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Ruohiksessa Sinua palvelevat myös:
Bieder Kukkakauppa • Burger King • CarWash • Ciao! Caffe
Eerikin Pippuri • Ekorent • Fenno Optiikka
Hiusfashion • Hua du – asian Fusion Cuisine
Mayor’s Gym • Motivus • Musti ja Mirri
Peura - muotia naisille • Posti pakettiautomaatti
Ruohis Tapahtumatila Needseeker
Subway

Itämerenkatu 21, 00180 Ruoholahti
www.kauppakeskusruoholahti.fi
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Kokousvieras jättää
paljon rahaa jälkeensä

J

ätkäsaareen rakennetaan hotellien
keskittymää. Peräti viisi hotellihanketta on jonossa uuteen kaupunginosaamme.
Tuorein tulokas on Vastint Hospitalityn Moxy-nimellä kulkeva hotelliketju lähes
200 huoneellaan. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta puolsi äskettäin tontin varaamista
Vastintille Välimerenkadun länsipäästä.
Lähivuosina Jätkäsaareen noussee lisäksi Wood City, Art Hotel Helsinki, Hellsten Hotel Apartments ja Royal Areenan kylpylähotelli-urheiluareena.
HELSINGIN HOTELLIBUUMIA on perusteltu muun muassa sillä, että yritys- ja seminaarivieraita olisi tulossa paljon nykyistä enemmän
Suomeen, mutta pieni hotellikapasiteetti on
jarruna.
Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaille sekä yrityksille hotellit tietävät hyvää. Palvelut
pysyvät hyvätasoisina, kun lähiliikkeissä käyvät
paikallisten lisäksi hotelliyöpyjät.
Kaupungin suopean suhtautumisen uusiin
hotelleihin ymmärtää myös, kun lähestytään
asiaa seminaarivieraiden lompakoiden kautta.
Kokousvieras kuluttaa palveluihin moninkertaisesti sen määrän, mitä Helsingissä piipahtava risteilymatkailija.
”Yksi kongressivieras jättää keskimäärin
1 900 euroa vierailullaan kaupunkiin. Risteilyasiakas jättää noin sata euroa kaupunkiin”, Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen

vertasi keväällä 2016.
Finlandia-talo on yksi suurimmista seminaarijärjestäjistä Helsingissä. Se on opetellut
muutamassa vuodessa tekemään bisneksensä
erilaisista yritystapahtumista. Orkesterit muuttivat Finlandia-talosta Musiikkitaloon vuonna 2011. Nyt talon liikevaihto on huomattavasti
suurempi kuin orkesteriaikoina. Toki tarjontaan
kuuluu nykyäänkin kulttuuritapahtumia, mutta
seminaareista on tullut sen syömähammas.
JÄTKÄSAAREN JA RUOHOLAHDEN yritysten
kannattaa pitää hyvää huolta alueen hotellivieraista. Alueen yritysten ja kulttuuritahojen
kannattaa myös selvittää, minkälaisille asoille
seminaarivieraat avaavat lompakkonsa nyörit.
Toivottavasti esimerkiksi Keskuskorttelit
palveluineen ovat niin houkuttelevia, että paikallisten lisäksi hotelliyöpyjät käyvät siellä. Jätkäsaaren Keskuskorttelit nousevat 2020-luvulla
Välimerenkadun päähän suurin piirtein siihen,
missä 8- ja 9-ratikoilla on kääntösilmukka.
Jo huhtikuun alussa yösijojen määrä kasvaa alueella, kun Holiday Inn Ruoholahti palaa
vahvuuteen. Se on ollut suljettuna joulukuusta
asti uudistustöiden takia.

Jätkäsaaren ja
Ruoholahden
asukkaille sekä
yrityksille hotellit
tietävät hyvää.”

22,71
miljoonaa euroa

Hinta, jolla kaupunki myynee Bunkkerin SRV:lle.
Lähde: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys 6.3. 2018 kaupunginhallitukselle niin kutsutun Bunkkerin kiinteistön myymiseksi.
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TEOKSIA SEINÄSSÄ Jätkäsaaren
päiväkodin ja koulun ulkoseinän eläinhahmot ovat ehdolla Vuoden Huiput
2017 -kilpailussa. Kilpailu on Grafian järjestämä luovaan suunnitteluun
keskittyvä kilpailu. Koulun seinästä voi
bongata perhosen, toukan ja mustekalan. Kilpailu ratkeaa 19. huhtikuuta.

TEOKSIA MYYNNISSÄ Kaapelitehtaalla vuosittaisesta Taidemaalariliiton
teosvälityksestä ehtii vielä ostaa taidetta. Tapahtumassa saa hyvän kuvan
Suomen nykymaalaustaiteesta. Samaan aikaan Kaapelilla on Ornamon
teosmyynti ja Korutaideyhdistyksen
teosmyyntinäyttely, kaikki 18.3. asti.

TEOKSIA LAPINLAHDELLA Taiteilija
Iris Hillon töitä on esillä Lapinlahden
entisen sairaalan kulttuurikeskittymässä
maaliskuun ajan. Hillon teokset ovat
voimakkaan ekspressiivisiä ja ilmentävät muun muassa ihmisen alitajuntaa ja
tunteita. Hillo täytttää tänä vuonna 80
vuotta ja työskentelee edelleen.

Onko sinulla menovinkki?
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Ikuisen kesän tavoittelijat tuovat
surffauskeskuksen Jätkäsaareen
Biitsi.fi pyörittää Salmisaaressa
sisärantalentishallia. Yritys avasi uuden
keskuksen Tallinnaan joulukuussa.

HELSINGIN SATAMA

BIITSI.FI

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

ILKKA LASSILAN idea kuulostaa hullulta. Kokemusta sisäkesähallien rakentamisesta kuitenkin
löytyy, joten sisäsurffikeskus saatta hyvinkin olla
todellisuutta Jätkäsaaressa 2020-luvulla.
Lassila on Biitsi.fi-yrityksen hallituksen
puheenjohtaja. Yritys on tunnettu Salmisaaren liikuntakeskuksessa sijaitsevasta sisärantalentopallohallistaan. Joulukuussa yhtiö avasi
Tallinnaan sisäliikuntakeskuksen vanhaan teräshalliin.
Tämän lisäksi Biitsi.fi – viralliselta nimeltään
Suomen Beach Volley Oy – avaa syksyllä 2019 sisäkesäkeskuksen Pasilan Tripla-ostoskeskukseen.
Siellä on myös surffaussimulaattori. Vastaavanlainen simulaattori on tulossa Jätkäsaareen, jos
hanke vain toteutuu.
”Olemassaolevissa tai muiden hankkeissa on
aina rajoittavia tekijöitä. Jotta voisimme rakentaa
täydellisen sisäkesän, tämän Jätkäsaaren kantava ajatus on, että voisimme ensin tehdä itsellemme tilat ja sen jälkeen ottaa muita mukaan”, Lassila kertoo.
KAUPUNKI MYÖNSI helmikuun lopussa Surf
Beach Helsinki Oy:lle suunnitteluvarauksen sisäliikuntakeskuksen perustamiseksi Jätkäsaaren
Ahdinaltaan pohjukkaan.
Surf Beach Helsinki Oy on perustettava yhtiö,
jonka takana on Suomen Beach Volley Oy yhteistyökumppaneineen. Yhtiö suunnittelee Jätkäsaaren keskukseen surffaussimulaattoria ja hiekkarantaa.
Lisäksi Ahdinaltaaseen suunnitellaan kelluvaa aluetta, johon tulisi muun muassa uimala ja
vesipuisto. Kelluvan alueen varauksen kaupunki

Ville Haapasaari on 46-vuotias maaja metsätieteen maisteri.

Biitsi.fi-yritys avasi tallinnalaiseen entiseen teräshalliin sisäliikuntakeskuksen. Yritys
avaa syksyllä 2019 Pasilan Triplaan liikuntakeskuksen, jossa voi lainelautailla sisällä.

myönsi Bluet Oy Ltd:lle, joka oli mukana Katajanokalle hiljattain avatussa ulkoaltaassa Allas Sea
Poolissa.
SEKÄ BIITSI.FI:N ETTÄ BLUET OY:N on esitettävä kaupungille toteuttamiskelpoinen suunnitelma vuoden 2019 loppuun mennessä.
”Jätkäsaari-projektin osalta lähikuukaudet
menevät yleisessä konseptisuunnittelussa. Nyt
me rakennamme ensimmäistä Surf Beachia Pasilan Triplaan ja sen suunnittelu on nyt aktiivisimmassa vaiheessa”, Lassila kertoo.
Lassila lisää, että Triplan suunnittelu vaikuttaa osaltaan merkittävästi myös Jätkäsaareen tulevan keskuksen konseptiin.

LASSILA KEHUU, että Salmisaaren sisälentiksen kanssa asiat ovat menneet hyvin. Tallinnakin on saanut hyvän vastaanoton.
”Tallinnan keskus on uudistettu versio
Salmisaaresta, ja hyvin samantapainen, mikä
on tulossa Pasilan Triplaan”, Lassila sanoo.
Liikuntakeskusten ilma on noin 26-asteista.
”Kyllähän se lämmittäminen jonkin verran maksaa, mutta paljon vähemmän kuin
ihmiset luulevat”, Lassila sanoo.
”On paljon tekniikasta kiinni, miten lämmitys, eristys ja lämmönhallinta hoidetaan.
Hiekka on vähän kuin iso kiuas: se säilöö
lämpöä hyvin ja kestää lämmönvaihtelut.

Helsingin Sataman
uusi toimitus
johtaja aloittaa
HELSINGIN SATAMAN toimitusjohtaja Ville Haapasaari aloittaa tehtävissään huhtikuun
alussa.
46-vuotias Haapasaari valittiin tehtävään viime joulukuussa. Haapasaari on vetänyt viime
vuodet Helsinki–Vantaan lentokentän liiketoimintaa.
Meriliikennekokemusta Haapasaarella on
muun muassa Finnlinesilta, jossa hän työskenteli 14 vuotta muun muassa liikennejohtajana ja
myyntijohtajana.
Haapasaaren edeltäjä Kimmo Mäki siirtyi
vuodenvaihteessa Finavian toimitusjohtajaksi.
Väliaikana Helsingin Sataman toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut talousjohtaja Pekka Meronen.
Ruoholahden Sanomat

RAUNO HIETANEN

Kaupunkilaiset voivat vaikuttaa uusien alueiden
rakentamiseen pääasiassa kaavoitusvaiheessa,
mutta harva tulevista asukkaista tietää
muuttavansa uuteen kaupunginosaan vielä
siinä vaiheessa. Kuva Saukonpaadesta.

Kaupunki kaipaa
jätkäsaarelaisten
mielipiteitä
HELSINGIN KAUPUNKI haluaa kuulla jätkäsaarelaisia kehittääkseen viestintäänsä.
”Vastaamalla kyselyyn jätkäsaarelaiset auttavat kehittämään uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen toimintamalleja, joiden avulla asukkaiden näkemyksiä kuullaan ja voidaan myös
huomioida entistä paremmin rakentamisen aikana”, kaupunki kertoo nettisivuillaan.
Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Nimensä jättäneiden vastaajien kesken arvotaan Finnkinon 10 lipun leffalippupaketti.
Nimiä ei julkaista tai käytetä muihin tarkoituksiin. Kysely on auki huhtikuun alkuun saakka. Vastaaminen kestää kaupungin mukaan noin
noin kymmenen minuuttia. Kyselyyn pääset uuttahelsinkia.fi-sivuston kautta.
Vastauksia käytetään myös Haaga-Helian
viestinnän johtamisen opintojen lopputyöhön,
lisätietoja tuuli.wallenius@hel.fi
Ruoholahden Sanomat
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65

metriä
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metriä
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Itämerentornista näkyy muun muassa Crusellin silta ja Lauttasaari.

Hotelli Clarionista näkee muun muassa HTC-toimistotalot.

Itämerentorni

Hotelli Clarion

Keskustan korkein toimistorakennus.

Saunatilat vain hotellissä yöpyjille.

ITÄMERENTORNI valmistui vuonna 2000
Sitran pääkonttoriksi. Sitra muutti tornista pari
vuotta sitten naapurirakennukseen. Tornin toimitiloissa on useita eri yrityksiä vuokralla.

VUONNA 2016 valmistunut hotelli Clarion on
näköalakolmikon uusin tulokas. Hotellin 16:ssa
kerroksessa sijaitsevat saunatilat on varattu
pelkästään hotellissa yöpyjille.

TILAT: Saunatilat ovat ylimmässä eli 16.
kerroksessa. Salissa ruokailee noin 40 henkeä.
Cocktailtilaisuuksiin mahtuu noin 70 henkeä.
Tiloissa keittiö ja terassilla grillausmahdollisuus.

TILAT: sauna- ja suihkutilat miehille ja naisille.
Ulkoallas ja terassialue, josta näköalat kolmeen
suuntaan.

Itämerentornin löylyhuone.

Clarionin löylyhuone.

HINTAESIMERKKI: Hotelliyön hinta 98 euroa,
sisältää aamiaisen sekä saunatilojen ja kuntosalin käytön.

HINTA: 100 euroa tunnilta tai 500 euroa koko
ilta. Hintoihin lisätään alv.

Saunavuoro korkeuksissa
Ruoholahden ja Jätkäsaaren torneista
pääsee nauttimaan huikeista
näkymistä saunassa istuen. Myös
alueen kerrostaloissa yhteissaunat
on on usein sijoitettu kattotasoon.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

O

man kaupunginosan näkymät vetävät puoleensa. Tämän huomasivat muun muassa hotelli Clarionin
työntekijät.
”Yllätyimme positiivisesti, mi-

4

ten paljon paikallisia yöpyjiä meillä on”, sanoo vastaanottopäällikkö Jenni-Maria Satopää puolentoista vuoden ikäisestä Clarionista.
Clarionin saunatilat ulkoaltaineen on kaikkien hotelliyöpyjien käytössä. Erikseen saunatilaa ei vuokrata.
”Kyselyjä on kyllä tullut yksityistilaisuuksiin”, Satopää kertoo.
Clarionin huipulta on hyvät näkymät Itämerentorniin, keskusta-alueen korkeimpaan
toimistorakennukseen. Sen 16:ssa kerroksen saunatiloista ja isolta ulkoterassilta avautuu näkymät niin Ruoholahteen, Jätkäsaareen,
Lauttasaareen kuin Lapinlahteen ja Seurasaarenselälle.
”Vuokraamme tilaa kiinteistön nimiin ja

Asiakkaita käy
laidasta laitaan.
Päiväsaikaan tämä on
aktiivisessa kokouskäytössä.”
Tiina Ruuska

Radisson Blu Seaside Hotel

RUOHOLAHDEN SANOMAT

vain yrityskäyttöön”, kertoo ravintolapäällikkö
Merja Emet tornin katutason Antell-ravintolasta.
Ruoholahden kattosaunojen konkariosastoa
edustava hotelli Seaside on jäänyt uusien tulokkaiden jälkeen korkeudessa, mutta sen avonaiselta terassilta on esteettömät näkymät Ruoholahden ja Jätkäsaaren suuntaan sekä Helsingin
sataman rakennuksiin.
Saunatilat ovat kerroksissa 10 ja 11. Kahden
kerroksen korkuiset ikkunat tekevät tilasta avaran. Pienet kierreportaat johtavat yläkertaan
saunatiloihin.
”Asiakkaita käy laidasta laitaan. Päiväsaikaan
tämä on aktiivisessa kokouskäytössä”, kertoo kokous- ja tapahtumapäällikkö Tiina Ruuska.

Maaliskuu 2018

Tiesitkö?

40

metriä
merenpinnasta*

SUOSITUIN ANNOS
Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

≈≈ Itämerentorin näköalasaunan löylyhuone on
Fiskarsissa veistetty ja kokonaisena korkeuksiin
nostettu hirsirakenteinen kuutio.

LA SIRENA aukesi toukokuussa 2017. Se on
ohikulkijoilta hieman piilossa Välimerenkadulta
lähtevällä Livornonkadulla. Listalla on pitsojen
lisäksi leikkeitä, kebabia, pihvejä ja salaatteja. Ravintolan omistaa Bedrije Statovci.
KANNAS on pian 80-vuotias vanhus, joka
on nähnyt vaiheet merimieskapakasta ja
juottolasta nykyiseen siistiin ruokapaikkaan,
jossa on runsas juomavalikoima. Kannaksen
omistaa perheyritys Casa Ravintolat.
Suosituin annos -sarjassa käymme alueen
ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan
mukaan suosituimman annoksen. Koska
burgeri on monesti listan suosituin, valitsemme
joskus toiseksi suosituimman. Aiemmin
palstalla on esitelty suosituimmat annokset
ravintoloista Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Pacific 7,
Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

Ruoholahden Sanomat
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≈≈ Clarionin saunatiloissa on ulkouima-allas. Allas
työntyy metrin verran muuta rakennuksen seinää
ulommas. Ulkoneva osuus altaasta on lasia, joten
yläilmoista on mahdollisuus katsella kaupunkia
samalla kun sukeltaa.

Seasiden kattoterasslita näkee muun muassa Helsingin telakan.

Hotelli Seaside

LA SIRENA
MIKÄ Pizza Mexicana 9 euroa

Kattotilat kahdessa tasossa.

≈≈ Osa hotelli Seasidesta – muun muassa nämä
saunatilat – sijaitsevat Valion vanhassa juustovarastossa. Toinen puoli hotellista oli ennen vanha
laboratorio, jossa A.I. Virtanen teki tutkimuksiaan
rehulla, ja myöhemmin voitti kemian Nobelpalkinnon. Vanhoja tiloja yhdistää vuonna 1993
rakennettu uudisrakennus.

RADISSON BLU -KETJUUN nykyään kuuluva Seaside-hotelli toimii kahdessa 1930- ja
1940-luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä, joita
yhdistää 1993 valmistunut uudisrakennus.

Maaliskuu 2018

MISSÄ Livornonkatu 8

TILAT: Kahdessa kerroksessa. Alakerta on
varattu ruokailulle ja kokouksille, yläkerrassa
ovat saunatilat.

Seasiden löylyhuone.

HINTAESIMERKKI: tilavuokran lähtöhinta
700–800 euroa yhdeltä illalta. Kokouspaketit
noin 80 euroa per henkilö per päivä.

*Saunakerroksen keskimääräinen
korkeus merenpinnasta.

Kerrostalojen
yhteistilat ovat
usein katto
kerroksessa
JÄTKÄSAARESSA ja Ruoholahdessa tavallisissa
taloyhtiöissäkin pääsee nauttimaan näköaloista.
Monissa asuintaloissa ylin kerros on varattu yhteiskäyttöön. Katoilta löytyykin kerhtiloja, saunoja ja puutarhoja.
Kaupunginkanslian projekti-insinööri Max
Takala kertoo, että yhteistilojen koko määrätään
asemakaavoissa.
”Esimerkiksi harraste- ja kokoontumistiloja
täytyy olla 1,5 prosenttia asuntopinta-alasta.”
”Vaikka määräystä kattokerrokseen rakenta-

MITÄ Tomaattikastiketta, juustoa, salamia
ananasta ja jalopenoja

toterasseille on myös kaavamääräyksen myötä
mahdollista rakentaa katoksia ja pergoloita.”
Ylimmän kerroksen yhteiskäytöstä löytyykin
esimerkkejä Jätkäsaaresta. Välimerenkadulla sijaitseva ryhmärakennuttamiskohteen Helsingin
Maltan kattokerroksessa on yhteistiloja, sauna,
viherhuone ja pergola.

Taloyhtiö Maltan katolla Välimerenkadulla
on sauna ja kattopuutarha.

misesta ei kaavoissa ole, on Jätkäsaaressa yhteistiloja ja saunoja kyllä paljon rakennettu ylimpiin
kerroksiin”, Takala vahvistaa.
”Muun muassa Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava-alueella täytyy ylimmän kerroksen yhteyteen rakentaa kattoterasseja. Kat-

ASUINKORTTELI NIMELTÄ Vihreistä vihrein on
rakentanut ylimpiin kerroksiin yhteistilat, joissa on taloyhtiö Maltan tapaan sauna sekä kattopuutarhat viherhuoneineen ja pergoloineen.
Vihreistä vihrein sijaitsee osoitteissa Länsisatamankatu 36 ja Hyväntoivonkatu 4. Se on TA-Yhtiöiden rakennuttama.
Kaikki Jätkäsaaren asuintalojen kattotilat eivät ole pelkästään asukkaiden omaan käyttöön.
Takala kertoo, että ersimerkiksi Atlantinkatu 7:ssä sijaitsevassa opiskelija-asuntokohteessa
(AYY) kattosauna- ja kerhotiloja ulosvuokrataan
ylioppilaskunnan jäsenille.
Ruoholahden Sanomat
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RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Tulisesta pitävien suosittu pitsa on Sisilian tulinen. Lapsien
suosikkipitsat ovat Margherita tai kinkkuananas, tai sitten pelkkä kinkkupitsa.”

KANNAS
MIKÄ Kannaksen pannu 18 euroa
MITÄ Porsaanleike, paistettu kananmuna,
talon makkaraa, pekonia, paistettua perunaa, hapankaalia ja suolakurkkuja.
MISSÄ Eerikinkatu 43
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Klassikoista
Kannaksen pannu kilpailee Talon maksaa
-annoksen kanssa suosituimman tittelistä.
Määrällisesti eniten myydään chili-pekonihampurilaista.”
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Sopiva vuokra ja uudenkarhea asunto
toivat Kaivopuistosta Jätkäsaareen
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

UUDESSA TALOSSA

Aku Ojala
ja Marianna Harjunen totuttelevat
vastavalmistuneeseen asuntoonsa
ja uuden alueen palveluihin kahden
kissan ja Frank-koiran kanssa.

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

H

elsinkiläisen Aku Ojalan ja Etelä-Pohjanmaalta neljä vuotta sitten
muuttaneen Marianna Harjusen toinen yhteinen koti löytyi ja varattiin
netistä kesällä 2017.
”Tuntui oudolta hoitaa vuokraaminen ilman
henkilökohtaista palvelua”, kertoo Lumo-kotien
vuokra-asuntoon Välimerenkadulle muuttanut
Ojala.
Jännitystä toi myös epätietoisuus asunnon
valmistumisesta ajallaan.
”Haimme avaimet pari päivää ennen muuttoa ja iloksemme totesimme asunnon olevan
muuttovalmis”, Harjunen kertoo.
Vain lasitettu parveke oli keskeneräinen,
mutta sekin on nyt viimeistelty.
”Kaikki on sujunut erittäin joustavasti”, sanoo Ojala.

Aku Ojala

Jätkäsaarelainen tammikuusta 2017

Lumo-kodit
≈≈ Kojamo Oyj:n Lumo-kodit sijaitsevat Jätkäsaaren Airut-korttelissa, Hyvän Tuulen puistoa vastapäätä osoitteessa Välimerenkatu 8. Alakerrassa
on ravintola Fafa’s.
≈≈ Talossa on kahdeksan kerrosta, yksi rappu ja
63 asuntoa. Talo valmistui tammikuussa 2018
≈≈ Asunnot ovat kaksioita ja kolmioita, kooltaan
36,5-67,5 m2
≈≈ Rakennuttaja/omistaja: Asuntosijoitusyhtiö
Kojamo Oyj
≈≈ Rakentaja: SRV Rakennus Oy

MUUTTO KAIVOPUISTON kaksiosta uuteen kolmioon tammikuun alussa sujui pariskunnan
mukaan hyvin. Talossa on vain yksi hissi, joten
pelkona oli sen ruuhkautuminen.
”Kuorma-auton ja kymmenen kaverin kanssa homma oli parissa tunnissa hoidettu”, Ojala
muistelee.
Nyt 66 neliön kolmiossa tavarat ovat löytäneet paikkansa. Kodiksi on asettunut myös kaksi kissaa ja jackrussellinterrieri Frank.
”Talossa asuu todella paljon koiria”, Harjunen kertoo.
Frank ja omistajat odottavat innolla uuden koirapuiston aukeamista. Alueen muut koirapuistot eivät vielä ole tuttuja, ja muutenkin
alueeseen tutustutaan vielä.

osa on nuoria aikuisia.
Haastetta Ojalalle tuottaa ainoastaan talon
savuttomuus. Se tarkoittaa, että tupakalle on
mentävä ulos. Koska tupakkapaikkakaan ei vielä ole sisäpihalla valmis, on Ojalan mentävä kadun varteen.

24 TUNTIA VUOROKAUDESSA auki olevaa Alepaa tulee käytettyä paljon ja Ruoholahden Musti
ja Mirri -liikkeestä haetaan eläinten ruoat. Ruokaostoksia tehdään myös Kampin tai Lauttasaaren Lidlissä ja Ruoholahden Citymarketissa,
yleensä autolla kerran viikossa.
Pariskunta toivoo lähistölle isoa kuntosalia,
jossa olisi hyvä sauna.
”Parasta olisi saada se talomme toiseen, vielä
tyhjänä olevaan liiketilaan”, Ojala sanoo. Lisäksi
he kaipaavat alueelle apteekkia.

Marianna Harjunen, Aku Ojala ja jackrussellinterrieri Frank muuttivat uuteen
Välimerenkadun Lumo-kotiin tammikuussa. Tutustuminen alueeseen on vielä käynnissä.

EKOTEHOKKAAN TALON varustuksiin kuuluu
katon aurinkopaneelit ja lämmön talteen ottava
ilmanvaihtojärjestelmä. Siihen piti totutella.
”Sisälämpötila on vihdoin saatu hyväksi. Silti
villasukkia tarvitaan”, Ojala kertoo.
Myös oma laajakaista oli tilattava, sillä vuok-

raan sisältyvä nettiyhteys ei riittänyt Netflixin
käyttämiseen.
Talon sisäpihalta kantautuu rakentamisen
ääniä. Taloyhtiön sauna ei ole valmis, eikä jät-
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JÄTKÄSAAREEN PARISKUNTAA veti keskustan
läheisen sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien lisäksi asunnon uutuus ja kohtuullinen hinta.
”Vuokra on noin 1500 euroa kuukaudessa ja
siihen kuuluu vesi ja autopaikka”, Harjunen kertoo.
Oma auto on Ojalalle välttämätön, sillä työ
vie häntä ympäri Suomea. Autopaikka saatiin
Airutparkista, jossa talolla on 27 paikkaa.
Alueen ravintolapalveluista tutuiksi ovat jo
tulleet Alejandra, Huutokonttori ja talon alakerrassa oleva Fafa’s.
Ravintola Skøgul eikä Malaga-baari ole vielä tuttuja.
”Totta kai aiomme käydä niissä ja tukea
alueen yrittäjiä”, Ojala sanoo.
”Ainakin Malaga-baariin pitää mennä”, Harjunen sanoo.
”Lähdetäänkö heti?” heittää Ojala.

Yrittäjä, kerro tuotteistasi ja palveluistasi
vahvassa ja halutussa paikallismediassa!
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Tuntui oudolta
hoitaa vuokraaminen
ilman henkilökohtaista
palvelua. Haimme avaimet
pari päivää ennen
muuttoa ja iloksemme
totesimme asunnon olevan
muuttovalmis.”
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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
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Sataprosenttisesti paikallisia uutisia ja tarinoita.
Kerran kuussa suoraan postilaatikkoosi.

1

JAKELUALUE

6

Ruoholahti ja Jätkäsaari (00180 ja 00220), Lauttasaari (00200 ja 00210), Hernesaari ja Munkkisaari (00150), Kantakaupungin niemen läntinen osa Korkeavuorenkadusta ja Kapteeninkadusta länteen (00120, 00150 ja 00100), Etu-Töölö Hesperiankadulle saakka (00100), Kuusisaari, Lehtisaari ja Kaskisaari (00340)

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Maaliskuu 2018

Hitas-kohde tulossa Jätkäsaareen!

KOTI PÄÄKAUPUNGIN
KIINNOSTAVIMMASSA
KAUPUNGINOSASSA
Hitas-kohteena toteutettava Lakeanpuisto tarjoaa laadukkain
pintamateriaalein varustettuja näppäriä kaupunkikoteja ja tilavampia
perheasuntoja. Modernit, kauniit ratkaisut yhdistettynä persoonalliseen
porrastukseen, monipuolisiin yhteistiloihin sekä upeaan kattoterassiin
muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Hitas-hakuaika: 29.3.—9.4.
Hae osoitteessa: www.lakea.fi/uudiskohteet/as-oyjaetkaesaarenlakeanpuisto/

Asunto Oy
Jätkäsaaren Lakeanpuisto Helsinki
Kanariankuja 4, 00220 Helsinki

Maaliskuu 2018
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Sisällöntuotanto: Helsingin kaupunki
Työryhmä: Katharina Mead, Osmo Päivinen, Outi Säntti ja Tuuli Wallenius

Paljonko Jätkäsaaren rakentaminen maksaa?
Helsingin kaupunki liikelaitoksineen investoi 700 miljoonaa Jätkäsaaren kaupunginosan rakentamiseen vuosina 2009–2030
Jätkäsaaresta tulee kestävä alue, jossa asuminen, palvelut ja työ
luovat viihtyisän kaupunginosan meren äärellä. Tavalliselle
kaupunkilaiselle ei välttämättä tule mieleen, mitä kaikkea toimiva
asuinalue pitää sisällään ja millainen summa sen rakentamiseen
on käytetty.

200 m

Rakentamisen kustannukset muodostuvat paitsi näkyvistä
asioista, kuten koulut, kadut, raitiotiet, puistojen penkit ja puut,
myös rakenteista, jotka eivät näy, kun kaikki on valmista. Näillä
rakenteilla on kuitenkin suuri vaikutus asukkaiden arkeen ja sen
toimivuuteen.

Valmis
Ei valmis

Crusellin silta 21,8 M€

(sis. suunnittelu, rakennuttaminen,
kokonaisurakka) vuosina 2009-2012
Selkämerenpuisto

uri
lait
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Päiväkoti
Jätkäsaari
10,66 M€

Kau

Katurakentamiseen, rantarakenteisiin ja siltoihin on käytetty 38
miljoonaa euroa. Summaan eivät sisälly kunnallistekniikan, eli
vesi- ja viemärijohtojen, sähköverkon, raitiokiskojen, jätteen
putkikeräyksen tai telekaapeleiden kustannukset. Näistä
vastaavat verkostojen omistajat, kuten Helen, HSY, Jätkäsaaren
jätteen putkikeräys Oy, HKL ja teleoperaattorit.
Puistojen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen kaupunki on
investoinut 6 miljoonaa euroa.

Kaasunpurkuputket
integroidaan kenttää
ympäröivään aitaan.

re

Jalkapallokenttä 64 x 100 m,
talvella luistelukenttä.
Tilavaraus 74 x 110 m

me

Katuvalaisin 10-12 m

Alueella on en
kaatopaikka.
putkien avulla
mahdolliset k
nousevat kaa

Puistovalaisin 5-6 m

en

Liikuntapuiston pohjoisen
kentän esirakentamisen
kustannukset 6,2 M€.
Rakentaminen alkaa 2018.
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Saukonkanava
n. 30 M€
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Tietoliikennekaapelit

Tähän mennessä kaupunki on investoinut Jätkäsaareen 158
miljoonaa euroa. Näistä 114 miljoonaa euroa on käytetty esirakentamiseen eli käytännössä alueelliseen pohjan vaihtamiseen,
pilaantuneiden maiden puhdistamiseen, geotekniseen ja teknistaloudelliseen suunnitteluun, erilaisiin selvityksiin, alueellisiin
kaivu-, täyttö- ja louhintatöihin sekä ruoppauksiin.
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Saukonpaaden venesatama 300 000 € (2013)

Valaistut kadut, viemäröinnit, kaapeloinnit, kaukolämpö ja -kylmä sekä kaikki muu rakentaminen, tekniikka ja jätehuolto on
suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Päiväkodit ja koulut sekä
julkinen liikenne, katuverkosto ja muu infra mitoitetaan optimaalisesti oikeisiin paikkoihin.

Puisto- ja katuvalaisin
1 600 - 2 000 €

Jalkapallokentän alla
on paljon tekniikkaa:
Kumirouhetekonurmi
55 mm, 20-35 €/m2

Tasainen valaistus kelillä kuin kelillä
Graniittilaatoitus 145 €/m2,
asennus 34 €/m2.

Puistogrilli 1 980 €/kpl,
aurinkotuoli 3 300 €/kpl

Lasten liukumäki 1 800 €

Tyynenmerenkadun kahteen
kohtaan tulee sadoista led-valaisinyksiköistä koostuvat valokatteet. Toinen on jo valmiina. Valaisimet on suunniteltu
siten, että ne ovat lähes näkymättömät päivällä ja pimeällä

Kivituhka, jossa jäähdytysputkisto 50 mm, 10-12 €/m2

ne antavat tasaisen valaistuksen.
Valaisimet kiinnitetään kiristettyihin vaijereihin, joiden ansiosta
valaisimet eivät heilu kovalla
tuulella. Yhden valaisimen koko
on 20 x 25 x 950 mm ja hinta
600 euroa/kpl.

Kantava murskekerros
150-200 mm, 3-4 €/m2
Eristekerros 100 mm,
12-14 €/m2
Jakava murskekerros 250 mm
ja salaojaputki, 6-7 €/m2
Teräsbetonilaatta

Vaijeri
Valaisin
Roska-astia BigBelly 3 800 €

Puistopuu Ø 10-20 cm 210 €,
kastelupussi 31 €

Lasten keinu 3 000 €,
sisältää asennuksen

10-

Kaasunkeräyskerros sepeliä
12 m

Paalutus

Olli Mantereen taideteos
Kaksoset Kap Hornin kadulla
31 000 €

8

Sipulikasvit 35 €/m2, noin 100
Tyynenmerenkadun jättikukkasipulia/m2. Hyväntoivonkukkaruukut 3 000 €/kpl
puiston eteläosa 1 400 m2
(yhteensä 49 000 €).
Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa

Kevyen liikenteen valaisuyksiköt
on kiinnitetty valaisinpylväisiin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Valaisimien leveän valokeilan
avulla saadaan tasainen valaistus. Kuvassa ei ole huomioitu
kevyen liikenteen valaistusta.

Kaasua kertyy niin vähän
maan alta, että se voidaan
ohjata purkuputken kautta
ilmakehään.

Maaliskuu 2018

Kadun hintatietoja (alv 0%):
• Raitiotie 3 000 €/m,
Välimerenkadulla 1 600 €/m
• Pysäkki 45-90 000 €/kpl, riippuu pysäkin
pituudesta. Hintaan ei sisälly katosta.
• Ajorata 150 €/m2
• Jalkakäytävä 100 €/m2
• Pyörätie 100 €/m2
• Erotuskaista 200 €/m2
• Reunatuki 150 €/m
• Suodatinkangas 2 €/m2
• Kaasunkeräysputket 25 €/m
• Kaukolämpö 300 €/m
• Kaukojäähdytys 350 €/m
• Vesihuolto 1 000 €/m
• Sähkö- ja tietoliikenneputkitus 10 €/m
• Paalulaatta 200 €/m2 + paalut 30 €/m

Valoverkko
Sähköjohto raitiovaunulle

Jalkakäytävä

42,5

Erotuskaista

0m

Pyörätie
Ajorata
Raitiotiepysäkki

Raitiotie
Raitiotiepysäkki

Reunatuki graniittia

Ajorata

ukolämpö
Jalkakäytävä

Kaukokylmä
Suodatinkangas
Sähkö- ja tietoliikennekaapelit
Salaojaputki

Paalut lyödään pintamaan läpi

Pyörätie

Päällysrakenne
Asennushiekka
Kantava kerros
Tukikerros
Suodatinkangas

Vesi- ja viemäriputket

Erotuskaista

Kaasunkeräysputket
Paalulaatta

Paalutus kallioon saakka

nnen sijainnut
Kaasunkeräysa poistetaan
kaatopaikasta
asut.

Porvoo

Talvella tekojää

m

0m
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Ø 26 mm

Jäähdytysputkistossa
kiertää jäähdytysneste.

Kehä III

Jäähdytysputkisto
kiertää kentän alla
kivituhkakerroksessa.

Kehä I

E18

Jalkapallokentän alla kulkee
yli 50 kilometriä jäähdytysputkea.
Jos putken vetäisi suoraksi Jätkäsaaresta, se yltäisi Porvooseen.

Helsinki
Jätkäsaari

Välimerenkadun ylittävä silta

Selk
ä
me ren
pui sto

Salaojaputki

Sadan tonnin painoinen ja 800 000 euron siltarunko
rakennettiin Virossa. Se kuljetettiin Jätkäsaaren
Saukonlaituriin, josta se siirrettiin
Välimerenkadun ylittäväksi sillaksi.

Vä
ka lim
tu er
en
Jalankulku- ja pyöräilykäytävän pinnoitetyöt sekä
valaistus ja kaiteet tehtiin sillan
asennuksen jälkeen.
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6,2 m

42 m

Betoni vahvistettu
raudoituksella.
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”Esteettömyys on vain sananhelinää
kaupungin markkinoinnissa”
LEENA VUORENMAA

Australiasta Jätkäsaareen
muuttanut Craig Nolan pitää
kotimaansa esteettömyyspolitiikkaa
parempana kuin Suomen.

Vain niistä asioista
huolehditaan, mistä
säädetään laissa ja kaikki
muu jää hoitamatta.”

Leena Vuorenmaa

Craig Nolan

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”Y

Into Access

ritykset eivät näe tarpeeksi bisneshyötyä siinä, että huolehtisivat liikkumisen esteettömyydestä ja palvelujen
saavutettavuudesta vaikka se koskee
monia”, esteettömyyskonsultti Craig
Nolan sanoo.
”Noin 10 prosentilla suomalaisista on jonkinlainen vamma, joista monet vaikeuttavat myös
liikkumista. Liikuntavammaisten lisäksi esteettömyydestä hyötyvät esimerkiksi näkövammaiset, vanhukset ja lastenvaunuja työntävät”, toteaa Nolan.
Nolan on ollut synnynnäisen selkärankahalkion takia koko elämänsä kävelykyvytön.
Hänen mukaansa esteettömyys voisi olla yrityksille keino erottautua ja tarjota palveluja laajemmalle joukolle, eikä pelkkä kulu. Tai asia,
joka huomioidaan vasta silloin, kun joku sitä
erikseen kysyy.
Lisäksi pyörätuolilla liikkuvien pitäisi testata ratkaisuja, joita he itse tulevat lopulta käyttämään.

Virve Siikanen ja Craig Nolan esittelevät Huutokonttorin hissiä, johon mahtuu hyvin pyörätuolilla.

NOLAN MUUTTI AUSTRALIASTA Suomeen
kymmenen vuotta sitten. Jätkäsaareen pariskunta päätyi puoliso Virve Siikasen valmistuttua,
jolloin piti muuttaa opiskelija-asunnosta pois.
Alueella viehättivät hyvät yhteydet ja meri.
Heidän mukaansa Jätkäsaari ei ole tietenkään esteetön, koska rakennustyöt ovat vielä kes-

ken ja jalkakäytäviäkin puuttuu. Rakennustöitä tehdään vaiheittain, ja välillä ne keskeytyvät ja
siten vaikeuttavat tarpeettomasti liikkumista.
”Lisäksi oma kokemukseni on, ettei kukaan
käytännössä ota vastuuta ja kaupunkilaista pallotellaan henkilöltä toiselle. Esimerkiksi vasta

HELSINGIN KAUPUNKI pyrkii siihen, että kaikkien kaupunkilaisten olisi mahdollisimman
helppo liikkua ja toimia ikään sekä kuntoon katsomatta.
Kaupungilla asioista vastaa projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Pirjo Tujula, ja hän pahoittelee, että rakentuvalla alueella kadut ovat
pitkään keskeneräisiä.
”Jätkäsaaren alueella on tehty keskeneräisten kohteiden osalta jopa yksittäisten asukkaiden kanssa yhteistyötä, jotta heidän elämänsä
helpottuisi. Kadut rakentuvat pintarakenteiden
osalta aina vasta talohankkeiden valmistuttua,
joka totta kai on esteettömyyden kannalta hieman haastavaa”, toteaa Tujula.
Nolan ja Siikanen asioivat Ruoholahti-Jätkäsaaressa aika vähän, koska heidän kodistaan
on lyhyt matka keskustaan.
”Lähinnä käymme täällä ostoskeskuksen
kaupoissa ja kuntosalilla. Käymme syömässä keskustan ravintoloissa, sillä siellä tiedämme
varmasti, mihin pääsee helposti pyörätuolilla.”

kolmen vuoden kiistelyn jälkeen kaupungin ja
rakennusfirman kanssa saimme oman talomme
rampin kuntoon. Esteettömyys on kaunista sanahelinää kaupungin markkinoinnissa ilman tekoja. Myöskin yrityksillä pitäisi olla vastuuhenkilö
vastaamassa asiasta”, sanoo Nolan.

AUSTRALIAAN VERRATTUNA esteettömyys on
Nolanin mukaan huomioitu huonosti Suomessa.
”Vain niistä asioista huolehditaan, mistä sää-

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark
la

KAIKKI PÄÄSIÄISHERKUT JÄTKÄSAARESTA!

su

Tarjoukset voimassa 15.3.-2.4.2018

7-23
7-23
9-23

PALVELEMME VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ! MYÖS PÄÄSIÄISPYHINÄ!
SUOMALAINEN TUORE

Ruodoton Kirjolohifilee

16

Karitsan paahtopaisti
myös marinoitu

19

90

PÄÄSIÄISEN HERKKUJA

90

KG

UUTUUS!

KINDER SURPRISE

ESTRELLA

700 g

20 g

110 g

2

Pääsiäismunat

3

49

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

puh. 020 734 5640
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Meillä myös
Pakettiautomaatti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

PS

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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VIRVE SIIKANEN

Puoliväliin
tehty ei riitä
Leena Vuorenmaa

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Craig Nolan ylittää Välimerenkatua.
Jätkäsaaren uudet ratikkapysäkit ovat
viimeistelemättömiä. Kuva on lokakuulta 2017.

detään laissa ja kaikki muu jää hoitamatta. Eikä
niin sanottua tervettä järkeä käytetä, vaan hoidetaan vain minimi.”
”Toki kymmenessä vuodessa on tapahtunut
hieman edistystä, esimerkiksi lähes kaikissa nykyisissä raitiovaunuissa on matalalattia ja lähijunilla on helppo matkustaa.”
”Suomen ilmasto on estänyt liikkumisen
vain pari kertaa kymmenen vuoden aikana.
Käymme joka talvi Levillä hiihtämässä, eikä
siellä ole ikinä mitään ongelmia koska lumeen
on totuttu ja se on pakkaslunta. Sen sijaan Helsingissä tuisku aiheuttaa ongelmia, ja tietysti
liukkaus. Mutta kaikista pahinta on sohjo”, sanoo Nolan.

CRAIG NOLANIN ja hänen avopuolisonsa Virve
Siikasen yritys Into Access tarjoaa kokemus
asiantuntemusta ja koulutusta esteettömyydessä.
”Into Accessin tavoitteena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja yrityksen verkkosivusto aukeaa tänä keväänä.”
”Tärkeä osa palvelua on sivuston karttasovellus, joka kertoo tekstien ja kuvien avulla,
onko paikka tai palvelu esteetön. Tietoja tukevat
käyttäjien kokemukset.”
Nolanin mukaan esteettömyydellä tähdätään
mahdollisimman itsenäiseen käyttöön tai liikkumiseen. Siihen kuuluvat myös välineiden käytettävyys, tiedon ymmärrettävyys ja mahdollisuus
osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

LUPA NAUTTIA JOKAISESTA PÄIVÄSTÄ

”IHMISTEN ARVOSTAMINEN unohtuu joskus, ja
päästäkseen sisälle pitää pyörätuolilla kiertää
parkkipaikan läpi takaovelle. Toisinaan esteetön sisäänkäynti on olemassa, mutta sitä ei ole
merkitty. Tai ei ole ovikelloa, jota voisi soittaa
vaan pitää soittaa puhelimella jollekulle. Esteettömyyttä koskevia tietoja voi olla vaikea löytää
vaikkapa yritysten verkkosivuilta.”
”Joskus taas asiat jäävät puolitiehen. Kuntosalilla voi olla rampit ja invavessa, mutta suihkutuoli puuttuukin suihkusta. Esteettömyys pitäisi
huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Siten kulutkin
jäisivät pienemmiksi eikä muutoksia tarvitsisi
tehdä jälkikäteen. Puutteita löytyy asenteissa
ja asiakaspalvelussa. Ainoa tapa saada muutos
aikaan on kouluttaa ihmisiä.”

Hehku avasi
Ruoholahdessa

HYVINVOINTITUOTTEITA myyvä uusi Hehkuketju aloitti maaliskuun alussa Ruoholahden ostoskeskuksessa.
Hehkun on tarkoitus kasvaa koko maan kattavaksi ketjuksi. Ensimmäiset Keskon ja lääketukkuri Oriolan Hehku-liikkeet avattiin tammikuussa pääkaupunkiseudulla.
Ruoholahden Hehkun myymäläpäällikkö on
Mervi Saarinen.
Ruoholahden Sanomat

Hehku aikoo koko maan kattavaksi ketjuksi.

12

AINUTLAATUINEN
FLAT IRON -MUOTO

KERROSTA

Koko perheen soitinesittelypäivä
lauantaina 14.4.2018 klo 10.30–13.30

VISSELI on koko perheen tapahtuma, jossa koko konservatoriotalo soi!

22–84m2

2018

ASUNNOT
VARATTAVISSA
KEVÄÄLLÄ 2018

UPEITA MERINÄKÖALOJA
YLIMMISTÄ KERROKSISTA

ERILAISIA KIEHTOVIA
POHJARATKAISUJA

Avointen ovien päivässä lapset ja aikuiset saavat kokeilla talon
opettajien opastuksella erilaisia soittimia, joiden soittamista
konservatoriossa opiskellaan.
Soitinesittelyiden lisäksi tarjolla on musiikkiesityksiä,
tietoa musiikin harrastamisesta ja oppilaaksi hakemisesta.
Kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan.

Tulossa uusi flat iron -maamerkki Jätkäsaareen.
Liity mukaan sisäpiiriin saadaksesi lisätietoa ennen muita:

peabkoti.fi/goldfinger.

Tervetuloa!
konservatorio.fi/visseli2018

For your eyes only.

peabkoti.fi

Helsingin Konservatorio | Ruoholahdentori 6 | 00180 Helsinki

Maaliskuu 2018

RUOHOLAHDEN SANOMAT

11

JÄTKÄSAAREN
KAPPELI

NUORISOTALO
KORALLI

Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
Facebook: Hyvän toivon kappeli

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

Uusia alkuja
HYVÄN TOIVON KAPPELILLA on ollut vauhdikas alku. Ryhmät ja kuorot ovat aloittaneet toimintansa, olemme tuunanneet uutta messua
yhdessä ja pitäneet seurakuntalaisten voimin
kappelin ovia auki. Kappeli vihittiin jumalanpalveluskäyttöön 11.3. Nyt siellä on hyvä viettää
esimerkiksi kasteita.
Maaliskuuhun kuuluu kirkossa paasto.
LÄNSISATAMANKATU 26
Messu joka sunnuntai klo 12.
Tervetuloa mukaan avoimeen ja
lämpimään messuyhteisöön, jossa pääsee halutessaan palvelemaan eri tehtävissä. Olemme
tuunanneet messua yhdessä.
Uudessa messussa on rauhaa,
syvyyttä, kotoisuutta ja liikettä.
Messun aikana leikkitilat ovat
perheiden käytössä. Messukahvit klo 11.30 alkaen, messun
jälkeen keskustelua. Lisätietoa:
Hannu Varkki, 050-5121820,
hannu.varkki@evl.fi
Kiirastorstain iltapalvelus
29.3. klo 18, Pitkäperjantain
ristinjuhla 30.3. klo 15 ja Pääsiäispäivän jumalanpalvelus 1.4.
klo 12.
Tule pitämään kappelia auki!
Tarvitsemme mukaan ihmisiä,
jotka ovat läsnä. Tavoitteena on pitää ovia auki ma–to

Paastossa voi käyttää luovuutta: karkeista, lihansyönnistä, lentämisestä tai toisista pahaa
puhumisesta voi paastota. Paasto kutsuu luopumaan jostain, joka ei ole niin tärkeää ja näkemään sen, mikä on tärkeintä. Elämän keskellä
tarvitaan pysähtymisen hetkiä, jotka hiljentävät mieltä. Kun pysähdyn, rakkaus voi kasvaa ja
huolet vähentyä. Voin nähdä, missä minua oikeasti tarvitaan ja miten voin välittää toisista!
Hannu Varkki

klo 12–19. Jos kiinnostut, ole
yhteydessä koordinaattori Mirja
Vallisaareen, mirja.vallisaari@
gmail.com, 040-760 9193.
Kappelikahvila ti klo 14–16.
Avoin kohtaamispaikka. Lisätietoa: Leena Kopperi, leena.
kopperi@evl.fi, 09 2340 6202
Kanavan Kaiku, harjoitukset ti
klo 18.30
LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo
9.30–12 (seurakunta) ja ke klo
9–12 (MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13–16
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa Maarit Mustakallio,
maarit.mustakallio@evl.fi, 092340 6116
Kouluikäisten kokkikerho ti
klo 16–19 Lisätietoa Karoliina
Etelä-aho, karoliina.etela-aho@
evl.fi, 09-2340 6221

Kappalainen

Partiolippukunta Merilokit
ke 16.30–18.30 ja to klo
18–19.30
Lisätietoa: Nana Honkasalo,
nana.honkasalo@evl.fi
Keskusteleva kuvataideryhmä senioreille tiistaisin klo
13–15.30 ajalla 10.4.–19.6.
Ohjaaja kuvataideterapeutti,
taiteilija Eila Lindfors. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 15.3.
alkaen kirkkoherranvirastoon
09-2340 6100, tuomiokirkko.
srk@evl.fi. Ryhmään mahtuu 8
osallistujaa. Pieni vapaaehtoinen osallistumismaksu.
Tulossa eri ikäisten yhteistä
leikkiä Terho-kerhossa 9.4. alkaen maanantaisin klo 17–19,
lisätietoa Erika Leijola,
erilei@me.com

Diskoilta varhaisnuorille,
bingoa lauantaisin
NUORISOTALOMME oli maaliskuun alkupäivinä kiinni 7.–13.3. välisen ajan. Syynä tähän oli keväisin eteläisen alueen kuudesuokkalaisille järjestettävä Valintojen Stoori.
Valintojen Stoori on päihdekasvatus-, tunne- ja turvataitomenetelmä, jossa käymme läpi
nuorten kanssa yhdessä heidän omia ajatuksia
stoorin teemoista.
Teemoja ovat muun muassa omien rajojen
tunnistaminen ja nettiturvataidot. Vanhemmat
kutsuttiin mukaan tutustumaan Valintojen Stoorin maailmaan, heille järjestettiin keskusteluilta
nuorisotalolla maanantaina 12.3.
TAPAHTUMIA MAALIS-HUHTIKUUSSA:
LA 17.3. nuorisotalo auki kello 16–22.45. Varhaisnuorille nuta on auki kello 16–18. Joka lauantain
ohjelmassa on bingoa ja muutakin mukavaa toimintaa. Bingossa huimat palkinnot! Iltanuoret
ovat tervetulleita toimintaan mukaan kello 16–
22:45.
MA 19.3. vertaisohjaajien vetämä kulttuurikerho, jossa tutustutaan tällä kertaa Ranskaan – uudet maat kerhossa jatkuvat 26.3. Kerho on aina
maanantaisin kello 15–16.30 ja kerhoon mahtuu
vielä hyvin mukaan. Tietovisa eri maista jatkuu
koko kevään ja toukokuussa katsotaan kuka on
paras eri maiden tietäjä.

PE 23.3. diskoillaan varhaisnuorten kanssa, diskon järjestävät vertsut ja nutan ohjaajat. Luvassa
hyvän meiningin lisäksi kilpailuja, herkkuja sekä loistavaa musiikkia. Disko järjestetään kello
18-20, sisäänpääsy on nutakortilla ilmainen.
PÄÄSIÄISLOMAA vietämme 30.3.–2.4. jolloin
nuorisotalo on kiinni.
TO 5.4. pelataan eteläisen nuorisotyöyksikön
omat biliskisa Ritzissä. Meillähän on puolustettavana viime vuoden varhaisnuorten 2. sija sekä iltanuorten voitto. Edustajat peleihin valitaan
ennen sitä karsinnoilla sekä varhaisnuorilla bilisliigan taulukon mukaan.
henkilökunnan puolesta
Tepa

Vertaisohjaajien
vetämässä
Kulttuurikerhossa
tutustutaan tällä
kertaa Ranskaan.”

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22
Palvelutiskit avoinna myös
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18.
Leipomosta tuoreet leivät
ja pullat aamusta iltaan joka päivä.
Tarjoukset voimassa1.4.2018 asti.

Kivikylän

Atria
Takuumureat naudan

PALVARIN
PYÖRYKÄT 350g

ENTRECOTEPIHVIT

19
Castello

PALAJUUSTOT
500g

kg

4

1kg

4

99
prk

itämerenkatu 21-23.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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(7,69/kg)

Castello

90

MINIMIX
JUUSTOLAJITELMA

kpl

(9,80/kg)

Myrttisen
suolakurkku

12

2

95

Deliverde

Yrttiruukut

Silmusalaatti
110-170g

2 2
99
rku

Suoraan
viljelijältä

99
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(17,5927,18e/kg)

5 x 20g

Salonen

Kevätpitko
350g

3

59
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2

40
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(24,00/kg)

Dagsmark Häme

Koiran kuivaruoka 2kg

9

90
pkt

(4,95/kg)

(10,26/kg)

Helsinki RuoHolaHti

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

www.k-citymarket.fi
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & OHIKULKUMATKALLA

K-Market Jätkäsaaren
myyjä pelaa lätkää
ja aikoo kauppiaaksi

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Askartelua, lumileikkejä
ja retkeilyä talvisäässä

OSA 6 Sarjassa tutustutaan sekä alueella työskenteleviin
että ohikulkumatkalaisiin. Täällä töissä & ohikulkumatkalla
vuorottelee Konkariyritys & tulokas -palstan kanssa.

AURINKO on ihanasti hellinyt ja on nautittu lumileikeistä vaikka välillä on ollut kovatkin pakkassäät.
Saa nähdä milloin alkaa lumi sulamaan ja
puihin alkaa tulla silmuja. Muutama kuukausi
niin on jo kesäkin. Kesällä Ruoholahden leikkipuisto on avoinna koko kesän. Ohjelmasta päiväleireineen tiedotamme myöhemmin huhtikuussa.
HELMI-MAALISKUUN aikana on leikkipuistossa pidetty kaikille yhteisiä lauluja, maalailtu soseilla värileikissä, askarreltu sekä retkeilty niin
leikkitoiminnan kerholaisten kuin koululaisten
kanssa.
Koululaisten talvilomaviikolla pidetyllä Eastside–Westside-päiväleirillä käytiin esimerkiksi Korkeasaaressa, Tapiolan jääpuistossa luistelemassa sekä Espoon Oittaalla
ulkoilemassa.
Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon!
Puiston väki

KUN OSKAR AHL aloitti K-Market Jätkäsaaressa, työmatkat helpottuivat.
”Sahasin seitsemän vuotta Kehä I:stä pahimmissa ruuhkissa”, myyjä ja iltavuorovastaava Ahl kuvailee aiempaa työmatkaansa Sipoosta Kauniaisiin.
Nyt matka taittuu ensin omalla autolla
Puotilan metroasemalle ja siitä noin vartissa
Ruoholahteen.

Korkeasaarireissuun sisältyi
askartelua taidepajassa.

leikkipuisto on kiinni. Hyvää
pääsiäistä!
Keskiviikkona 4.4. isä-lapsikerho klo 17–19, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaina 6.4. Tuo ja vaihdapäivä sekä temppurata klo
10.30–11.
Maanantaina 9.4. Pupu pirteän
yhteinen laulutuokio kaikille klo
11.
Tiistaina 10.4. Valokuvaus (Pertin kuva) klo 10.15–12. Aikoja
voi varata leikkipuistosta.
Keskiviikkona 11.4. isälapsikerho klo 17–19, pitäjänä
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Torstaina 12.4. Siiri Saukon
liikuntarastit Lapinlahden entisen
sairaalan alueella klo 9.30 –11.
Perjantaina 13.4. Askartelua
klo 10.30–11.15.
Maanantaina 16.4. Pupu pirteän yhteinen laulutuokio kaikille
klo 11.

Haku leikkitoiminnankerhoihin ensi syksyksi on meneillään
30.4.2018 asti. Leikkitoiminnan
kerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville 2–5-vuotiaille
lapsille.

AHLIN MIELESTÄ alueen asiakkaat ”osaavat
vaatia, mutta osaavat myös arvostaa”.
”Tämän kokoiseksi myymäläksi meillä on
mielestäni tosi laaja valikoima. Uskon ja toivon,
että asiakkaat arvostavat sitä.”

Tapahtumista voi tiedustella
lisää leikkipuistosta, 040 33
44 178, lp.ruoholahti@hel.fi).
Ruoholahden leikkipuisto on
Facebookissa.
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Oskar Ahl aloitti viime kesänä
K-Market Jätkäsaaressa.

OHIKULKIJA: Tar mo Wahlström

Leikkipuiston ilmoitustauluilta
löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

lehti ¥
Numero 3

RAUNO HIETANEN

32-VUOTIAS Oskar Ahl kertoo olevansa lätkäjätkä henkeen ja vereen.
Ensimmäinen pelireissu Helsingin jäähalliin
eli Nordikselle oli jo pienenä lapsena.
”Suosikkijoukkue on ollut Helsingin IFK pienestä asti. Muistan sen popparin hajun Nordiksella”, Ahl kertoo.
Ahl on kotoisin Helsingistä. Kotipaikka on
nykyään Sipoon Söderkullassa. Sieltä hän ajoi
työmatkansa vuosia Kauniaisiin S-ryhmän ruokakauppaan.
Viime kesänä hän vaihtoi työpaikkaa ja
kauppaketjua Jätkäsaaren K-Marketiin. Työmatkailu muuttui heti rennommaksi.
”Omalla autolla Puotilaan ja siitä vartin
metromatka Ruoholahteen, se on rentouttavaa,
nautin siitä matkasta.”
Ahl työskenteli S-ryhmässä esimiestehtävissä, ja K-Marketiin halusi, koska kokee Keskon
vähemmän byrokraattiseksi S-ryhmään verrattuna. Lähivuosina, ”ehkä noin viiden vuoden
päästä”, hänellä on tavoitteena aloittaa kauppiaana joissain päin pääkaupunkiseutua.

Koululaisten iltapäivätoiminta Yleinen hakuaika on
24.1.2018–27.4.2018. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston
iltapäivätoimintaan voi hakea
leikkipuistosta tai Internetistä.
Osallistuminen toimintaan on
maksutonta. Välipalan kuukausimaksu on tällä hetkellä 36,10
euroa.

Ilmaisjakelu

Tutustu ja kysy
ilmoitustarjousta!

SATUNNAINEN Jätkäsaaressa vierailija Tarmo Wahlström tavattiin kävelemästä Verkkokauppa.comista takaisin keskustan suuntaan.
Wahlström opiskelee Bulevardilla sijaitsevassa Metropolian ammattikorkeakoulussa.
Ruoholahden Sanomat

TÖISSÄ: Oskar Ahl

Maalis-huhtikuun
tapahtumia leikkipuistossa
Keskiviikkona 14.3. isälapsikerho klo 17–19, pitäjänä
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaina 16.3. Ilo liikkua -liikuntatuokio salissa 1–6-vuotiaille
vanhempineen klo 11.15–12.
Mukaan mahtuu seitsemän
vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen.
Maanantaina 19.3. Pupu pirteän yhteinen laulutuokio kaikille
klo 11.
Keskiviikkona 21.3. isälapsikerho klo 17–19, pitäjänä
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaina 23.3. Pääsiäisvitsaaskartelua klo 10.30–11.15.
Maanantaina 26.3. Vauvahieronta klo 10 –11. Ennakkoilmoittautuminen.
Keskiviikkona 28.3. isälapsikerho klo 17–19, pitäjänä
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaista maanantaihin 30.3.–2.4. Pääsiäinen,

”Se on tosi rentouttavaa matkustamista
Kehän ruuhkiin verrattuna”, Ahl hymyilee.
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OPISKELIJA Tarmo Wahlströmin vierailut
Jätkäsaareen ovat harventuneet.
”Opiskelen tuosssa Metropolian ammattikorkeakoulussa”, hän sanoo ja viittoo jäätyneen
altaan itäpuolelle.
Opiskelupaikka on Hietalahdentorin laidalla Metropolian päärakennuksessa, mutta ei
enää kauaa.
Valmistuminen häämöttää, ja oppilaitoksessa tulee käytyä enää harvoin.
”Olen lopputyötä palauttamassa ja siihen
liittyen olin käymässä koululla”, konetekniikkaa
opiskeleva sipoolaismies kertoo.
”Nyt kävin samalla tuossa Verkkokauppa.
comissa, kun kerran tänne asti tulin.”
Jätkäsaari ei ole tullut Wahlströmille erityisen tutuksi opiskeluvuosina.
”Juuri tuolla Verkkokaupassa on tullut käytyä aina silloin tällöin, tai sitten kun on Viroon
mennyt, niin olemme lähtenee Länsisatamasta.”
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan,
26-vuotias Wahlström valmistuu tämän kuun
lopulla.
Tarmo Wahströmille tutuimmat paikat
Jätkäsaaressa ovat Verkkokauppa.com
ja matkustajasatama.
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Maalis-huhtikuun tapahtumia

Tehdä heille
edullisia tarjouksia!
Antaa ohikulkijoille ’happy
hour’ -ostoshoukuttimia!”
Jouko Liukkonen

Ruoholahden Sanomien päätoimittaja 2003
Ruoholahden Sanomien maaliskuun
2003 kannessa on aamuruuhkaa.

Lehti kehotti autoilijoita
metron kyytiin
Ruoholahden Sanomien kansi ja sisäsivu taivasteli aamun liikenneruuhkia.
”Varmaankin näiden autojen joukossa on sellaisiakin, joiden
kuljettajat voisivat jättää autonsa Porkkalankadun varrella olevaan [...]
pysäköintitaloon ja jatkaa sitten matkaansa [...] metrolla”, lehti pohti.
MAALISKUUN 2003 Ruoholahden Sanomat oli
pääkirjoitussivullaan kyllästynyt aamuruuhkiin.
Lehti pohtii, että jos lännestä saapuvan ”henkilöautomassan” kuljettajista osa käyttäisi työmatkoillaan yleisiä kulkuneuvoja, näkisimme
kerrallaan 10–40 henkilöauton asemasta yhden
bussin.
”Varmaankin näiden autojen joukossa on
sellaisiakin, joiden kuljettajat voisivat jättää autonsa Porkkalankadun varrella olevaan joko
11-kerroksiseen maamme suurimpaan yli 800 auton Ruohoparkki-pysäköintitaloon tai 1500 auton maanalaiseen Ruoholahden Kauppakeskuksen pysäköintitaloon”, lehti kirjoittaa.
”Ja jatkaa sitten matkaansa Ruoholahdesta
3–5 minuutin välein starttaavalla Metrolla tai jollakin lukuisista bussilinjoista tai raitiovaunulla
numero 8”, kirjoitus jatkuu.
PÄÄKIRJOITUKSESSAAN Jouko Liukkonen viittaa Ruoholahden kymmenvuotiskirjaan Naapurina Ruoholahti 1992–2002, joka ylitti uutisointikynnyksen myös Helsingin Sanomissa.
”Helsingin Sanomien haastattelussa kuitenkin
todetaan, että ’ruoholahtelaiset eivät ole vielä kunnolla löytäneet asuinalueensa yrittäjien palveluja’.”
Liukkonen visioi erilaisia tapoja saada Ruoholahden läpi kulkevat kansalaiset käyttämään
alueen palveluja.
”Mennä noutamaan näistä ryhmistä asiak-
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kaita. Hehän ovat valmiiksi lähellä! Saada heidät
poikkeamaan Ruoholahden yrityksiin. Tehdä
heille edullisia tarjouksia! Antaa ohikulkijoille ’happy hour’ -ostoshoukuttimia!”, Liukkonen
kirjoittaa.
LEHDESSÄ SILMÄÄN OSUU ilmoitus Enirolta,
joka mainostaa Helsingin Seudun Puhelinluettelon jakelutapahtumaa Ruoholahden Kauppakeskuksessa.
”Kansalainen, nouda oma 3-pack”, ilmoitus
kehottaa.
Keskiaukeama käsittelee Salmisaaren aluetta, joka on vapautumassa käyttöön, kun voimalaitoksen hiilikasa siirretään maan alle.
”Toimitila-aluetta päästään rakentamaan
vuonna 2004, kun maanalaiset kallioluolat ovat
valmistuneet ja hiilen varastointi on kokonaisuudessaan siirretty niihin”, artikkelissa kerrotaan.
”Alueen suunnittelun tavoitteena on luoda
korkealaatuista rakennettua ympäristöä arvokkaaseen tehdas- ja voimalaitosmiljööseen meren
rannalle.”
Pikku-uutisessa lehti kertoo saaneensa useita
puheluita, joissa kerrotaan, että myrkytettyjä nakkeja heitellään kanavan läheisyyteen.
”Siis koirien ulkoiluttajat, olkaa varovaisia,
mutta samalla muistakaa kerätä pois lemmikkienne jätökset”, artikkelissa neuvotaan.
Ruoholahden Sanomat

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

AULAMUSIIKKIA
to 15.3. klo 17
Opiskelijat ja oppilaat soittavat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

PIANISTIEN MATINEA
la 24.3. klo 13.30
Naoko Shibayama-Aarnion oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIANISTIEN KONSERTTI
to 15.3. klo 18
Konserttisali

VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
ma 26.3. klo 18
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

LAULAJIEN ILTA
pe 16.3. klo 18.30
Tehi Sulonen-Georgin oppilaat
Konsertti on osa Suomen
Lied-akatemian valtakunnallista Lied-kuu -festivaalia.
Kamarimusiikkisali
HUILUT HUIKENTELEVAT
ma 19.3. klo 18
Sari Latosen oppilaat
Kamarimusiikkisali
LIEDERKREISIT OP. 2
ma 19.3. klo 19
Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät liedmusiikkia. Ohjaava opettaja Heikki Pellinen.
Konsertti on osa Suomen
Lied-akatemian valtakunnallista Lied-kuu -festivaalia.
Konserttisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
ke 21.3. klo 19
Timo Saarilahden oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN ILTA
to 22.3. klo 18
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130

MUSIIKKI-ILTA
ke 28.3 klo 18.30
Konservatorion oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali
LAULAJIEN KONSERTTI
ke 4.4. klo 19
Konserttisali
PUHALTAJIEN KONSERTTI
to 5.4. klo 18
Helsingin Konservatorion puhallinsoittajat
Konserttisali
ROHKEASTI VANHA
pe 6.4. klo 18
Konservatorion opiskelijat
esittävät vanhaa musiikkia.
Kamarimusiikkisali
HUKKAPOLUILLA
la 7.4. klo 15
Duo Power eli Eilakaija Sippo, lausunta ja Laura Clewer, soitanta (fagotti)
Konsertti on osa konservatorion opettajakonserttien sarjaa.
Kamarimusiikkisali
Liput 10/5 €

URKUKONSERTTI
ma 9.4. klo 17.30
Sami Alanko, Sointu Inkeroinen, Leevi Lipponen ja Elias Suppola
Ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden näyttökonsertti
Espoonlahden kirkko
(Kipparinkatu 8, 02320 Espoo)
LAULUILTA
ma 9.4. klo 19
Hanna-Leena Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikisali
HELSINKI CONCORDIA
JA LAHDEN KONSERVA
TORION ORKESTERI:
MERELLISIÄ TARINOITA
ke 11.4. klo 19
Nisula – Weber – Rimski-Korsakov. Johtaa Tuomas Rousi
Felix Krohn -sali, Sibeliuksenkatu 8, 15110 Lahti
järjestäjä ja lisätiedot Lahden konservatorio
MUSIIKKI-ILTA
ke 11.4. klo 18.30
Konservatorion oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN KONSERTTI
ke 11.4. klo 18
Konserttisali
VISSELI-SOITINESITTELYPÄIVÄ
la 14.4.2018 klo 10.30–13.30
Koko perheen tapahtuma, jossa voi kokeilla eri soittimia.
Konservatorio, koko talo

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

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

J o u t s ean
jatka !
vielä

J o u t s ean
jatka !
vielä

Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

Talonmiehet.fi

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

Paikallinen huoltoyhtiösi palvelee 24/7.
Toimimme ripeästi, joten ota yhteyttä.
Tee vikailmoitus: Talonmiehet.fi

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Soita..............................................050 300 9980
Meilaa.......................ruoholahti@talonmiehet.fi
Tule käymään.....Atlantinkatu 7, 00220 Helsinki

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Maaliskuu 2018

ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
KaapeliWalks – Kaapelikierrokset Pannuhalli
Opastetut kiertokäynnit Kaapelitehtaalla
joka la klo 14!

Helsingin Lääkiksen speksi:
Elät vielä 15.-24.3.

Merikaapelihalli

Turbiinisali

Taidemaalariliiton Teosvälitys 18.3. asti
Retro & Vintage + Design Expo 31.3.-1.4.
Helsinki Ink 6.-8.4.
Helsinki Beer Festival 13.-14.4.

Puristamo

Ornamon Teosmyynti 18.3. asti
Saimaa Yamkin näyttely 20.3.-5.4.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys:
Totta ja tarua 9.-27.4.

Valssaamo

Korutaideyhdistyksen teosmyyntinäyttely
18.3. asti
Haagan taideseuran vuosinäyttely 20.3.-5.4.
Espoo Artin näyttely 9.-27.4.

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Suomen valokuvataiteen museo

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

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Pinokkio 7.4. asti
Flora & Fauna 11.-14.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kati Raatikainen: Cheap & Anna Kupari,
Outi Markkula: Tanssiesitys klo 14
14.-20.3.
Ima Iduozee: The Body of Work
27.-28.3.
Mikko Hyvönen, Off Balance:
Crystal Pieces
- Human Beings & Anna-Maria Väisänen,
Eevi Tolvanen: Paljauden diskurssi 4.-5.4.

Zodiakissa ollaan tanssityön äärellä

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

Käytävägalleria

Sinikka Kurki, Sirkka Peisa ja Silja Salokas
– Maalauksia 29.3. asti

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Hotelli- ja ravintolamuseo

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

Teatterimuseo

Arkkitehtuuri- ja taideleirejä, sirkusta, tanssia,

Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus
syksyyn 2018 asti

lyhytelokuvia, akrobatiaa,
digikuvausta, majaleirejä,

MUU Kaapeli

teatteria, improvisaatiota…

Tuomo Kangasmaa: Kätketyt yksityiskohdat
8.4. asti

Arkin leirikesä lähestyy

Maaliskuussa nähtävässä kahden tanssiteoksen yhteisillassa pohditaan mm. työn tekemistä ja asioiden arvoa maailmantaloudessa. Kuvat: Salla Keskinen, Sanna Kaesmae
Kaapelitehtaalla toimivassa Zodiak – Uuden
tanssin keskuksessa nähdään maaliskuussa
kolme eri nykytanssiesitystä.
Maaliskuun 14. päivä saa ensi-iltansa
kaksi teosta, joiden lähtökohtana on ollut kysymys tanssitaiteesta työnä. Kati Raatikaisen sooloteos Cheap laajenee tästä alkupisteestään globaaleihin riippuvuussuhteisiin.
Anna Kuparin ja Outi Markkulan yhteisteos Tanssiesitys klo 14 puolestaan kaivautuu teemaan syvyyssuunnassa.
Cheap-teoksen lähtösysäyksenä toimi omakohtainen kokemus taiteen tekemisen problemaattisuudesta palkkatyönä, asiana, josta saa elannon. Raatikainen ja
video- ja valokuvaaja Salla Keskinen onnistuvat muutamilla elementeillä ja teoilla
sysäämään liikkeelle useaan suuntaan ulottuvia assosiaatioketjuja, jotka sivuavat muun
muassa romanikerjäläisten asemaa, eläinten oikeuksia, ravintoketjua ja ihmisen arvoa.
Anna Kuparin ja Outi Markkulan Tanssiesitys klo 14 on myös linkki pidemmässä
ketjussa.
Esitys on dokumentaatiota vuonna 2015
alkaneesta yhteistyöstä ja sen eri vaiheista.
Kupari ja Markkula ovat työskentelyssään hakeneet vastauksia kysymyksiin ”miten, missä
ja millaisin ehdoin haluamme tehdä tanssitaiteilijan työtä, jos saisimme itse valita”.

Maaliskuu 2018

Ima Iduozeen menestyssoolo uusintana

Maaliskuun lopussa nähdään uusintaesityksenä Ima Iduozeen soolo The Body Of
Work. Esitys sai ensi-iltansa Zodiakissa
marraskuussa 2016. Silloin sen kaikki seitsemän esitystä olivat loppuunmyytyjä. Nyt
teos nähdään kaksi kertaa, 27. ja 28. maaliskuuta
Soolotyö on saanut innoituksensa Oliver
Sacksin kirjasta The Man Who Mistook His
Wife for a Hat poimituista tapauskertomuksista.
Esityksen päähenkilö luo omaa historiaansa nykyhetkestä käsin. Pysyvästä identiteetistä vapaa ja toisaalta historiattomuutensa vangiksi jäänyt William Thompson
maalaa muotokuvaansa tekstin, liikkeen ja
teatterin keinoin.
Kati Raatikainen: Cheap & Anna Kupari
– Outi Markkula: Tanssiesitys klo 14.
Esitykset 14.–20.3.2018
Ima Iduozee: The Body Of Work.
Esitykset 27.–28.3.2018
Esitykset Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla
(sisäpiha, V-ovi).
Lisätiedot: www.zodiak.fi
Liput: 16,50-27,50 €, www.tiketti.fi

Ilmoittaudu mukaan
hauskaan kesätoimintaan!
Kaapelitehtaalla toimivan Lasten ja nuorten
arkkitehtuurikoulu Arkin kevätlukukausi on
täydessä vauhdissa. Arkin tiloissa Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksessa syntyy hurjia määriä pienoismalleja, torneja, linnoja ja
tulevaisuuden kaupunkeja, kun sadat 4-19
-vuotiaat lapset ja nuoret ahkeroivat viikoittain kokoontuvissa ryhmissä Arkin arkkitehtiopettajien johdolla.
Nuorimmat, alle kouluikäiset arkkilaiset
tutkivat viikoittaisissa ryhmissä arkkitehtuuria työparina oman aikuisen kanssa. Kouluikäiset oppivat arkkitehtuuria kahdentoista oppilaan pienryhmissä. Opetus Arkissa on
tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja
noudattaa opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita.
Opetusryhmiä on eri ikäryhmille Kaapelitehtaalla kaikkina arki-iltoina sekä lauantaisin.
Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
Arkin kevätlukukauden päättyessä Kaapelitehtaan valtaavat Arkin kesäleirit. Tänä
vuonna Arkin kesäinen leirikuhina levittäytyy
Kaapelitehtaan lisäksi myös Ruoholahden
metroaseman läheisyydessä toimivan International School of Helsingin tiloihin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Kesän aikana Arkki järjestää lapsille ja
nuorille esimerkiksi pienoismalli-, muotoiluja kuvataideleirejä. Suositulla unelmien talo
-tietokoneleirillä suunnitellaan unelmien talo
SketchUp -ohjelman avulla. Lopputuloksena syntyy kolmiulotteinen virtuaalimalli rakennuksesta, jonka sisällä voi kulkea huoneesta toiseen kuin oikeassa talossa.
Vaatteiden suunnittelusta kiinnostuneille on tarjolla kolmepäiväinen Fashion Design
-leiri. Elokuun alussa Kaapelitehtaalla järjestettävällä leirillä pääsee monipuolisesti tutustumaan muotipiirustukseen, vaatesuunnitteluun ja -valmistukseen sekä piirtämään,
muotoilemaan ja ompelemaan. Leirin ohjaa
vaatesuunnittelija Emiisa Knuutinen.
Muun toiminnan ohella Arkki tarjoaa
myös syntymäpäivätyöpajoja lapsille. Pajojen teemaksi voi valita Karkkitehtuurin, jossa rakennetaan torneja karkeista ja tikuista,
Syötävän kaupungin, LEGO® -palapelikaupungin tai Fashion designin. Aikuisiakaan ei
jätetä osattomiksi Arkin aktiviteeteista. Yritykset voivat tilata Arkista kaupunkisuunnittelu- ja majanrakennusaiheisia virkistyspäiviä.
Arkin toimintaan voi tutustua
lähemmin ja leireille ilmoittautua
osoitteessa www.arkki.net.
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Hae
Apurahaa
parempiin
aamuihin
Jura E8 Platina -kahviautomaatti
Juran uusi E -sarja mullistaa kahvinautinnon
kaikilla osa-alueilla. Ainutlaatuinen Pulse Extraction
Process optimoi uuttoajan ja takaa parhaan aromin
jopa erittäin lyhyisiin kahveihin kuten ristretto tai
espresso. Verk.com/8994

999,90
Apurahalla 53,00/kk (24 kk)

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

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).
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