Ilmainen, mutta koululaisten retkille 
pitää ilmoittautua ennakkoon. 

 ≈ HYVÄ TIETÄÄ Hiihtolomalla puisto on avoin-
na klo 9–16, välipalaa ei ole tarjolla. Myös 
uusi Hyväntoivonpuiston leikkipuisto on avattu 
Jätkäsaaren puolelle. 

Teatterikissa 
seikkailee loman 
aikana Kaapelilla  
Vegemessut järjestetään Merikaapeli-
hallissa helmikuun lopulla.

”KAAPELITEHTAALLA on valtavasti eri 
toimijoita, näyttelyitä, kursseja ja museoita, ja 
paljon ohjelmaa. Esimerkiksi Teatterimuseossa 
on Teatterikissan lomaseikkailu 20.–23. helmi-
kuuta kello 12–16. Lisäksi Merikaapelihallissa 
on Vegemessut 24.–25. helmikuuta”, kertoo 
tiedottaja Karoliina Eerola.

Kaapelitehdas

 ≈ MIKÄ Kaapelitehdas on Suomen suurin 
kulttuurikeskus, ja valmistuessaan vuonna 1943 
se oli Suomen suurin rakennus.  

 ≈ MISSÄ Tallberginkatu 1 

 ≈ HINTA Pääsymaksut vaihtelevat, kannattaa 
tarkistaa verkkosivuilta www.kaapelitehdas.fi 

 ≈ HYVÄ TIETÄÄ Kaapelin Hima&Sali-
ravintola tarjoaa lounasta, kahvia ja edullista 
iltakeittoa. Myös viikonloppuisin on tarjolla 
keittolounas.

Leffaa, safkaa, 
kisoja ja yölanit 
nutalla  
Nuorisotalolle kävijällä pitää 
olla oma jäsenkortti.

”OLEMME auki hiihtolomalla muutoin paitsi 
19.–20.2. Yölanit järjestetään Nutalla 17.–
18.2. ja ovet ovat auki myös 21.–23.2. kello 
14–21. Keskiviikkona on leffaa ja safkaa, tors-
taina ulkoilemme sään salliessa, ja perjantaina 
on vuorossa kisoja ja pelejä”, sanoo vastaava 
nuoriso-ohjaaja Terttu Ylönen. 

Ruoholahden  
nuorisotalo Koralli

 ≈ MIKÄ Nuorisotalo Koralli kuuluu Helsingin 
kaupungin nuorisoasiainkeskukseen.  

 ≈ MISSÄ Messitytönkatu 4  

 ≈ HINTA: ilmainen 

 ≈ HYVÄ TIETÄÄ Iltapäivät ja alkuillat kahdes-
ta viiteen on Nutalla varattu varhaisnuorille, ja 
loppuilta kello 21 asti yläasteikäisille. Nuori-
sotalolle pitää olla oma jäsenkortti, sitä varten 
on täytettävä hakemus. Hakemus löytyy nuori-
sotalolta sekä verkosta ruoholahti.munstadi.fi

Ohjelmaa 
koululaisille 
ja pikkulapsi-
perheille 
Metroretki luvssa WeeGee-taloon.

LEIKKIPUISTON ohjaaja Nina Henttinen 
kertoo, että lomaviikolla on ohjelmaa sekä kou-
lulaisille että pienemmille lapsille. Koululaiset 
tekevät retkiä metrolla muun muassa Espoon 
WeeGee-taloon. Pikkulapsiperheille on joka 
päivä jotain ohjelmaa, esimerkiksi värileikkejä 
ja lauluja.

Jätkäsaari saa sisarkaupunginosan

RAITIOVAUNU kaartaa saaren eteläpäätyyn. 
Alueelle muuttaa yli 7000 asukasta muutamassa 
vuodessa. Työpaikkoja kolmisentuhatta. Useita 
hehtaareita täyttömaata. Pienvenesatama. Kuu-
lostaako tutulta? Hernesaari on kuin Jätkäsaaren 
pikkusisko.

Isosiskonsa tavoin asukkaat ja palvelut val-
taavat Hernesaaren entisiltä toimijoilta eli sata-
matoiminnoilta ja teollisuudelta. 

KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi tammikuus-
sa osayleiskaavan, joka mahdollistaa Hernesaa-
ren rakentamisen yllä kuvaillun mukaisesti.

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii vie-

Hernesaaren osayleiskaavassa  
on paljon yhtäläisyyksiä 
naapurisaareen.

lä asemakaavan. Asemakaava ja asemakaavan 
muutos -luonnos on nähtävillä 16. helmikuuta 
asti Huutokonttorissa Jätkäsaaren kirjastolla se-
kä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelijoiden tavoitteena on, että Her-
nesaaresta kehittyy Helsingin kantakaupungin 
matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen 
keskittymä. 

Kaavahankkeen selostuksessa mainitaan, et-
tä alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kau-
punkiasumisen ratkaisuja.

HERNESAAREN ALUEELLA on nykyisin Fordin 
tehdasrakennus, Munkkisaaren teollisuusta-
lo, Valtion viljavarasto, ravintola-sauna Löyly ja 
Cafe Birgitta. Nämä rakennukset säilyvät, mutta 
alueen muut rakennukset on suunnitelmien mu-
kaan tarkoitus purkaa.

Ruoholahden Sanomat
Hernesaareen pääsee aikanaan ratikalla. 
Eteläpäähän tulee pienvenesatama.

Lastiksella voi askarrella vaikka 
oman aurinkokuntansa. 

Kaapelitehtaalla toimii kolme museota, 
11 galleriaa ja paljon muuta. 

Jännittävä NBA-koripallomatsi käynnissä Nutalla. 
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Jätkäsaaren väkiluku kasvaa tuhannella 
joka vuosi seuraavat kymmenen vuotta

Tuhat joka vuosi. Keskimäärin tätä 
vauhtia Jätkäsaari kasvaa Helsingin ti-
lastollisen vuosikirjan mukaan.

Vuosikirja ilmestyi tammikuussa jo 
105. kerran. Julkaisu sisältää yksityis-

kohtaista tilastotietoa Helsingin asuinalueista ja 
asukkaista.

Vilkkaimpia alueellisen kasvun vuosia on 
kuluva vuosi. Vuosikirjan arvion mukaan vuon-
na 2018 Jätkäsaaressa on asukkaita yli 8700, kun 
2017 heitä oli noin 7000. 

VUODET 2019–2022 ovat nekin vilkkaita: saaren 
asukasluku kasvaa noin 1500:lla joka vuosi. 

2020-luvun loppua kohden alueen kasvu-
vauhti hieman rauhoittuu. Kymmenen vuoden 
päästä eli vuonna 2027 Jätkäsaaren asukasluku 
on lähes 18 000.  Silloin koko Helsingin väkilu-
kukin on kohonnut yli 700 000 asukkaan.

Asuntojen keskipinta-ala Jätkäsaaressa on 
62,4 neliömetriä, mikä on koko kaupungin kes-
kiarvoa (63,4) hieman pienempi. Ruoholahden 
puolella, jossa asunnot ovat suurelta osin raken-
nettu 1990-luvulla, keskipinta-ala on korkeampi 
kuin Helsingissä keskimäärin eli 67 neliötä.

Omistus- ja vuokra-asuntojen määrissä Ruo-
holahti ja Jätkäsaari eroavat selkeästi koko Hel-
singin luvuista. Jätkäsaaren asunnoista vajaa 27 
prosenttia on omistusasuntoja. Ruoholahdessa 
vastaava luku reilu 23 prosenttia. Koko kaupun-
gin luku on 41,9 prosenttia. 

Kymmenen vuoden 
päästä eli vuonna 

2027 Jätkäsaaren 
asukasluku on lähes 18000.”

Yksityskohtaista tietoa sisältävä 
Helsingin tilastollinen vuosikirja 
ilmestyi jo 105. kerran. 

Inka Salonen muutti kahden kouluikäisen 
lapsensa kanssa kaksikerroksiseen, 118-neli-
öiseen neljän huoneen huoneistoon heti ta-
lon valmistuttua syyskuussa 2017. Muutto 
valmiiseen kotiin sujui ongelmitta muutto-

firman avustuksella. 
Parvekkeitakin Salosella on kaksi. 
”Muutto on muuten valmis, mutta parvekkei-

den laittaminen jäi keväälle”, Salonen kertoo.
Syyskuussa 2017 valmistunut Sandis on Jät-

käsaaren toinen HASOn hallinnoima asumisoi-
keustalo. 

HELSINKIIN SALONEN ja lapset muuttivat Tuu-
sulasta mielellään. 

”Haaveilin pitkään tänne takaisin muuttami-
sesta”, Helsingissä syntynyt ja täällä suurimman 
osan elämästään asunut Salonen sanoo. 

”Kun vanhempi lapseni ilmoitti pari vuotta 
sitten, että tuusulalaiset lukiot eivät tule jatkossa 
kyseeseen, päätin alkaa etsiä asuntoa.” 

Silmiin osui Hesarissa julkaistu Sandiksen 
myynti-ilmoitus. 

”Ilokseni huomasin, että minulla oli asumis-
oikeusjärjestysnumero, jonka äitini oli hakenut 
minulle jo 1990-luvulla.” 

Jätkäsaari ei ollut Saloselle entuudestaan tut-
tu muuten kuin Tallinnan-matkojen satamana. 

”Asumisoikeusjärjestelmä mahdollisti meil-
le näin ison asunnon keskustasta. Omistusasun-
to ei tullut kyseeseen alueen kovan hintatason 
vuoksi.”

Asumisoikeusasunnon hinta ja kuukausiku-
lut ovat hänen mielestään kohtuulliset. 

”Aso-maksu oli noin 56 000 euroa ja kuuka-
sivastike on noin 1100 euroa. Vastikkeeseen kuu-
luu vesi ja autopaikka.”

Salonen on ollut taloon ja asuntoon erittäin 
tyytyväinen. Talossa on rauhallista ja naapurit 
ovat mukavia. Pientä keskeneräisyyttä taloyhtiön 
toiminnoissa vielä on, mutta ne eivät haittaa Sa-
losen perhettä. 

”Jätteenkeräyssysteemi Rööri ei vielä ole käy-
tössä ja pesuhuoneen sekä saunan varausjärjes-
telmät eivät oikein toimi. Korvaavat systeemit 

toimivat kuitenkin. Esimerkiksi roskat viedään 
naapuritalon Rööriin.” 

TALON RAKENTAJA Skanska saa kiitosta. 
”Rakenteisiin jääneen kosteuden aiheutta-

mat vesivahingot muutamassa asunnossa on kui-
vatettu ja korjattu nopeasti ja hyvin”, Salonen 
kertoo. 

Talon alakerrassa on liiketila, joka on vielä 
tyhjillään. Salonen toivoisi tilaan leipomoa tai 
konditoriaa. 

”Olisi ihanaa hakea sieltä lämmintä leipää 
aamuisin.”

Talon sijainti on Salosen mielestä kuin lotto-
voitto. Suurin osa ikkunoista ja parvekkeet ovat 
puistoon päin. Ruoholahden metroasemalle on 
alle kilometri ja ratikkapysäkille noin 200 metriä. 

”Käytän oman auton lisäksi eniten ratikkaa, 
lapset kulkevat metrolla. He kävelevät metrolle 
viidessä minuutissa.”

Talon asukkaille on varattu Rokkiparkkiin 47 
autopaikkaa. Salonen muistelee, että kaikki ha-
lukkaat talosta saivat autopaikan. 

”Käyn kolmivuorotyössä Vantaalla, joten au-
to on tarpeellinen. Myös molemman lapsen jal-
kapallopeleihin kuljemme autolla.”

Autolla haetaan myös kauppaostokset Ruo-
holahden Citymarketista. Vaikka alueen palvelut 
ovat Inkan mielestä hyvät, toivoisi hän nykyistä 
parempia urheilumahdollisuuksia. 

”Urheilupuiston ja Bunkkerin rakentamisen 
viivästyminen pistää miettimään, ehtivätkö lap-
seni nauttia niistä vielä täällä asuessaan.”

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Sandis 

 ≈ Helsingin Asumisoikeus Oy Sandis sijaitsee 
Hyväntoivonpuiston, Livornonkadun ja Jätkäsaa-
renkujan muodostamassa korttelissa osoitteessa 
Jätkäsaarenkuja 13.

 ≈ Talossa on kahdeksan kerrosta ja 77 asuntoa 
kahdessa rapussa. Talo valmistui syyskuussa 2017.

 ≈ Asuntoja yksiöistä kaksikerroksisiin viiden huo-
neen huoneistoihin. 

 ≈ Omistaja: Helsingin kaupunki/Helsingin Asumis-
oikeus Oy HASO

 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuo-
tanto ATT/Skanska

 ≈ Rakennussuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy

Alueen keskeneräisyys aiheuttaa toisinaan haasteita taustalla näkyvän 
Sandis-talon asukkaan Inka Salosen kulkemiselle.

UUDESSA TALOSSA  Tuusulasta 
Jätkäsaareen muuttanut Inka 
Salonen on viihtynyt hyvin kahden 
lapsensa kanssa Sandiksessa.  

Kun vanhempi lapseni 
ilmoitti pari vuotta 

sitten, että tuusulalaiset 
lukiot eivät tule jatkossa 
kyseeseen, päätin alkaa 
etsiä asuntoa.”
 
Inka Salonen
Sandiksen asukas

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaaren 
väestöennuste 
2017–2027

15000

10000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Lähde : Helsingin tilastollinen vuosikirja 2017

5000

0

Kaksi 
kerrosta 
ja hyvät 
näkymät

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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L3makasiinin 
vuokralaiset: 
Irtisanominen 
tuli puskista

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

Antiikkiliike Weird Antiquesille 
ajoitus on katastrofi – televisiosarja 
heistä alkaa pyöriä maaliskuussa, ja 
huhtikuussa tilat pitäisi olla tyhjinä.

Tammikuun  10. päivänä tuli odottama-
ton tieto. Jätkäsaaren L3-makasiinin 
kaikki vuokrasopimukset puretaan.

”Tämä tuli ihan yllätyksenä”, sanoo 
Mike Kairenius, Weird Antiques -liik-

keen toinen omistajista.
”Meillä oli kevään suhteen isot odotukset, 

koska maaliskuun lopussa alkaa televisiosar-
ja koskien meidän liikettä. Huhtikuun lopussa 
meidän pitäisi olla jo pihalla. Tämä on erittäin 
huono ajoitus.”

Kairenius myöntää, että he olivat tietoisia, et-
tä näin voi käydä. Heillä – kuten muillakin L3:n 
vuokralaisilla – on määräaikainen vuokrasopi-
mus korkeintaan kolmen kuukauden irtisano-
misajalla.

”Mutta tämä tuli vähän äkkiä kaupungin 
puolelta. Tiedotus oli huonoa.”

VUOKRASOPIMUSTEN irtisanomisen taustalla 
ovat palotarkastukset viime kesältä. Niissä todet-
tiin, että makasiinin henkilöturvallisuus ei täytä 
lain vaatimuksia. Ilman korjauksia rakennus jou-
tuu käyttökieltoon.

Kaupunki on vuodesta 2010 etsinyt kiinteis-
tölle pitkäaikaista vuokralaista, joka korjaisi ra-
kennuksen, tai ostajaa koko rakennukselle. Tä-
tä odotellessa tiloja on vuokrattu  muun muassa 
pienyrityksille ja kulttuuritahoille.

Makasiinin vuokrat ovat olleet halpoja. Re-
montin jälkeen vuokrat nousevat kolmin-nelin-
kertaisiksi,  Tilapäällikkö Irmeli Grundström 
Helsingin kaupungilta arvioi. Vuokrien nostami-
sella on tarkoitus kattaa kustannukset, jotka ra-
kennuksen remontoinnista syntyvät. 

Päätöstä korjaamisesta ei ole vielä tehty.
”Jos remontista tulee liian kallis, niin re-

monttia ei edes tehdä, vaan rakennus menee 
käyttökieltoon. Se on sitten tyhjä kokonaan”, 
Grundström sanoo.

”Toivottavasti löytyy joku, joka ymmärtää, et-
tä se on hieno rakennus.”

Jos L3:n korjauksiin saadaan lupa, korjausra-
kentaminen alkaa kesäkuun alussa ja kestää ai-
nakin vuoden loppuun.

Hella Hernberg on L3:n ensimmäisiä vuokra-
laisia, vuodesta 2010 asti. Hän kuuluu Luovat Se-
katyöläiset -yhdistykeen, joka vuokraa parinsa-

dan neliön tilaa makasiinin kakkoskerroksessa. 
”Meitä on yhteensä 16 henkilöä, pienyrityk-

siä, freelancereita, luovan alan ihmisiä, arkkiteh-
teja”, Hernberg luettelee.

”Varmaan meiltä syntyy joku porukka, jo-
ka etsii uutta tilaa, mutta itselläni on työtilanne 
muuttunut, enkä etsi uutta tilaa. 

KULTTUURIPIIREISSÄ makasiinien vuokrien ko-
rottamisaikeet ovat herättäneet närää. Makasii-
nissa toimivat  galleriat Huuto, Rankka ja SIC. 

Taidekriitikko Otso Kantokorpi perusti ad-
ressin, jossa vaaditaan kaupungilta pikaisia toi-
mia taidegallerioiden toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi. Käytännössä Kantokorpi eh-
dottaa, että vuokrat kohtuullistettaisiin, jotta gal-
leriat voisivat palata L3:een remontin jälkeen.

”Taiteilijavetoiset galleriat ovat varmin tae 
siitä, että uusi Jätkäsaari tulee edustamaan sel-
laista kaupunkikulttuuria, josta Helsinki voi hy-
vällä syyllä olla ylpeä”,  Kantokorpi kirjoittaa. 

Mike Kaireniuksen Weird Antiques kauppaa nimensä mukaisesti outoa antiikkia. Kuva syksyltä 2017.

Poistumisteitä lisää
 ≈ L3-makasiinin palo-osastointi korjataan ja pois-

tumisteitä lisätään.
 ≈ Poistumistiet rakennetaan määräysten mukai-

siksi. 
 ≈ Makasiiniin rakennetaan uuden käyttötarkoituk-

sen mukainen ilmanvaihto. Myös sähköjärjestelmät 
korjataan niiltä osin kuin on tarpeen.

 ≈ L3:n nykyinen käyttötarkoitus on varastointi. 
Siihen haetaan käyttötarkoituksen muutosta siten, 
että katutaso ja toinen kerros ovat liike- ja ko-
koontumistilaa. Kellari jää varastotilaksi. Kolmas ja 
neljäs kerros jäävät tyhjiksi.

Lähde : Helsingin kaupunki 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Hella Hernberg on yksi L3:n ensimmäisiä 
vuokralaisia. Hernberg osallistui makasiini-
infoiltaan Jätkäsaaren kirjastolla tammikuussa.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Satama duunit vaihtuivat sisätöihin  Jätkäsaaressa

Tiina Torppa

Ennen satamaduunareita, nyt toimis-
toväkeä ja palvelualan ammattilaisia. 
Työpaikkojen Jätkäsaari muuttuu, kas-
vaa ja kehittyy.

Rakennustyömaa, teatteri, myymä-
lä, kuntosali… Jo nyt Jätkäsaaressa sijaitsee mo-
nenlaisia työpaikkoja. Jätkäsaarelaisten palve-
luiden ja tuotteiden valikoima on laaja, alueella 
leivotaan niin karjalanpiirakoita kuin raakakak-
kujakin.

Isoja työnantajia ovat Helsingin Satama, tulli, 
Verkkokauppa.com ja Tallink Silja. Joukkoon liit-
tyy Supercell muuttaessaan Ruoholahden puolel-
ta puukortteliin, Wood Cityyn. Wood City valmis-
tuu aikaisintaan vuoden 2020 aikana.

Nyt vuonna 2018 alueella on arviolta 2000 
työpaikkaa ja 2020-luvun lopulla noin 6000. 

”Jätkäsaareen syntyy etupäässä palvelualan 
työpaikkoja. Hotelleihin, myymälöihin, liikunta-
alalle ja muihin palveluihin”, projekti-insinööri 
Katharina Mead Helsingin kaupungilta sanoo. 
Vertailun vuoksi Ruoholahdessa on liki 14000 
työpaikkaa. 

Kaikki työpaikat eivät näy kaupunkikuvas-
sa. Moni yrittäjä tai ammatinharjoittaja työsken-
telee kotoaan käsin. Jätkäsaaressakin asunto voi 
samalla olla työpaikka. 

VILKASTA KOKO PÄIVÄN

Tavallisena torstaina keskipäivällä Jätkäsaares-
sa näkee rakennustyöntekijöitä, toimistoväkeä ja 
matkailijoita. 

”Monille palveluyrittäjille on tärkeää, et-
tä päiväsaikaan liikkuu mahdollisia asiakkaita”, 
Mead muistuttaa.

Helsingin kaupungin johtava tonttiasiamies 
Ilkka Aaltonen luonnehtii Jätkäsaarta laaduk-
kaaksi ja kantakaupunkimaiseksi. 

”Se on käveltävä ja jollain lailla ympäri vuo-
rokauden elävä ympäristö, mahdollisuuksien 
alue yrityksille”, Aaltonen sanoo. 

Merelliseen Jätkäsaareen syntyy jatkossa lisää 
liikunta- ja ravintolapalveluita sekä kulttuuritar-
jontaa. Aaltosen mukaan alueelle saadaan tule-
vaisuudessa isompia ruokakauppojakin. 

Tonttiasiamies arvioi alueen yleistä veto-
voimaa: ”Kiinnostavuuteen vaikuttavat keskus-
tan läheisyys, kasvava asukasmäärä, merellisyys, 
satama ja työvoiman saatavuus Viron puolel-
ta. Myös Ruoholahden metroasema on tärkeä 
alueen työpaikoille ja palveluille.”

LISÄÄ TOIMITILAA  
JA TYÖPAIKKOJA

Jätkäsaaren kehittyessä palvelut kasvavat ja jo ra-
kennettujen tilojen käyttökin välillä muuttuu.

”Kivijalkaliiketilat elävät. Kun alueen asiakas-
pohja laajenee, katutasossa sijaitsevan työmaan 
paikalle voi syntyä lähipalveluita”, Mead sanoo.

Kivijalkaliiketilaa on nyt valmiina noin 
15000 kerrosneliömetriä, kaikkiaan sitä raken-
netaan noin 40000 neliömetriä. Jätkäsaareen tu-
lee yhteensä noin 220000 kerrosneliömetriä toi-
mitilaa.

”Siinä ovat mukana esimerkiksi toimistot, 
Docrates-sairaala, hotellit ja Ahdinaltaalle suun-
niteltavat vapaa-ajan ja liikuntahankkeet”, Mead 
sanoo. 

Ahdinaltaalle, Jätkäsaaren liikuntapuiston 
naapuriin rannan puolelle suunnitellaan Kata-
janokan Allas Sea Poolin tyyppistä, mutta täysin 
kelluvaa uimalaa, 300–400 huoneen sporttiho-
tellia, pienehköä kylpylää ja tapahtumakeskusta.  

Uimala toisi kausityötä, noin 30–50 työpaik-
kaa. Hotelli toisi tapahtumakeskuksineen noin 
80–120 työpaikkaa. Ahdinaltaan hotelli, tapah-
tumakeskus ja uimala valmistuisivat 2020-luvun 
alkupuolella. 

HOTELLIEN PALVELUISTA  
ILOA ASUKKAILLEKIN

Jätkäsaareen syntyy nyt ja vastedes matkailu-
palveluita, sijaitseehan siellä Euroopan vilkkain 
matkailijasatama. 

KUVAT: KIMMO BRANDT

”Jo nyt on rakenteilla lisää ja sitten on vielä 
uusia suunnitteluvarauksia hotelleille”, Aalto-
nen sanoo.

Vuonna 2030 Jätkäsaaressa on noin 1200 ho-
tellihuonetta. Vertailun vuoksi: Hotelli Clarion 

sisältää 400 huonetta. Se saa lähivuosina naapu-
rikseen Wood Cityyn puurakenteisen hotellin. 

Art Hotel nousee Välimerenkadun ja Livor-
nonkadun kulmaan, Hotelli Hellsten Välime-
renkadun ja Malagankadun kulmaan. Hellstenin 

rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna ja tai-
dehotellin vuonna 2019. 

Hotellien aulat ja yleiset tilat tuovat myös 
asukkaille erilaisia palveluita: kuntosaleja, ravin-
toloita, taidegallerian ja etätyömahdollisuuksia.

Jätkäsaaressa on arviolta 2 000 
työpaikkaa. 2020-luvun lopulla 
työpaikkoja on noin 6 000.

BILLY KELLY ottaa ruoka- ja juomatilauksia yh-
dentoista hengen seurueelta. On perjantain il-
lansuu Bar Malagassa. Kelly vaihtaa pari sanaa 
baaritiskillä istuvan asiakkaan kanssa.

”Viihdyn iltavuorossa, olen sosiaalinen”, 
Kelly sanoo. 

Malagankadulla sijaitsevassa rennossa ruo-
kapaikassa ja baarissa käy paljon vakioasiakkai-
ta, jätkäsaarelaisia ja saman talon, Elmu ry:n Jal-
lukan asukkaita, musiikkialan ammattilaisia.

”Meillä käy nuoria muusikoita ja vanhem-
pia. Kivaa, kun on eri-ikäisiä asiakkaita”, Kelly 
sanoo.

Ison seurueen ruoat valmistuvat, Kelly kan-
taa niitä pöytään. Vakioasiakas toivottaa lähties-
sään hänelle hyvää viikonvaihdetta. 

Ulkona tuuli pyörittää irtolunta. Malagassa 
vallitsee lämmin tunnelma. Baarissa istuva voi 
seurata rivakkaa työskentelyä keittiössä, pöydis-
sä käy puheensorina. 

Kelly aloitti työnsä Bar Malagassa vappuna 
2017, kun baaria vasta rakennettiin. 

”Minä vain avustin remontissa, paikalla oli 
ammattilaisia ja todella taitava puuseppä”, Kelly 
sivelee puista, harmaaksi maalattua baaritiskiä.   

Hän kävelee aina kotoaan Punavuoresta työ-
paikalleen ja takaisin. 

”Matka kestää 18 minuuttia, maisemat ovat 
upeita. Jätkäsaaressa näkee kaupungin kau-
neimmat auringonlaskut ja -nousut.” 

”Meillä käy ihan normistadilaisia”, sanoo Helsingissä parikymmentä vuotta asunut 
ja suosituissa helsinkiläisravintoloissa työskennellyt Billy Kelly Bar Malagasta. 

”Totta kai tekee itse mieli ostaa kaikenlaista, kun työskentelee täällä”, Verkkokauppa.comin myyjä Juha Luhola sanoo.

Käveltävän 
kaunis 
työmatka
Billy Kelly kävelee aina 
työmatkansa Punavuoresta 
Jätkäsaareen Bar Malagaan.

Matka kestää  
18 minuuttia, 

maisemat ovat upeita.”
 
Billy Kelly
työntekijä, Bar Malaga
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Satama duunit vaihtuivat sisätöihin  Jätkäsaaressa

TYYNENMERENKATU 5:SSÄ toimivan Hairstu-
dio Innon yrittäjää jännitti aluksi.

”Jännitti, että miten asiakkaat löytävät 
tänne”, Asta Warsell sanoo.

Kahden toimintavuoden jälkeen Warsell 
kertoo, että liike on saanut koko ajan uusia 
asiakkaita lähialueelta. 

Toimitilaa etsiessä Nurmijärvellä asuvaa 
Warsellia innoitti Jätkäsaaren uusi ja kasvava 
alue. 

”Se oli oikea valinta. Tämä on tosi yhtei-
söllinen alue. Tykkään siitä, miten ihmiset ovat 
ottaneet uudet palvelut vastaan.”

Alueen asukkaiden lisäksi Hairstudio Inno 
on houkuttanut väkeä kaukaakin. Kaukokiinnos-
tuksen syyksi Warsell päättelee sosiaaliseen 
mediaan ladattuja ennen ja jälkeen -kuvia 
kampauksista tai meikkauksista.

”Asiakkaan oma lähtötilanne voi olla sama 
kuin kuvissa, ja siitä on saatu aikaan sellainen 
lopputulos, että se kiinnostaa hirveästi.

”Asiakkaita tulee ympäri Helsinkiä, ja Van-
taalta. Olisivatko pisimmillään tulleet Tuusulasta 
ja Järvenpäästä”, Warsell muistelee.

Päivi Tavi on lapsuuden toiveammatissaan. 
Ruoholahdessa vuosia on takana jo 16.

Asta Warsell perusti kampaamo-
yrityksensä kaksi vuotta sitten. 

Tämä artikkeli  
on Helsingin  
kaupungin tuottama.

OSA 1  Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että 
täällä juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja 
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.

Kampaamoala  
vie mukanaan 
jo nuorena

KAMPAAJA Päivi Tavi on lapsuuden unelma-
ammatissaan. 

”Olen nähnyt Suomen ylä- ja alamäet. 
Tässä pitää olla stressinsietokykyä ja tykätä 
alastaan”, sanoo Selkämerenkadulla kampaa-
moa yli 16 vuotta pitänyt Tavi.

Hieman vähemmän kampaamovuosia ta-
kana on Asta Warsellilla, joka avasi kampaa-
monsa Tyynenmerenkadulle toissa vuonna.

”Jätkäsaareen päädyin, koska alue on uusi 
ja kasvava, se innoitti”, 28 vuotias Warsell sa-
noo.

Juttusarja kertoo alueen konkariyrittäjän 
ja tulokasyrittäjän tarinan. 

Tunnetko olevasi konkari tai tulokas? Ota 
yhteyttä, teemme sinusta ja yrityksestäsi jutun: 
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden Sanomat

KONKARI: Päivi Tavi

TULOKAS: Asta Warsell

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

METROASEMALTA Selkämerenkatu 6:een on 
lyhyt loikka. Siinä, asuntojen alapuolella, on 
kampaamo Octopus. Kampaaja Päivi Tavi etsi 
täältä uutta toimitilaa vuosituhannen vaihteessa.

”Toimin aikaisemmin Kampissa. Tämä on 
otollinen paikka. Tänne pääsee metrolla tai 
ratikalla, ja oven eteen pääsee parkkeeraa-
maan”, sanoo Tavi.

Tavi avasi kampaamonsa vuonna 2001.
”Olen viihtynyt tässä tosi hyvin, ilmeisestikin, 

kun olen ollut tässä näin kauan.” 
Tavi asuu Espoon Kaitaalla, ja työmatka 

Ruoholahteen on ”juuri sopiva”.
Tavilla on usean vuosikymmenen kokemus 

kampaamoalalta.
”Olen tehnyt tätä ihan nuoresta asti. Tämä 

on minun lapsuuden toiveammatti, ja tällä uralla 
jatkan. Olen oikein tyytyväinen.”

KONKARIN OHJEENA uudelle yrittäjälle Tavi 
mainitsee suvaitsevaisuuden ja joustavuuden. 

”Pitää venyä. Minulla on tietyt aukioloajat, 
mutta jos kysytään jotain epätavallista aikaa, 
niin pitää mennä asiakkaiden ehdoilla.”

Työssään Tavi pitää erityisesti siitä, että 
hänellä käy kaikenlaisia asiakkaita.

”Tämä on koko perheen parturi-kampaamo 
ja eri-ikäiset asiakkaat ovat työni plussapuoli. 
Tykkään niin lapsiasiakkaista kuin iäkkäistäkin.”

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

ALUKSI oli vain bunkkeri ja Verkkokauppa.com 
ympärillään tyhjiä tontteja. Jätkäsaaressa näyt-
ti vielä tyystin erilaiselta, kun Juha Luhola kuusi 
vuotta sitten aloitti myyjänä Verkkokauppa.co-
min myymälässä.

”Täällä työssä käydessä näkee alueen kehi-
tyksen, ja sen seuraaminen on mukavaa”, Luho-
la sanoo. 

Hän kulkee työmatkat kotoaan Töölöstä 
usein raitiovaunulla, mutta välillä hän kävelee ja 
kesäisin pyöräilee. Työvuorot ovat pääasiassa aa-
mu- ja iltavuoroja. 

Luhola työskentelee liikkeen puhelinosastol-
la, joka on myymälän toisessa kerroksessa. Lait-
teet kehittyvät hurjasti,  koko ajan tulee uutta 
teknologiaa.

”Heti aamukahvilla katson tekniset uutiset. 
Onneksi tietoa uusista tuotteista saa verkosta”, 
hän sanoo.

TYÖSSÄÄN LUHOLA pääsee ratkaisemaan 
asiak kaiden erilaisia toiveita. On lapselleen pu-
helinta etsiviä. On vanhempia ihmisiä, jotka 

Yrittäjäpariskunta Mirja Kumpumäki ja 
Salvatore Serrau tammikuussa Jätkäsaareen 
avatussa Belle Artin showroomissa. 

UUDEN KERROSTALON kivijalkatila kylpee aa-
mupäivän valossa. 

”Juuri tämä tila ja Jätkäsaari tuntuvat to-
si kivalta! Ympäristö sopii meidän tyyliin, on 
modernia ja arkkitehtonista”, yrittäjä Mirja 
Kumpumäki sanoo yrityksensä Belle Artin Hel-
singin-showroomin uudesta osoitteesta Länsisa-
tamakatu 24.  

Kumpumäen ja puolisonsa erikoismaala-
ri Salvatore Serraun yritys tuo Italiasta pinnoi-
temateriaaleja, erikoismaaleja ja hartsipintoja. 
Kun löytyi sopiva, 90 neliömetrin tila, turku-
laisyritys laajensi tammikuussa 2018 Helsinkiin. 

”Monet helsinkiläiset ajoivat ennen meille 
Turkuun. Etsimme liiketilaa yli vuoden. Tällai-
nen korkea, kaunis tila on niin sopiva, isoista ik-
kunoista tuleva luonnonvalo on hyvä tuotteiden 
esittelyssä”, Kumpumäki sanoo.

Liikkeessä käy remontoivia ja rakentavia yk-
sityishenkilöitä ja rakennusalan ammattilaisia.

”Lähellä toimii paljon arkkitehteja ja sisus-
tusarkkitehteja, asiakkaitamme, ja Jätkäsaareen 
on hyvät yhteydet Espoosta ja muualta Helsin-
gistä”, Kumpumäki kehuu. 

Liikkeessä palvelee Krista Nyman, ja omista-
jatkin käyvät usein paikan päällä. 

”Meillä on tarkoitus järjestää pienimuotoi-
sia kursseja materiaalien asennustekniikoista”, 
Kumpumäki sanoo.

Kaikkein suosituin tuote on hartsipinnoite, 
jolla saa mikrosementin näköistä elävää pintaa. 
Yrittäjän mukaan kaikki tuotteet ovat liuotinva-
paita, ekologisia ja vähäpäästöisiä. 

Korkeat tilat ja isot ikkunat 
sopivat tuotteiden esittelyyn
Pinnoitemateriaaleja maahantuova 
turkulaisyritys laajensi 
toimintaansa Helsinkiin.

Kun Juha Luhola aloitti työt 
Verkkokauppa.comissa, 
ympärillä oli paljon tyhjää. 

Meillä asioi 
todella paljon 

maahanmuuttajia ja 
matkailijoita, eniten  
käy venäläisiä.”
 
Juha Luhola
myyjä, Verkkokauppa.com

haluavat tietynlaisia ominaisuuksia padilta tai 
kännykältä.

”Siitä tulee todella hyvä mieli, kun saa auttaa 
jotakin asiakasta”, Luhola sanoo.

Asiakkaita palvellessa saa puhua päivittäin 
englantia. 

”Meillä asioi todella paljon maahanmuutta-
jia ja matkailijoita, eniten käy venäläisiä”, Luho-
la sanoo.

Aika myymälässä kuluu nopeasti silloin kun 
asiakkaita riittää. Työn suola ovat omat työkave-
rit.

”Meillä on todella mukava porukka täällä”, 
Luhola kehuu. 

Ympäristö sopii 
meidän tyyliin,  

on modernia  
ja arkkitehtonista.”
 
Mirja Kumpumäki
Belle Art

Verkkokauppa.comin 
myyjä tarvitsee englantia 
melkein joka päivä
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Jätkäsaaren kappelin tupaantuliaisissa 
käy iloinen kuhina. Vieraat kehuvat vä-
rien käyttöä, sekä eteisaulan avaruutta. 

Hyvän toivon kappeliksi nimetyn 
seurakuntatilan eteisessä onkin tilaa tul-

la ja mennä. 
Eteisen erinäköiset ja -kokoiset tuolit ikku-

noiden vieressä houkuttelevat istumaan. Ikkuna-
verhot ovat nyt illalla kiinni, mutta päiväsaikaan 
suurista ikkunoista on hyvä näkymä Länsisata-
mankadulle ja merelle.

Jätkäsaari-Ruoholahti-alueen kappalainen 
Hannu Varkki on tupaantuliaispäivänä tyytyväi-
nen.

”Tosi hyvät fiilikset. Tässä on iso työ tehty, 
että ollaan päästy tänne. Enää tämä ei ole vain 
suunnitelma jostain, mitä on tulossa.” 

Helmikuun alun tupaantulijaispäivänä pai-
kalla oli noin 120 vierailijaa. 

”Tosi ihastunutta palautetta on tullut. Tilo-
jen raikkautta on kehuttu, ja toimivuutta. Tässä 
tilassa on toisaalta lämpöä, jota puu tuo”, Varkki 
sanoo ja viittaa kirkkosalin parkettilattiaan.

  
VARKKI kumppaneineen on saanut muuton jäl-
jiltä tavarat suurin piirtein paikoilleen. Siellä 
täällä näkyy vielä Niemen muuttolaatikoita, osa 
on vielä purkamatta.

Avajaispuheessaan Varkki paljastaa, että he 
odottelivat vielä samana aamuna rakennusval-

vonnan viimeisiä lupia, että toiminta kappelissa 
saa alkaa. 

”Nämä tilat ovat nyt teidän käytössä, ottakaa 
ne haltuun”, Varkki sanailee yleisölle. 

HYVÄN TOIVON KAPPELI jakautuu kahteen sel-
keään osaan. Ensimmäinen on seurakuntayhty-
män varsinainen osa, ja se muodostuu kirkkosa-
lista ja parista toimistohuoneesta. Toimistoissa 
on pirteänvihreät sohvat.

Näiden tilojen jälkeen ovat monitoimiti-
lat, jossa eri kerhot kokoontuvat ja joissa seura-
kuntalaiset voivat viettää syntymäpäiviä ja muita 
perhejuhlia. 

Muutama lapsiperhe on löytänytkin tiloista 
ison leikkihuoneen, joka on fiksusti erotettu käy-
tävästä koko seinän korkuisella ja ääntä pitävällä 
lasiseinällä. Lapsille lelut ovat tutun oloisia, sil-
lä ne ovat samoja, jotka siirtyivät Ruoholahden 
kappelista tänne. 

MAANANTAISIN:

TORSTAISIN:

TIISTAISIN:

PERJANTAISIN:

KESKIVIIKKOISIN:

LAUANTAISIN:

Kalaviikot Jätkäsaaressa 25.2 asti!

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

1980
KG

2990
KG 2290

KG

2290
KG

SUOMALAINEN TUORE

Ruodoton Kirjolohifilee

NORJALAINEN TUORE

Ruodoton Lohifilee

TUORE

Lohimedaljonki
LÄMMINSAVUSTETTU

Kirjolohifi lee

SUOMALAINEN TUORE

Kuhafi lee
LÄMMINSAVUSTETTU NORJALAINEN

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 SU 25.2.2018 asti

1690
KG

1690
KG

Vieraat ottivat Jätkäsaaren uuden 
kappelin vastaan innostuneena

Nämä tilat ovat nyt 
teidän käytössä, 

ottakaa ne haltuun.”
 
Hannu Varkki
kappalainen

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Värit, raikkaus ja toimivuus olivat 
kävijöiden mieleen Hyvän toivon 
kappelin tupaantulijaisissa.  

Kappalainen Hannu Varkki on tyytyväinen uusiin tiloihin. Kuva on kappelin kirkkosalista.

Hyvän toivon kappelin avara eteinen näkyy ulos.

Leikkihuoneesta tullee hitti.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Perhekerho ma ja ti klo 
9.30–12 (seurakunta) ja ke klo 
10–12 (MLL)

Päiväkerho ma ja ke klo 
13–16

Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa kerhoista Maarit 
Mustakallio, maarit.mustakal-
lio@evl.fi, 09 2340 6116

Kouluikäisten kerho ti klo 
16–19. Lisätietoa Karoliina Etelä-
aho, karoliina.etela-aho@evl.fi,
09 2340 6221

Partiolippukunta Merilokit 
ke klo 16.30–18.30 ja to klo 
18–19.30

Tule pitämään vapaaehtoisena 
kappelia auki! Tavoitteena on 
pitää ovia auki ma-to klo 12-

19. Sitoutua voi myös lyhyeksi 
ajaksi kerrallaan. Lisätietoa: 
koordinaattori Mirja Vallisaari, 
mirja.vallisaari@gmail.com, 
040-760 9193.

Tuunaa messu!
Tule visioimaan uutta mes-
sua yhdessä! Tuunaa messu! 
rakentuu vuorovaikutuksesta, 
toiminnallisista harjoituksista 
ja asiantuntijoiden lyhyistä 
alustuksista.

Su11.2. klo 12–14 Jumalanpal-
velus yhteisönä: Kati Tervo-
Niemelä

To 15.2. klo 18–20 Ilmaisun 
mahdollisuudet & messun kulku: 
Tanja Roiha

Su 25.2. klo 12–14 Uuden mes-
sun testausta käytännössä.

Lisätietoa: Hannu Varkki, 050 
5121820, hannu.varkki@evl.fi

Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Eri ikäisten kohtaamispaikka. Li-
sätietoa: Leena Kopperi, leena.
kopperi@evl.fi, 09-2340 6202

Kanavan Kaiku, harjoitukset ti 
klo 18.30

Su 11.3. klo 13 Kappelin 
vihkimismessu ja Hannu Varkin 
virkaan asettaminen.

Messu sunnuntaisin klo 12 joka 
viikko 18.3. alkaen.

Lisää infoa toiminnastamme 
Facebook-sivulta Hyvän toivon 
kappeli sekä www.helsingin-
seurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta

MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

Hyvän toivon kappeli on auki!
HYVÄN TOIVON KAPPELIN tupareita vietettiin 
1. helmikuuta iloisissa tunnelmissa. Lumimyrs-
ky suisti ratikat raiteiltaan, mutta uuteen kap-
peliin tuli tutustumaan yli sata ihmistä.

Uuden kappelin nimessä on sanoma: Hy-
vän toivon kappelissa tehdään hyvää ja turvau-
dutaan toivoon. Pyrimme pitämään kappelia 
seurakuntalaisten voimin mahdollisimman pal-

jon auki, niin että sinne voi tulla hiljentymään 
ja lämmittelemään. Kappeli on avoin erilaisten 
ihmisten ja ryhmien kokoontumiselle. Se on 
tarkoitettu käyttöön!

Hyvää ja siunattua alkuvuotta!

Hannu  Varkki
Kappalainen

 

on uusi, tehokas 
hoitomenetelmä, 
jolla on välitön ja 
kestävä vaikutus.   

- rasvanpoistot 

- selluliittihoidot 

- kasvohoidot  

- fysioterapeuttiset 
kylmähoidot  

VARAA AIKA: 

 

 

 

 

 P. 045 7873 8973  

Leikkaa irti alekupongit:  

 18,90 
 7,90 

ALUEELLASI ON UUSI 
TERVEYSKAUPPA! 

 
- 20 %  
Rausch pajunkuorishampoo  

Mikä tahansa tuote valikoimistamme. 

Ei koske tarjoustuotteita.  

Bio-Influ-Sinkki, imeskeltävä 

Superfeel Health and Beauty Shop  
Ruoholahdenranta 1 D (50 me Seasidesta oikealle).  

 

cryo21helsinki@gmail.com 
Ruoholahdenranta 1D 

Cryo21-kylmähoito 

Ruoholahden 
Sanomilla uusi 
noutopiste 
ostoskeskuksessa
RUOHOLAHDEN SANOMAT lisää noutopistei-
tään. Lehden voi hakea ilmestymisviikolla Ruo-
holahden ostoskeskusen pääsisäänkäynnin vie-
reisestä lehtitelineestä.

Lehden jakelupisteitä ovat lisäksi Itämeren-
kadun ja Selkämerenkadun R-kioskit, Jätkäsaa-
ren kirjasto, K-market Jätkäsaari ja Helsingin 
konservatorio. Lehden löytää myös useimmis-
ta ravintoloista, kahviloista ja kampaamoista Jät-
käsaaressa ja Ruoholahdessa. 

Ruoholahden ostoskeskuksessakin lehden 
voi hakea edelleen myös Fenno Optiikasta tai 
HopLopista. 

Ruoholahden Sanomat löytyy aina 
ilmestymisviikolla ostoskeskuksen 
pääsisäänkäynnin viereiseltä lehtitelineeltä. 
Lehden paikka telinerivistössä saattaa vaihdella.

JÄTKÄSAAREN  
KAPPELI

Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko
facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta
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Salmisaaren uusi pellettilämpölaitos vi-
hitään käyttöön ystävänpäivänä. Läm-
pölaitos lisää merkittävästi uusiutuvan 
energian määrää Helenin energiantuo-
tannossa. 

Salmisaaren voimalaitosalueelle tiiviiseen 
kaupunkiympäristöön rakennettu uusi pelletti-
lämpölaitos on merkittävä uusiutuvan energian 
investointi Suomessa. Hanke on lisännyt ja lisää 
suomalaista työllisyyttä rakentamisessa sekä pel-
lettien valmistuksessa ja logistiikassa.

Puupelletillä korvataan fossiilisten poltto-
aineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. 
Pellettiä on poltettu kivihiilen joukossa Hele-
nin yhteistuotantovoimalaitoksilla Salmisaares-
sa vuodesta 2014 ja Hanasaaressa vuodesta 2015 
lähtien. Nyt sitä käytetään myös pääpolttoainee-
na Suomen suurimmassa pellettikattilassa Sal-
misaaressa. Lämpölaitos tuottaa uusiutuvaa kau-
kolämpöä 25 000 kerrostalokaksion tarpeisiin.

Pellettilämpölaitoksen käyttöönotto aloitettiin 
viime syksynä. Lokakuussa sytytettiin ensitulet. 

”Laitoksella on talven aikana testattu muun 
muassa kattilan käynnistyvyyttä ja toimintaa eri 
tehotasoilla, pelletin palamisen puhtautta ja tie-
tenkin laitoksen turvallista toimintaa. Uusiu-
tuvaa kaukolämpöä laitoksella on tuotettu hel-
sinkiläisille jo viime syksystä”, projektipäällikkö 
Aleksi Nurmi Helenistä kertoo.

Salmisaaren voimalaitoksella purettavis-
ta pellettikuormista pelletti siirtyy kuljettimen 
ja pystynostimen avulla siiloon ja edelleen jau-
himiin, joissa se jauhetaan pölyksi. Jauhimista 
pellettipöly johdetaan pölysiiloon, josta se pu-

halletaan pölyputkea pitkin pellettikattilan polt-
timille poltettavaksi.

Laitoksen käytön on oltava turvallista kai-
kissa tilanteissa, ja sen on toimittava automaat-
tisesti. Vaatii paljon testaamista, virittämistä ja 
säätämistä, ennen kuin laitos voidaan todeta val-
miiksi. 

LÄMPÖLAITOKSEN VIHKII virallisesti käyttöön 
pormestari Jan Vapaavuori 14. helmikuuta.

Pellettikattila on valmistettu Puolassa Sefa-
kon tehtaalla, josta se kuljetettiin Helsinkiin vii-
me keväänä viidessä osassa. Kattilan kokoa ku-

vaa sen lämmitysteho: laitos vastaa noin 40 000 
kotitalousvedenkeitintä tai 15 000 sissikamiinaa.

Kattilalohkoja paikalleen nostettaessa laitos-
rakennuksesta ei ollut pystyssä juuri muuta kuin 
teräsrunko. Katto ja julkisivut valmistuivat viime 
kesän aikana. 

Kattilan ohella muiden prosessilaitteiden, 
kuten kuljettimien, pumppujen ja puhallinten 
sekä sähkö- ja automaatiolaitteiden asennukset 
saatiin alkusyksystä pakettiin, samoin valmistui-
vat putkistojen, kaapeleiden ja lämpöeristeiden 
asennukset.

Rakennusprojektin ja käyttöönottovaiheen 
aikataulu on ollut tiukka. 

”Kiinteää polttoainetta käyttävä laitos on 
tunnetusti haastavampi viritettävä ja herkempi 
häiriöille kuin kaasumaista tai nestemäistä polt-
toainetta käyttävä laitos. Tästä huolimatta läm-
pölaitoksen käyttöönotossa on edetty hyvin, ja 
laitos on saatu suunnitellusti käyttöön”, projekti-
päällikkö Nurmi kertoo.

”Ratkaisukeskeisyys ja erinomaisesti sujunut 
yhteistyö Helenin ja laitostoimittaja Valmetin vä-
lillä ovat olleet avaintekijöitä selätettäessä haas-
teita, joita tämän kokoisessa hankkeessa väistä-
mättä myös kohdataan.”

PELLETTILÄMPÖLAITOKSEN kaltaisilla inves-
toinneilla Helen korvaa fossiilisia polttoaineita, 
lisää uusiutuvaa energiaa sekä vähentää päästö-
jä. Energiayhtiön mukaan investointeja tehdään 
vaiheittain, jolloin voidaan hyödyntää uusien 
teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. He-
len myös kehittää uusia energiantuotantoratkai-
suja, painopisteenä energianvarastointiin, bio-
polttoaineiden lisäämiseen ja hukkalämpöjen 
hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut.

% 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.

Palvelutiskit avoinna myös 
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18

UUDISTUNEET AUKIOLOAJAT!
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

Tarjoukset voimassa 25.2.2018 asti.

Kalamakasiini keitetty 
VALKORAVUN-
PYRSTÖ 
1kg/800g pss Kiina

90
pss19

(24,88/kg)

(11,09/kg)

Findus Dagens
PAKASTEATERIAT 
380-400g 
- ei 
special-
ateriat

99
kpl2

(7,48-7,87/kg)

Salonen 
Jussin Maalaisleipä      
410g

99
kpl1

(4,85/kg)

Salonen 
Jussin monivilja-
sämpylä 
4kpl/
320g

(6,22/kg)

99
pss1

Filos 
HALLOUMI-
JUUSTO 
150g

Filos 
laktoositon 
FETA 
150g

49
kpl2

(16,60/kg)

99
kpl1

(13,27/kg)

99
pkt4

Arvid Nordquist 
Reko 
luomu-
kahvi 
450g

90
kpl

Keitetty
HUMMERI 400g
MSC pakaste Kanada 14(37,25/kg)

Suomen suurin pellettikattila 
vihitään käyttöön Salmisaaressa

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Kapellimestari Atso Almilan maisemat menivät 
pilalle. “Onneksi tulee keskustakirjasto.”

Polly Balitrolle Töölönlahti oli ensin pää-
kohde, nyt se on muotokuvien taustakangas.

J U H O  PA AV O L A

J U H O  PA AV O L A

R A U N O  H I E TA N E N

Helsingin pormestari puolustaa kaupunkeja. Kaikki eivät siitä pidä.

Sivut 4–5

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo juosseensa tuhansia kertoja Töölönlahden ympäri.

Töölönlahden bisnestalot ärsyttävät kapellimestaria Sivut 10–15

Valokuvaajan Töölönlahti
Sivut 6–7

Sisustussuunnittelua yksiöistä alkaen. Säästä aikaa ja rahaa,  laita kerralla kaikki kuntoon.
WWW.LILAVISIO.FI

SISUSTUSSUUNNITTELIJASI  Riina Ahtola        040 931 5424

Ilmaisjakelulehti   ¥   Numero 2/2017  ¥   Marras-joulukuu   ¥   www.toolonlahti.fi     ¥ Töölönlahden uutiset ja menovinkit

Sunny Bay
Perinteinen  kiinalainen  ravintola 

Näyttämällä  tätä ilmoitusta:  lounas buffet  9 euroa.  Voimassa 31.12. saakka.

Lounasbuffet  ma–pe  11–15

Alvar Aallon katu 3 A

– A-oikeudet –

Avoinna 7 päivää viikossa!

 
LAUANTAISIN KLO 12–15

info@runes.fi

Runeberginkatu 60 

BRUNSSI

VARAAPIKKUJOULUSI NYT!
Tel. 050 4401484

Suomi 100 vuotta -illallinen 5.12.

Marras-joulukuun menovinkit Töölön-
lahdelle
Sivut 10–15

Jan Vapaavuoren  puoli valtakuntaa
Tutustu ja kysy  
ilmoitustarjousta!

Etsitkö voimakasta mediaa,  
joka tavoittaa Töölönlahdella 
työskentelevät tuhannet  
kulttuurin, median ja  
bisnes elämän edustajat?

WWW.TOOLONLAHTI.FI

Tämä artikkeli on Helenin tuottama.

Lämpöä 25 000 asunnolle
 ≈  Pellettilämpölaitoksen kaukolämpöteho on 92 

MW.
 ≈ Se voi tuottaa lämpöä 25 000 kerrostalokaksi-

olle, eli Savonlinnan kokoisen kaupungille.
 ≈ Täydellä teholla laitos käyttää pellettiä 21 

tonnia tunnissa. Tämä tarkoittaa yhtä rekkalastil-
lista pellettiä kahden tunnin välein. 

 ≈ Pellettilaitoksen toimittaja on Valmet Technolo-
gies Oy, ja lämpölaitosrakennuksen on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Heli Kuusisto

Virallisena vihkijänä on Helsingin 
pormestari Jan Vapaavuori.

KUVAT: SONJA MESKANEN

Pellettikuormaa puretaan Salmisaaressa.

Salmisaaren pellettilämpölaitosrakennuksen on 
suunnitellut arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Projektipäällikkö Aleksi Nurmi esittelee pellettilämpölaitosta. Se on tuottanut kaukolämpöä 
jo viime syksystä lähtien. Kuvan putket vievät pelleteistä jauhetun pölyn polttimiin.
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NUORISOTALON alkuvuosi on lähtenyt hyvin 
liikkeelle. Kävijöitä on varhaisnuorissa ollut so-
pivasti, mutta mukaan mahtuu enemmänkin 
lapsia. Yläasteikäisiä kävijöitä toivoisimme että 
kävisi talolla enemmän. 

Kerhot ovat lähteneet mukavasti käyntiin. 
Maanantain askartelukerhossa on tehty hei-
jastimia, korurasioita ja kerho jatkuu koko ke-
vään, joten paljon tekemistä vielä riittää. Savi-
kerho on myös alkanut tiistaisin ja siellä ovat 
nuoret päässeet muovaamaan savea. Olemme 
myös varhaisnuorten kanssa pelanneet bilislii-
gaa keskiviikkoisin ja se on hyvässä vauhdissa 
ja pistesaldot muuttuvat viikoittain.

YLÄASTEIKÄISTEN kanssa pidimme yönutan. 
Mukana oli yhdeksän nuorta ja tarkoituksena 
oli valvoa koko yö ja tehdä kaikkea mukavaa. 
Osa jaksoi valvoa, osalla kouluviikko painoi ja 
he torkahtelivat sohvilla. Teimme ruokaa, kat-
soimme leffan, pelasimme pelejä ja vietimme 
aikaa yhdessä. 

Meillä on myös aloittanut uusi vertaisoh-
jaajaryhmä, johon kuuluu viisi reipasta ja ilois-
ta 9-luokkalaista tyttöä. He ovat nuorisotalolla 

auttamassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja vä-
lillä lauantaisin.

Talon helmikuu on normaalia toimintaa, lu-
kuun ottamatta talvilomaviikkoa, jolloin on spe-
siaaliohjelmaa (ks. alla). Aloitamme yölaneilla 
lauantain 17.2. ja sunnuntain 18.2. välisenä yönä. 
Lanit alkavat klo 15 ja kestävät aamukahdeksaan 
asti ja on tarkoitettu yli 13-vvuotiaille, mutta 
9–12-vuotiaat ovat tervetulleita lauantaina päi-
västä osallistumaan toimintaan.

MA 19.2 JA TI 20.2 nuorisotalo on kiinni. 

KE 21.2. talo on auki klo 14–21 (varhaisnuorille 
14–17), tiedossa leffaa ja safkaa.

TO 22.2. talo on auki klo 14–21 (varhaisnuorille 
14–17), tiedossa ulkotoimintaa (säävaraus).

PE 23.2. talo on auki klo 14–21 (varhaisnuorille 
14–17), tiedossa leikkejä ja kisailuja.

TOIVOMME näkevämme alueen lapsia ja nuo-
ria toiminnassamme. Mukavaa talven jatkoa!

Nuorisotalon väki

NUORISOTALO 
KORALLI

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Nuta toivoo lisää yläasteikäisiä

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebookissa: Leikkipuisto Ruoholahti

TAMMI- JA HELMIKUUSSA säät ovat vaihdel-
leet lumisateesta jäähän ja loskaan, silti se ei 
ole haitannut leikkejä koskaan!

Lumien aikaan on nautittu kovasti lumilei-
keistä ja pulkkailusta, joka on houkutellut vä-
keä kauempaakin.

Tammi – ja helmikuun aikana puistossa on 
pidetty kaikille yhteisiä lauluja, on leikitty eri-
laisia leikkejä ja vietetty kaveriviikkoa sekä sa-
tuviikkoa. 

Samoin on retkeilty niin koululaisten kuin 
leikkitoiminnan kerholaisten kanssa lähialu-
eella.

Helmikuun alussa käynnistyi myös perhei-
den liikuntapassi, jossa haastetaan perheitä 
liikkumaan yhdessä viikoittain. Liikuntahaas-
te on ajalla 1.–26. helmikuuta, joten mukaan eh-
tii vielä. 

Lisätietoa liikuntahaasteesta ja liikuntapas-
sista saa leikkipuistosta, lähialueen kouluista, 
päiväkodeista ja MLL:n perhekerhosta.

Helmikuun 13. päivä eli tämän lehden men-
tyä jo painoon vietettiin myös jokavuotista Tal-
viriehaa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille 
ja asiakkaille tapahtumasta!

Puiston väki

Talvinen tervehdys 
Ruoholahden leikkipuistosta!

Perjantaina 16.2. Satutuokio 
klo 10.30.
Maanantaista perjantaihin 
19.2.–23.2. koululaisten tal-
vilomaviikko. Puisto on tällöin 
avoinna klo 9–16. Pienemmille 
lapsille vanhempineen on tar-
jolla ipanakimaraohjelmaa ja 
koululaisille päiväleiri. Koululai-
sille omat eväät mukaan.
Keskiviikkona 21.2. isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Maanantaina 26.2. Pupu pirte-
än yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11.
Keskiviikkona 28.2. isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Perjantaina 2.3. Kevätesikkojen 
etsintää klo 10.30.
Maanantaina 5.3. Päiväkoti 
Ruoholahden Lastentalon ja 
Jaalan johtaja Seppo Rantanen 
on kertomassa päivähoidosta klo 
10. Samoin on Pupu pirteän yh-
teinen laulutuokio kaikille klo 11.
Keskiviikkona 7.3. isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Perjantaina 9.3. askartelua klo 
10.30–11.15.
Maanantaina 12.3. Pupu pirte-
än yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11.
Keskiviikkona 14.3. isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

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).

Ruoholahden leikkipuisto on 
Facebookissa. 

Leikkipuiston ilmoitustauluilta 
löytyy myös tietoa alueen muis-
ta tapahtumista ja toimijoista.

Helmi-maaliskuun 
tapahtumia leikkipuistossa

Ainoa harmin aihe on luvatun 
teknologian viipyminen.

Jätkäsaaren koulun rehtori 
on tyytyväinen oppilaiden 
vanhempien aktiivisuuteen

REHTORI Kirsi Myllymäki on tyytyväinen Jät-
käsaaren koulun ensimmäiseen lukukauteen.

”On ollut ihana yllätys, että oppilaiden van-
hemmat ovat todella aktiivisia ja mukana kaikes-
sa. Vanhempien kanssa on ollut hyviä keskuste-
luja ja paljon yhteistyötä. Esimerkiksi suurin osa 
kerhotoiminnasta on vanhempainyhdistyksen 
järjestämää. Jätkäsaaren koulu on tärkeä osa las-
ten elämää, ja koulu on osa Jätkäsaaren aluetta”, 
kuvailee Myllymäki.

NOIN 70 EKA- JA TOKALUOKKALAISTA aloitti 
koulutiensä Jätkäsaaren koulussa viime syksynä, 
ja rehtori Myllymäen mukaan ensimmäinen lu-
kukausi sujui hyvin.

”Kaikki ovat olleet erityisen iloisia tilois-
ta. Niiden värimaailma, valoisuus, ilmanvaihto 
ja akustiikka on suunniteltu hyvin, ja sen kyllä 
huomaa. Tilat ovat myös pedagogisesti toimivat 
ja sopivan väljät.”

Tilojen monikäyttöisyyteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota, sillä oppilaat työskentelevät 
ikäsekoitteisissa ryhmissä.

”Varsinaisia pienluokkia ei ole, vaan kaik-
ki ovat mukana kaikessa, missä pystyy. Koulussa 
on erilaisia tiloja ja huonekaluja erilaisia ryhmiä 
varten, ja niiden käyttö vaihtelee sen mukaan, 
mitä tehdään. Oppilaille tällainen työskentely on 
luontevaa.”

”ODOTAMME ENSI syksynä noin 60 uutta eka-
luokkalaista. Koulu kasvaa lukuvuosittain yh-

dellä luokka-asteella, ja uusi koulurakennus val-
mistuu vuonna 2019. Rakennustyömaa on tässä 
vieressä, joten voimme seurata sen edistymistä. 
Lapset saivat myös tutustua tulevaan kouluunsa 
vr-laseilla ja pääsivät suunnittelemaan pihaa. Si-
ten siitä tulee todella heidän koulunsa.”

VUONNA 2019 Jätkäsaaren koulussa ovat luok-
ka-asteet 1–7, ja kunhan kaikki on valmista 2021 
koulussa on luokat yhdeksänteen asti.

”Jos oikein mietin, niin ainoa harmi on että 
tablettien ja esitysteknologian tulo kouluun on 
viipynyt. Olemme odottaneet niitä kovasti, ja nyt 
alamme olla jo voiton puolella.”

Leena Vuorenmaa
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

RUOHOLAHTI

UUSILLE 
ASIAKKAILLE 

ILMAINEN
TUTUSTUMIS-

VIIKKO!
Sisältää kuntosalin ja ohjatut tunnit. Etu voimassa Motivus 

Ruoholahdessa 28.2.2018 saakka tällä ilmoituksella. 
Motivus on kotimainen, laadukas ja edullinen 

kuntokeskus: treenit keskuksissamme alk. 29€/kk!

MOTIVUS RUOHOLAHTI: 
Ruoholahden kauppakeskuksen 4.krs. 

2 kuntosalia (sekasali & naisten oma), huima ryhmäliikuntatarjonta
ja ilmainen lapsiparkki! Lisätietoa: motivus.fi Puh. (09)4153 3530

Rehtori Kirsi Myllyniemi on tyytyväinen 
Jätkäsaaren koulun ensimmäiseen 
lukukauteen. Kuva on kesältä 2017.

RAUNO HIETANEN
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Kannessa komeili 
kymmenvuotis julkaisu
Ruoholahden Sanomien kansi oli 15 vuotta sitten pyhitetty Naapurina 
Ruoholahti -kirjalle.  Vuonna 2003 myös Jätkäsaari oli esillä lehdessä. 
Kaupungin arkkitehti Matti Kaijansinkko pohtii keskiaukeamalla, että 
kaupunginosapuisto sopisi Jätkäsaareen luomaan alueelle identiteettiä.  

TAMMIKUUN 2003  Ruoholahden Sanomat 
markkinoi kannessa alueen kirjaa.

Naapurina Ruoholahti on kymmenvuotisjuh-
lakirja alueesta. 

”Ensimmäiset uuden Ruoholahden asukkaat 
muuttivat Itämerenkatu 8:aan vuonna 1992”, leh-
den silloinen päätoimittaja Jouko Liukkonen 
kirjoittaa pääkirjoitussivullaan.

Naapurina Ruoholahti -kirja on kokoomajul-
kaisu, jossa käydään läpi jokainen alueen taloyh-
tiö kuvien ja havainnekuvien kanssa. 

Ruoholahden ja Jätkäsaaren nykyisetkin 
asukkaat pääsevät tutustumaan kirjaan vaikkapa 
Jätkäsaaren kirjastossa. Ruoholahden Sanomat 
lahjoitti kaksi kappaletta kirjaa Jätkäsaaren kir-
jaston kokoelmiin tammikuussa 2018.

RUOHOLAHTI-KIRJAN lisäksi Liukkonen ke-
huu pääkirjoituksessaan kaupunginvaltuuston 
ja Suomen hallituksen päätöksiä Vuosaaren sa-
tamasta. 

”Suursataman valmistuttua vuonna 2008 
Helsingin keskustan satama-alueet Jätkäsaaressa 
ja Sompasaaressa vapautuvat asunto- ja toimiti-
larakentamiselle”, Liukkonen kirjoittaa.

LEHDEN KESKIAUKEAMALLA kaupungin arkki-
tehti Matti Kaijansinkko käsittelee laajasti Län-
sisatama-projektin etenemistä. Juttu on täynnä 
mielenkiintoisia yksityiskohtia. Salmisaaresta 
hän kirjoittaa näin:

”Seuraava merkittävä rakennuskohde on Sal-
misaaren hiilivarastoalue, joka vapautuu, kun 
Salmisaaren voimalaitoksen hiilivarasto siirtyy 
maanalaisiin kallioluoliin.”

Moni alueen asukas muistaakin tuon mustan 
hiilivuoren, joka Länsiväylän päässä tervehti ohi-
kulkijoita vuosikymmenten ajan.

Jätkäsaaresta Kaijansinkko kertoo, että sinne 
on tarkoitus rakentaa urbaani, omaperäinen ja 
merihenkinen kaupunginosa.

”Liikenneratkaisuisssa etusijalla olisi ke-
vyt liikenne ja joukkoliikenne... Kaupunginosa-
puisto voisi olla Ruoholahden kanavaa vastaava 
identiteettiä luova tekijä Jätkäsaaressa.”

On jutussa myös maininta Bunkkerista:
”Liikuntapuiston yhteydessä oleva sataman 

kappaletavaravarasto (”bunkkeri”) on kaavailtu 
muutettavaksi sisäliikunnan keskukseksi.”

Kaijansinkko on tänä päivänäkin tiivis-
tii Jätkäsaaren kuvioissa mukana. Tammikuun 
2018 asukasillassa Huutokonttorilla hän esitteli 
alueen kaava-asioita.

LEHDESSÄ ON MYÖS pieni uutinen Vuoden 
Lounasravintola -kilpailusta, jonka Luottokun-
ta ja Hotelli- ja Ravintolaliitto järjestivät. Kisan 
voitti Kaapelilla toimiva Hima & Sali -ravintola. 
Kymmenennelle sijalle oli yltänyt Ruoholahden 
metroaseman liepeillä sijaitseva Meritähti. Mo-
lemmat ravintolat ovat edelleen olemassa.

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden Sanomien tammikuun 2003 
kannessa on Ruoholahti naapurina -kirja.

Suursataman 
valmistuttua 

vuonna 2008 Helsingin 
keskustan satama-
alueet Jätkäsaaressa 
ja Sompasaaressa 
vapautuvat asunto- ja 
toimitilarakentamiselle.”
 

VUOTTA SITTEN
Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Helmimaaliskuun tapahtumia

facebook.com/helsinginkonservatorio

instagram.com/helsinginkonservatorio

Tapahtumiin on vapaa pääsy 
ellei toisin ilmoiteta. Pidätäm
me oikeudet muutoksiin.  
Ajantasaiset tiedot verkko
sivuillamme www.konser
vatorio.fi/tapahtumat
 

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

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

KEVÄTPARTITA 
to 1.3. klo 19.00
Maaret Repo-Pohjonen, viu-
lu ja Joonas Pohjonen, piano
J. S. Bach & Pjotr Tšaikovski
Konsertti on osa konservatori-
on opettajakonserttien sarjaa.
Konserttisali, liput 10/5 €

LAULUILTA
to 1.3. klo 19.00
Ritva Laamasen oppilaat
luokka 130

PIANISTIEN ILTA
pe 2.3. klo 18.00
Liisa Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

MUSIIKKIILTA
ma 5.3. klo 18.00
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

JOUSTEN SOIVA VIIKKO:  
SOOLOJA JA KAMARIMUSIIKKIA
ma 5.3. klo 18.00
Konserttisali

KITARISTIEN KONSERTTI
ti 6.3. klo 18.00
Max Pekkalan oppilaat
luokka 130

JOUSTEN SOIVA VIIKKO: 
SOOLOESITYSKONSERTTI
ke 7.3. klo 16.00
Konserttisali

JOUSTEN SOIVA VIIKKO: 
VALONSÄTEEN JA ELO
HOPEAN KONSERTTI
ke 7.3. klo 18.30
Valmennusorkesteri Va-
lonsäde ja Lastenorkeste-
ri Elohopea esiintyvät
Konserttisali

JOUSTEN SOIVAN VIIKKO: 
SOOLOESITYSKONSERTTI
to 8.3. klo 17.30
Konserttisali

JOUSTEN SOIVA VIIKKO:  
VISOLLON JA TALLINNAN  
MUSIIKKIKOULUN  
ORKESTERIN KONSERTTI
to 8.3. klo 18.30
Konserttisali

OPPILASKONSERTTI
su 11.3. klo 14.00
Kitaran-, harmonikan-, kante-

leen-, harpun- ja lyömäsoitin-
ten soiton oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

VIULISTIT VAUHDISSA
ma 12.3. klo 18.00 
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

MATKAMUISTOJA
ke 14.3. klo 17.30
Musiikkileikkikoulun 
30-vuotisjuhlakonsertti
Konserttisali

LAULUN SIIVIN
ke 14.3. klo 19.00
Hanna-Leena Haapamä-
en oppilaat ja opiskelijat
Konsertti on osa Suomen 
Lied-akatemian valtakunnal-
lista Lied-kuu-festivaalia.
Kamarimusiikkisali

LIED-KUU on valtakunnallinen tapahtuma, jo-
ka kokoaa lied-konsertit ympäri Suomea yhdek-
si isoksi festivaaliksi. Helsingin konservatorion 
Laulun siivin -esitys on osa festivaalia. Se näh-

dään 14. 3. kamarimusiikkisalissa (ks. yllä). 
Festivaalin tavoitteena on edistää liedin tun-

nettuutta ja näkyvyyttä yleisesti sekä tuoda esil-
le työtä, jota liedin parissa jo aktiivisesti tehdään.

Valtakunnallinen Lied-festivaali 
myös Helsingin konservatoriolla

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Vegemessut 24.-25.2.
Joogafestival Helsinki 3.-4.3.
Taidemaalariliiton Teosvälitys 10.-18.3.

Puristamo
TEOS 2018 22.2.-4.3.
Ornamon Teosmyynti 11.-19.3.

Valssaamo
Korutaideyhdistyksen teosmyyntinäyttely 
10.-18.3.

Pannuhalli
Tango Frostbite 15.-18.2.
Julius Susimäki: OTE 27.2.-2.3.
Helsingin Lääkiksen speksi: 
Elät vielä 15.-24.3.

Turbiinisali
Stella Polaris: Stella is bäk! 22.3.-28.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Veli Lehtovaara: Peltotiekeskustelu 22.2.-3.3.
Kati Raatikainen: Cheap & Anna Kupari, 
Outi Markkula: Tanssiesitys klo 14
14.-20.3.

Kaapelitehtaan museoiden  
perhepäivä 10.3.
Suomen valokuvataiteen museo
Karl Henrik Edlund: Valoisat tunnit 18.3. asti
Heidi Piiroinen: Ohikuljetut 
– erään kerjäläisperheen tarina 20.5. asti
Tuntuuko tutulta? 
– Valokuvia suomalaisesta arjesta 20.5. asti

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 25.2. asti

Käytävägalleria
Tuula Aalto: Ihmemaa 28.2. asti

Jukka Male Museo
GP17-ryhmä: Juuret 17.2. asti

Drawing Gallery D5
Soile Jääskeläinen: 
Piirustuksia ei-olevasta 9.3. asti

Galleria Aapeli
Vedic art -maalauskurssit 27.5. asti

PoT uP LaB 
Blythe Smith: Marsipaanielämää 28.2. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio, Maljakko 31.3. asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Mitä teillä tehdään kesällä? 
Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa järjestetään taas kesä-elokuussa hauskaa ja monipuolista tekemistä sirkuksesta digikuvaukseen. Tarkkaile nettisivujamme, ilmoittautumiset alkavat pian!

Rakastettu improvisaatioteatteri Stella Po-
laris valtaa jälleen Kaapelitehtaan Turbii ni-
salin Stella is bäk! -esityksillä 22.3.-28.4.! 
Kuluneen vuoden ajan Stella Polaris on 
vieraillut ahkerasti pitkin Suomen teatterei-
ta ja kulttuuritaloja, mutta nyt on aika tehdä 
paluu kotinäyttämölle!

Mitä katsojilla on odotettavissa Stella is 
bäk! -esityksissä?

- Keväällä nähdään laaja kattaus mo-
nipuolista improvisaatiota! Luvassa on ko-
koillan näytelmiä eri genreissä, tuttujakin 
konsepteja ja tietysti myös yllätyksiä, ker-
too näyttelijä Elina Stirkkinen.

Hän on näytellyt Stella Polariksessa 
yli 20 vuotta ja paloa lajia kohtaan löytyy 
edelleen.

- Improvisaatio lajina muuttuu jatkuvas-
ti ajan mukaan ja myös tekijät muuttuvat. 
Se mieletön tunne, kun lähdetään raken-
tamaan yleisölle esitystä siinä hetkessä, 
niin sellaista on vaikea saada muualta. Jo-
kaisessa esityksessä ottaa tietoisen ris-
kin, kun ei ennalta voi tietää mitä tapahtuu. 
Mutta ennen kaikkea esitysten tekeminen 
on älyttömän hauskaa!

Keväällä ryhmä harjoittelee pienryhmis-
sä eri tekniikoita ja tyylilajeja, joten vaikka 
improvisaatioesitys syntyykin vuorovaiku-
tuksessa yleisön kanssa, niin esityksiä har-
joitellaan, kuten muitakin teatteriesityksiä.

Miksi Stella Polariksen esityksiä kannat-
taa tulla katsomaan?

- Jos haluaa nähdä ajassa kiinni olevaa, 
huikeaa improa ja nähdä teatteria, joka jättää 
jäljen ja kipeät vatsalihakset!

Improvisoijat: Jussi Vatanen, Sari Havas, 
Kirsti Kuosmanen, Tobias Zilliacus, Elina 
Stirkkinen, Sari Siikander, Annika Poijärvi, 
Niina Sillanpää, Jami Hyttinen, Teijo Elo-
ranta, Tiina Pirhonen, Mikael Rejström, 
Outi Mäenpää, Ville Tiihonen ja Pihla Pent-
tinen. Esiintyjät vaihtelevat esityksissä.

Musaimpro: Topi Korhonen, Hannu Risku, 
Iiro Ollila ja Jouni Kannisto.
Valoimpro: Ainu Palmu, Jari Piitulainen ja 
Jyri Suominen.

Liput:
Normaali 25 €
Eläkeläiset 21 €
Opiskelijat, siviilipalvelusmiehet, 
työttömät 15 €
Netistä löydät myös ryhmäalennuksia!

Esitykset: 
22.3.-28.4. Kaikki esitykset klo 19.00. 
Kesto noin 2 h. Baari tarjoilee herkkuja!
Turbiinisali: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki. 
Tila on esteetön.
www.stella-polaris.fi

Stella Polariksen paluu

stella polaris

Ilmoittautuminen SNAP-nuoriin ON nyt käyn-
nissä! Valokuvataiteen museon SNAP -lasten 
& nuorten valokuvafestivaali tuo nuorille tär-
keät aiheet näkyvästi esille valokuvan kei-
noin.

Suomen valokuvataiteen museo on käyn-
nistänyt alueellisten valokuvakeskusten kans-
sa laajan yhteistyöhankkeen, jossa lapsille ja 
nuorille tärkeät aiheet ja teemat pääsevät 
esiin valokuvina.

Kevään ja syksyn aikana Valokuvataiteen 
museossa järjestetään nuorten ryhmätoimin-
taa, jossa nuoret pääsevät tekemään kuvia 
valokuvataiteilijoiden ohjauksessa. Toimintaa 
luotsaavat ammattitaiteilijat, jotka haastavat 
lapsia ja nuoria omiin tulkintoihin, kriittiseen 
ajatteluun sekä mielipiteiden ilmaisuun oman 
tekemisen avulla. Koko hanke huipentuu mar-
raskuussa 2018 valtakunnalliseen lasten ja 
nuorten valokuvafestivaaliin.

Tavoitteena on antaa välineitä ja keinoja 
siihen, miten valokuvalla voi vaikuttaa itsel-
le merkityksellisiin asioihin ja saada omaa 
ääntään kuuluviin.

Nuorten ottamat valokuvat tulevat näky-
västi esille Ruoholahden ja Jätkäsaaren ka-
tu kuvaan, marraskuussa järjestettävillä fes-
tivaaleilla sekä Valokuvataiteen museon 
so  siaalisen median kanavissa.

Hanketta tukee Suomen Kulttuurirahas-
ton Kannatusyhdistys.

SNAP-nuoret
Ryhmät kokoontuvat maalis-toukokuussa vii-
konloppuisin klo 12–15 & 14.30–17.30, Va-
lokuvataiteen museolla Kaapelitehtaalla. Ta-
paamisia on lisäksi muutama vielä lähempänä 
marraskuussa toteutettavaa festivaalia. Mu-
kaan mahtuu 8 henkilöä / ryhmä. Ensimmäi-
nen tapaaminen on 4.3.

Ryhmien ohjaajina keväällä toimivat ku-
vataiteilija/valokuvaaja Elina Julin sekä ku-
vataiteilija Vilma Pimenoff. 
Ryhmiin on vapaa pääsy!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Projektikoordinaattori Anna Airaksinen, 
anna.airaksinen@fmp.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/hankkeet/
snap-lasten-ja-nuorten-valokuvafestivaali

Nuorten ottamia kuvia esille

suomen valokuvataiteen museo

LASTEN 
& NUORTEN

VALOKUVAFESTIVAALI

ILMOITUS
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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).

Matkahuollolla 
televisiot kotiin 
alkaen 11,90 €

Hae 
Apurahaa 

ja valikoima 
kasvaa 
silmissä

Norm. 1799,00 €. Erinomaista Ultra HD 4K -tarkkuuden kuvanlaatua hienostuneen ohuilla kehyksillä. 
Tupla virittimet: 2 × DVB-T2, 2 × DVB-C-HD ja 2 × DVB-S2. Energia luokka A+. Verk.com/23074

4K Ultra HD -resoluutio

Tizen Smart TV

HD-tuplavirittimet

UHD Remastering Engine

HDR Extreme- teknologia

Samsung UE65MU7005 -älytelevisio, 65”

1299,90
Apurahalla 67,00/kk (24 kk)

65”
Säästä 499 €

VIIKON SÄÄSTÖVINKIT

Edelläkävijä ja aikansa sukupolvikokemus, kaikkien aikojen 
ensimmäinen energiajuoma Jolt Cola on taas täällä! Sokerilla 
makeutettu Jolt Cola sisältää tuplasti enemmän kofeiinia perinteisiin 
kolajuomiin verrattuna. Pelaajille, koodareille, yötyössä puurtaville 
ja nostalgian nälkäisille. Hinta sisältää pantin 0,15 euroa per tölkki. 
3,91 € / l. Verk.com/7504 

– All the sugar and twice the caffeine.

23,99
12-PACK

Jolt Cola -energiajuoma, 473 ml, 12-PACK

Runsaasti 
kofeiinia

Norm. 99,90 €. Kestävä ja luotettava yleiskone. Mukana taikinakoukku, sekoitin, vatkaus vispilä, 
4,5 litran teräskulho sekä roiskesuojakansi. Verk.com/35846

Ströme-yleiskone

Teräskulho 4,5 l

69,90

Alennus –30 %

”Ostin tämän pikkuläppärin lähinnä matkakäyttöön. Moni muu saman hintaluokan kone vaikutti 
huomattavasti heikommalta ja toistaiseksi olen ollut laitteeseen tyytyväinen. Pieni koko on hyvä 

matkustusta ajatellen ja olen pystynyt käyttämään konetta toivomallani tavalla.” –Maria, 29.1.2018

Lenovo Miix 320 – 10,1”
Kannettava, tabletti – vai molemmat? Lenovo Miix 320 tarjoaa molempien hyödyt yhdessä 
virtaviivaisessa laitteessa niin kotiin kuin opiskeluun. Reilun kilon painoinen kokonaisuus kulkee 
helposti mukana matkoilla ja koulussa. Irrotettava näppäimistö mahdollistaa laitteen käyttämisen 
tablettina. Verk.com/38675

Akunkesto jopa 10 tuntia

Kevyt laite opiskeluun

10,1” HD -monikosketusnäyttö

Intel Atom® x5-Z8350 -prosessori

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)


