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PÄÄKIRJOITUS

Supermuseolle on ole-
massa valmis raken-
nus aivan nenämme 
alla.

Se on yli sata 
metriä pitkä. Sen vieressä kul-
kee Tyynenmerenkatu ja toi-
sella puolella liplattaa me-
renlahti. Se on jo valmiiksi 
tyhjillään. 

Jätkäsaaren L3-makasiini 
sopisi hyvin supermuseon eli Arkkitehtimuse-
on ja Designmuseon uudeksi tilaksi.

SUPERMUSEOHANKE nousi otsikoihin elokuun 
lopulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti, että 
edellämainitut museot kannattaisi yhdistää ja et-
tä niitä varten rakennettaisiin uusi tila.

Uusia tiloja on ehdotettu Hietalahdenran-
taan ja Eteläsatamaan. Uuden rakennuksen 
kustannusarvio on 60-80 miljoonaa euroa. 

Vertailun vuoksi: joulukuussa avautuvan 
keskustakirjaston rakennuskustannukset ovat 
noin sata miljoonaa euroa. 

Jätkäsaaren L3-makasiini on suojeltu ra-
kennus, jolle ei ole löytynyt kunnollista loppu-
käyttäjää. Juuri tällaisten tyhjien ja suojeltujen 
rakennusten kanssa Helsinki painii jo nyt.  

Sijoittamalla supermuseo Jätkäsaaren ma-
kasiinirakennukseen säästyisi pitkä jono euroja 
rakennuskuluissa. Samalla kaupunki saisi hyö-
tykäyttöön rakennuksen, joka nykyisellään on 
vain tuottamaton rahareikä hyvällä sijainnilla.

L3-makasiini valmistui vuonna 1924. Se eh-
tisi aueta vielä satavuotispäivilleen supermu-
seona. L3 oli alun perin sataman varastoraken-
nus. Sen on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck. 

Kaupunki on vuosia et-
sinyt L3:lle ostajaa tai pitkä-
aikaista vuokralaista. Viime 
keväänä rakennuksesta sai 
lähteä gallerioita ja ravinto-
loita sekä muita vuokralaisia, 
koska rakennuksen palotur-
vallisuus oli riittämätön. 

Tyhjässä makasiiniraken-
nuksessa tehdään parhaillaan 
paloturvallisuusremonttia.

L3-MAKASIININ pinta-ala tai muotokieli ei 
välttämättä riitä sellaisenaan päättäjille. Ra-
kennuksen päälle voi kuitenkin rakentaa – jos 
suojeluluokitus sallii – futuristisen kattoker-
roksen, joka kielisi, että kyseessä on muotoi-
luun ja arkkitehtuuriin keskittynyt rakennus. 
Viereiseen Bunkkeri-rakennukseenhan ollaan 
tekemässä juuri näin: rakennetaan useita uusia 
kerroksia vanhan päälle. 

L3-rakennuksen eteläpäädyssä on parkki-
paikka. Sen tilalle pystyisi rakentamaan lisära-
kennuksen kiinni makasiiniin. 

Lisärakennuksesta on syytä muotoilla niin 
näyttävä, että se houkuttelee osan miljoonista 
ohikulkijoista sisälle asti. Ja ohikulkijoita, nii-
tä kyllä riittää. Makasiini on matkustajamääril-
tään Euroopan vilkkaimman laivasataman var-
rella.

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

300
KUUKAUDEN LUKU

Telakkarantaan tulee asuntoja noin 300 asukkaalle, 
sekä liiketiloja. Osa Telakkakadun kävelytiestä 
suljettiin pariksi vuodeksi rakennustyön ajaksi.

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

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

Painosmäärä 24 500 kpl.
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Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman 
lupaa on kielletty.  Lehden vastuu 
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Lokakuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 4.10. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 24.9. 2018.

PAINO
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

SYKSYLLÄ KURSSEILLE. Syksy on 
oppimisen kulta-aikaa, eikä Ruoholah-
desta tai Jätkäsaaresta ole koskaan 
pitkä matka opiskelemaan. Helsingin 
työväenopisto tarjoaa Itämerentalossa 
esimerkiksi kirjallisuus- ja teatteripiiriä 
senioreille, alkaen 10. syyskuuta. 

PUHALLINKURSSI.  Etelä-Helsingin 
kansalaisopisto harjoittelee puhallin-
orkesteriyhteissoittoa Ruoholahden 
nuorisotalolla.  Toimela Brass -kurs-
sin soittolistalla on niin viihde-, kuin 
konsertti- ja kirkkomusiikkia. Kurssit 
alkavat 11. syyskuuta ja kestävät 
marraskuun loppuun asti. 

LAVATANSSIA ENGLANNIKSI. Hel-
singin aikuisopisto tarjoaa kursseja 
myös englanniksi. Kansainvälisessä 
koulussa Ruoholahdessa järjestettävillä 
tunneilla voi kerrata englantia samalla 
kun opettelee valssin, tangon ja fuskun 
askelia. Kurssi alkoi 4. syyskuuta, ja 
mukaan ehtii vielä.

Kaupunki on etsinyt 
L3-makasiineille 
sopivaa käyttöä  
jo vuosia.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

asukkaalle asuntoja

Ruoholahden myymälä 
Porkkalankatu 13 
Avoinna ma-pe 8-17
p. 010 681 6300
www.facebook.com/StaplesFinland

Tarvikkeet kotiin ja toimistoon
Posti Oy jakaa 23 000 kappaletta Ruoholahden Sanomia kerran kuussa 
kotitalouksiin ja yrityksiin koko jakelualueella. Jakelualueeseen kuuluu 
seuraavat postinumeroalueet: Ruoholahti (00180), Jätkäsaari (00220), 
Lauttasaari (00200 ja 00210), Munkkisaari, Hernesaari ja Eira (00150), 
Punavuori (00120) sekä Lehti- ja Kuusisaari. Lisäksi 1500 kappaletta 
on noutopisteissä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa: Kauppakeskus Ruo-
holahti, Jätkäsaaren kirjasto, metroaseman ja Selkämerenkadun  
R-kioskit, Helsingin Konservatorio ja K-Market Jätkäsaari.

L3-makasiini on vapaana.

KÄ

 JÄRJESTÄMME 
PÄIVÄHOITOA  

KOIRILLE ARKISIN  
KELLO 8–17.

HINNAT:  
40€ PÄIVÄ,  

10X KORTTI 350€ 
20X KORTTI 600€

HALUAT
OPETTAA 

KOIRALLESI 
SOSIAALISIA 

TAITOJA ?

WWW.TASSUMAFIA.FI ITÄ MEREN KATU 11–13

PITKÄ 
TYÖ

PÄIVÄ?
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Kaupunkielämää-tapahtuma 
päästää kurkistamaan naapuriin

Y leensä asuntomessuilla vieraat tutustuvat 
juuri rakennettuihin, tyhjiin koteihin.

Jätkäsaaren Kaupunkielämää-tapah-
tumassa tämä ja moni muu asia hieman 
on toisin.

Jätkäsaari on puolivalmis kaupunginosa, 
mutta tapahtumakävijät pääsevät vierailemaan 
koteihin, joissa on asuttu jo vuosia. 

Alueella jo asuvatkin pääsevät katsomaan, 
kuinka seinänaapurissa tai naapurikortteleissa 
asukkaat ovat sisustaneet kotinsa.

Tapahtumavieraille on suunniteltu kävelyreit-
tejä Jätkäsaareen ja vähän Ruoholahdenkin puo-
lelle.  Niillä esitellään asuinaluetta palveluiden 
näkökulmasta. 

Vierailukohteita on useita kymmeniä, muun 
muassa kierros Viirus Teatterissa, savityöpaja 
LahjaFactoryssa, Settlementtitalon esittelykierros, 
avoimet jalkapallotreenit Vihreällä ja parkouria 
porkkanasillan kupeessa. 

KÄVELYREITTIEN LISÄKSI tapahtuman pääpai-
kalla Hyväntoivonpuistoon pystytetyssä Helsinki-
teltassa on tavattavissa keskeiset kaupunkisuun-
nitteluun osallistuvat virkamiehet. 

Teltassa on lisäksi useita eriaiheisia tietoiskuja 
hitas- ja asumisoikeusasuntojen hakemisesta kau-

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Kattava joukko kaupunkisuunnittelijoita 
on tavattavissa messujen aikana 
Hyväntoivonpuiston tapahtuma-
alueella. Päätössunnuntaina 
ilmaistapahtumassa esiintyy 
Mikael Gabriel.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki on yksi 
monista kaupunkisuunnittelun asiantuntijoista, 
joita voi tavata messuilla. Hän aikoo käydä 
joissakin yleisöille avautuvista kodeista 
ja viedä poikansa parkour-polulle.

näyttämällä tätä 
ilmoitusta

25€
HENNA  

kulmien värjäys

(norm. 38 €)

Lounas

 ma–pe  
klo 10.30–14

10,40€

CENTRUM ALEJANDRA
–VÄLIMERENKATU 5, HELSINKI–

W W W . A L E J A N D R A . F I

AAMIAINEN
LOUNAS 

PITOPALVELU
AVOINNA  

MA–TI 8–15  
KE–PE 9–20

LA 11–20

ALEJANDRA BEAUTY SALONJätkä
saaressa

  

jo viisi 
vuotta!

30.9. asti

 www.alejandra.fi/ajanvaraus

ALEJANDRA
C E N T R U M

– KAUNEUSSALONKI, KAHVILA – 
– LAHJAPUOTI– 

Kaupunkielämää-poimintoja
 ≈ to 6.9. kello 17 Esittely: Helsingin Asumisoi-

keus Oy Sandis (Jätkäsaarenkuja 13) ja Asunto-
osakeyhtiö Helsingin Bysa (Livornonkatu 12). Lähtö 
Helsinki-teltalta klo 17.

 ≈ pe 7.9. kello 12–14 Asuntoesittely: Hampurin-
kuja 1, lähtö Helsinki-teltalta klo 12.

 ≈ pe 7.9. kello 16.00 Tietoisku: Keitä ovat Hel-
singin uusien asuinalueiden asukkaat? Järjestelmä-
päällikkö Pekka Vuori, kaupunginkanslia.

 ≈ la 8.9. kello 11.00 Miten Jätkäsaaren toteutus 
etenee? Projektinjohtaja Outi Säntti kaupungilta 
kertoo Helsinki-teltalla.

 ≈ la 8.9. kello 12.00-13.00 Kaupunkiympäristön 
apulaispormestari Anni Sinnemäki tavattavissa 
Helsinki-teltalla.

 ≈ la 8.9. kello 11.30 Parkour Helsingin parkour-
polku, lähtö ”Rokkiporkkana”-kävelysillan vierestä.

 ≈ la 8.9. kello 15:30 Stadin Juhlaorkesteri sekä 
Mikko Pohjola esiintyvät

 ≈ su 9.9. kello 18 Mikael Gabriel esiintyy ta-
pahtuman päätöspäivänä.

Mon Tues Wed Thurs Sat  & Sun

12 AM
Weekend Intensive 
Drawing Course

5 PM

Finnish Evening Course 3

Finnish Evening Basics

Drawing & Painting for 
Beginners & Enthusiasts

Advancing English Conversation 
Skills and Vocabulary

Finnish Evening Course 3

Vocabulary Course (Finnish)

Wednesday´s Craft Circle

Guitar Playing for Beginners

5.30 PM Fluent Finnish 1 and 2 Fluent Finnish 1 and 2

6 PM
Finnish for you 1 and 2

Astanga Yoga

Activate Your Speech 1 and 2 
(Finnish)

Finnish for you 1 and 2

Salsa

6.30 PM Adult - Child Acrobatics Finnish Popular Dancing

7.30 PM Adult Ballet Pilates Caribbean Mix

New courses for adults at International School of Helsinki in autumn. 
The selection includes dance and sports, arts, guitar playing, crafts and different level of Finnish language 
courses. The language of instruction is English. All courses taught in English can be found on our website 
www.helao.fi. The enrollment has already started, sign up now!

HELSINGIN
AIKUISOPISTO &

punkiturvallisuuteen ja jälkiasennushisseihin.
”Aion ainakin käydä joissakin näistä avautu-

vista asunnoista, koska on aika harvinaista päästä 
näkemään, että miten ihmiset ovat sisustaneet ko-
tinsa, ja millaisia näkymiä näistä uusista taloista 
on”, sanoo Helsingin apulaispormestari Anni Sin-
nemäki sanoo. 

Sinnemäki on tavattavissa Kaupunkielämää-
tapahtumassa lauantaina 8. syyskuuta kello 12–13.

”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus su-
keltaa kunnolla sisälle uuden kaupungionsan 
elämään, myös meille jotka emme asu jätkäsaa-

ressa”, apulaispormestari kehuu.
Asukkaiden kotien lisäksi hän aikoo viedä 

kuusivuotiaan lapsensa Parkour Helsingin järjes-
tämälle parkour-polulle.

PÄÄTÖSPÄIVÄNÄ sunnuntaina 9. syyskuuta ta-
pahtumassa esiintyy Mikael Gabriel.

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuman 
järjestäjä on Suomen Asuntomessut. Tämä on en-
simmäinen kerta, kun se järjestää kyseiseinlaisen 
tapahtuman. Suomen Asuntomessujen perinteiset 
asuntomessut järjestettiin viime kuussa Porissa.
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ANNA-MAIJA KAKKONEN
Mäkelät, Salmiset ja Tuomiset 
muodostavat yhden Jätkäsaaren 
suurimmista suvuista. Ja lisää 
tulee. Peräti neljä sukuun kuuluvaa 
perhettä on matkalla alueelle.

Ensin tulivat Mäkelät. Vuosi oli 2013, jol-
loin Jätkäsaari oli vielä suurimmaksi 
osaksi hiekkaa. 

Tämä ei Mervi ja Martti Mäkelää 
hetkauttanut. Heitä kutkutti ajatus sii-

tä, että he voisivat nähdä yhden kantakaupungin 
osan rakentuvan. Eläkeiän kynnyksellä he oli-
vat alkaneet haaveilla paluusta lapsuudenmai-
semiin lähelle Etu-Töölöä. Mäkelät eivät aluk-
si kuitenkaan uskoneet, että sopiva asunto voisi 
löytyä aivan keskustan kupeesta.

”Kun siskoni Riitta kertoi meille Jätkäsaares-
ta, olimme heti kiinnostuneita ja mietimme niitä 
onnellisia, ketkä sinne pääsevät. Meille muutta-
misen mahdollisti lopulta asunto uudesta Hitas-
talosta”, Mervi Mäkelä kertoo.

Sittemmin perässä ovat tulleet hänen veljen-
tyttärensä Elina Salminen perheineen, Mäkelöi-
den vanhempi poika Ilkka Mäkelä perheineen 
sekä Jätkäsaaren alun perin löytänyt Mervi Mä-
kelän sisko Riitta Tuominen ja hänen miehensä 
Pekka Tuominen. Lisäksi neljä perhettä tekevät 
vasta tuloaan ja lisää yritetään värvätä koko ajan.

”Olen sanonut myös veljellemme, että muut-
takaa tänne”, Mervi Mäkelä nauraa.

”Tässä on ollut vähän riitaa siitä, mikä asuin-
paikka on paras”, hän jatkaa myhäillen.

Ilkka Mäkelä pohtii, että he voisivat ottaa tu-
levaisuudessa haltuun kokonaisen kerrostalon 
Jätkäsaaresta.

”Talon nimeksi tulee Pursu”, huudahtavat 
Ilkka Mäkelän perheen asuntoon syntymäpäi-
viä juhlimaan kokoontuneet Mäkelät, Tuomiset 
ja Salmiset.

Pursu oli suvun ensimmäinen yhteinen ke-
säpaikka Loppijärven rannalla Etelä-Hämees-
sä ja sen mukaan on nimetty myös suvun oma 
WhatsA pp-ryhmä ”Pursun Klaani”. Ryhmässä 
on 15 jäsentä ja viestejä vaihdetaan kymmeniä 
kertoja viikossa.

EPÄSELVÄKSI EI JÄÄ, että sukulaiset olisivat lä-
hellä toisiaan vain puhtaasta sattumasta.

Martti Mäkelän mukaan yhteen hitsautumi-
nen takana on Mervi-vaimon ja tämän sisarus-
ten välinen tiivis suhde, joka on poikinut lähei-
set välit myös jälkipolville. Yhdessä on vietetty 
niin juhannukset kuin joulutkin.

”Se, että olemme nyt kaikki tänne Jätkäsaa-
reen tulleet, johtuu varmasti siitä, että on kiva tu-
kea sitä yhteisoloa”, Mervi Mäkelä sanoo.

Mervi ei kuitenkaan usko, että suvun yhdis-
täminen näin lähelle toisiaan olisi onnistunut 
jossain toisaalla. Nyt kaikkien jo Jätkäsaaressa 
asuvien kodit sijaitsevat vain muutamien satojen 
metrien päässä toisistaan.

Anna-Maija Kakkonen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ensin tulivat Mäkelät, sitten melkein koko suku

”Viestiä tulee laitettua helpommin, kun on 
siinä vieressä”, Elina Salminen toteaa.

Sukulaiset näkevätkin läheisyyden etuna sen, 
että kylään voi kutsua vaikka tunnin varoitusajalla.

 ”Myös jos lasten kanssa tulee hätä, on help-
po auttaa”, Riitta Tuominen jatkaa.

Ilkka Mäkelä kertoo, että juuri suvun läsnäolo 
hoitoapuineen oli heidän kohdallaan yksi vaikut-
tava tekijä päätöksessä muuttaa Jätkäsaareen.

”Lisäksi tärkeä kriteeri oli keskustan lähei-
syys.”

Tästä kaikki ovat samaa mieltä. Siskokset 
Riitta Tuominen ja Mervi Mäkelä toteavat, että 
varsinkin eläkeläisenä lähellä keskustaa asumi-
nen on energisoivaa.

Ilman hehkutusta ei jää myöskään Jätkäsaa-
ren yhteisöllisyys.

”Saman taloyhtiön asukkaat järjestävät yh-
teistä toimintaa, urheilukentälle kokoonnu-
taan pelaamaan jalkapalloa vauvasta vaariin, 
talon asukkaat leipovat yhdessä tuumin tarjot-
tavat juhliin ja naapurit menevät porukalla Cla-
rion-hotellin avajaisiin tai intoilevat pelkästään 
uusien puiden istuttamisesta alueelle”, Jätkäsaa-
ren ehkä suurin suku listaa.

”Yleensä ihmiset näkevät vain Jätkäsaaren 
keskeneräisyyden, mutta mitä he eivät näe, on 
se, minkälaista täällä on elää ja minkälaisia ih-
misiä täällä on”, toteaa Elina Salmisen mies Ju-
ha Salminen.

Pekka Tuomisen mukaan hienointa Jätkäsaa-
ressa on juuri sen kaiken ikäiset ja monista läh-
tökohdista olevat ihmiset.

Plussaa suvulta saavat myös meren läheisyys, 
kulttuuri, arkkitehtuuri, autottomuus ja kansain-
välisyys.

Onko Jätkäsaaressa sitten mitään huonoa?
”Tuulen takia kesät ovat yleensä hieman vii-

leämpiä, mutta tänä kesänä siitäkään ei voi valit-
taa”, Ilkka Mäkelä naurahtaa.

”Talojen katot voisivat olla kyllä paremmin 
hyödynnetty erilaisiin aktiviteetteihin”, toteaa 
Juha Salminen pienen pohdinnan jälkeen.

Tiiviisti näkevien sukulaisten seuraava ta-
paamiskerta on jo tiedossa. Loppukesällä kilpail-
laillaan vuosittaisissa leikkimielisissä olympia-
laisissa Päijänteen rannalla Asikkalassa, Mervi 
Mäkelän ja Riitta Tuomisen veljen mökillä. 

”Mutta kyllähän me tässä välilläkin tullaan 
näkemään”, Mervi Mäkelä sanoo ja nauraa.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Sukulaiset kokoontuivat heinäkuussa Ilkka Mäkelän ja Martta Valkolan luona Juutinraumankadulla. Kyykyssä tai istumassa ovat Pekka 
Tuominen (vas.), Ana Alfelor, Martta Valkola sylissään Kaarl Mäkelä, Vilma Salminen ja Juha Salminen sylissään Eemeli Salminen. Heidän 
takanaan seisovat Mervi Mäkelä, (vas.), Martti Mäkelä, Riitta Tuominen, Ilkka Mäkelä, Elina Salminen ja Tuomas Mäkelä.

Ilkka Mäkelä perheineen muutti Sveitsistä 
Suomeen töiden perässä. Kaupat vasta 
suunnitteilla olevan talon asunnosta tehtiin 
perheen vielä asuessa Sveitsissä.

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

Beställ föreställningen:  
050 4440 344, veronica.aspelin@viirus.fi

Premiär 
på Viirus 

5.10

Turné 
hösten 
2018

CHELSEA HOTEL
En konsertföreställning med Niklas Häggblom, 

Emma Klingenberg och Robert Kock
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

Sukua kolmessa polvessa

 ≈ Jätkäsaarelaiset Mäkelät, Salmiset ja Tuomiset 
ovat samaa sukua kolmessa polvessa. Ensimmäset 
heistä muuttivat alueelle vuonna 2013. 

 ≈ Mervi Mäkelä, 68 ja Martti Mäkelä, 69
 ≈ Asunto: Malta-talossa (Välimerenkatu 13)
 ≈ Muutto: Pohjois-Tapiolasta vuonna 2013.
 ≈ Keitä: Ilkka Mäkelän vanhemmat.
 ≈ Myös toinen poika puolisoineen muuttamassa 

Jätkäsaareen. 

 ≈ Elina Salminen, 37 ja Juha Salminen, 40, 
lapset Vilma, 6 ja Eemeli, 3

 ≈ Asunto: Marco Polo -talossa (Suezinkatu 8)
 ≈ Muutto: Töölöstä vuonna 2014.
 ≈ Keitä: Elina Salminen on Mervi Mäkelän ja 

Riitta Tuomisen veljen tytär. 

 ≈ Ilkka Mäkelä, 39 ja Martta Valkola, 37, poika 
Kaarl, 3

 ≈ Asunto: Försti-talossa (Juutinraumankatu 9)
 ≈ Muutto: Sveitsistä vuonna 2017.
 ≈ Keitä: Ilkka Mäkelä on Mervi ja Martti Mäke-

län vanhin poika. 

 ≈ Riitta Tuominen, 65 ja Pekka Tuominen, 69
 ≈ Asunto: Sandis-talossa (Jätkäsaarenkuja 13)
 ≈ Muutto: Haukilahdesta vuonna 2017
 ≈ Keitä: Riitta Tuominen on Mervi Mäkelän sisko. 

 ≈ Onko sinunkin sukusi vahvasti edustettuna 
Ruoholahti-Jätkäsaaressa? Miten siinä niin kävi? 
Ota yhteyttä toimitukseen:  
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

MIKÄ   Sinisimpukoita ”Asian style” 19 e

MITÄ   Kulhollinen sinisimpukoita chilillä 
maustetussa liemessä, ranskalaisia perunoita 
ja majoneesidippi

MISSÄ   Hietalahdenranta 6

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Ehkä tämä 
merellinen sijaintikin tekee sen, että asiak-
kaat tilaavat usein simpukoita ja Syrjäsen 
lohikeittoa.”

HAMPTON BAY  avasi ovensa Hietalahden-
rantaan huhtikuussa. Kalaruokiin keskittyneen 
ravintolan erityispiirre on iso terassi ja terassin 
pöytiin asennetut kaasuliekkiakvaariot. Ra-
vintolan omistaa iltaravintoloista Storyville ja 
Rymy-Eetu tuttu Happy Hour Restaurants.

MERITÄHTI tarjoili Ruoholahden metroase-
man kupeessa ruokaa jo 15 vuotta sitten. 
Silloin se sijoittui Vuoden Lounasravintola-
kilpailussa sijalle 10. Listalla on nyt pizzaa, 
burgereita, pastaa ja pihvejä. Meritähden 
nykyinen omistaja Shafiqul Islam Sheikh.

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan 
 mukaan suosituimman annoksen. Aiemmin 
palstalla on esitelty Open Lobby, Fafa’s, Sal-
ve, Kotipizza, Hieta, Malaga Bar, La Sirena, 
Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti 
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Pacific 7, 
Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Pizza kolmella täytteellä 10,80 e

MITÄ   Salami-, sipuli- ja jalapenotäytteinen 
pizza. Joinakin päivinä suosituin on kinkku-
ananas-aurajuustopizza.

MISSÄ   Itämerenkatu 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Pizzat ovat 
suosituimpia. Konservatoriolta käy paljon po-
rukkaa pizzalla. Burgereista halloumiburger 
kerää kiitosta, sitä tilaavat lihansyöjätkin.”

HAMPTON BAY

MERITÄHTI

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Ensin tulivat Mäkelät, sitten melkein koko suku

Cryo21-kylmähoito  

Pysyvä ja luonnollinen rasvanpoisto  ilman 
kirurgiaa. Esimerkkinä vatsarasvan poisto, 
”allit”, kaksoisleuka, reisien selluliittihoito.  

Lue lisää:  www.cryo21helsinki.fi.  

Tule testaamaan hoidon teho!  

Os. Ruoholahdenranta 1D, HELSINKI 

1. kokeilu      
125 € 

  Superfeel Shop   - Ruoholahdenranta 1D -   

Olemme palveleva luontaisterveyskauppa lähelläsi!  

Suomessa suvut eivät tiivisty urbaanisti 
– Ranskassa paikalliset kaupunkiyhteisöt 
muodostuvat usein suvuista

Kysely: Sijainti 
ja hyvät 
liikenneyhteydet 
ratkaisevat 
viihtyvyyden  

Hyväntoivonpuisto 
etenee 
aikataulussaan

SUOMESSA SUKUJEN kasautumista tietyille 
kaupunkialueille ei ole juurikaan tutkittu. Näin 
kertoo Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian 
professori Matti Kortteinen.

”Se, että sukulaiset asettuvat asumaan samal-
le alueelle, on kuitenkin poikkeus eikä sääntö, 
toisin kun jossain muualla”, Kortteinen sanoo.

”Esimerkiksi Ranskassa perheet ja suvut 
muodostavat usein paikallisen yhteisön selkä-
rangan ja perustan.”

Ranskassa ilmiön taustalla on Kortteisen mu-
kaan kunnallisen päivähoitojärjestelmän puuttu-
minen, mikä on ajanut nuoret lapsiperheet mah-
dollisimman lähelle omia vanhempiaan.

”Kun tällainen jatkuu muutaman vuosisa-
dan, niin kaikki tuntevat toisensa. Sukuihin ja 
heidän pitkäkestoisiin suhteisiinsa pohjautu-
va paikallinen yhteisöllisyys on hyvin sitovaa ja 
voimakasta. Esimerkiksi patongin ostamista jol-
tain toiselta alueelta pidetään moraalittomana”, 
Kortteinen naurahtaa.

Kortteisen mukaan vastaavanlaista paikal-
lisuutta ei Suomessa ole, sillä julkisten pal-
veluiden myötä ihmiset ovat vapautuneet su-
kuriippuvuudesta ja pystyneet valitsemaan 
asuinpaikkansa itse.

”Tätä oikeutta on myös laajalti käytetty.”
”On kuitenkin loistavaa ja suurenmoista, et-

tä vielä löytyy sellaisia sukuja, jotka viihtyvät 
yhdessä, säännöistä poiketen”, Kortteinen nau-
raa.

KESKUSTAMAISTA urbaania kerrostalo-
asumista haluaa yhä useampi. Tämä sel-
viää asukasbarometrikyselystä, jonka Suo-
men ympäristökeskus (SYKE) julkaisi 
kesällä 2017.

Nykyisessä elämäntilanteessa keskus-
tamaista kerrostaloissa asumista toivo-
vat etenkin nuoret ja nuoret aikuiset, yk-
sin asuvat sekä ikääntyvä väestö, mutta 
eniten toiveet ovat kuitenkin lisääntyneet 
30–40-vuotiaiden sekä lapsiperheiden pa-
rissa.

Suomen ympäristökeskuksen vanhem-
pi tutkija Anna Strandell sanoo tiedot-
teessa, että toiveet omakotitaloasumisesta 
ovat sen sijaan vähentyneet.

Tärkein asuinalueen viihtyvyyteen vai-
kuttava yksittäinen tekijä oli kyselyyn vas-
tanneiden mukaan sijainti ja hyvät liiken-
neyhteydet (54 prosenttia vastanneista). 

12,8 prosentilla vastanneista viihtyvyy-
teen vaikutti puolestaan sosiaaliset kon-
taktit naapureiden, sukulaisten ja ystä vien 
kanssa.

Ruoholahden Sanomat

Tärkeimmät viihtyvyystekijät 
asuinalueella (15–84-vuotiaat). 
Tekijän maininneiden osuus.

Lähde: SYKE Asukasbarometri  2016

Viisi tärkeintä  
viihtyvyystekijää

Sijainti ja liikenne-
yhteydet

Luonnon-
ympäristö

Rauhallisuus

Ulkoilu-
mahdollisuudet

Palvelujen  
saatavuus

54%

44,4%

42%

31,1%

29,1%

Anna-Maija Kakkonen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Välim
erenkatu

Länsisatam
ank.

On loistavaa ja 
suurenmoista, että 

vielä löytyy sellaisia sukuja, 
jotka viihtyvät yhdessä.”
 
Matti Kortteinen 
kaupunkisosiologian professori

HYVÄNTOIVONPUISTON osa Välimerenkadul-
ta Rionkadulle pitäisi olla valmiina lokakuun lop-
puun mennessä. Korttelin 20819 eli Livornonka-
dun ja Malagankadun välinen alue tosin on vielä 
rakentamisaluetta kunnes Att:n rakennuttama 
kortteli valmistuu arviolta vuonna 2020.

”Puiston urakkasopimuksen mukainen val-
mistuminen on 30. lokakuuta”, kertoo Jätkäsaa-
ren projektijohtaja Outi Säntti. 

Osa puistosta avattiin Kaupunkielämää-mes-
suja varten, mutta käyskentelyä puistossa joudu-
taan taas rajoittamaan, kun rakentaminen ete-
nee messuilla murskekenttänä olleelle alueelle.  
Syksyn mittaan Hyväntoivonpuistoon istutetaan 
puita sekä asennetaan penkkejä ja valaistusta. 

Ruoholahden Sanomat
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MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA

TIESITKÖ, ETTÄ KIINTEISTÖNNE VOIDAAN
LIITTÄÄ KAUKOJÄÄHDYTYKSEEN?

Kaukojäähdytys on saatavilla kaikkialle Helsinkiin. Kaukojäähdytys on  
maailman viilein tapa parantaa asuinmukavuutta. 

Kaukojäähdytys on mahdollista asentaa vanhoihin ja uusiin kiinteistöihin. Vanhoihin taloyhtiöihin 
jäähdytys tehdään usein esimerkiksi putkiremontin tai linjasaneerauksen yhteydessä.  
Ota kaukojäähdytys esille jo putkiremontin hankesuunnitteluvaiheessa.  

Asiantuntijamme tulevat mielellään kertomaan lisää kaukojäähdytyksestä
vaikkapa edustamasi taloyhtiön yhtiökokoukseen.
 
Ota yhteyttä: 
kaukojaahdytys@helen.fi
09 617 2215
helen.fi/kaukojaahdytys

Oman asuinalueen turvallisuutta on helppo lisätä

Miten ehkäistä riskitilanteiden synty-
mistä omilla kotikulmillaan? Muun 
muassa tähän kysymykseen esite-
tään vastauksia Jätkäsaaren ja Ruo-
holahden asukasturvallisuusillassa.

Syyskuun turvallisuusilta tuo yhteen turval-
lisuusalan asiantuntijat ja kaupunginosan asuk-
kaat.

Illan aikana kuullaan puheenvuoroja poliisilta, 
kaupungilta, Helsingin Pelastusliitolta ja Pelastus-
laitokselta. Yleisö voi osallistua keskusteluun.

”Usein kun uusi asuinalue rakennetaan, tu-
levat niin sanotut kasvukivut esiin ensimmäi-
sinä vuosina”, luonnehtii yksi illan puhujista, 
ylikonstaapeli Pertti Haapiainen Helsingin po-
liisilaitokselta.

”On tärkää, että alueen asukkaat ovat kiinnos-
tuneita omasta asuinympäristöstään ja sen tur-
vallisuuskysymyksistä sekä tekevät aktiivisesti 
havaintoja epäasiallisesta toiminnasta ja turval-
lisuutta vaarantavista seikoista”, Haapiainen oh-
jeistaa.

ESIMERKKINÄ HAAPIAINEN mainitsee, että jos 
näkee nuorten sotkevan tai tekevän ilkivaltaa, 
niin tieto tästä pitäisi saada hyvin varhaisessa 
vaiheessa kaupungin turvallisuus- ja valmiusyk-
sikköön sekä poliisille. 

Haapiainen työskentelee Ennalta estävä toi-
minto -osastolla. Kyseinen Helsingin poliisin 

osasto tekee yhteistyötä alueiden asukkaiden 
kanssa.

Haapiaisella on yksinkertainen vinkki alueen 
turvallisuuden parantamiseksi.

”Toivottavaa olisi, että alueen nuorten van-
hemmat kävisivät seuraamassa jälkikasvunsa 
ja muidenkin alueen nuorten tekemisiä. Usein 
pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuoria ja 
vähentää alueiden rikollisuutta merkittävästi.”

Haapiainen mainitsee myös, että kodin ja 
koulun yhteistyö on erittäin tärkeää alueturvalli-
suuden kannalta.

”Vanhemmille suosittelisin aktiivista osallis-
tumista vanhempainiltoihin ja hyvän vuorovai-
kutuksen hakemista koulujen opettajien kans-
sa.”

REILUN PARITUNTISEN asukasturvallisuusillan 
järjestävät Helsingin Pelastusliitto (HelPe), Jät-
käsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat.

Yleishyödyllisenä pelastusalan järjestönä 
HelPen tärkeimpiä tehtäviä on pääkaupunkiseu-
dun asuinturvallisuuden parantaminen. 

”Vaikuttamalla asukkaiden tietotaitoihin ja 

asenteisiin voidaan jo ennalta ehkäistä vaaran-
paikkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen syn-
tyminen”, kertoo toiminnanjohtaja Olli-Veikko 
Kurvinen HelPestä.

Kurvinen kertoo, että turvallinen asuinympä-
ristö syntyy usein pienistä teoista.

”Liukkauden torjunnasta, riittävästä valais-
tuksesta, turvallisista lukitusratkaisuista ja es-
teettömistä poistumisteistä”, hän luettelee.

Kurvisen mukaan ajankohtaisia turvallisuu-
teen liittyviä aihepiirejä ovat nyt muun muassa 
senioreiden turvallinen asuminen, varautumi-

Yksinkertaisia turvallisuusniksejä on 
luvassa, kun Jätkäsaari-Ruoholahden 
asukakasturvallisuusilta tuo yhteen 
poliisin, Helsingin Pelastusliiton, 
Pelastuslaitoksen ja alueen asukkaat.

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Asukkaiden kiinnostus omaa asuinympäristöä kohtaan lisää usein alueen turvallisuutta. 

Turvallisuusilta järjestetään Jätkäsaaren 
pelastuslaitoksella, jossa toimii myös Helsingin 
Pelastuskoulu. Ruoholahden Sanomat kirjoitti 
Pelastuskoulusta huhtikuussa. Lehti on luettavissa 
osoitteessa ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti1 RUOHOLAHDEN SANOMAT Huhtikuu 2018

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Ruoholahden 
pyöräasema on 
koko kaupungin 
vilkkaimpia

Suosituimmmat 
annokset Malaga 
Barissa ja Hiedassa

L3-makasiinin 
remontti alkaa 
”juhannuksen 
tienoilla”

Venepaikka-
hakemuksia 
ennätysmäärä

Sivu 3

Sivu 6

Sivu 6

RAUNO HIETANEN

www.kauppakeskusruoholahti.fi

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI

ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI  
PLUSSA-KORTILLA EUROPARKISSA

Tervetuloa koko perheen lähikauppakeskukseen

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

Tiedän, et sun pitää 
päästä rautakauppaan. 
Kerkeetkö?

Olis kiva herkutella illalla 
Italialaisella jädellä.

Jääkaappi ammottaa 
tyhjyyttään...

Joo. Kaikki hoituu kerralla.
Täältä saan kaiken
maidosta poraan.

Jätkäsaaren 
pelastajat
Sivut 4–5

Tyynenmerenkadun koulu on 
ainoa lajiaan Suomessa.

HUHTIKUU 2018

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Janne Kilpeläinen (vas.), Tuomas Hasari (edessä), Olli 
Ahola (takana), Justus Pusa (harteilla), Niko Waenerberg, 
Björn Kullberg ja Oveis Mazangi ovat valmiita päivän 
savusukellusharjoituksiin. Pelastuskoulu on oppilaiden 
takana sijaitsevassa Huutokonttori-rakennuksessa. Sivu 5
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Kanava

PA R T U R I - K A M PA A M O

Koko perheen parturi- 
kampaamo jo 18 vuotta.

Selkämerenkatu 6       09 241 1663
ARK 9–18, LA 9–14 sekä sop. mukaan

&

    Kanava-palveluhakemiston ilmoitusten hinta on 2,15 euroa + alv palstamilli-
metriltä. Palstalla voivat ilmoitella niin yksityishenkilöt kuin yhteisöt ja yrityksetkin. 
Yksittäisen ilmoituksen minimikorkeus on 10 mm ja maksimikorkeus on 90 mm. 
Vuosisopimuksista alennus. Kysy lisää:  ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

l

Jätkäsaaren SUSHI
www.jatkasaarensushi.fi

Messitytönkatu 10

www.jatkasaarensushi.fi

Probably the best sushi in town

www.kauneuspistemerike.fi 
 

VARAA 
AIKA:

Jalkahoito 55,-
(60,-) 

Kasvo hoito 70,-
(75,-)

SELKÄMERENKATU 6, RUOHOLAHTI

tai soita 044 200 9609

TUTUSTUMISTARJOUS! 

Oman asuinalueen turvallisuutta on helppo lisätä

Ruoholahden 
kanavan päädyn 
korjaustyöt valmiit
HEINÄKUUSSA alkanut Jätkäsaarenkannaksen 
korjaustyöt on saatu päätökseen.  

Ruoholahden kanavan päädyssä oleva Jät-
käsaarenkannas oli remontissa noin kuukauden. 
Työt alkoivat heinäkuun lopulla. Korjaustöiden 
aikana toinen Hietalahden altaalle johtavista tun-
neleista oli suljettuna. Tunneleita käyttävät pien-
veneet.

Korjauksissa kunnostettiin siltarakenteen ve-
denalaisia osia. 

”Vedenalaiset korjaukset ovat aina hankalia 
huonon näkyvyyden takia. Korjauksissa kunnos-
tettiin sillan arkkuperustuksissa olleita eroosio-
vaurioita betonoimalla”, kertoo projektinjohta-
ja Eero Sihvonen Helsingin kaupungin siltojen ja 
taitorakenteiden ylläpidosta.

Työn aikana pyrittiin pitämään aina toinen 
kulkuaukoista vapaana veneliikenteelle. Kannak-
sen ali kulkeva liikenne on melko vähäistä, joten 
korjaustyöt saatiin tehtyä rauhassa. Veneliiken-
teellekään korjaustyöstä ei aiheutunut merkittä-
vää haittaa.

Ruoholahden Sanomat

PAIKALLISTEN ASIALLA

OMPELIMO ATELIER 18
w w w . o m p e l i m o 1 8 . f i Laivapojankatu 3

%044 0880 518

Asukasturvallisuusilta 13.9.
 ≈ Jätkäsaari-Ruoholahden Asukasturvallisuusilta 

järjestetään torstaina 13.9. 2018 kello 17.30–
20 Jätkäsaaren pelastusaseman luentosalissa. 
(Tyynenmeren katu 1, sisäänkäynti B-portaasta)

 ≈ Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, kello 17.30–18.
 ≈ Avaussanojen jälkeen turvallisuus- ja valmiusyk-

sikön päällikkö Matti Koskinen Helsingin kaupun-
gilta kertoo ajankohtaisia asioita kaupunkilaisten 
turvallisuudesta, kello 18.10–18.25.

 ≈ Vakuutuspäällikkö Hannu Partanen OP Vahin-
kovakuutuksesta kertoo kodin vakuuttamisesta ja 
arjen riskienhallinnasta, kello 18.25–18.45.

 ≈ Ylikonstaapeli Pertti Haapiainen kertoo, kuinka 
riskitilanteiden syntymistä kotikulmilla voi ehkäistä, 
kello 18.45–19.10.

 ≈ Helsingin Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen 
kertoo asumisturvallisuuden omavalvonnasta sekä 
kodin ja asuinympäristön turvallisuuden kehittämi-
sestä, kello 19.10–20.

 ≈ Tilaisuuden järjestäjänä ovat Helsingin Pelastus-
liitto, Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat.

KUNTOKESKUKSET

EDULLINEN SYYSKAUSIKORTTI:

Voit valita kortillesi 
kuntosalin, ohjatut tunnit 

tai molemmat. 

MOTIVUS RUOHOLAHTI: Ruoholahden kauppakeskuksen 4.krs. 
Laadukas kuntosali, huima ryhmäliikuntatarjonta

ja ilmainen lapsiparkki! Puh. (09)4153 3530

Syyskausikortit Motivuksen jäsenille 
keskuksistamme!

179€
OHJATUT TUNNIT ALK.

Ohjattujen tuntien aleajat
31.12.2018 saakka 

KUNTOSALI ALK.

Kuntosalin aleajat 
31.12.2018 saakka

139 €

nen äärisääoloihin ja maahanmuuttajien asuin-
turvallisuus.

Kurvisen edustama HelPe tekee tiivistä yh-
teistyötä asuinkiinteistötoimijoiden kanssa sekä 
osallistuu asukastilaisuuksiin, messuihin ja mui-
hin yleisötapahtumiin. Sen läheinen kumppa-
ni on Helsingin kaupungin pelastuslaitos, jonka 
kanssa HelPe suunnittelee turvallisuusviestintää 
ja erilaisia tapahtumia. 

Viime vuonna HelPe sai Vuoden Turvallisuus-
teko -tunnustuksen maahanmuuttajayhteisöille 
tuotetusta asuinturvallisuusvalmennuksesta. 

Jätkäsaarenkannaksen korjaustöistä muistutti 
vielä huoltolaituri elokuun lopussa.
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Jätkäsaareen tarjolle uusia tiloja  ravintoloitsijoille
Kiinalaista, nepalilaista, pohjoismaista 
ja moderneja helsinkiläisiä 
klassikkoruokia. Jätkäsaaressa 
on jo liuta erilaisia ravintoloita ja 
enemmän tulee samalla kun saarelle 
rakentuu lisää uutta kaupunkia.

Ravintola-alan ammattilaisena Skøgulin toimitusjohtaja Niklas Kamila näkee kaupunkikehityksessä Jätkäsaaren 
mahdollisuudet. ”Kunhan ravintolayrittäjällä on riittävän pitkä perspektiivi liiketoiminnassaan”, hän muistuttaa.

Living Room & Bar hotelli Clarionin ala-
kerrassa, toisella puolella katua Huu-
tokonttorin Kanttiini. Kun siitä jatkaa 
Välimerenkatua, vastaan tulevat Cafe 
Alejandra ja Fafa’s. 

Ennen kuin Välimerenkadulla pääsee ravin-
tola Skøgulin kohdalle, on ohitettu monta ruo-
kapaikkaa. 

”Jätkäsaaressa on jo nyt paljon ravintoloita, 
ne kaikki ovat silti aika erityyppisiä”, Skøgulin  
toimitusjohtaja Niklas Kamila luonnehtii.

Skøgul on pohjoismaisen keittiön ja laaduk-
kaan viinivalikoiman ravintola. Sen omistaa Aal-
lon ruotsinkielisten opiskelijoiden yhdistys Tek-
nologföreningen.

”Meillä saa palvelua ruotsiksi ja suomeksi, 
kaikki tarjoilijat puhuvat tietysti myös englan-
tia”, Kamila sanoo. 

Noin 10–15 prosenttia ravintolan asiakkaista 
on opiskelijoita. Vieressä on Viirus-teatteri, joten 
teatterikävijätkin viihtyvät. Opiskelijat rakensivat 
paikan talkooporukalla. Skøgul on avoinna tois-
ta vuotta. 

YHTEISÖLLINEN MALAGA BAR  

”Kun Stiina menee jonnekin, sitä kannattaa seu-
rata. Onhan hänellä vainu paikoista.”

Näin sanoi eräs ravintoloitsija Stiina Kuis-
masta, joka tunnetaan Helsingin ravintolamaail-
massa. Ysibaari Uudenmaankadulla ja Tori Fre-
dantorilla – niissä ja monessa muussa Kuisma 
on ollut mukana. 

Malaga Bar Jallukassa avautui huhtikuussa 
2017. Jätkäsaareen ravintoloitsija Kuisman hou-
kutteli ELMU-säätiön hallituksen puheenjohta-
ja Christian Moustgaard. 

Säätiö rakennutti asuintaloa muusikoille ja 
tarvitsi ravintoloitsijan pitämään talon kivijalas-
sa kulttuuriravintolaa.  

”Tarjolla oli useita ravintoloitsijoita ja he va-
litsivat meidät”, Kuisma sanoo. Hän ja Juha Into-
la omistavat Malaga-ravintolan.

Kulttuuriravintolassa on välillä keikkoja ja 
teemailtoja. Jallukan asukkaat, musiikkialan am-
mattilaiset, käyvät säännöllisesti  Malagassa.  

”Olemme kuin yhtä perhettä”, Kuisma sanoo. 
Hän tuntee niin Jallukan asukkaat kuin hei-

dän lapsensa ja koiransakin. Monet muutkin jät-
käsaarelaiset vakiokävijät ovat tulleet tutuiksi 
asiakkaina. 

Malagan erikoisuus on Kuisman itse kehittä-
mät spelttipohjaiset pizzettat, mutta listalla myös 
pysyy Torista tutut Jallulihapullat, moderni hel-
sinkiläinen klassikko.

Kuisman mukaan ravintolalta kuluu pa-
ri vuotta löytää paikkansa. Jätkäsaarta hän pitää 
kiinnostavana alueena ja voisi kuvitella laajenta-
vansa alueella. Leipomo kiinnostaa. Ruokaravin-
tolakin. Kunhan löytyisi oikea paikka ja idea, jo-
takin uudenlaista. 

Kuisma ei osaa sanoa, miten hän aina on 
osannut ennakoida alansa trendit ja löytää kehit-
tyvät kaupunkialueet. 

ASUKKAAT TOIVOVAT KAHVILOITA, 
RAVINTOLOITA JA LEIPOMOA

Kotiruokaravintola, leipomo, lähipubi, korkeata-
soinen ravintola… Kun Jätkäsaaren asukkaat vas-
tasivat Helsingin kaupungin kyselyyn muutama 
vuosi sitten, ihmiset toivoivat kovasti erilaisia ra-
vintolapalveluita.

Vastaajat saivat sijoittaa toiveitaan kartalle. 
Rantaviivalle toivottiin kahvilaa, melontapaikkaa 
ja talvella avantoa. Jotkut toiveet olivat tarkkoja: 
sushiravintola tai italialainen ravintola. 

”Alueelle tulee koko ajan uusia palveluita 
mukaan lukien ravintoloita. Ravintolapalveluita 
syntyy myös Jätkäsaaren hotelleihin, joita on jo 
nyt useita ja lisää avataan jatkossa”, projektijoh-
taja Outi Säntti Helsingin kaupungilta sanoo.

Kaikkiaan Jätkäsaareen on suunnitteilla ja 
rakenteilla kivijalkaliiketiloja jopa 15 000–20 000 
neliömetriä. Tiloja on monenlaisia. Osa liiketi-
loista sijaitsee lähellä Euroopan vilkkainta mat-
kustajasatamaa, josta kulkee 6,5 miljoonaa ih-
mistä vuosittain. 

Jätkäsaaren liiketiloihin on löytynyt vuokra-
laisia. 

”Jo nyt kivijalkatilojen vuokrausaste on yli 90 
prosenttia ja kyselyjä tulee koko ajan”, Säntti sa-
noo. 

Jätkäsaaressa on jo paljon erilaisia palveluita 
ravintoloiden ja kahviloiden lisäksi. On teatteri, 
kirjasto ja liikuntapalveluita.

URBAANI ALUE JA PALVELUT  
PÄÄASIASSA KIVIJALOISSA

Ravintoloitsija Sanna Palmu Toukoruoka ry:stä 
pitää Jätkäsaarta kiinnostavana. Hän ja yhtiö-

kumppaninsa Ari Törmäkangas katselevat alu-
eelta paikkaa ravintolalleen. 

”Jätkäsaari on urbaani ja kehittyvä kaupun-
ginosa, todella kiinnostava. Perustamme tänne 
ravintolan, mikäli löydämme brändiimme ja toi-
mintaamme sopivan paikan”, Sanna Palmu sa-
noo.

Toukoruoka on pitänyt pop up -ravintolaa eri 
tapahtumissa.

”Olemme nyt pari kolme vuotta etsineet 
paikkaa, joka istuisi konseptiimme – gastrono-
miaa kestävän kehityksen pohjalta. Teemme hy-
vistä raaka-aineista kotiruokatyyppistä ruokaa ja 
tahtoisimme ravintolasta jonkinlaisen olohuo-
neen jatkon”, Sanna Palmu sanoo.

Palmut osallistuivat toukokuussa kiertueelle, 
kun Helsingin kaupunki oli kutsunut ravintoloit-
sijoita tutustamaan Jätkäsaaren mahdollisuuk-
siin ja esitteli paikkoja. 

PALVELUKORTTELI VALMISTUU 
2020-LUVULLA

”Palvelut Jätkäsaaressa tulevat pääasiassa kerros-
talojen kivijalkoihin. Poikkeus on keskuskorttelia 
vastapäätä rakennettava palvelukortteli”, Helsin-
gin kaupungin kaavoitusarkkitehti Teo Tammi-
vuori sanoo.

Vastapäätä keskuskorttelia tuleva palvelu-
kortteli sijoittuu Länsisatamakadun ja Atlantin-
kadun kulmaan. Sen asemakaavan on tarkoitus 
tulla lainvoimaiseksi vuonna 2019. Sitten alkaa 
rakentaminen, valmista on 2020-luvun puolivä-
lin tienoilla. 

”Palvelukortteli vaatii jo asukaspohjaa, jot-
ta yrittäjien on kannattavaa toimia”, Tammivuo-
ri sanoo. 

Ravintoloita ja kahviloita keskus- ja palvelu-
kortteliin tulee varmasti useampia ja alueelle ra-
kentuu tulevaisuudessa kaupungin paras terassi. 

”Keskuskortteleihin tulee ravintolapaikka, 
jossa on lämmin, suojaisa merenrantaterassi. Se 
on erinomainen pitkään lämpimänä pysyvä te-
rassi ja siitä aukeaa avara, upea merinäköala”, 
Tammivuori sanoo.

UUSIA VUOKRATTAVIA  
RAVINTOLATILOJA 

Jätkäsaaren rakennuttajilta tulee yrittäjille jatku-
vasti ravintola- ja kahvilatiloja tarjolle – valmis-
tuuhan uutta koko ajan. Työmaita on jatkuvasti 
käynnissä noin kymmenkunta.

Esimerkiksi Hartela rakentaa Jätkäsaareen, 
lähelle suunniteltua kanavaa, korttelia 20069, 
jonne tulee noin 250 asuntoa ja 2–5 liiketilaa, 

Tiina Torppa, teksti

KUVAT: KIMMO BRANDT

Tarjolla oli useita 
ravintoloitsijoita ja he 

valitsivat meidät.”
 
Stiina Kuisma
omistaja, Malaga Bar

”Tämä on erityinen ravintolan paikka Jallukan ja kaupunkikehityksen vuoksi. Koko ajan muuttaa uusia 
asiakkaita. Lähelle meitä tulee useita hotelleja”, Malaga Barin ravintoloitsija Stiina Kuisma sanoo. 
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Tämä artikkeli  
on Helsingin  
kaupungin tuottama.

Jätkäsaareen tarjolle uusia tiloja  ravintoloitsijoille

yhteensä noin 400 neliömetriä. Liiketilat sijoit-
tuvat osittain kanavan ja Bermudankolmio-auki-
on varsille osoitteeseen Bermudankatu 5.

”Liiketilat rakennetaan ja jaetaan vuok-
raajan tarvitseman koon mukaan, ja siinä on 
mahdollisuus ravintolallekin. Kun on ajoissa 
yhteydessä meihin, voi vaikuttaa liiketilaan. 
Me aiomme myös myydä liiketiloja Jätkäsaa-
resta ja silloin niiden vastike on neliömet-
riä kohden sama kuin asunnoissa tai jopa al-
le sen”, hankekehityspäällikkö Pekka Sainio 
Hartelasta sanoo. 

Helsingin kaupunkikin vuokraa toimitiloja ja 
toisinaan tarjolla on ravintolatiloja. 

”Ravintolatilat ovat erityisen kysyttyjä”, sa-
noo Susanne Leppänen, Helsingin kaupungin 
yrityksille ja yhteisöille tiloja välittävän yksikön 
päällikkö. Yksikön vuokraamia liiketiloja on lä-
hes 2000 koko Helsingissä. 

Kun kaupunki vuokraa ravintolatilaa, siellä 
on tarpeellinen ilmanvaihto, rasvahormi ja ras-
vanerottelukaivo. 

”Lisäksi jokainen ravintola haluaa muokata 
tilastaan sopivan”, Leppänen sanoo.

Jätkäsaaren liiketilat kuuluvat eteläistä alu-
eesta vastaavalle Maarit Kontiolle tiloja vuok-
raavassa yksikössä. 

Lisäksi Helsingin kaupungin tilat löytyvät 
Oikotieltä, kun kirjoittaa hakukenttään Kaupun-
kiympäristö. Sen voi myös tallentaa hakuvahdik-
si ja saa sähköpostia aina kun uusi tila valmistuu 
vuokrattavaksi.

”Ravintolatiloja kysellään koko ajan, onhan 
aika monen yrittäjän haaveena perustaa kahvi-
la tai ravintola. Tosin vaihtuvuus alalla on aika 
suurta”, Leppänen sanoo.

Newco Helsinki antaa yrittäjille neuvontaa 
ja sen julkaisema ravintolaopas neuvoo ja kertoo 
vaatimukset ravintolatilalle osoitteessa: 

newcohelsinki.fi/app/uploads/2018/06/Ravintola-
opas_2018_web.pdf

Sinulle, jolla on silmää modernille arkkitehtuurille. Koti, joka 
aiheuttaa omistamisen iloa. Jätkäsaaren Saukonkanavan rantaan 

rakennettava 6-kerroksinen As Oy Helsingin GoldenEye jatkaa 
uniikin 12-kerroksisen sisartalonsa As Oy Helsingin Goldfingerin 

kullanhohtoista ilmettä.

GoldenEyen kodeissa on valinnanvaraa tunnelmallisista yksiöistä 
hulppeisiin terassiasuntoihin. Sähköisen varausjärjestelmän kautta 
voit hyödyntää yhteiskäyttötiloja, kuten kuntosalia, etätyöhuonetta, 

saunaosastoa tai pesulaa. Yhtiöiden omilla kajakeilla pääset 
halutessasi tutustumaan merelliseen Helsinkiin aallonharjatasolta.

Ilmoittaudu ennakkorekisteriimme osoitteessa 

peabkoti.fi/goldeneye
Saat tietoa aikatauluista ja pääset halutessasi varaamaan  

asunnon ensimmäisten joukossa.

Tiedustelut: Peab Asuntomyynti
Puh. 040 8019 900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi

Tulossa ensi-iltaan uusi
kullanhohtoinen
GoldenEye!

Suomen paras
asiakastyytyväisyys*
*EPSI Rating, rakennusalan asiakastyytyväisyys-
tutkimus 2017, mukana Suomen 8 suurinta
asuntorakentajaa.
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LIITY RUOHOLAHDEN 
APTEEKIN AVAIN
ASIAKKAAKSI!

Perusvoide. Sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti 
glyserolia, jotka sitovat kosteutta tehokkaasti ihoon. 
Normaalille, kuivalle ja atooppiselle iholle.  
Hajustamaton. Valmistettu Suomessa.

CARBALAN
– sitoo kosteuden ihoon –

ETU KAIKILLE 
ASIAKKAILLE: 
kaupan päälle  

30g matka
pakkaus

Jätkäsaaressa 
on jo nyt paljon 

ravintoloita, ne kaikki ovat 
silti aika erityyppisiä.”
 
Niklas Kamila
toimitusjohtaja, Skøgul

RAVINTOLATILA VAATII aina enemmän 
kuin toimistokäyttöön rakennettu toimi-
tila. Ravintolassa on oltava rasvahormi 
ja rasvanerottelukaivo, ja ilmanvaihdolta 
vaaditaan enemmän tehoa.

”Kahvilatoiminto on kevyempi ja esi-
merkiksi lvi-vaatimukset eivät ole niin 
raskaat.  Ravintolatilat ovat myös kustan-
nuksiltaan kalliimpia rakentaa”, sanoo 
rakennuttaja arkkitehti Jussi Hyvärilä 
Helsingin kaupungin Asuntotuotannos-
ta.

Asiakaspaikkojen ja terassin istuma-
paikkojen määrä vaikuttaa moneen asi-
aan. Mitä enemmän asiakaspaikkoja, sitä 
enemmän esimerkiksi wc-tiloja. 

”Myös ilmanvaihto pitää mitoittaa 
asiakasmäärän ja tilan koon mukaan, Hy-
värilä sanoo. 

Monet vaatimukset ravintolatiloista 
tulevat viranomaisilta sekä rakentamista 
koskevista asetuksista.

RAVINTOLASUUNNITTELUSSA on tär-
keitä reunaehtoja, kuten palo- ja pelas-
tusturvallisuus. 

”Esteettömyys on itsestäänselvyys 
Helsingissä. Lisäksi on teknisiä yksityis-
kohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon, 
kuten mahdolliset tilajaon muutokset.”

”Tilan koon lisäksi sen muotokin 
vaikuttaa. Ravintolatilat pitää pystyä 
huoltamaan ja materiaalivalinnoissa on 
huomioitava puhdistettavuus, huollet-
tavuus ja kulutuksenkestävyys”, Hyväri-
lä sanoo. 

Kivijalasta ravintola näkyy kaupunki-
tilaan.

”Puhutaan kaupunkitilan kokemuk-
sesta, on huomioitava, kuinka tilaa avau-
tuu ulospäin ja miten siitä tehdään näky-
vä, hyvin saavutettava ja houkutteleva”, 
Hyvärilä sanoo. 

Samaan liittyy se, kuinka mahdolli-
nen terassirakennelma ja -kalusteet sijoi-
tetaan.  

”Kaikki mainoslaitteet on hyvä miet-
tiä etukäteen ja niihin voi tarvita toimen-
pideluvan”, Hyvärilä neuvoo.

Ravintolatila 
vaatii 
rasvahormin 
ja tehokkaan 
ilmanvaihdon
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Stadiluotsi toimii asukkaan ja kaupungin välissä

Syksyyn piristystä Jätkäsaaresta!

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

2190
KG 595

KPL

399
RS 349

PKT

NORJALAINEN TUORE 

Lohimedaljonki
(ruodoton)

Lämminsavustettu 
kirjolohifilee
(ruodoton)

SUORAAN GRILLISTÄ

Kokonainen 
Broiler

HK  

Naudan 10% jauheliha 
400 g

RISENTA  

Myslit 
350-400 g

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

1980
KG

Hinnat voimassa 6.-30.9.2018, ellei toisin mainita

499
PL
(4,99/l)

TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
1 l pl

Paikanpäällä puristettu 
omasta mehukoneesta!

Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
stadiluotsi on Jarkko Laaksonen. 
Hänen vastuualueenaan 
on merellinen Helsinki 
Lauttasaaresta Katajanokalle.

Hän ei ohjaa laivoja satamiin.
”Kävin työpaikan lääkärintarkas-

tuksessa, sielläkin he luulivat, että 
olen oikeasti luotsi, kun olivat katso-
neet papereista tittelini”, stadiluotsi 

Jarkko Laaksonen kertoo.
Alusten sijaan stadiluotsi ohjaa asukkaiden 

toivomuksia ja mielipiteitä kaupungin virkamie-
hille. 

Stadiluotseillaan kaupunki haluaa pienen-
tää asukkaiden ja virkamiesten välistä kuilua li-
säämällä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

 Laaksosen mukaan stadiluotsi ei ole kau-
pungin keksimä nimi, vaan se on peräisin kau-
pungin asukkaalta. 

”Nimestä ei ainakaan tule virkamiesmäinen 
kuva kenellekään”, Laaksonen nauraa.

Uudessa tehtävässään hän haluaakin olla 
helposti lähestyttävä. 

”Olen tehnyt vahvasti työtä näkyvyyden 
eteen. Minulle on luontaista mennä ihmis-
ten pariin ja luontaista toimia myös somessa”, 
43-vuotias Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan kaupunkilaiset ovat esit-
täneet aktiivisesti kehitysideoitaan.

”Asukkailta tulee järjettömän paljon hyviä 
ideoita, mitä kaupungin suunnittelijat eivät vält-
tämättä osaa ottaa huomioon. 

”Esimerkiksi asukkaat  kaipaavat isoja kan-

nellisia maahan upotettavia syviä roskiksia. Me-
rellisessä Helsingissä linnut repivät roskiksia ja 
eiväthän nuo pienet roskapöntöt riitä niihin ros-
kamääriin, mitä keskusta-alueella syntyy”, Laak-
sonen sanoo.

LAAKSONEN ON TYÖSKENNELLYT kaupungilla 
yli 20 vuotta eritystukea tarvitsevien nuorten pa-
rissa ja heidän perheidensä kanssa. 

”Sitten osui silmään stadiluotsi-hakuilmoitus 
ja jotenkin ajattelin, että tuohan on juuri sitä, mi-
tä haluaisin tehdä ja missä voi yhdistää verkosto-

osaamista ja ihmisten kohtaamisen taitoja.”
Laaksonen laittoi hakemuksen matkaan ko-

keilumielessä. Hakijoita tehtäviin oli lähes kaksi-
sataa. Tieto valinnasta yllätti miehen.

”Mutta tässä onkin aika paljon samaa kuin ai-
emmissa työtehtävissäni, eli pitää tulla ihmisten 
kanssa toimeen ja osata kohdata ihmisiä. Olen 
kiitollinen että olen nyt tässä paikassa.”

STADILUOTSIT VIETTÄVÄT aikaa mahdollisim-
man paljon siellä, missä helsinkiläisetkin. Heitä 
voi tavata messuilla, kaupunkinosatapahtumis-

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Stadiluotsi Jarkko Laaksonen on tottunut kohtaamaan ihmisiä aiemmissa työtehtävissään. 

RAUNO HIETANEN

Stadiluotsi ja osallistuva 
 budjetointi

 ≈ Helsingin stadiluotsit aloittivat tehtävissään 
toukokouussa 2018. 

 ≈ Stadiluotseja on seitsemän.
 ≈ Jarkko Laaksosen vastuualueena on Eteläinen 

Helsinki. Siihen kuuluu Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
lisäksi koko merellinen Helsinki Lauttasaaresta ja 
Taka-Töölöstä Katajanokalle.

 ≈ Oman kaupunginosan parannusehdotuksia, 
mielipiteitä ja valituksia voi lähettää Jarkko Laak-
soselle Facebookissa ja  xxxxx

 ≈ Stadiluotsit ovat keskeisessä roolissa Osallistuva 
budjetointi -ohjelmassa. Siinä kaupunki jakaa ra-
haa, jotta asukkaiden ideat saadaan toteutettua.

 ≈ Kaikenikäiset saavat ideoida. Äänestää saavat 
12 vuotta äänestysvuonna täyttäneet. 

 ≈ Rahaa on jaossa 4,4, miljoonaa euroa. Eteläi-
sen Helsingin osuus tästä on noin 624000 euroa.

 ≈ Ehdotusten jättäminen ajoittuu näillä näkymin 
loppuvuoteen. Äänestys on keväällä 2019.  Lisä-
tiedot osoitteesta osallistu.hel.fi

Nimestä ei ainakaan 
tule virkamiesmäinen 

kuva kenellekään.”
 
Jarkko Laaksonen 
stadiluotsi, Eteläinen Helsinki
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Stadiluotsi toimii asukkaan ja kaupungin välissä

Ruoholahden 
kappelin 
vanhoissa 
tiloissa aloittaa 
kaksikielinen 
päiväkoti

Asukkaat saivat 
luvan yli 70 metrin 
katumaalaukselle 
– räsymatto vie 
aukion yli kouluun

Sarjassa tutustutaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella 
työskenteleviin ja alueen läpi kulkijoihin. 

RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTON ohjaaja Ni-
na Henttinen on monelle tuttu. Kahdeksassa 
vuodessa hän on ehtinyt nähdä, kuinka alu-
een lapsista tulee nuoria aikuisia.

”Lukiolaisetkin ovat tulleet tänne vielä 
moikkaamaan ja muistelemaan vanhoja asioi-
ta”, Henttinen hymyilee.

”Työni yksi tavoitteista onkin lisätä alueen 
yhteisöllisyyttä ja jakaa yhteistä hyvää.” 

TALLINNAN LAIVALLA työskentelevä Leila 
Tolvanen kävelee useimmiten koko matkan 
Ruoholahden metroasemalta uuteen Länsi-
terminaaliin.

Hän on kulkenut reittiä noin puolitoista 
vuotta. Ensimmäisenä maisemista tulee mie-
leen nopea muutos. On hän eksynytkin työ-
matkallaan kerran. 

Ruoholahden Sanomat

LEILA TOLVANEN kävelee Ruoholahdesta Tal-
link Megastariin lähes joka työpäivä. 

”On mahtavaa haukata happea ja kävellä 
metrolta työmatkan loppuosa satamaan”, Hert-
toniemessä asuva Tolvanen sanoo.

Tolvanen on kulkenut Herttoniemen ja Län-
sisataman väliä puolitoista vuotta. Sinä aikana 
Jätkäsaari on muuttunut paljon. 

”Ihanaa, että istutuksia on tehty satama-
aleelle, se vehreytyy ja valmistuu. Samoin 
Ruoholahden kanavanranta on aivan ihanan 
kaunis istutuksineen. Tyynenmerenkatu ei silmiä 
ihan viehätä”, Tolvanen sanoo. 

Aina kun laiva tulee satamaan ja Tolvanen 
pääsee töistä, hänen vierellään Tyynenmeren-
kadulla matelevat laivasta purkavat ajoneuvot.

”Varsinkin kun rekkoja purkaa, niin kadulla 
on tosi huono ilma.”

Kesähelteillä Tolvanen päättikin kiertää 
Tyynenmerenkadun tunkkaisuutta sivukatujen 
kautta, mutta eksyi. 

”Alue elää koko ajan ja reitit muuttuvat. 
Mutta ainahan tuonne Ruoholahden metro-
asemalle löytää.”

Nina Henttinen on työskennellyt Ruoholahden 
leikkipuistossa vuodesta 2010.

Leila Tolvanen kävelee Ruoholahden 
metroasemalta töihin Tallinnan-laivalle.

Lukiolaisetkin tulevat 
välillä moikkaamaan 
leikkipuiston Ninaa

TÖISSÄ: Nina Hentt inen

OHIKULKIJA: Leila Tolvanen

NINA HENTTISEN virallinen titteli on Ruoholah-
den leikkipuiston sosiaaliohjaaja ja tiiminvetäjä.

Epävirallinen titteli on leikkipuiston Nina tai 
Lastiksen Nina. Näillä sanoilla ympäröivä yh-
teisö, eli leikki-ikäiset lapset ja heidän vanhem-
pansa, usein viittaavat Henttiseen.

Espoon Nöykkiössä asuva Henttinen aloitti 
työt Ruoholahdessa vuonna 2010.

Työviikon mittaan Henttinen muun muassa 
suunnittelee ja järjestää yhdessä tiiminsä kanssa 
ohjelmaa lapsille ja vanhemmille.

”Huolehdimme, että kaikki toimii. Teemme 
työtä alueen eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Huolehdimme, että toiminta on monipuolista ja että 
asiakkaiden ääni tulee huomioiduksi.”

Leikkipuiston yhteistyökumppaneita ovat 
muun muassa alueen koulut ja päiväkodit, Jät-
käsaaren Pelastuskoulu, MLL:n paikallisyhdistys 
sekä Ruoholahden Sanomat.

”Pidän siitä, että työ on monipuolista ja 
että tässä tapaa eri ihmisiä paljon. Saa tehdä 
ex tempore -juttuja, vaikka tietty ohjelmarunko 
onkin olemassa.

37-vuotias Henttinen opiskeli sosionomiksi 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

”Olen aina kokenut, että lapset ja perheet 
on se juttu, sen takia olen päätynyt leikkipuis-
toon töihin.”

KUVAT: RAUNO HIETANEN

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

sa, puistoissa ja ostoskeskuksissa. Sekä digivä-
litteisesti.

”Sosiaalisen median kautta tuleekin paljon 
kehittämisideoita”, Laaksonen sanoo. 

Laaksosen tavoittaa Facebookista nimellä 
Stadiluotsi Jarkko Laaksonen ja Twitteristä ni-
mellä Stadiluotsit.

”Minua on pyydetty hirveästi eri aluetapa-
humiin, joissa olen kohdannut paljon eri asu-
kasryhmiä. Ihmiset ovat ottaneet kivasti vas-
taan”, Laaksonen kiittelee.

Tapahtumat ovat luonteva tapa stadiluotsil-
le tehdä naamansa tutuksi. 

”Tilaisuuksien jälkeen asukkaiden on sitten 
helppo ottaa yhteyttä.”  

Laaksosen voi tavata parhaillaan käynnissä 
olevilla Jätkäsaaren Kaupunkielämää-messuil-
la. Ne jatkuvat 9. syyskuuta asti. 

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO päät-
ti hiljattain, että kaupunkilaiset saavat itse kek-
siä, miten he parantavat julkista ympäristöä 4,4 
miljoonalla eurolla omilla kotikulmillaan. Ky-
seessä on niin sanottu osallistuva budjetointi. 

Jarkko Laaksosen luotsaamalle alueelle eli 
eteläiseen Helsinkiin rahaa on luvassa noin 
624000 euroa. Sillä saa vaikkapa roskiksia, is-
tutuksia, puistonpenkkejä, katutaidetta ja pal-
jon muuta. 

Ehdotuksia rahojen käytöstä saavat esittää 
kaikki ja ehdotuksista pääsevät äänestämään 
kaupunkilaiset, jotka ovat täyttäneet 12 vuotta 
äänestysvuonna. 

Ehdotusten jättäminen ajoittunee tämän 
vuoden loppuun ja äänestäminen tapahtunee 
keväällä 2019.  Osallistuva budjetoinnin tavoit-
teet ovat yhtenevät stadiluotsin tavoitteiden 
kanssa. Molempien päämääränä on vahvistaa 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edis-
tää yhdenvertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä 
kunnan toiminnasta. 

RUOHOLAHDEN KAPPELIN tilojen uusi omista-
ja on päiväkotiyritys Touhula. 

Touhula aloitti toimintansa tiloissa elo-
kuussa. Selkämerenkatu 1:ssä sijainneet ti-
lat vapautuivat Helsingin seurakunnalta, kun 
kappeli muutti uusiin tiloihin Jätkäsaaren Länsi-
satamankadulle tammikuun lopussa.

Touhulan päiväkoti Ruoholahdessa on yh-
tiön uutta konseptia nimeltä HeiSchools, jossa 

toimintakielinä on sekä suomi että englanti.
”Jokaisessa ryhmässä toimii sekä suomea 

että englantia puhuvia työntekijöitä, jotka pu-
huvat omaa kieltänsä päivän kaikissa tilanteis-
sa”, kertoo Touhulan palvelupäällikkö Essi Sö-
derholm.

HeiSchools Ruoholahdessa on paikkoja lap-
sille yhdeksän kuukauden iästä kuusivuotiasiin 
asti. 

Päiväkodin johtajana toimii Sini Leppo. Päi-
väkodin ulkoilu tapahtuu Kellosaaren puistossa.

TOUHULA ON SUOMEN suurin yksityinen päi-
väkotiyritys. Yritys kertoo, että sillä on päiväkote-
ja 170 ja työntekijöitä noin 2500. 

Touhula on kasvanut viime vuosina vauh-
dikkaasti, sekä orgaanisesti että ostamalla muita 
päiväkotiyrityksiä.

Touhula-konsernin raportoitu liikevaihto oli 
viime vuonna 88,5 miljoonaa euroa. 

Oululaisen Touhulan pääomistaja on poh-
joismainen pääomasijoitusyhtiö EQT.

Ruoholahden Sanomat

PITKÄ KATUMAALAUS nähdään ehkä jo syys-
kuun alussa Jätkäsaaren koulun vieressä. 

Talkoovoimin maalattavasta yli 70 metrin rä-
symatosta toivotaan lisäturvallisuutta Jätkäsaaren 
koululaisille. Tarvikkeet maksaa kaupunki.

Jätkäsaarelainen Henna Auno oli katsellut 
riittämiin keskeneräistä aukiota ja siellä pyöriviä 
autoja Hietasaarenkujan ja Rion kadun risteyk-
sessä. Auno soitti Jätkäsaaren projektijohtaja Ou-
ti Säntille ja kysyi, saisiko Rionkadun poikki ja 
koulupihan sisäänkäynnin eteen maalata matot.

 ”Sanoin, että idea kuulostaa hyvältä ja haus-
kalta. Me tuemme mielellään omaehtoista 
toteuttamista”, Säntti kertoo.

Räsymattomaalaus on väliaikainen. Aukio 
voidaan viimeistellä vasta, kun viereisen Bunk-
kerin kunnallistekniikka on saatu rakennettua.

Jätkäsaaren koululaiset äänestivät maton eri 
värivaihtoehdoista. Voittajakuosi on kuvassa yllä.

Ruoholahden Sanomat

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja 
Tieturin liiketoimintajohtaja Pauliina Lauta-
nen-Nissi uuden kampuksen aulassa. 

Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolo-
nen oli järjestämässä mediakeskusta ennätys-
aikataulussa. 

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

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

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

Töölönlahdella toimivat suppausyrittäjät takovat rahaa aamusta 

iltaan. Päivän aikana yrittäjän kassaan vir taa jopa tuhansia euroja. 

Sivut 8–9

Oliver Reitala opastaa ensikertalaisille suppailun alkeita Töölönlahdella. 

Koulutuskampus avaa ovensa Töölönlahdella

Yksi puhelu muutti Finlandia-talon hiljaisen kesänSivut 4–5

Ilmaisjakelulehti   ¥   Numero 5 ¥   Elo-, syys- ja lokakuu 2018   ¥   www.toolonlahti.fi     ¥ Töölönlahden uutiset ja menovinkit

Sivut 4–5

Töölön-
lahden menovinkit elokuusta lokakuuhun

Sivut 8–11

Suppausyrittäjien unelmakesä

pihveinä ja 
jauhettuna          7,99 /kg

Varaa tila ilmoituksellesi  
marraskuun 2018 numerosta!

Töölönlahden Sanomat tavoittaa  
alueella työskentelevät kulttuurin,  
median ja bisnes elämän edustajat sekä 
kantakaupungin asukkaat. Jakelualue 
keskusta, Töölö ja Hakaniemi.

WWW.TÖÖLÖNLAHTI.FI

Jätkäsaaren koulun oppilaat antoivat 
äänensä, ja tämännäköistä mattomaalausta 
pitkin voi jatkossa ylittää Rionkadun. 
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Asunto Oy Helsingin  
Jätkäsaaren Atrium

 ≈ Länsisatamankatu 26:ssä sijaitsevan Jätkäsaa-
ren Atriumin katutasossa on Jätkäsaaren kappeli. 
Seitsemänkerroksisessa talossa on 83 vuokra-asun-
toa 27,5 neliön yksiöistä 77 neliön kolmioihin. 

 ≈ Talon erikoisuus on sen keskellä oleva keskuspi-
ha eli atrium, jonka ympärille asunnot kiertyvät. 

 ≈ Talo valmistui vuoden 2018 alussa.
 ≈ Rakennuttaja/omistaja: Helsingin seurakuntayh-

tymä
 ≈ Rakentaja: NCC
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Viiri-Ylinenpää Oy

% 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.

AVOINNA JOKA 
PÄIVÄ 9-22

K-Citymarket Ruoholahti

Meillä leivotaan käsin joka päivä: 
taikinat teemme alusta asti itse ja 

jauhot tulevat Fazerin omalta myllyltä.

Tervetuloa
K-Citymarket 
Ruoholahteen

HYVÄN TOIVON KAPPELISSA vietettiin syyskuun 
alussa ensimmäistä uskontojen välistä keskuste-
lua, jossa kysyttiin, miten keskellä kaupunkia voi 
hiljentyä. Eri uskonnoilla on erilaisia näkökulmia 
elämän mieleen ja tarkoitukseen. On tärkeää etsiä 
sitä, mikä on yhteistä. Meidän kaikkien yllä on sa-
ma taivas ja hengitämme samaa ilmaa.

Rauhan rakentamisen hengessä vietetään 
myös Luottamuksen viikonloppua 22.–23.9. Se 

on saanut inspiraationsa Ranskasta Taizén eku-
meenisesta yhteisöstä. Omalla hengellisellä tiel-
läni Taizé on ollut tärkeä keidas. Se on näyttänyt, 
miten erilaiset ihmiset ihmiset voivat kohdata toi-
sensa. Siellä olen myös kokenut, miten rukouk-
sesta syntyy rakkautta ja halua tehdä maailmasta 
parempi paikka kaikille.

Hyviä kohtaamisia syksyysi toivoen,
Hannu Varkki

Uskontojen välinen keskustelu

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

LÄNSISATAMANKATU 26

Luottamuksen viikonloppu 22.–
23.9. ”Jumala on hyvä. Maailma 
voi muuttua. Muutos alkaa minus-
ta.” Kaikenikäisille avoin viikon-
loppu, jossa Taizé-rukoushetkien 
ja yhteisten aterioiden lomassa 
harjoittelemme luottamusta 
rakentavaa elämäntapaa. Voit 
ilmoittautua lähettämällä sähkö-
postia tuomiokirkko.srk@evl.fi. 
Viestin otsikko ”Ilmoittaudun Luot-
tamuksen viikonloppuun”. Kerro 
viestissä nimesi ja osallistutko 
myös ruokailuihin. Saat vastaus-
viestissä lisäohjeita. Ruokailujen 
yhteishinta on 15e koko viikon-
lopulta. Ilmoittautuminen on auki 
18.9. asti Lisätietoa Facebookissa 
ja hannu.varkki@evl.fi

Kappeli on auki hiljentymis-
tä, tutustumista, etätöitä yms. 

varten ma-to klo 14–19. Jos olet 
kiinnostunut pitämään vapaa-
ehtoisena kappelia auki, ole 
yhteydessä koordinaattori Mirja 
Vallisaareen, 
mirja.vallisaari@gmail.com,  
040 760 9193.

Messu joka sunnuntai klo 12. 
Messun aikana leikkitilat ovat 
perheiden käytössä. Kirkkokahvit 
klo 11.15 alkaen ja messun jäl-
keen. Lisätietoa: Hannu Varkki, 
050 5121820,  
hannu.varkki@evl.fi

Kappelikahvila ti klo 14-16. 
Avoin kohtaamispaikka. 
Lisätietoa: Leena Kopperi, leena.
kopperi@evl.fi, 09 2340 6202

Kanavan Kaiku, Jätkäsaaren ja 
Ruoholahden asukkaiden kuoro, 
harjoitukset ti klo 18.30

LÄNSISATAMANKATU 28 

Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) ja ke klo 9–12 
(MLL)
Terho-kerho (MLL) ma klo 
17–19, eri-ikäisten yhteistä 
leikkiä. Lisätietoa Erika Leijola, 
erilei@me.com
Päiväkerho ma ja klo 13–16
*Vauvakerho ti klo 13–14.30 
Lisätietoa Maarit Mustakal-
lio, maarit.mustakallio@evl.fi, 
09 2340 6116
Kouluikäisten askartelukerho ti 
klo 16-19
Lisätietoa Karoliina Etelä-aho, 
karoliina.etela-aho@evl.fi, 
092340 6221
Partiolippukunta Merilokit 
ke 16.30–18.30 ja to klo 
18–19.30
Lisätietoa: Nana Honkasalo, 
nana.honkasalo@evl.fi, 09 2340

Jätkäsaaren köpismäisin talo

Myyntipäällikkö Sanna Noki on asu-
nut Kreikan lisäksi ympäri Suomea 
muun muassa Turussa, Tampereel-
la, Forssassa ja Kuopiossa. 

Helsingissäkin kuuden vuoden 
aikana kämppä on löytynyt Kalliosta, Töölöstä, 
Puistolasta ja viimeiseksi Ullanlinnasta. Siellä 
vanhan talon remontoimaton yksiö alkoi viime 
vuonna käydä ahtaaksi.

”Kaipasin jotain uutta ja tilavampaa”, Noki 
kertoo. 

Jätkäsaari oli hänelle jo tuttu, sillä alueella 
asui kavereita. Mielikuva oli myönteinen.

”Jätkäsaari oli mielestäni moderni, teollinen, 
uusi ja trendikäs. Vähän hipsteri. Hyvällä lailla 
erilainen kuin vanha ja rauhallinen Ullanlinna, 
josta kyllä pidän myös”, Noki sanoo.

ASUNNON LÖYTYMINEN ei käynyt helposti, 
vaan sitä edelsi kuukausien yötä päivää kestä-
nyt nettietsintä. Viimein vuokravälitysfirman si-
vuilta löytyi kiinnostava talo Jätkäsaaresta. Näyt-
tö järjestyi pian.

”Talossa oli vielä monta asuntoa tyhjillään, 
joten sain vapaasti valita. Yksin asuessa pitää 
kuitenkin miettiä myös taloudellisia asioita, jo-
ten en pystynyt heti tekemään päätöstä.” 

Välittäjän löydettyä hänelle talosta pienem-
män ja edullisemman kaksion oli edessä uusi 
näyttö.

”Asunto oli täydellinen! Se tuntui heti kodilta.”
Ja pian oli edessä muutto.

Sanna Noki 
etsi uutta kotia kuukausia. Kaksio 
löytyi Länsisatamankadulta. Samassa 
talossa on Jätkäsaaren kappeli.

Muuttopäivänä maaliskuussa 2018 ei talon 
hissi toiminut pesutuvassa tapahtuneen vesiva-
hingon takia. Noen asunto sijaitsee seitsemän-
nessä kerroksessa, joten muuttoavuksi tulleiden 
kavereiden kestävyys oli koetuksella.

”Treenin kannalta otettiin se päivä”, Noki 
nauraa.

Parasta 37-neliöisessä kaksiossa on sen valoi-
suus ja avaruus sekä valtava, koko asunnon le-
vyinen lasitettu parveke. 

”Avokeittiön ympärillä on mahtavaa kokkail-
la ja tehdä drinkkejä kavereiden kanssa”, hän 
hehkuttaa. 

Ylistystä saa myös talon moderni tunnelma. 
”Talosta ja alueesta tulee vähän mieleen 

Kööpenhamina ja sen asunnoiksi muutetut teh-
dasmiljööt.”

Talon erikoisuus on kivinen, katosta lasitettu 
atriumpiha, jonka ympärille asunnot on raken-
nettu. 

”Tykkään kovasti atriumpihasta ja muista ta-
lon erikoisista ratkaisuista ja elementeistä.”

Helsingin seurakuntayhtymän omistaman ta-
lon toisessa päädyssä sijaitsee Jätkäsaaren kappe-
li. Noki ei ole siellä vielä käynyt. 

”En edes tiennyt aluksi kuka talon omistaa, 
sillä vuokraaminen tapahtui välitysfirman kaut-
ta”, Noki kertoo ja jatkaa:  ”Mitään erityiskritee-
reitä, kuten kirkkoon kuulumista, ei ollut edelly-
tyksenä asukkaaksi pääsemiselle.”

Noen mukaan talon sisäiset palvelut kuten 
pyykkitupa, jätteidenkeräys Rööri ja varastot toi-
mivat hyvin. Ainoastaan katutason liiketilaan oli-
si mukavaa saada toimintaa. 

”Kahvila tai joku hemmotteluhoito, kuten 
hieronta tai jalkahoitola olisi ihana”, hän pohtii.

NOKI PITÄÄ TALOSSA kovasti rennosta meinin-
gistä ja mukavista, kansainvälisistä naapureista. 
Tutustuminen heihin alkoi heti.  

”Sain naapurilta lainajakkaran ja lampun-
asennusapua jo ensimmäisenä päivänä”, hän 
muistelee. 

Niin ikään hyvää Noen mielestä on talon si-
jainti ja keskustan läheisyys, sillä hän käy kes-
kustassa töissä. Matkat taittuvat raitiovaunuilla 
tai kaupunkipyörillä, joiden asemia on lähistöl-
lä mukavasti. Palveluita, kuten kauppoja, posti- ja 
liikuntapalveluita on hänen mielestään lähistöllä 
riittävästi. Ruokakaupassa hän useimmiten käy 
työmatkallaan keskustassa. Jätkäsaaresta puut-
tuu vain yksi asia.

”Apteekki täällä voisi olla.”

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Sanna Nokea viehättää uuden asuintalonsa modernius ja erikoiset ratkaisut, kuten kivinen atriumpiha.

UUDESSA TALOSSA
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RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTO oli tuttuun ta-
paan avoinna koko kesän ja kesäruokaa tarjoil-
tiin elokuun alkuun asti. Puiston piha täyttyi 
kesällä ruokapiiriin kokoontuneista lapsista ja ai-
kuisista. 

Myös aamupäivä- ja iltapäivätuokioissa oli 
mukavasti perheitä ja koululaisia samoin kuin 
koululaisten leireille oli hyvin osallistujia. 

Koulujen alettua olemme saaneet uusia kou-
lulaisia vanhojen lisäksi. Samoin uudet leikki-

toiminnan kerholaiset aloittivat elokuun lopulla, 
jolloin samalla alkoi myös muu leikkipuiston aa-
mupäivätoiminta. 

Keskiviikkona 22. elokuuta järjestettiin puis-
tossa Elovipinät yhteistyössä Päiväkoti Jätkäsaa-
ren kanssa. 

Elovipinöihin kutsuttiin liikkumaan ja leik-
kimään alueen päiväkoteja sekä perheitä. Kiitos 
kaikille osallistujille – hauskaa oli!

Puiston väki

Leikkipuiston toiminta  
täydessä vauhdissa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

       Nepalese CuisineMount Kailash – nepalilainen ravintola Jätkäsaaressa

Tyynenmerenkatu 5   www.mountkailash.fi

Take 
away

l kasvis 
l vegaani
l liha 
l kala
l kana 
l lasten menu

 –10%
       Nepalese Cuisine

 Ma–pe  
10.30–22
la 12–22
su 12–21

Lounas 
alk. 9,30€

Arkisin klo 
10.30–15

À la carte  
-annoksista

Tervetuloa keskustelemaan
Rionkadun liikennesuunnitelmasta

Jätkäsaaren infokeskukseen ja
kirjastoon Huutokonttorille

10.9. klo 18-19

Tilaisuudessa lyhyet alustukset Rionkadun liikennesuunnitelmasta ja
sen taustoista kertovat projektinjohtaja Outi Säntti ja
liikennesuunnittelija Teemu Vuohtoniemi Helsingin kaupungilta sekä
matkustajasataman johtaja Kari Noroviita Helsingin Satamasta.
Asiantuntijat ovat alustusten jälkeen tavattavissa koko tilaisuuden ajan
kysymyksiä ja keskustelua varten.

Rionkadun ja Tyynenmerenkadun liittymän muuttamisen tavoitteena
on, että satamaan ajava ja poistuva raskas liikenne saadaan siirrettyä
Tyynenmerenkadulle. Samalla minimoidaan se katupinta-ala, jossa
raskas liikenne ajaa Jätkäsaaressa. Ehdotettu ratkaisu estää sataman
kautta kulkevan raskaan liikenteen ohjautumisen koko Jätkäsaaren
katuverkolle ja johtaa siihen, että rekat jonottavat laivoihin pääsyä
suljetulla satama-alueella. Ehdotettu liikennesuunnitelma parantaa
liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja asuinviihtyvyyttä alueella.
Huutokonttori sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.

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

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

Maanantaisin klo 10–11.30 
leikkipuistossa on vauvamaa-
nantai. Tarjolla on syksyn 
aikana vauvahierontaa, 
askartelua, värileikkejä sekä 
kaikille avoimia laulutuokioi-
ta. Samoin vierailemaan on 
tulossa Lastentalon ja Jaalan 
päiväkotien johtaja Seppo 
Rantanen kertomaan päivä-
hoidosta. Näiden tuokioiden 
ja asiantuntijavierailujen 
tarkempi ohjelma ennak-
koilmoittautumisineen löytyy 
leikkipuiston Facebook-sivuilta 
sekä ilmoitustaululta. Ohjelma 
on tulossa myös Internet-sivuille 
syyskuun aikana kunhan sivut 
päivittyvät ensin.

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin Menninkäisten leikki-
toiminnankerho klo 9–11.30. 

Tiistaista perjantaihin leik-
kipuistossa on myös Kultahip-
pujen leikkitoiminnankerho 
klo 9.00–11.30. Kultahippu-
jen kerhossa kaikki toiminta 
tapahtuu ulkona, vuoden jokai-
sena päivänä. Nämä kerhot 
ovat tarkoitettu 2–5-vuoti-
aille lapsille, jotka eivät ole 
kunnallisessa päivähoidossa. 
Kerhoihin haetaan sähköisel-
lä lomakkeella. Kerhot ovat 
tällä hetkellä maksuttomia. 
Lisätietoja kerhoista voi hakea 
leikkipuiston omilta Internet-
sivuilta tai kysyä leikkipuiston 
ohjaajilta.

Tiistaisin leikkipuistossa on 
myös satutuokio klo 10–10.30. 
Samoin tiistaisin käytössä on 
päiväkodin sali perheille ja 
perheen pienimmille klo 15.20 
–16. Salissa voi jumppailla 
omatoimisesti valmiiksi tehtyjen 
jumppaohjeiden mukaan ja 
liikkua vapaasti tehden esi-
merkiksi temppuratoja lapsille. 

Keskiviikkoisin leikkipuistossa 
on laulutuokio klo 10–10.30.
Isä-lapsitoiminnan jatkuminen 
keskiviikkoiltaisin klo 17–19 on 
vielä avoinna. Tästä, tiedo-
tamme myöhemmin mikäli MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistyksen järjestä-
mä kerho jatkuu. 

Torstaisin leikkipuistossa on 
Tänään leikitään -tuokio klo 
10–10.30. Tuokio on laulu-, 
leikki- tai satutuokio. 

Torstai-iltapäivisin kokoon-
tuu myös kotoklubi kaneli klo 
14.00- 14.45 päiväkodin 
salissa. Kotoklubi kanelissa 
opitaan suomen kieltä toimin-
nallisesti yhdessä lasten ja ai-
kuisten kanssa Toisto- metodia 
käyttäen. Toimintaan kuuluu 
laulu, leikki ja liikkuminen.

Perjantaisin leikkipuistossa on 
perheperjantai klo 10–11.30. 
Tällöin käytössä on grilli omien 
eväiden grillaukseen sekä on 
kaikille avoin laulu/askartelu/

liikuntatuokio ulkona sään 
salliessa.

Päiväkodin salissa järjeste-
tään myös Ilo liikkua -tuokioita 
klo 11.15–11.45. Ilo liikkua 
on liikuntatuokio 1–6-vuotiaille 
lapsille ja heidän vanhem-
milleen. Sen tarkoituksena 
on myös tuottaa yhteistä iloa 
liikunnan keinoin. Tuokioi-
den ajankohdat ilmoitetaan 
erikseen.

Leikkipuiston sisä- ja ulko-
tilat leikkivälineineen ovat 
kaikkien yhteisessä käytössä. 
Leikkipuiston sisätiloihin olette 
tervetulleita leikkimään yhdes-
sä lapsenne kanssa ja tapaa-
maan muita vanhempia ja 
ystäviä. Puistosta löytyy myös 
mikroaaltouuni ruoan lämmi-
tystä varten, voitte keittää 
kahvia ja teetä sekä vauvoille 
on vaipanvaihtopaikka ja 
syöttötuolit.

Tapahtumista ja syksyn 
ohjelmasta voi tiedustella 
lisää leikkipuistosta, puh. 
040 334 4178 tai sähköpostin 
kautta lp.ruoholahti@hel.fi.
Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta 
löytyy myös tietoa alueen 
muista tapahtumista ja toimi-
joista.

Lämpimästi tervetuloa  
puistoon!

Leikkipuiston syyskauden ohjelma 
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Tervetuloa konserttiin!
pe 14.9. klo 19.00 
SINFONIAKONSERTTI
Mozart – Debussy – Brahms
Helsinki Concordia,  
johtaa Petri Sakari
Konserttisali
liput 10/5 e

ma 17.9. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 19.9. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali

pe 21.9. klo 18.00 
KANTELEIDEN ILTA
Jenni Vartiaisen oppilaat
Kamarimusiikkisal

ma 24.9. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 26.9. klo 19.00 
LAULAJIEN KONSERTTI
Kamarimusiikkisali

to 27.9. klo 17.00 
AULAMUSIIKKIA
Laulajat lavalla
Konservatorion aula

pe 28.9. klo 18.00 
PIANISTIEN JA  
VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 1.10. klo 18.30 
VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 4.10. klo 17.00 
AULAMUSIIKKIA
Pianistit lavalla
Konservatorion aula

pe 5.10. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 8.10. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 8.10. klo 19.00 
LIED-KONSERTTI 1
Helsinki Lied -kilpailuun  
valmistautuvat konserva-
torion opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

RUOHOLAHDEN NUORISOTALON ovet avautui-
vat ennätysajoissa tänä syksynä, sillä varhaisnuo-
rille (3–6-luokkalaisille) ovet avautuivat samana 
päivänä, kun syyslukukausi alkoi. 

Elokuu onkin kulunut varhaisnuorten kans-
sa talon tapoihin ja sääntöihin tutustuessa, sekä 
alueen uusien yläkoululaisten ryhmäyttämises-
sä. Nuorisotalon kävijöiden lisäksi lomilta, sekä 
muista kesäriennoista, ovat palanneet ohjaajat 
Tepa, Maria ja Tuomas. 

Ohjaajakolmikko muuttuu nelikoksi syys-

kuussa, kun remmiin astuu uusi nuoriso-ohjaaja. 
Muitakin muutoksia on luvassa, kun syys-

kuusta alkaen nuorisotalo avaa ovensa iltakävi-
jöille myös maanantaisin.  

Erittäin suosittu ja paljon kyselty kerhotoi-
minta alkaa pyöriä syyskuussa. 

Kerhoista, sekä aukioloista ynnä muista tar-
peellisista asioista nuorisotalo tiedottaa sosiaalis-
ten medioiden kanavillaan, sekä ositteessa ruoho-
lahti.munstadi.fi. 

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Suosittu kerhotoiminta 
aloittaa taas syyskuussa

MLL järjestää lastentarvike-
kirppiksen kappelilla

Syyskuu 2018

Varmista paikallinen näkyvyys toiminnallesi ja varaa kolme 
ilmoitusta kahden hinnalla Ruoholahden Sanomista.  
Tarjous koskee kaikkia sisäsivun ilmoituskokoja, paitsi  
Kanava-palveluhakemiston lmoituksia.

KOLME ILMOITUSTA 
KAHDEN HINNALLA

3
2

RUOHOLAHDEN SANOMAT KERRAN KUUSSA POSTIN JAKAMANA KOTEIHIN JA YRITYKSIIN  RUOHOLAHDESSA, JÄTKÄSAARESSA, 
LAUTTASAARESSA, SOMPASAARESSA, HERNESAARESSA, PUNAVUORESSA, EIRASSA SEKÄ LEHTI- JA KUUSISAARESSA.

on
VARAA  

VAIKKA HETI:  

ILMOITUKSET@ 
RUOHOLAHDENSANOMAT.FI

SOITA TAI  
TEKSTAA: 

050 330 6399

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

MANNERHEIMIN Lastensuojeluliitto paikallis-
yhdistys järjestää kirpputorin syyskuun lopussa. 

Tapahtuma on Jätkäsaaren kappelilla eli Hy-
väntoivon kappelilla lauantaina 29.9. kello 13–16.

MLL Ruoholahhden-Jätkäsaaren paikallis-
yhdistyksen mukaan lastenvaatteisiin ja -tar-
vikkeisiin keskittynyttä kirpputoritapahtumaa 
on toivottu. 

MLL:N JÄRJESTÄMÄT Terhokerho ja Perheker-
ho jatkuvat Hyväntoivon kappelilla syksyllä. 

Maanantaisin kello 17–19 kokoontuva Ter-
hokerho on avoin sukupolvien kohtaamispaik-
ka, jonne ovat tervetulleita kaikki junioreista 
senioreihin. Terhokerhossa eri ikäiset kohtaa-
vat leikin, pelien, askartelun ja musiikin paris-
sa. Paikalle voi tulla lapsen kanssa tai ilman.

Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin kel-
lo 9.30-12. Sinne ovat tervetulleita kaikenikäi-
set lapset huoltajiensa kanssa. Tarjolla kahvia 
ja useimmiten myös jotain purtavaa.

Ruoholahden Sanomat
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Helsinki Design Week: 
Design Market 8.-9.9.
Love me Do Autumn Fair 6.10.

Puristamo
Lautapelaamaan 14.-16.9.

Valssaamo
Lautapelaamaan 14.-16.9.
Suomen Taiteilijat ry: 
50. Juhlavuosinäyttely 24.9.-7.10.

Turbiinisali
Gruppen Fyra & Antti Lahti: 
Pitkät piuhat 11.-12.9.
Gruppen Fyra: 
20-vuotisjuhlagaala 14.-15.9.

Carl Knif Company: 
At Once, In Helsinki 2.-7.10.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Tomi Paasonen, Satu Rekola: Satubaletti & 
Anne Pajunen: The Heroic Moment 5.-16.9.
Mikko Orpana: I Am in Your Mind 27.9.-4.10.

UMO
Helsinki Design Week: 
UMO ja Aili Ikonen 7.9.

Konstrundan: Avoimet ateljeet 8.-9.9.
Suomen valokuvataiteen museo
Tyyne & Elsa 1918 – sotakuvaajia sattu-
malta 18.11. asti
Photobooks from Finland: fin.land. 18.11. asti
JH Engström: Härifrån 18.11. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Taikinan taju 31.5.2019 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi Kääntyy alk. 10.10.
MUU Kaapeli
Timo Kokko: Momentary Appearance 9.9. asti

Käytävägalleria:
Mervi Karhunen: Flow 29.9. asti

Drawing Gallery D5
Merja Hujo: Papertalk 17.10. asti

Galleria Vaaga
Maarit Rantala & Tyytti Tuoriniemi: 
12 tuntia, 12 väriä 30.9. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio, Valikoima 28.9. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

KaapeliWalks    
– Kaapelikierrokset
Opastetut kiertokäynnit Kaapeli-
tehtaalla joka la klo 14!

Yhdessä leipominen on pää-
osassa Hotelli- ja ravintolamu-
seon syksyn 2018 näyttelyssä. 
Lapsille ja lapsenmielisille suun-
natussa Taikinan taju -näyttelys-
sä lähdetään seuraamaan taiki-
nan matkaa raaka-aineista val-
miiksi tuotokseksi. Näyttely nos-
taa esille kotimaisia suolaisia ja 
makeita klassikkoleivonnaisia, 
kuten riisipiirakat ja mokkapa-
lat, mutta kertoo myös maail-
man makujen vaikutuksesta 
leivontaan.

Taikinan taju -näyttely on toiminnallinen ja 
korostaa aistien merkitystä ruoanlaiton eri 
vaiheissa. Näyttelyssä pääsee pohtimaan 
esimerkiksi mitä tuntoaisti kertookaan taiki-
nasta, miltä kypsä leivonnainen kuulostaa, 
mistä leivonnaisten tuoksu tulee ja miltä eri 
värit maistuvat. Jokaisessa näyttelyn tilassa 
on tehtäviä. 

- Voi kokeilla pullapitkon letitystä, pyö-
rittää sämpylöitä ja pohtia eri leipien alku-
perämaata. Pääsee tunnistamaan leivonta-
välineitä ja leipomiseen liittyviä ääniä ja 
tuoksuja, näyttelyn käsikirjoittaja Tiina Kiis-
kinen kertoo. 

Lopuksi voi piirtää kuvan omasta suosik-
kileivonnaisestaan tai jättää leivontamuis-
ton.

Näyttely tukee alakoulujen ruokakasva-
tusta, mutta siitä oppivat myös vanhem-
mat. Leivonta on sekä tärkeä arjen taito että 
hauskaa, ja siitä voivat nauttia kaikenikäiset. 

- Näyttelystä löytyy testattuja vinkkejä 
erilaisille leipojille, Tiina Kiiskinen toteaa ja 
korostaa, että näyttelystä löytyy jokaiselle 
omiin taitoihin sopivia tapoja leipoa.

Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat 
mm. Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry ja Dr. 
Oetker Suomi, jonka avulla toteutetaan mm. 
maksuttomia työpajoja alakouluryhmille. Alle 
15-vuotialle on vapaa pääsy näyttelyyn.

Taikinan taju 23.8.2018-31.5.2019
Hotelli- ja ravintolamuseo on suomalaisen 
ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseo

www.hotellijaravintolamuseo.fi
www.facebook.com/hotellijaravintolamuseo

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20

Liput: 8/5 € tai Museokortti. Yhteislippu kol-
meen museoon (Hotelli- ja ravintolamuseo,
Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen 
museo) 15 €.

Vapaa pääsy joka kuun viimeinen keskiviik-
ko klo 17–20.

Kaikki osaavat leipoa!

Tästä tulee varmasti hyvä kakku! 

Hotelli- ja ravintolamuseo

Järisyttävän ihanaa, ihanan järisyttävää – rak-
kaus tietenkin! Talvisirkuksessa rakastutaan 
päätä pahkaa, hukutaan kyynelten mereen ja 
Cupidon nuolet osuvat… mutta kehen? Klov-
neriaa, jongleerausta, tanssia ja taikuut-
ta sisältävä Talvisirkus Rakkaus kattaa ro-
manttisen illallisen, josta ei yllätyksiä puutu. 
Visuaalisesti upea ja sielultaan lämminhen-
kinen koko perheen nykysirkusesitys saa 
ensi-iltansa Kaapelitehtaan Pannuhallissa 
marraskuussa. Näytökset jatkuvat tammi-
kuun puoliväliin saakka.

Joka vuosi esitys hurmaa huipputaitavilla 
sirkusammattilaisillaan, kekseliäisyydellään 
ja huumorillaan. Aina ihanasti uudistuva Tal-
visirkus on joulunajan perinne niin lapsiper-
heille, päiväkoti- ja koululaisryhmille kuin lu-
kuisille aikuisillekin. Joka vuosi esityksen 
näkee yli 30 000 katsojaa. 

Esityksen ohjaa Sanna Silvennoinen, 
joka on ohjannut useita maailmalla kiertä-
neitä ja palkittuja esityksiä, muun muassa 
Circo Aereon The Pianist ja The Artist -esi-
tykset. Sirkusesiintyjät tulevat ympäri maa-
ilmaa ja Talvisirkus Rakkauden livemusii-
kista vastaa mainio sirkusorkesteri Peloton. 
Talvisirkus sopii koko perheelle. Joka vuosi 
myös monet aikuisryhmät löytävät Talvisir-
kuksen pariin. 

Ennen Talvisirkusta Hurjaruuthin syysoh-
jelmistossa nähdään keväällä ensi-iltansa 
saanut supersuosittu Pinokkio. Esitys perus-
tuu italialaisen Carlo Collodin 1800-luvulla 

kirjoittamaan Pinokkio-satuun. Tarina kertoo 
köyhän nukentekijän Geppetton ja hänen 
poikansa, eläväksi muuttuvan puunuken Pi-
nokkion seikkailuista. Tanssiteatteri Hurja-
ruuthin käsittelyssä klassikkotarina herää 
eloon klovnerian, fyysisen teatterin ja musii-
kin keinoin, tietenkin ripauksella sirkusta!

Pinokkio Hurjaruuthin näyttämöllä 
19.–29.9.2018. Kesto n. 1h. Liput 14 / 17 €.

Talvisirkus Rakkaus Kaapelitehtaan Pannu-
hallissa 8.11.2018–13.1.2019

Talvisirkus on sikasuosittu. Liput kannat-
taa hankkia ajoissa, ettei jää ilman!
 
Esityksen kesto n. 2 h.

Lippujen hinnat:
arki-illat 28/17 € (Lapsi 0-17 v.), 
perhelippu 81 € (sis. 2 aik + 2 lasta), 
eläkeläinen 25 €.

Viikonloput sekä juhlapyhät: 33/22 € 
(Lapsi 0-17 v.), perhelippu 99 € (sis. 
2 aik + 2 lasta), eläkeläinen 30 €.

Arkiaamunäytöksen kesto n. 1 h, liput 15 €.

Lippuvaraukset Tanssiteatteri Hurjaruuth, 
puh. 09 565 7250.
Liput myös Ticketmasterista.

Talvisirkus Rakkaus marraskuussa

Talvisirkus Rakkaus

joona pettersson

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).

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Tarjoushinta on voimassa 30.9. saakka. 

Enemmän 
kirkkautta 
Apurahalla

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

LG G7 ThinQ 
-Android-puhelin, 64 Gt
Norm. 909,70 €. Superkirkas ja entistä 
energiatehokkaampi 6,1” FullVision QHD 
-näyttö, jykevä kahdeksanydinprosessori, 
huippuluokan äänentoisto sekä 64 Gt 
tallennustilaa. Kaupan päälle saat vielä 
erittäin laadukkaat B&O-kuulokkeet  
(arvo 79.90 €) sekä läpinäkyvän  
LG-suojakuoren (arvo 29.90 €).
Verk.com/23336 – musta
Verk.com/29987 – sininen

kaupan päälle
ja suojakuori

Kuulokkeet


