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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Hotelli Seaside 
juhlii 25-vuotista 
taivaltaan

Jätkäsaaren 
korttelisauna 
käyttää pellettejä

Saunayrittäjä Kimmo Helistö esittelee 
Välimerenkadulle avautuvaa Uutta Saunaa, 
jonka kiukaat lämpiävät puupelleteillä.

Sivu 6

Sivu 10

RAUNO HIETANEN PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN

HuaDu

Lounas aikaan klo 10-15
valinnainen annos, limu ja kahvi
(Coca-Cola, Coca-Cola Zero,  
Sprite tai Fanta) 

9,90

Valitse joku näistä: Crispy Chicken, 
Long Chilli Cheese, Tuplajuusto.
Voimassa rajoitetun ajan, klo 6-22. 
2 ateriaa

8,-
Salaatti ja  
Aloe juoma

9,90 

Aasialainen buffet 
kiinalaisia ruokia ja susheja
la-su  14,- klo 12-18
ma-pe klo 10.30-19

11,-Osta 3 Subia 
2 hinnalla

Tuhansia  
öitä yhdessä

Sivut 4–5

Kun useimmat meistä nukkuvat, Helenin voimalaitoksen 
kuuden hengen tiimi valvoo. Lue yöreportaasista, ketkä 
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa ovat töissä öisin.

MARRASKUU 2018

Ismo Karmakainen 
tiimeineen valvoo 
yöllä, että Helenin 

Salmisaaren 
voimalaitoksen 

energiantuotanto 
toimii normaalisti.

Tarkastus  
nyt

Tarkastus  
nyt

29 € 29 €
Jussi  
Jaakkola

Jussi  
Jaakkola

Jaalaranta 6          
        09 685 2400

Jaalaranta 6          
        09 685 2400& &
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VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

Ruoholahdenranta 3   |   puh 020 1234 800   |   www.bistrogimis.fi

TERVETULOA YSTÄVÄT!

PÄÄKIRJOITUS

L iikennesuunnitelmis-
ta on viime viikkoina 
riittänyt puhetta ran-
takaupunginosissa.

Helsingin kaupun-
ki esitteli lokakuun lopun lii-
kenneillassa Jätkäsaaressa aja-
tuksiaan siitä, miten lisääntyt 
satamaliikenne saataisiin en-
tistä paremmin ohjattua pul-
lonkaulakohdan eli Länsilin-
kin ohi Länsiväylälle.

Kaupunki on syksyn aikana tutkinut eri 
vaihtoehtoja, ja järkevimpänä on noussut esiin 
ramppiratkaisu. Siinä ramppi rakennettaisiin 
Mechelininkadulta Länsilinkin kohdalta kiinni 
Ruoholahdensiltaan, mistä matka jatkuisi jou-
hevasti Länsiväylälle. 

Mechelininkatua pääsisi edelleen kohti 
Töölöä, kuten nytkin, mutta raskas liikenne ja 
muut Länsiväylälle haluavat pääsisivät rampin 
ylös kuljettuaan nopeasti moottoritielle. Myös 
toinen pullonkaula, eli risteysalue Ruoholah-
densillan alla, vältettäisiin tällä ratkaisulla.

Samassa suunnitelmaehdotuksessa raitio-
vaunukiskot linjattaisiin kulkemaan keskellä 
Mechelininkatua, eikä enää suoraan risteyksen 
yli. Ratikka kääntyisi siis satamasta tullessaan 
vasemmalle Mechelininkadulle ja kaartaisi oi-
kealle kohti Kamppia ja nykyiselle reitilleen 
Itämerenkadun risteyksen kohdalta.

Asukkaat tutustuivat suunnitelmaan kiin-
nostuneina. Epäilyksiä herätti muun muassa ra-
kennustöiden mahdollisesti pitkäaikainenkin 
vaikutus alueen liikenteeseen. Moni Mecheli-
ninkadun tietyömaiden uuvuttama asukas ha-

luaisi varmaan välillä nähdä 
seudulla jo normaalejakin lii-
kennepäiviä. 

Länsilinkin uudelleenjär-
jestelystä on havainnekuvia ja 
lisätietoja Helsingin kaupun-
gin artikkelissa sivuilla 8–9.

LAUTTASAAREN SILTA perus-
korjataan näillä näkymin en-
si kesänä.  Sillan uudistuessa 
sen autokaistojen määrää on 

tarkoitus vähentää. Tästä on käyty erittäin kii-
vaita keskusteluja niin lehtien palstoilla ja ne-
tissä kuin kaupungin järjestämässä lokakuises-
sa keskustelutilaisuudessa Lauttasaaressa. 

Nyt sillalla on kaksi autokaistaa molempiin 
suuntiin. Jatkossa kaistoja olisi kaksi Lauttasaa-
ren suuntaan, mutta enää yksi keskustaan. 

Osa lauttasaarelaisista pelkää, että yhteydet 
keskustaan huononevat entisestään tällä rat-
kaisulla. Kaupungin mukaan 2+1-malli on pe-
rusteltu muun muassa siksi, että  autoliikenne 
sillalla on vähentynyt huomattavasti. 

Kevyen liikenteen kannalta ehdotus vai-
kuttaa parantavan nykytilaa. Kevyen liikenteen 
väylä olisi erotettu ajoradoista 80 senttimetrin 
turvakaistaleella. Tämä kaistale toisi mukavaa 
lisäturvaa sillalla itsenäisesti käveleville tai pyö-
räileville lapsille, joiden pärjääminen liikentees-
sä jännittää kotona odottavia vanhempia. 

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

21,4
KUUKAUDEN LUKU

Rahamäärä, jonka Helsingin kaupungin ja Helsingin 
ja Tallinnan satamien Twin-Port 3 -hanke sai EU:lta 

muun muassa liikennejärjestelyiden parantamiseksi.

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

Ramppi, silta ja pari 
muuta tietyömaata

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

Joulukuu 5.12. 26.11.
Tammikuu 10.1. 2.1.
Helmikuu 7.2. 29.1.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

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

JAKELUALUE
Ruoholahti, Jätkäsaari, Lauttasaari, 
Punavuori, Eira, Hernesaari, Munkkisaari  
sekä Lehti- ja Kuusisaari.

Painosmäärä 24 500 kpl.

JAKELU
Posti Oy 
Jakelupalaute: puh. 0100 85160 

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

TOIMITTAJAT
Katriina Kontuniemi
Pipsa Sinkko-Westerholm

TAITTO/AINEISTO 
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371

Twitter 57 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 631 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 340 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

1
2
3

KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

STADILUOTSI KYLÄSSÄ. Stadiluotsi 
Jarkko Laaksonen kertoo 12. mar-
raskuuta kello 18–20 osallistuvasta 
budjetoinnista Jätkäsaaren kirjastolla. 
Kaupunki on päättänyt jakaa 4,4 mil-
joonaa euroa kaupunkilaisten ehdot-
tamiin ideoihin. Eteläinen Helsinki saa 
potista hieman yli 620 000 euroa.

VINKKEJÄ KIRJAN JULKAISUUN. 
Jätkäsaaren kirjastolla järjestetään 
kirjoittajailta 13.11. kello 18. Kirjai-
lijat Pirjo Toivanen ja Irmeli Wester-
marck keskustelevat kirjoittamisesta ja 
tekstien kehittämisestä, kustannusosuus-
kunnan perustamisesta sekä kirjojen 
julkaisemisesta.

HAAKSIRIKKOJA. Ruoholahdenranta 
3A:ssa on Forum Box, voittoa tavoit-
telematon tila kaikenmoiselle taiteelle 
Suomen kulttuurielämän sisällön tuke-
miseksi. Marraskuun 18. päivään asti 
siellä on nähtävillä Mikael Pohjolan 
näyttely, jossa on muun muassa veis-
toksia haaksirikkoutuneista laivoista.Moni Mechelininkadun 

tietyömaiden uuvuttama 
asukas haluaisi välillä 
nähdä normaalejakin 
liikennepäiviä.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

miljoonaa euroa

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

Tarvikkeet kotiin ja toimistoon

Liikennekeskusteluilta keräsi 
salin täyteen lokakuun lopussa.

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

Nautintoja meren äärellä.

Uudistunut bistromenu

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ

l

TARJOLLA MYÖS ISÄNPÄIVÄNÄ BRUNSSIN JÄLKEEN KLO 16-19.
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Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
futaajat siirtyvät Islannin-malliin

Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
opppilaaksiottoalueista 
päätös marraskuun alussa 

Jalkapallojoukkue PPJ aloittaa kimppakyy-
dit treeneihin suoraan koulun pihalta.

Lokakuun lopusta lähtien pikkubussi 
on poiminut kyytiin junioripelaajia alueen 
koulujen pihalta ja kuljettanut heidät Her-

nesaaren kuplahalliin. 
Kuljetus tapahtuu Kyyti-palvelun ja PPJ:n yh-

teistyönä. Kuljetettavina on aluksi vuonna 2009 ja 
2010 syntyneiden joukkueet.

”Tämä näyttää lähteneen käyntiin hyvin. Tosin 
ennen ensimmäisiä kyytejä vanhemmat ovat käy-
neet vilkasta keskustelua Whatsapp-kanavilla. Kul-
jettaminen jännittää vanhempia”, PPJ:n Pasi Rii-
konen kertoo.

PPJ Jätkäsaaren vuonna 2009–2010 syntynei-
den joukkueenjohtaja Riikosen mukaan vanhem-
mat ovat toivoneet tämänkaltaista kyytipalvelua.  

”Olemme puhuneet paljon vanhempien kans-
sa, että miten haluaisimme järjestää lapsien kulje-
tukset. Todettiin, että olisi upeaa, jos lapsi tulisi ko-
tiin jo kello 16 ja olisi siinä vaiheessa tehnyt päivän 
harrastuksensa”, Riikonen kuvailee.

Kyyditysjärjestelyt luovat yhteistä vapaa-aikaa 
lapsiperheiden iltoihin, ja lisäksi PPJ saa käyttöön-
sä halvat iltapäivän hallivuorot. Riikosen mukaan 
Hernesaaren kuplahalli on tyhjillään alkuiltapäi-
västä. Arki-iltaisin halli taas on täydessä käytössä. 

PIKKUFUTAAJEIN KULJETUKSET hoituvat kah-
della pikkubussilla, joihin mahtuu 12–18 henki-

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Pikkubussi kuljettaa koululaiset 
jalkapalloharjoituksiin suoraan koulun 
pihalta. PPJ:n pelaajien vanhemmat 
kiittelevät, kun harrastukset on 
hoidettu jo iltapäivän luppotunteina.

Nuoret jalkapalloilijat pääsevat iltapäivällä koulun 
pihalta yhteiskyydillä Hernesaaren kuplahalliin. 
Kuvassa Ruoholahden ala-asteen koulu.

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

 www.alejandra.fi/ajanvaraus

ALEJANDRA
C E N T R U M

– KAUNEUSSALONKI, KAHVILA – 
– LAHJAPUOTI– 

ALEJANDRA BEAUTY SALON

JUHLAPAKET TI. JUHLAKAMPAUS . 

150€
. JUHLAMEIKKI . GEELILAKKAUS .

(norm. 203 €, voimassa 31.12. asti)

löä. Kyyti-palvelu optimoi reittejä ja bussien koko-
ja loppuvoden aikana. Pikkubussit noutavat lapset 
Ruoholahden, Jätkäsaaren, Taivallahden ja Res-
sun kouluilta ja kuljettavat heidät Hernesaaren 
kuplahallille ja treenien jälkeen takaisin kouluille. 

Vuonna 2010 syntyneiden treenit ovat kello 14–
15 ja vuonna 2009 syntyneiden treenit samana päi-
vänä kello 15–16.  

Kaksi pikkubussia ajelee siis edestakaisin alu-
eella viisi tai kuusi tuntia, kolme tuntia kumpikin. 
Rahaa kuluu, mutta maltillisesti. 

Riikonen kertoo, että koska seura tarjoaa halpo-
ja iltapäivän kuplavuoroja, kyytijärjestelyn lisäkus-
tannus jää pariin euroon lapselta meno-paluulta.

Kyyti ostaa kuljetuspalvelut kotimaisilta kulje-
tusyrityksiltä. 

PPJ:n ja Kyydin pilottihanketta on tarkoitus laa-
jentaa kattamaan koko PPJ talven jälkeen. Jo nyt pi-

lottiin on liitetty joukkue myös Lauttasaaresta.
Kyyti-palvelun toimitusjohtaja Pekka Möttö on 

osaltaan puskenut harrastekyyti-konseptia eteen-
päin.

”Olisipa tälläinen palvelu ollut olemassa, kun 
omat lapseni olivat harrastusiässä. On hienoa, että 
löytyi edistyshaluinen seura kumppaniksi palvelun 
kehittämiseen”, Möttö sanoo.  

Harrastekyytimalli on tuttu muun muassa Is-
lannista, missä koulut ja lajinharrastusrintama toi-
mivat jouhevassa yhteistyössä. Islanti on tämän 
mallin ansiosta pystynyt nostamaan lasten viikot-
taisia lajiharrastustuntien määrää. Kentis siksi vä-
kiluvultaan pieni maa on päässyt jalkapallossa EM- 
ja MM-turnaustasolle asti. 

Nyt näihin arvokisoihin on yrittämässä muun 
muassa PPJ:ssä pelannut Pyry Soiri (Eira) ja Ruo-
holahdessa kasvanut Joel Pohjanpalo.

Monipuolisen osaamisen eläinlääkäriasemaa ei tarvitse 
hakea kaukaa: tervetuloa Omaeläinklinikka Eiraan! 
Löydät saman katon alta röntgen-, laboratorio-, ultraääni- 
ja kirurgiapalvelut, ruoka- ja tarvikemyymälän sekä 
eläinlääkärit ja hoitajat, joilla on taitavat kädet ja suuri, 
lämmin sydän. P.S. Muista kampanjamme: hammaskiven 
poisto kissoille 159 € + lääkkeet, koirille 169 € + 
lääkkeet. Hinnat voimassa marraskuun loppuun.

www.omaelainklinikka.fi

OMAELÄINKLINIKKA EIRA
Telakkakatu 3, 00150 Helsinki

Puh. 09 8567 6643
Ma-pe 8-20

Eläinlääkäriasema Eirassa

TERVETULOA NUUSKIMAAN!

Hei naapuri!

Radisson Blu Seaside Hotel
Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700
www.helsinkistateofmind.com

Juhlavuotemme kunniaksi järjestämme avoimet ovet  
Radisson Blu Seaside Hotellissa 22.11.2018. klo. 16.00 alkaen.  
Tule mukaan kuuntelemaan musiikkia, nauttimaan tunnelmasta  

ja hyödyntämään päivän erikoistarjouksia.
 

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan Valion vanhaan juusto
varastoon ja Nobelvoittaja A.I. Virtasen entiseen tutkimuslaboratorioon.  

Näissä historiallisissa tiloissa toimii nykyään 25vuotias hotelli. 

Tervetuloa tutustumaan  
uudistuneeseen hotellimme.

JÄTKÄSAARI-RUOHOLAHDEN oppilaaksiotto-
alueet ovat herättäneet syksyllä paljon keskustelua 
alueen kouluissa ja kotona. 

Marraskuun alussa päätetään, missä yläaste-
ikäisten oppilaaksiottoalueiden rajat kulkevat Jät-
käsaaressa ja Ruoholahdessa. 

Rajaksi on esitetty Ruoholahden kanavaa tai 
vaihtoehtoisesti Välimerenkatua. 

Päätös vaikuttanee myös ala-asteikäisten koulu-
polkuun. Ruoholahden ala-asteelta siirtyvien ensi-

sijainen yläaste on ollut tähän mennessä Taivallah-
den koulu Töölössä. 

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan suomenkielinen jaosto (Kasko) ko-
koontui 6. marraskuuta päättämään oppilaaksiot-
toalueista. Voit lukea päätöksestä Ruoholahden 
Sanomien nettisivuilta www.ruoholahdensanomat.fi.

Jätkäsaaren koulussa alkaa syksyllä 2019 vuosi-
luokat 1–7. Koulu tarvitsee päätöksen oppilaaksiot-
toalueesta yläluokkien osalta nyt marraskuussa, 
jotta yläasteelle ensi syksynä siirtyvät oppilaat tie-
tävät lähikoulunsa, ja että kouluun saadaan rekry-
toinnit ja muut suunnitelmat valmiiksi.

Ruoholahden Sanomat

Juniorijoukkue PPJ

 ≈ PPJ eli Pallo-Pojat Juniorit tarjoaa Etelä-Helsin-
gissä 3–18-vuotiaille tytöille ja pojille mahdolli-
suuden harrastaa jalkapalloa.

 ≈ Seurat harjoittelevat ulkokautena Lauttasaares-
sa, Töölössä ja Ruoholahdessa, sekä talvikautena 
muun muassa Hernesaaren kuplahallissa ja alueen 
koulujen liikuntasaleissa.

 ≈ PPJ:ssä on noin 1500 pejaajajäsentä. Se on 
Helsingin piirin toiseksi suurin seura HJK:n jälkeen.

 ≈ Nuoremmissa ikäluokissa on omat joukkueet eri 
alueille (Jätkäsaari, Eira ja Lauttasaari jne.) 

 ≈ Vanhemmissa ikäluokissa joukkueet usein yhdis-
tyvät yhdeksi ikäluokkansa joukkueeksi.

Lähde: www.ppj.fi

Lue kokouksen päätöksestä 
Ruoholahden Sanomien nettisivuilta.
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Verkkokauppa.comin yökioskissa pelit 
ja naposteltavat käyvät kaupaksi öisin.
Helenin voimalaitoksen valvomon 
porukka tuntee toisensa 
paremmin kuin vaimonsa.

Maanantai vaihtuu tiistaiksi. Minuut-
tia yli puolenyön Sami Pyyhtiä pi-
telee peliä käsissään. Hän on tullut 
varta vasten Vantaalta Jätkäsaareen 
hakemaan uunituoretta Assasins 

Creed – Odyssey -peliä, sillä Verkkokauppa.co-
min ympäri vuorokauden oleva myymälä on ai-
noa paikka, mistä pelin saa heti vuorokauden 
vaihtuessa käteen.  

Pelin olisi voinut ostaa ja ladata netistäkin, 
mutta moni haluaa edelleen fyysisen kappaleen 
itselleen.

”Aion pelata ainakin muutaman tunnin, 
mutta täytyy mennä kahdeksitoista kouluun 
huomenna”, Pyyhtiä kertoo ja kiirehtii ulos.

Myyjä Tony Häkkinen kertoo, että tyypilli-
nen asiakas Verkkokauppa.comin 24h-kioskis-
sa on nuori mies tai muutaman hengen porukka, 
joka hakee limua ja sipsejä. 

Pelijulkaisut ovat oma ilmiönsä. Ne tulevat saa-
taville usein maailmanlaajuisesti samana päivänä. 

”Yleensä kun FIFA- tai NHL-pelit julkais-
taan, niin täällä on hyvin monta jonottamassa 
peliä ennen puoltayötä.” 

Maanantain ja tiistain välinen yö on Häkki-
sen mukaan viikon hiljaisimpia. 

Moni asiakkaista on tilannut tuotteensa etu-
käteen ja noutaa nyt ostoksiaan hiljaisina alku-
yön tunteina. Häkkinen ja toinen yömyyjä nou-
tavat vähän väliä varastotiloista heille tuotteita.

Kahden nuoren miehen ja yhden nuoren 
naisen mukaan lähtee pieni lava Fanta-limua ja 
ainakin kuusi pussia sipsiä. Bileet käynnissä?

”No ei, tuli tylsää niin lähdettiin vähän oste-
lemaan. Eikä nämä edes riittäisi mihinkään bi-
leisiin”, nuori kommentoi.   

VERKKOKAUPPA.COMIN kioskissa on myös 
Suomen ainoa 24h-posti. 

”Täällä käy yllättävän paljon pakettien haki-
joita, jotka eivät pääse niitä päivisin hakemaan”, 
Häkkinen sanoo.

Häkkisen työvuoroon kuuluu myös kioski-
myymälän hyllyjen täydennys, noutamattomien 
postipakettien palautus ja ostoskärryjen keräys 
aulasta ja parkkihallista kakkoskerrokseen.

”Meillä on 260 kärryä ja kuusi mahtuu his-
siin kerrallaan. Se on ehkä eniten aikaa vievä 
tehtävä.” 

Ja sitten on vielä virtsaava jättiläinen eli 
Tommi Toijan Bad Bad Boy -veistos.

”Osa patsaassa kiertävästä vedestä aina haih-
tuu johonkin. Kun on vapaa hetki, niin viem-
me letkun ulos ja annamme sen olla siinä mon-
ta tuntia. Välillä voi mennä kaksikin päivää, että 
patsasta ei joudu täyttämään.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden  valvojat 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

LÄNSISATAMAN UUDEHKON terminaaliraken-
nuksen takana Securitaksen vartija Roope Rou-
vali katselee näyttörivistöä pienessä vartiointiko-
pissa.  

”Rutiinilla tämä menee. Tässä tietää, mi-
tä ruuduilla kuuluu ja mitä ei kuulu liikkua”, 
27-vuotias Rouvali sanoo.

Rouvali painaa pöydällä olevaa nappia, ja 
huoltoauto ajaa portista läpi jossain Helsingin 
satama-alueella. 

”Tässä samassa paikassa on kaikkien satama-
alueiden valvonta.”

Rouvalilla on pari yövuoroa kuukaudessa. 
Päivisin hän opiskelee Aasian tutkimusta ja us-
kontotieteitä Helsingin yliopistolla. Haaveena on  
ura diplomaattina, vaikka ”kilpailu on kovaa”.

Hereillä pysymiseen Rouvalilla on äänikirjo-
jen lisäksi yksi hyvä neuvo. 

”Auttaa tosi paljon, jos ei syö öisin, varsin-
kaan hiilihydraatteja.”

HELENIN VOIMALAITOKSEN valvomossa on ne-
lisenkymmentä näyttöä. Katonrajassa näyttöjen 
yläpuolella kello lähentelee kahta aamuyöllä. 
Pullakahvit on juuri juotu. 

Miehiä on työvuorossa kuusi. Naisiakin on 
välillä valvomoremmissä ollut, mutta tällä het-
kellä meno on kovin miehistä.

Miehet ovat valvoneet yhdessä tuhansia öitä. 
Ryhmän esimies, vuorokonemestari Ismo Kar-
makainen on ollut ryhmässä jo 35 vuotta.

Senioripalvelut kotiin tuotuina
Palveluitamme mm.

Ulkoilu- ja saattoapu
Lääkkeen antaminen ja jakaminen
Kaupassakäyminen
Suihkuapu ja hygienian hoito
Siivousapu
Juttuseura 

Veloitamme 32 euroa tunnilta (alv 0 %). 
Kotitalousvähennyksen jälkeen hinta vain  

tunnilta. Kysy lisää ja varaa  
ilmainen kartoituskäynti:

www.hopeajoutsen.fi

16 euroa
m

m

m

m

m

m
040 77 88 829

Sami Pyyhtiä tuli Vantaalta asti hakemaa Playstation-pelin Verkkokauppa.comin 24h-kioskista heti kun vuorokausi oli vaihtunut. 
Myyjä Tony Häkkinen kertoo, että moni asiakas käy pelinjulkaisupäivänä keskiyöllä ostamassa pelin itselleen.

Myyjä Taru Hakala täyttää Jätkäsaaren 24h-Alepan hyllyjä. Securitaksen vartija Roope Rouvali valvontakopin edessä Länsisatamassa.
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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

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   L-Box 16 kpl lajitelma  20 e

MITÄ   Muun muassa nigireitä ja makeja 
yhteensä 16 kappaletta. Lisukkeena inkivääri, 
wasabi ja wakame sekä soija.

MISSÄ   Messitytänkatu 10

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Annos on 
suosittu, koska siinä on kaikkea erilaista. Yksi 
tulee tästä tosi täyteen ja kahdellekin riittää.”

JÄTKÄSAAREN SUSHI  ovasi ovensa viime 
keväänä Messitytönkadulle. Sijainniltaan 
hieman piiloon jäävä pieni ravintola palvelee 
lounasasiakkaita ja iltaruokailijoita. Jätkäsaa-
ren sushi on keskittynyt take away -annoksiin. 
Omistajayhtiö on Genara Consulting Oy. 

RAVINTOLALAIVA VERNA  on toiminut tästä 
syksystä asti Hietalahden laiturilla. Se tarjo-
aa à la cartea ja sunnuntaibrunsseja arviolta 
joulukuun puoleenväliin ennne talvitaukoa. 
Vernan päämistaja on Mari Ant-Wuorinen.   

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan 
 mukaan suosituimman annoksen. Aiem-
min palstalla on esitelty Chalupa, Mount Kai-
lash, Hampton Bay, Meritähti, Open Lob-
by, Fafa’s, Salve, 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   Porsaan kylkirivi 19 e

MITÄ   Cola-omenamarinoitua porsaan 
kylkeä, paistettuja yrttiperunoita, salaattia, 
punasipulia ja tuoretta chiliä porsaan päällä.

MISSÄ   Hietalahden laituri 1

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Ribsien ohella 
suunnilleen yhtä  suosittu annos on Club Sand-
wich. Lampaankareesta ja ribseistä tulee 
eniten spontaaneja kehuja.”

JÄTKÄSAAREN SUSHI

RAVINTOLALAIVA VERNA

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Jätkäsaaren ja Ruoholahden  valvojat 

ROKKI SOI punttisalilla, kun Miska Nie-
melä nostaa painot olkapäilleen. Kello lä-
hestyy puoltayötä Mayor’s Gymillä Ruo-
holahden ostoskeskuksen neljännessä 
kerroksessa.

”Tähän aikaan täällä ei tarvitse odotel-
la vuoroaan laitteelle. Saa rauhassa tehdä 
ja keskittyä omaan tekemiseensä”, Nieme-
lä kertoo.

Niemelä ei ole salilla yksin. Keltaisek-
si maalattujen teräspalkkien ja punaisten 
kuntosalilaitteiden välissä viitisen treenaa-
ja on harrastuksensa parissa. He ovat illan 
vakiokasvoja.

”Käytännössä kaikki, jotka täällä nytkin 
näkyvät, ovat täällä loppuun asti.”

Kuntosalin hälytysjärjestelmä menee ti-
loissa päälle yhdeltä yöllä, mutta siihen asti 
saa treenata rauhassa.

23-vuotias Niemelä opiskelee molekyy-
libiologiaa Helsingin yliopistolla. Hän asuu 
Viikissä ja kulkee bussilla Ruoholahteen. 

”Kun muutin Helsinkiin, niin kaverit 
treenasivat täällä Mayor’silla. Vaikka muu-
tin kauemmaksi, olen silti jäänyt tänne 
treenaamaan.”

Opiskelijana Niemelä voi itse määrätä 
vuorokausirytminsä, ja hänelle yötreenaa-
minen sopii hyvin. 

”Yleensä juon ensin kahvit tuolla res-
passa ja siinä tulee höpöteltyäkin, jos on 
kavereita paikalla. Tai sitten luen kirjaa tai 
luen tokalvoja.”

Kahvin jälkeen Niemelä lämmittelee 
perusteellisesti, noin puoli tuntia, ennen 
varsinaista treeniään.

Ruoholahden Sanomat

Miska Niemelä  
on usein 
viimeinen salilla

Uusi ravintola 
Tyynenmeren-
kadulle

Miska Niemelä käy Viikistä asti punttisalilla 
Ruoholahden Mayor’s Gymillä.

RAVINTOLA URBINE   aloittaa Tyynenmerenka-
tu 7:ssä marraskuun puolivälissä. Tiloissa toimi 
ennen  Pacific 7 -ravintola ennen ajautumistaan 
talousvaikeuksiin vuoden 2018 alussa.

Urbinen ravintoloitsija ja omistaja Nehal 
Siddiqui kertoo, että ravintola pyrkii olemaan 
rento olohuone, jonne kaikkien on helppo tulla. 
Ravintola aikoo tarjota niin aamiaista, lounasta 
kuin illallistakin. Lauantait ja sunnuntait on tar-
koitus tarjoilla ”all day breakfastia”.

”Juureni ovat Ruoholahdessa. Olen kaksivuo-
tiaasta käynyt täällä koulua. Tuntuu mahtaval-
ta olla rakentamassa alueen asukkaille ja täällä 
työskenteleville uudenlaista palvelua ja olla osana 
alueen kehittyvää yhteisöä”, Siddiqui sanoo.

Ruoholahden Sanomat

 minun kirkkoni

”Nämä kundit me tunnemme paremmin 
kuin omat vaimot kotona”, Karmakainen kuvai-
lee. 

Jutun juurta miehillä riittää, esimerkiksi La-
da-lippiksestä, joka rikinpoistolaitoksen voi-
malaitoskäyttäjä Leo Remeksellä on taas pääs-
sään.

”Leksa osti tahallaan lippiksen ja yritti tarjo-
ta sitä minulle päähän. Ei Leksalla ole edes ajo-
korttia, ajaa vaan taksilla ja ratikalla”, Ford Mus-
tangien harrastaja Karmakainen naureskelee. 

Porkkalankadun vieressä kohoava Hele-
nin voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukoläm-
pöä  verkkoon sen mukaan, mitä keskusvalvomo 
Kampin sähkötalosta voimalaitokselle ohjeistaa. 

”Heille myös ilmoitetaan, jos tulee jotain on-
gelmaa. He voivat ottaa tehoja sitten tarvittaessa 
Hanasaaren tai Vuosaaren voimaloista.”

”Pahin mikä periaatteessa voi sattua on gene-
raattorin putoaminen verkosta. Eli silloin men-
nään täysin pimeäksi. Muuta niitä ei tapahdu 
hyvinä vuosina yhtäkään.”

Karmakainen kertoo, että tärkeimmät osat 
voimalaitkosessa on kahdennettu, eli varalaite 

voidaan ottaa käyttöön vian sattuessa, ja vikaan-
tunut laite saadaan usein kuntoon seuraavan 
päivän aikana.

Valvomoryhmä on tottunut yövuoroihin. 
”Tuossa iässä kun tuo jessikka on, niin silloin  

aina vähän nukutti, mutta ei enää”, sanoo valvo-
mohoitaja Hannu Karhu ja osoittaa voimalaitos-
käyttäjä Jussi Saavalaista.

REILU VUOSI SITTEN Jätkäsaaren Välimeren-
kadulla aloitti yöt ja päivät läpeensä auki ole-
va  Alepa. Myyjä Taru Hakalan mukaan yövuo-
ro suhahtaa Alepassa vauhdikkaasti. 

Kymmeneltä illalla alkaneen työvuoronsa 
aluksi Hakala täyttää liha- ja eineshyllyt. Toinen 
yövuorolainen vastaa kassasta. 

”Yleensä kahden ja puoli kolmen maissa pi-
dämme ruokatauot, sen jälkeen laitamme hyl-
lyihin juustot ja jugurtit. Yöllä ja aamusta tulevat 
Valio ja leivät”, Hakala luettelee.

”Neljän aikaan alamme siivoilemaan paisto-
pisteitä ja viiden aikaan paistamaan uusia tuot-
teita, että aamuasiakkaille on tuoretta syötävää.” 

”Ei siinä kerkeä uni tulla silmään.”

Vuorokonemestari Ismo Karmakainen (kesk.) on valvomoryhmän esimies. Voima laitoskäyttäjä 
Jussi Saavalainen (vas.) on ryhmän nuorin.  Valvomohoitaja Hannu Karhu on tehnyt vuorotyötä 
jo 37 vuotta. Valvomon lattia on rakennettu kahdesta kerroksesta tärinän vähentämiseksi. 

Helenin Salmisaaren valvomo on 
voimalaitoksen tuotantotilojen 
yhteydessä. Valvomon vieressä 
ovat kattilahalli ja turbiinisali. Ismo 
Karmakaisen ja Jussi Saavalaisen 
takana on syöttövesisäiliö, josta 
pumpataan päähöyrykattilaan vettä.

ILMOITUS
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Meren äärellä jo 25 vuotta
Seaside-hotellin historiaan mahtuu 
niin Komulaisen sukellusveneet kuin 
Kauniit ja Rohkeat -tähtien vierailu. 
Hotellia avaamassa ollut Jukka Väntsi 
on seurannut, kuinka naapuriin on 
rakentunut valtava kaupunginosa.

Ruoholahtea halkoi 25 vuotta sitten 
junarata. Jos kerroit asuvasi Ruoholah-
dessa, seuraavaksi kysyttiin, että kum-
malla puolella rataa.

Radan keskustan puolelle rakentui 
hotelli Seaside samalla, kun Ruoholahden en-
simmäiset kerrostalokorttelit nousivat radan toi-
selle puolelle.

Neljännesvuosisadassa Seasiden viereen on 
noussut kokonainen kaupunginosa. Vuosien 
saatossa junaratakin muuttui kevyen liikenteen 
Baanaksi.

”Maisemat ovat muuttuneet radikaalisti. Kun 
tulin tänne töihin, niin asuintaloja ei ollut yh-
tään. Saattoi olla että tuossa oli rakenteilla yksi”, 
Seasidea avaamassa ollut Jukka Väntsi sanoo ja 
viittoo Ruoholahden kanavan suuntaan.

Best Western -ketju palkkasi Väntsin ja kym-
meniä muita alkukesästä 1993 uuteen Seaside 

Hoteliin. Kesä kului laitettaessa hotellia kuntoon 
asiakkaita varten.

”Olihan se mielenkiintoista olla avaamas-
sa hotellia. Tämäkin on vanha juustovarasto, ja 
täällä oli kaikenlaisia laboratoriotiloja. Niistä 
kun rakentaa hotellin, niin ei se käy käden kään-
teessä”, vastaanottovirkailijana tuolloin työsken-
nellyt Väntsi muistelee.

Vastaanoton lisäksi Väntsi työskenteli hotel-
lin kattokeroksen Jolly Boat -näköalabaarissa. 
Nykyään tila on tilaussauna- ja kokouskäytössä.

”Jolly Boat toimi kolme neljä vuotta siinä, kun-

nes huomattiin, että se ei kanna pelkkänä baarina. 
Silloin ei ollut vielä trendiä kattobaareista.”

Väntsi on 25 vuodessa ehtinyt piipahtaa niin 
kilpailijahotelleissa sekä Seasiden yhdistyttyä 
osaksi Radisson-ketjua myös hotelliketjun muis-
sa hotelleissa, muun muassa Kampin Radisson 
Blu Royalissa.

SEASIDEN VUOSIIN MAHTUU niin sukellusve-
neitä kuin Kauniita ja Rohkeita. 

Samana vuonna kun Seaside avasi ovensa, 
liikemies Jari Komulainen sai hankittua Venä-
jältä sukellusveneen yksityiskäyttöön. Vene pää-
tyi ankkuriin Seasiden eteen, ja toimi siinä pari 
vuotta turistinähtävyytenä. 

”Seasiden aulabaari oli useimmiten tapaa-
mispaikka ennen veneeseen siirtymistä”, Komu-
lainen muistelee yhdessä minitarinoista, joita  
hotelli Seaside on juhlavuotensa kunniaksi jul-
kaissut syksyn aikana sosiaalisessa mediassa.

Myöhemmin, eli vuosina 1995–1997 Ruoho-
lahdessa oli Komulaisen toinen, ensimmäistä 
isompi sukellusvene, turistinähtävyytenä sekin.

Sukellusveneen tarina hakee vertaistaan. En-
sin amerikkalaisyhtiö osti ja hinautti sen Flo-

ridaan. Yhtiö men konkurssiin ja sukellusvene 
palautui Komulaiselle. Komulainen yritti myy-
dä venettä miljoonalla dollarilla muun muassa 
eBayssä.

Kauppoja ei tullut, mutta vene herätti yhyd-
valtalaisen elokuvayhtiön huomion, joka vuok-
rasi veneen käyttöönsä. Sitä käytettiin elokuvas-
sa K19: The Widowmaker, jonka ohjasi Kathryn 
Bigelow ja jossa näyttelivät Harrison Ford ja Li-
am Neeson.

Kymmenen vuotta sitten sukellusveneen taru 
päättyi yhdysvaltalaiselle romuttamolle.

Sukellusvenevuosien aikana Komulaisen 
juhlinta Sesidessa tuli tutuksi niin tiedotusväli-
neille kuin hotellin henkilökunnalle. 

”Markus Selin, Komulainen ja Samuli Edel-
mann asustelivat tuossa kulmasviitissä. Olihan 
se aika railakasta aikaa, kaikenlaista kekkeriä jär-
jestettiin”, Väntsi muotoilee.

Vaikka mediassa on kerrottu julkkiskolmi-
kon tempauksista, Väntsi valitsee sanansa tark-
kaan, sillä tietty vaitiolovelvollisuus sitoo henki-
lökuntaa. 

”Emmehän me hotellialla voi kertoa, keitä 
meillä on milloinkin majoittuneena.”

Kauniit ja Rohkeat -sarjan tähtien Suomen-
vierailu järjestettiin Seasidessa 1990-luvulla. Ron 
Moss ja muut saippuasarjatähdet olivat tavatta-
vissa Seasidessa,  missä myös järjestettiin medi-
an haastattelut. 

Seaside oli varautunut turvamiehillä innok-
kaiden fanien varalta, mutta Väntsi muistaa, että 
meno oli melko rauhallista.

”Ei mitään sellaista maniaa kuin ehkä nykyi-
sin”, hän muotoilee. 

RADISSON BLU Seaside Hotelin hotellinjohtaja-
na tänä vuonna aloittanut Kaija-Riitta Uusitalo 
kertoo, että hotellin 25-vuotinen taival näkyy tar-
jonnassa tänä vuonna.

”Kutsumme naapurit eli alueen asukkaat ky-
lään 22. marraskuuta. Lisäksi meillä on majoitus-
tarjouksia sekä erillisiä tarjouksia ravintola Bist-
ro Gimiksessä ja RO-RO-barissa.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Vuonna 1984 otetussa kuvassa nykyisen 
hotelli Seasiden edestä kulki junarata. 
Kuvassa rekka-auto on kääntymässä 
Kalevankadulta Ruoholahdenrantaan.

Seaside aukesi vuonna 1993

 ≈ Best Western Seaside Hotel avasi ovensa elo-
kuussa 1993 Ruoholahdenrannassa.

 ≈  Hotelli rakennettiin Valion entisen juustolan 
tiloihin, jonka yhteyteen rakennettiin uudisrakennus 
Ruoholahdenrannan suuntaisesti. 

 ≈ Vuonna 1999 Seaside laajeni, kun Valion 
laboratoriorakennus Kalevankadulla remontoitiin 
hotellin käyttöön.

 ≈ Vuonna 2003 Seaside siirtyi osaksi Radisson 
Blu -ketjua. Hotellissa on nykyään 349 huonetta.

 ≈ Seasidessa on noin 90 000 yöpymisvuorokaut-
ta vuodessa. Hotelli työllistää noin 70 henkeä.

Seaside Hotel osti avajaiskampanjaansa kymmenen Kauppalehden 
kantta ilmoituksilleen. Kantava teema oli Hyvät herrat 
-televisiosarjan kauppaneuvos Paukku (näyttelijä Matti Tuominen). 
Mainoksista sai käsityksen, että Paukku olisi hotellin omistaja, ja 
jotkut asiakkaat kuulemma uskoivatkin, että hän omisti hotellin.

Jukka Väntsi (istumassa ja oheisen mainoskuvan oikeassa yläkulmassa) oli avaamassa Seaside-hotellia vuonna 1993. Kuvassa myös hotellin- 
 johtaja Kaija-Riitta Uusitalo (vas.), kokous- ja tapahtumapäällikkö Tiina Ruuska sekä hotellipäällikkö Markus Peura. Takana Petra Rissanen. 

RAUNO HIETANEN

JAN ALANCO/HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
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Itämerenkatu 21, Helsinki, puh. 010 2491 000    
ark. 8–21 la 9–18  su 11–18, www.k-rauta.fi/ruoholahti

RUOHOLAHTI
Yllättävän helppoa

RUOHOLAHTI

Tarjoukset voimassa 8.11. - 11.11. tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

VALOSARJA CELLO 40 LEDIÄ IP44
Sisä- ja ulkokäyttöön. 

495/pkt(9,95/pkt)

LED-LANKAPALLOT 
AIRAM MINNI 20 LEDIÄ
Puuvillalangalla päällyste-
tyt pallot sisäkäyttöön. 
Eri värejä.

795/kpl(9,95/kpl)
/kpl

(11,95/kpl)795

ULKOKORISTE KONSTSMIDE 
LINNUT 6144-203.

2495/pkt(29,95/pkt)
JOHTOPIDIKE COMMAND
Ulkokäyttöön.

 LAAJA VALIKOIMA 
KAUSIVALOJA, LYHTYJÄ JA 

KYNTTILÖITÄ Palvelemme 
Isänpäivänä 

11.11. klo 11-18. 
HYVÄÄ 

ISÄNPÄIVÄÄ!

K-Rauta Ruoholahdesta
VALOA JA VEHREYTTÄ SYKSYYN!

VIHERKASVIMIX 17 CM
Paljon erilaisia, esim. Traakki, 
Ihmepensas, Viikuna, Huone-
aralia, Jukkapalmu

995/pkt

14,50 €

7,50 €

17,90 €
13,50 €

19,50 €

Sebamed Face 
& Body Wash 
Refill 1000 ml  

tai  
Olive 1000 ml 

Aqualan L 
200 g

Multivita 
Plus  
200 tabl. DeviSol  

20 mikrog  
200 tabl.

DeviSol 
Strong  
50 mikrog 
200 tabl.

. BULEVARDIN S-MARKETIN YHTEYDESSÄ . 
HIETALAHDENRANTA 5–7
HIETALAHDEN APTEEKKI

Hietalahden 
apteekki palvelee  

ARK  9–21  
LA  9–18

MARRASKUUN  

TARJOUKSET

Wärtsilä muuttaa 
Salmisaareen

% 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.

Tuoreet leivät ja pullat 
uudesta Fazer-leipomosta 
aamusta iltaan joka päivä.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

Tarjoukset voimassa 
koko marraskuun

(8,87/kg)

Segafredo
Pausa 
Kahvi 
sj 450g

99
pkt3

Viennetta 
Jäätelökakut
650 ml

49
kpl1

(2,29/l)

Elovena 
Välipalajäätelö
Metsämarja
4x64g

99
pkt1

(7,77/kg)

yksittäin 
1,25/kpl
(4,17/kg)

(3,33/kg)
2kpl200

Plussa-kortilla

Sun Maid
Kalifornialaisia 
rusinoita 250g

Dronningholm
Tähtitorttu 
marmeladi 
300g

2pkt400
(8,00/kg)

yksittäin 
2,39/pkt
(9,56/kg)

Lindt Lindor
Suklaa-
kuulapussit 
137g

00
2kpl8 

(29,20/kg)

yksittäin 
4,59/kpl
(33,50/kg)

Nyt voit tehdä ruokaostokset myös 
verkkokaupassamme osoitteessa: K-ruoka.fi

Wärtsilän pääkonttorilla 
tyskentelee noin 500 työntekijää. 
Vastaanottoaulassa yritysvieraita 
tervehtii valtava Experience Center, 
joka kertoo kuvan ja äänen avulla, 
mistä nyky-Wärtsilä on tehty.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Wärtsilän uusi päämaja on viimein 
muuttovalmis.  Noin 500 wärtsilä-
läistä muutti uusin tiloihin Salmi-
saareen marraskuun alussa. 

Aulassa vierailijaa on vastas-
sa vaalealla puulla verhoiltu vastaanotto sekä ai-
kuisen ihmisen korkuinen tiimalasi, jota voi  – 
aikansa kuluksi – käännellä. 

Sisääntulokerroksessa on myös parin koripal-
lokentän kokoinen Wärtsilä Experience Center, 
jota yhtiön viestintäjohtaja Atte Palomäki ylpeä-
nä esittelee. Täällä vieras voi muun muassa katsoa 
jättimäiseltä näytöltä, kuinka Wärtsilän mootto-
reita ja teknologiaa käyttävät laivat vilkkuvat pis-
teinä ympäri maapalloa.

Yläkerroksista avautuu mukavat maisemat 
Seurasaarenselälle ikkunoista, jotka ulottuvat 
lattiasta kattoon. Maisemia onkin Palomäen mu-
kaan kehuttu wärtsiläläisten tutustumiskäyn-
neillä Salmisaaressa.

Neuvotteluhuoneita videoyhteyksineen piisaa 
eri kokoisia. Osassa neuvotteluhuoneita on näp-
pärä ”valokatkaisin” oven pielessä: sitä napsautta-
malla neuvotteluhuoneen lasiseinä muuttuu kuin 
taiottuna valkoiseksi läpinäkymättömäksi lasiksi.

Hiililaiturinkuja 2:ssa sijaitsevat toimitilat on 
remontoitu kauttaaltaan. Kerrokset ovat avaria. 
Työhuoneita tai omia työpisteitä ei ole. Tilojen 
aiempi vuokralainen oli Danske Bank. Kiinteis-
tön omistaa työeläkevakuutusyhtiö Varma. Var-

ma omistaa myös Wärtsilältä nyt vapautuvat tilat 
Hakaniemessä. 

Lähes 90 wärtsiläläisen pilottiryhmä on jo 
työskennellyt pari kuukautta uuden toimitilan 
ylimmässä eli kahdeksannessa kerroksessa.

”Kaikki halukkaat ovat päässeet pilottiryh-
mään”, kertoo Palomäki.

Wärtsilä on lähes yhdeksän miljardin euron 
markkina-arvollaan Suomen suurimpia yhtiöitä. 
Se on tunnettu laiva- ja voimalaitosteknologias-
taan. Wärtsilässä työskentelee noin 18 800 henki-
löä yli 80 maassa.

Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki 
uuden pääkonttorin aulassa.

Vastaanottoaulan vieressä yritysvieraat voivat 
halutessaan tutustua nyky-Wärtsilään.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Tämän aukeaman  
artikkelit  ovat Helsingin  
kaupungin tuottama.

Jätkäsaaren liikennesuunnittelu 
on palapelin kasaamista

Tulossa

Suunnitteilla

Ongelmaristeys

2019 Kaikki liikenne satama-alueelle 
siirtyy Rionkadun uuteen kierto-
liittymään.

2019 Sataman tilapäisalueet väistyvät 
rakentamisen tieltä. Rekkojen 
pysäköinti ja ajo Länsisatamankadulla 
päättyvät. Check-in siirtyy satama-
alueelle.2019 Atlantinkaaren rakennustyöt.

2020 Atlantinsillan rakennustyöt.

2019 Liikenne- ja katusuunnitelmat 
Porkkalankadun bussikaistojen 
poistamiseksi.

Noin 2021 Raitioliikenne siirtyy 
lopullisille koko Jätkäsaaren kiertäville 
reiteilleen.

2019 Jätkäsaarenlaiturin oikealle 
kääntyvien kaista pitenee.

2019 Länsilinkin yleissuunnitelma 
valmistuu.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden pääkatuverkon kehittämiskohteet 2018-21

Länsisataman liikenteen huima kasvu on 
nostanut Helsingin sataman koko maa-
ilman vilkkaimmaksi matkustajasata-
maksi. Kun 2000-luvun alussa Länsiter-
minaalin kautta kulki kolme miljoonaa 

matkustajaa vuodessa, liikkuu Helsingin ja Tal-
linnan välillä tänään yli yhdeksän miljoonaa lai-
vamatkustajaa joka vuosi. 

”Se on osaltaan sataman ansiota, että Jät-
käsaaren asukkailla on todella kattavat joukko-
liikenteen palvelut”, alueen liikennesuunnittelija 
Teemu Vuohtoniemi kertoo. 

Vaikka Jätkäsaaren rakentaminen on vasta 
puolivälissä, tekevät kolme raitiolinjaa siitä jo kiin-
teän osan raitiovaunukaupunkia. Uuden asuin-
alueen joukkoliikenne on saatu sujuvaksi, kun 
suunnittelu on voitu tehdä puhtaalta pöydältä. 

”Jätkäsaaren asunnot ovat lähes poikkeukset-
ta alle 300 metrin etäisyydellä pysäkistä.”

Sujuvuutta parantaa sekin, että kiskot on ra-
kennettu omille kaistoilleen. Kun Atlantinkaaren 
silta valmistuu vuonna 2020, saadaan alueen rai-
tioliikenne lopullisille, koko asuinalueen kiertä-
ville reiteilleen. 

Moni Jätkäsaaren asukas on huomannut pol-
kupyörän nopeimmaksi tavaksi päästä keskus-
taan. Mechelininkadun alittavan tunnelin jäl-
keen avautuu suoraan Kiasman nurkalle johtava 
Baana. Pian valmistuvaa Hyväntoivonpuistoa pit-
kin kulkeva pyöräilyn pääreitti nopeuttaa mat-
kantekoa entisestään.

”Pyöräyhteyksiin on todella panostettu suun-
nittelussa. Kaikilla isommille kaduille tulee yksi-
suuntaiset pyörätiet.”

SEN SIJAAN autoliikenteelle keskellä uutta 
asuinaluetta sijaitseva vilkas satama aiheuttaa 
ongelmia. 

”Meidät on yllättänyt se, että laivojen mat-
kustaja- ja ajoneuvokapasiteetit ovat kasvaneet 
keskimäärin 40 prosentilla”, Teemu Vuohtonie-
mi kertoo. 

Tallinnasta saapuvia autottomia matkustajia 
raitiovaunuliikenne palvelee hyvin, mutta autolii-
kennettä aluskoon kasvu ruuhkauttaa väistämät-
tä. Lisäksi merkittävä osa liikenteestä on raskasta.

”Noin 650 rekkaa kulkee Jätkäsaaren halki jo-
ka päivä”, Vuohtoniemi kertoo. 

Kun entistä kookkaammat laivat purkavat au-
tot katuverkolle, ovat pullonkaulana Mechelinin-
kadun kaksi risteystä. 

Ensimmäinen kipupiste on Jätkäsaarenlaitu-
rilta Mechelininkadulle käännyttäessä. Risteyk-
sessä raitioliikenne saa liikennevaloetuuden, ja 
pysäyttää satamasta purkautuvan ajoneuvoliiken-
teen. Toinen autoliikenteen sujuvuuden kannalta 
mitoittava risteys sijaitsee Ruoholahdensillan alla.

”Näiden risteysten toimivuuteen me haemme 
parannusta uudella Länsilinkin yleissuunnitel-
malla”, Vuohtoniemi kertoo. 

Lokakuisessa asukastilaisuudessa esitelty rat-
kaisuehdotus poistaisi molemmat kipupisteet 
matkalla Länsisatamasta Länsiväylälle. Keskel-
le Mechelininkatua siirretty raitiotie ei enää py-
säyttäisi kääntyvää liikennettä, ja uusitulle Ruo-
holahdensillalle nouseva kaksikaistainen ramppi 
ohittaisi toisen ongelmaristeyksen.

”Seuraavaksi teemme toimivuustarkastelut 
tälle ehdotukselle”, Vuohtoniemi kertoo.

Jos simuloinnit paljastavat ratkaisun toimi-
vaksi, voi uusi siltaratkaisu edetä poliittiseen 
päätöksentekoon ja kaupungin investointiohjel-
maan jo ensi vuoden kuluessa. 

RUOHOLAHDENSILLAN UUSIMINEN ja uu-
det rampit eivät ole halpa ratkaisu, mutta van-
henevan sillan peruskorjaus on joka tapauksessa 

edessä. Nykyinen Ruoholahdensilta ei ole myös-
kään kaupunkikuvan kaunistus. Sen ilmeeseen 
haetaan suunnittelussa merkittävää parannusta.

“Samalla tutkimme myös mahdollisuudet täy-
dennysrakentamiseen Länsilinkin ympäristössä.”

Täydennysrakentaminen voisi kytkeä Jät-
käsaaren alueen entistä tiiviimmin kantakaupun-
kiin, ja tonttimaan myynnillä voisi rahoittaa osan 
kalliiden liikenneratkaisujen kustannuksista.

Jätkäsaaren liikennehankkeisiin on saatu 

myös EU-rahaa. Helsingin kaupungin ja Helsin-
gin ja Tallinnan satamien Twin-Port 3 -hanke sai 
21,4 miljoonaa euroa sataman liikennejärjestelyi-
hin ja liikenneruuhkien vähentämiseen. Helsin-
gin kaupunki käyttää rahaa Atlantinkadun sillan 
ja raitiotien rakentamiseen sekä Länsisataman-
kadun kaistajärjestelyihin.

YKSI KEINO LIIKENTEEN sujuvoittamiseen on 
älykkyyden lisääminen. 

“Meillä on käynnissä hanke rekkaliikenteen 
sujuvoittamiseksi. Varsinkin kun rekkojen pysä-
köinti Jätkäsaaressa loppuu ensi vuonna, tämä 
on entistä tärkeämpää”, kertoo Helsingin äly-
kaupunkihankkeita toteuttavan Forum Virium 
Helsingin kehitysjohtaja Pekka Koponen.

Kun ammattikuljettajat saavat reaaliaikais-
ta tietoa liikennetilanteesta ja laivojen tarkoista 
saapumisajoista, he voivat osaltaan väistellä pa-
himpia ruuhkapiikkejä. 

Uuden kaupunginosan liikennesuunnitte-
lu on melkoista palapelin kasaamista. Liiken-
nesuunnittelijat yrittävät löytää kokonaisuuden 
kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. Auto-
liikenne on tärkeää, mutta niin on myös joukko-
liikenne, pyöräily ja jalankulku. Lopputulos on 
helposti se, ettei kukaan ole tyytyväinen. Saako 
suunnittelija koskaan kiitosta?

“Hyvin harvoin. Hiljaisuus on kai kiitoksen 
merkki”, Vuohtoniemi naurahtaa.

Länsilinkin yleissuunnitelman alustavissa luonnoksissa uusitulle Ruoholahdensillalle johtaisi uusi 
ramppiyhteys ja Jätkäsaaresta tuleva raitioliikenne siirtyisi keskelle Mechelininkatua. Länsilinkin 
liikennesuunnitelma valmistuu 2019. Suunnitelmaluonnokset vuorovaikutetaan ensi kevään aikana.

Maailman vilkkain matkustajasatama 
on onnenpotku alueen joukko-
liikenteelle, mutta melkoinen haaste 
autoliikenteelle. Uusi Länsilinkki-
suunnitelma etsii ratkaisua Jätkäsaaren 
kasvaneen satamaliikenteen ongelmiin.

Petja Partanen, teksti
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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

Suomen paras
asiakastyytyväisyys*
*EPSI Rating, rakennusalan asiakastyytyväisyys-
tutkimus 2017, mukana Suomen 8 suurinta
asuntorakentajaa.

Itämerenkatu 16, ihan siinä metroaseman vieressä
Avoinna ma-pe 10–18

Sähköiset tai paperikuvat:
● passikuvat  ● fi rman korttikuvat 
● viisumikuvat 

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE

Joka tuoli on käytössä, kun Jätkäsaaren 
25.10. järjestetty asukasilta on alkamassa. 
Projektijohtaja Outi Säntti kertoo raken-
tamisen etenemisestä. 

“Tällä hetkellä rakenteilla on noin 
1200 asuntoa.”

Pian rakentamisen tieltä väistyy Jätkäsaa-
ren eteläosan rekkaparkki. Vuonna 2019 raskas 
liikenne siirtyy pois asuinkortteleita halkoval-
ta Länsisatamankadulta ja rekkojen lähtöselvitys 
siirtyy satama-alueen sisään.

”Myös satamaan saapuva raskas liikenne siir-
tyy silloin Tyynenmerenkadulle”, kertoo Helsin-
gin Sataman Kari Noroviita.

Tietoiskujen jälkeen lähes parisataapäinen 
yleisö purkautuu Huutokonttorin infokeskukseen. 

Kovin ruuhka on liikennesuunnittelijoiden 
infopisteellä. Sataman uusia liikennejärjestely-
jä varten Rionkadun ja Tyynenmerenkadun ris-
teykseen on tulossa kiertoliittymä, josta tulee tu-
levaisuudessa kulkemaan kaikki autoliikenne 
satama-alueelle. Sen rakenne herättää vilkkaan 
keskustelun, samoin Länsilinkin alustava suun-
nitelma. 

”Oho, tuossa on suuren maailman meinin-
kiä”, kuuluu kommentti, kun liikennesuunnitte-
lupäällikkö Reetta Putkonen esittelee satamalii-
kenteen pullonkaulat poistavaa ramppiratkaisua.

Pikaratkaisuksi ehdotetaan raitiovaunujen 
liikennevaloetuisuuksien poistoa Jätkäsaarenlai-
turin ja Mechelininkadun risteyksestä. Suunnit-
telijat eivät ehdotukselle lämpene.

”Ei se ole autoilijankaan etu, jos ratikka hi-
dastuu ja sen matkustajat siirtyisivät auton käyt-
täjiksi.”

Sen sijaan huomiot liikennevalojen ajoituk-
sesta välitetään eteenpäin liikennevalosuunnitte-
lijoiden tietoon. 

”Oho, tuossa on suuren 
maailman meininkiä”

Petja Partanen, teksti

Liikennesuunnitelmat 
kiinnostivat asukasillassa.

Jätkäsaaren liikennesuunnittelijoiden juttusille oli ruuhkaa infokeskus-kirjastolla lokakuun lopulla.

PETJA PARTANEN
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Ilman Plussa-korttia 4,29/6-pack 
(sis. pantit 0,90)

PLUSSA-KORTILLA

-20%
Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,45/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-10%
Ilman Plussa-korttia 4,89/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-12%

Jätkäsaaresta pikkujoulun parhaat herkut!

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

1899
KG1990

KG 1799
KG

359
6-PACK440

2 KPL429
KPL

NORJALAINEN

Ruodoton 
lohifilee 
myös graavisuolattu

Lämminsavustettu 
Kirjolohifilee
ruodoton

ISÄNPÄIVÄHERKKU 
HK 

Naudan 
Ulkofileepala  

COCA-COLA JA FANTA  

Virvoitusjuomat 
0,33 l tlk 6-pack (sis. pantit 0,90)
rajoitus 3 erää/talous

FAZER   

Maku- ja 
tummasuklaalevyt 
(ei Sininen eikä Winter) 190-200 g

VALIO  

Klassikkojuustot 
350 g

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

2
KPL

6
-PACK

Voimassa 8.-11.11.

Hinnat voimassa 7.11.-2.12.2018, ellei toisin mainita

Uusi korttelisauna lämpeää pelleteillä

Sauna nimeltään Uusi Sauna aukeaa pi-
an Välimerenkadulle. SRV:n raken-
nustyöt olivat lokakuun lopussa val-
miit, mutta sisustusta, kuten ravintolan 
tammista baaritiskiä ja massiivipuisia 

penkkejä odoteltiin vielä. 
Saunan isäntä Kimmo Helistö lupaa, että 

marraskuun alkupuolella ollaan valmiina. Suu-
ria avajaisia ei ole luvassa. 

”Ensimmäiset päivät harjoitellaan saunojen 
lämmittämistä ja saunomista korttelin asukkai-
den kanssa”, Helistö sanoo. 

Puupelleteillä lämpiävien kiukaiden käyttö 
ei ole Helistölle vielä tuttua. Hänen luotsaaman 
toisen yleisen saunan, Kalliossa sijaitsevan Sau-
na Arlan kiuas lämpiää biokaasulla. Molemmis-
sa kiukaat ovat kertalämmitteisiä. 

”Uuden Saunan kiukaita lämmitetään viisi 
tuntia ja lämpö niissä pysyy koko päivän. Aluksi 
löylyt ovat napakat ja loppua kohti ne muuttuvat 
kosteammiksi”, Helistö tietää.

HELISTÖN SAUNAINNOSTUS sai alkunsa Ruo-
holahdessa 1990-luvulla. 

”Pidimme Dj Tixan eli Timo Jukan ja Dj 
Njassan eli Jyrki Jantusen kanssa Lepakon sau-
nassa, takkahuoneessa ja Talli-baarissa Höyry-
klubia”, Helistö muistelee. 

Konseptiin kuului sekasaunan lisäksi makka-
ranpaistoa sekä klubimeininkiä dj-setteineen ja 
esiintyjineen. Klubia vietiin telttasaunan voimin 

myös ympäri Eurooppaa ja jopa New Yorkiin asti. 
”Silloin viimeistään aloin oivaltaa suomalai-

sen saunakulttuurin ainutlaatuisuuden”, Helis-
tö sanoo. 

Vuonna 2006 saunakulttuurista tuli Helistöl-
le ammatti, kun hän alkoi kalliolaisen Sauna Ar-
lan yrittäjäksi. 

”Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. 1920-lu-
vulla avattu sauna oli kuin aikakapseli mennees-
tä. Ajattelin, että tämä täytyy pelastaa”, Helistö 
muistelee. 

Vuonna 2010 häneen otettiin jälleen yhteyttä 
sauna-asioissa. 

”Napolilainen neiti kertoi puhelimessa, et-
tä heidän italialaisista, espanjalaisista ja sak-
salaisista arkkitehdeistä koostuva toimisto oli 

voittanut Sitran korttelinsuunnittelukilpailun 
Suomessa. Ekokortteliin oli suunniteltu myös 
yleinen sauna, jolle nyt tarvittaisiin vetäjä”, He-
listö kertoo. 

Helistön nimi asiantuntevana saunayrittä-
jänä oli kirinyt Italiaan asti. Helistö innostui ja 
lähti mukaan projektiin.

NYT LÄHES VUOSIKYMMEN myöhemmin sau-
na on valmistumassa. Helistö on ollut itse muka-
na saunan suunnittelussa koko matkan. Hän on 
lopputulokseen tyytyväinen.

”Sauna huomioi nykyiset tarpeet. Tilat ovat 
avarat ja toimivat ja saatavilla on ravintola- ja hy-
vinvointipalveluja, kuten hierontaa”, Helistö sa-
noo. 

”Yleisiin saunoihin ei tulla enää vain pe-
seytymään kuten Helsingissä 1940-luvulla. Tär-
keämpää on yhteisöllisyys ja sosiaalinen kanssa-
käyminen.” 

Saunan yhteydessä olevan ravintolan ruoka 
pyrkii olemaan rentoa ja helppoa syötävää sau-
nan jälkeen tai vaikka ilman saunaakin. Ravinto-
lapäällikkö Tuomo Raitio lupaa ottaa myös kas-
vissyöjät huomioon. 

Koska anniskelualue ulottuu pukuhuonei-
siin, ei omia juomia saa saunaan tuoda. 

”Ravintola tarjoaa kohtuuhintaisia saunaolui-
ta, jos sellaisia kaipaa”, Helistö lupaa. Jatkossa lu-
vassa on myös omaa panimotoimintaa yhteistyös-
sä Olarin Panimon kanssa. Lähipanimossa on jo 
nyt valmisteilla oma Uusi Sauna Olut.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ensin harjoitellaan  saunan 
lämmittämistä, kertoo korttelisaunan 
perustaja Kimmo Helistö.  Ovet 
aukeavat marraskuussa.

Uuden Saunan lauteilla ravintolapäällikkö Tuomo Raitio (vas.) ja saunan johtaja Kimmo Helistö.

Airut-ekokorttelin taloissa on tavallista 
vähemmän huoneisto- ja talokohtaisia saunoja. 
Uusi Sauna palvelee myös korttelin asukkaita.

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Kanava

    Kanava-palveluhakemiston ilmoitusten 
hinta on 2,65 euroa palstamillimetriltä 
(sis. alv). Yhden tekstirivin hinta on noin 
13 euroa. Palstalla voivat ilmoitella yksi-

tyishenkilöt, yhteisöt ja yritykset. Kanava-
ilmoituksen maksimikorkeus on 90 mm. 
Vuosi sopimuksista alennus. Lisätiedot ja 
varaukset: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

www.kauneuspistemerike.fi 
 

VARAA 
AIKA:

SELKÄMERENKATU 6, RUOHOLAHTI

tai soita 044 200 9609

Edullisia pikkujoupaketteja 
saatavilla 1.11.–30.12. Käy  

tutustumassa nettisivuillamme!

Lahja
kortit!

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

%044 0880 518

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

HELSINGIN KONSERVATORIO on alueen tut-
tu maamerkki Ruoholahden torin laidalla. 
Siellä työskentelee lasten ja nuorten  kuoron 
johtaja Anna Nora. 

”Taitaa olla jo 16:s tai 17:s vuosi töissä tääl-
lä, Nora laskeskelee. 

Kuoron lisäksi Nora vetää Konservatori-
olla kollegansa kanssa Avaimet musiikkiin 
-kurssia sekä opettaa yhtyeen johtoa ammat-
tiopiskelijoille.

MARJA RAUTAKOSKELLE Ruoholahden alue 
on uppo-outo.

”Olisinko kesällä kerran mennyt tästä ohi 
autolla, mutta muuten en ole koskaan ollut 
täällä suunnalla.”

Malminkartanolainen ohikulkija Rauta-
koski käyttää päivittäisiin siirtymisiin enim-
mäkseen junaa.

”Koiran kanssa tulee käytyä lenkillä. 
Ruoholahden Sanomat

HENKILÖAUTOJEN VIRTA käy iltapäivällä 
katkeamattomana Salmisaarenkadulta Länsi-
väylälle.

Marja Rautakoski kävelee kohti Ruoholah-
tea Länsiväylän viereistä kävelytietä. 

Rautakoski on töiden takia ollut käymässä 
Espoon Keilaniemessä. Takaisin tullessaan Rau-
takoski hyppäsi pois metrosta jo Ruoholahdessa 
keskustan sijaan. Syynä oli harrastus, joka on 
tänä vuonna puraissut lujaa. 

”Kävelin tuonne geokätkölle”, Rautakoski 
sanoo ja osoittaa Salmisaaren suuntaan. 

Nyt kun kätkö on löydetty, hänen matkansa 
jatkuu kohti keskustaa, ehkä ratikalla.

”Tai sitten kävelen.”
Rautakoski aloitti geokätköilyn viitisen 

vuotta sitten, ”vastapainoksi toimistotyölle”.  
Tänä vuonna hän on miehensä kanssa innostunut 
lajista toden teolla. 

”Vajaa neljäsataa geokätköä on tullut jo 
tälle vuodelle”, hän laskeskelee löytöjään.

Geokätköilyssä harrastajat etsivät maas-
toon toisten harrastajien piilottamia kätköjä 
käyttäen puhelimen gps-ominaisuutta.

Anna Nora on lasten ja nuorten kuoron 
johtaja Helsingin Konservatoriossa.

Marja Rautakoski geokätköilee 
toimistotyön vastapainoksi.

Kuoron johtaja 
pitää Ruoholahden 
kylämäisyydestä

TÖISSÄ: Anna Nora

OHIKULKIJA: Marja Rautakoski

ANNA NORA  pitää Ruoholahden kylämäisyy-
destä. 

”On hauskaa, että kun on tutustunut lapsiin 
ja aikuisiin musiikkiharrastusten kautta, niin 
samoja kasvoja näkee, kun he kasvavat nuoriksi 
ja aikuisiksi. Hauskaa, että he kulkevat täällä 
samoilla kaduilla vielä,” sanoo 2000-luvun alus-
ta asti Konservatoriolla työskennellyt Nora. 

”Tämä on vähän kuin pieni kylä, osa kau-
punkia, mutta oma tuttu kulmansa.”

Töölössä asuva Nora kulkee työmatkansa 
pyörällä tai kävellen.

Hänen työaikansa ovat iltapainoitteisia. 
”Joskus ehtii lounaalle Ruoholahteen, mutta 

yleensä ei.”
Nora käy omien lapsiensa kanssa harras-

tuksissa Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Myös 
alueen ruokakaupoissa tulee käytyä töiden 
jälkeen kotimatkalla.

Lapsia asuu Jätkäsaaressa ja Ruoholahdes-
sa paljon, ja se näkyy myös kuororyhmissä.

”Lapsien määrä ron kasvanut ryhmissä 
paljon. Meillä on tuo 6–8-vuotiaiden Tähtisumu-
kuoro, ja siinä on jo kolmessa ryhmässä laula-
jia.”

Ryhmissä on noin tusina lasta ryhmää 
kohden.  Nora kertoo, että hänen ohjaamissaan 
kuoroissa laulaa yli 70 lasta. 

KUVAT: RAUNO HIETANEN

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

l

Vapaana hyvä toimitila, 50 m2, sisääntulo
kerroksessa. Läpitalon huoneisto soveltuu 
moneen tarkoitukseen, esim. toimistoksi.
Vuokrapyyntö 600 €/kk. Mahdollista  
vuokrata myös varasto, 8m2,  50,
Lisätiedot: Is. tsto Larutalo 0400 818 241

ISOKAARI 3, LAUTTASAARI

Pyörähuolto

Vältä ruuhkat  
& säästä rahaa!

Nouto ja palautus Jätkäsaari– 
Ruoholahdessa sis. hintaan.

90 €
Voimassa 1.12.18–15.2.19

%

SANTAK ATU 2E, K ANAVAN VARRESSA
    045 225 0669   W W W.STADIBIKE.FI%

Uusi korttelisauna lämpeää pelleteillä

Valmistaudu pukkujoulukauteen ja isän
päivään varaamalla ajat kosmetologisiin 
hoitoihin ja ja hierontoihin.
AJANVARAUKSET: 
WWW.NAILSTATION.FI     ULLA        040 5561 260
WWW.JVHIERONTA.FI    JARNO       040 7012 733

JV HIERONTA
Lahja
kortit 

meiltä!

SANTAKATU 2 LT 1–2, RUOHOLAHTI
%
%

Kauneushoitola 
Kynsistudio

Uusi Sauna
 ≈ Marraskuussa avautuva Uusi Sauna sijaitsee 

Airut-korttelin sisäpihalla, katutasossa osoitteessa 
Välimerenkatu 10.  Tilat omistaa Ilmarinen.

 ≈ Uusi Sauna on yleinen korttelisauna, jossa on 
ravintolapalveluita A-oikeuksin. 

 ≈ Jatkossa on tarkoitus tarjota myös omaa pien-
panimotoimintaa sekä hyvinvointipalveluja, kuten 
hierontaa.

 ≈ Tiloissa on omat saunat miehille ja naisille, joihin 
kumpaankin mahtuu noin 20 saunojaa. 

 ≈ Saunat lämpiävät kertalämmitteisesti puupel-
leteillä. 

 ≈ Lisäksi tiloissa sähkösauna, joka toimii sekasau-
nana, kun se ei ole tilauskäytössä. Sekasaunassa 
saunotaan uima-asuissa. 

 ≈ Uusi Sauna on auki tiistaista torstaihin klo 
15–24 sekä perjantaista sunnuntaihin klo12–02. 
Maanantaisin suljettu.

 ≈ Lisätietoa: www.uusisauna.fi

Saunayrittäjä Helistö toivoo korttelin asuk-
kaiden ja jätkäsaarelaisten lisäksi saunojia ym-
päri Helsingin. 

”Jätkäsaareen on mahtavat julkiset kulkuyh-
teydet. Myös pyörällä tänne pääsee hujaukses-
sa”, Helistö sanoo. 

Hänestä Jätkäsaaren hyviä puolia on ur-
baanius ja se, että kivijalat ovat otettu hyvin 
käyttöön. 

”Alueella on myös hyvä ikäprofiili. Nuoril-
le uusi kaupunkilaisuus ja yhteisöllisyys on tut-
tua”, Helistö sanoo. 

Tervetulleita saunalle ovat myös sataman ja 
alueen hotellien turistit. Helistö tietää, että suo-
malainen saunakulttuuri kiinnosta myös ulko-
mailla.

PAIKALLISTEN ASIALLA

Ruoholahden 
Sanomien vuosi-
kerta 20 eurolla
RUOHOLAHDEN SANOMAT jaetaan koteihin ja 
yrityksiin Ruoholahdessa, Jätkäsaaressa, Lautta-
saaressa, Hernesaaressa, Punavuoressa ja Eirassa 
sekä Lehti- ja Kuusisaaressa. Jakelija on Posti Oy. 

Lisäpalveluna lehti on ottanut käyttöön vuo-
sitilaukset kesän 2018 alusta. Tarkoitus on palvel-
la niitä, jotka eivät asu jakelualueella, sekä niitä 
alueen asukkaita, joilla kieltoteksti postilaatikossa 
estää ilmaislehtien jakelun. 

Vuositilaus sisältää kymmenen lehteä ja mak-
saa 20 euroa. Tilaushinta muodostuu pelkästään 
postituskuluista, itse lehti on ilmainen. Lehti lä-
hetetään kirjekuoressa, ja se on perillä lehden il-
mestymispäivänä tai sitä seuraavana päivänä.

Tilaus onnistuu lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi. 
Otsikkoon tulee laittaa teksti ”Vuositilaus” ja itse 
viestiin postitusosoite, johon lehti lähetetään. Li-
säksi viestissä tulee mainita sähköpostiosoite, jo-
hon vuositilauksen lasku lähetetään.

Tilaus maksetaan koko vuodeksi kerrallaan.  
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numeros-
ta, kun vuositilaus on maksettu. Alle vuoden mit-
taisiksi ajanjaksoiksi lehteä ei voi tilata.

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden Sanomia voi tilata 
kaikkialle Suomeen.

RAUNO HIETANEN
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RAUNO HIETANEN

ENVAC

KATRIINA KONTUNIEMI

Röörissä jätteet kiitävät maan alla

Jätkäsaarta suunnitellessa kaupunki ha-
vahtui siihen, etteivät roska-autot mah-
du tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, 
eivätkä ylipursuavat jäteastiat sovi mo-
derniin kaupunkikuvaan. Siksi jätteet 

päätettiin laittaa kulkemaan maan alle. 
Jätkäsaaren Rööri -putkikierrätysjärjestel-

mässä jätteet heitetään luukusta alas ja  roskat 
kiitävät putkea pitkin 70 kilometrin tuntivauhtia 
koontiasemalle, josta ne haetaan roska-autolla.

Jätkäsaaren alla kulkee tällä hetkellä kah-
deksan kilometriä putkea, mutta kaikkien asuin-
alueiden valmistuessa putkea kulkee yhteensä 11 
kilometriä. 

MITÄ ROSKILLE OIKEIN tapahtuu Rööri-järjes-
telmässä?

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimitus-
johtaja Jarmo Mattila selittää roskien matkan.

Jätteet tiputetaan luukuista alas, jokainen jä-
telaji omasta luukustaan. Syöttöpisteet ovat nel-
jälle jätelajille: sekajätteelle, biojätteelle, karton-
gille ja paperille. 

Roskat tippuvat pieneen välivarastointiti-
laan, joka odottaa täyttymistä. Varaston täytyt-
tyä, yleensä pari kertaa päivässä, roskat lähtevät 
putkea pitkin koontiasemalle, joka sijaitsee Hy-
väntoivonpuiston alapuolelle.

Kaikki jätelajit liikkuvat maan alla samaa 
putkea pitkin, yksi jätelaji kerrallaan. Putki toi-
mii kuin imuri. Koontiasemalla olevat puhalti-
met muodostavat ilmavirtauksen, jonka mukana 
jäte liikkuu.

Koontiasemalla jokainen jätelaji menee 
omaan konttiinsa, jotka HSY:n tai tuottajayhtei-
sön kuorma-autot hakevat ja vievät jätteet jatko-
käsittelyyn.

Mattila pitää putkikeräysjärjestelmän mer-
kittävimpänä etuna sitä, että roska-autojen tar-
ve vähenee huomattavasti. Se vähentää ruuhkia 
ja hiilidioksidipäästöjä. Jäteastioiden poistuttua 
katukuvasta myös hajuhaitat loppuvat ja hygie-
nia paranee.

Rööri -järjestelmä toimii automaattisesti, mi-
kä vähentää henkilöstön tarvetta. Anturit tun-
nistavat, milloin säiliöt ovat täynnä ja roskat läh-
tevät automaattisesti keräysasemalle.

Mattilan mukaan automaattinen ja miehittä-
mätön järjestelmä toimii hyvin ilman suurempia 
käyttökatkoksia ja tukoksia. Pieniä vikoja toki 
esiintyy, kuten ongelmia luukkujen avaamisessa.

MATTILA MUISTUTTAA, että punainen valo 
luukun vieressä tarkoittaa sitä, että syöttöpiste 
on täynnä. Tällöin roskat voi heittää saman jäte-
lajin viereisestä luukusta. Punainen valo poistuu 
muutamassa minuutissa, kun imu käynnistyy ja 
roskat lähtevät välisäiliöstä.

Putkikeräysjärjestelmän eduista huolimat-

Järjestelmä vähentää 
jäteautoliikennettä, mutta Röörin 
kustannukset  mietityttävät 
Jätkäsaaren asukkaita.

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

ta järjestelmä on Suomessa suhteellisen uusi ja 
harvinainen. Pienemmässä mittakaavassa järjes-
telmää on käytetty esimerkiksi sairaaloissa.

Röörin ylläpidosta huolehtii Caverion Suo-
mi. Tekniikka taas on ruotsalaisen Envacin tek-
niikkaa. Envac on rakentanut putkikeräys-
järjestelmiä useisiin muihin maihin ympäri 
maailmaa.

Aasiassa järjestelmä yleistyy. Esimerkiksi 
suomalainen yhtiö MariMatik, joka hoitaa put-
kikeräysjärjestelmää Kruununvuorenrannas-
sa, on rakentamassa putkikierrätysjärjestelmää 
Mekkaan, Saudi-Arabiaan.

Myös Ruotsissa putkikierrätysjärjestelmää 
on käytetty useamman vuoden ajan. Länsisata-
man aluerakentamisprojektin johtaja Outi Sänt-
ti kertoo kaupungin päättäneen järjestelmän 
käyttöönotosta, koska kokemukset Ruotsissa 
ovat olleet hyviä. 

Jätkäsaaren Rööri otettiin käyttöön vuon-
na 2014, samaan aikaan kuin Kalasataman Imu 
-kierrätysjärjestelmä. Lisäksi Helsingissä putki-
keräysjärjestelmiä on Kruunuvuorenrannan Ro-
de. Myös tulevaan Hernesaaren asuinalueeseen 
on tulossa putkikeräysjärjestelmä.

 Säntti toteaa, että putkikeräysjärjestelmä 
mahdollistaa tiiviimmän kaupunkirakentami-

sen, ja koska jätteet menevät maan alla, tilaa jää 
enemmän esimerkiksi piha-alueille. Suurin etu 
onkin hänen mukaansa ensisijaisesti asukkai-
den, sillä maan alla kulkevat roskat vapauttavat 
maapinta-alaa piha-alueiden virkistymismah-
dollisuuksiin.

Taloyhtiöt maksavat jätteenkeräyksestä yleis-
maksun ja käyttömaksun. Jätkäsaaren asukkailla 
ei ole valittavinaan muuta jätteenkeräysjärjestel-
mää. 

Maksavatko Röörin käyttäjät enemmän 
ekologisuudesta ja siististä kaupunkiympäris-
töstä?

”Putkikierrätysjärjestelmä on investoinneil-
taan ja alun käyttönkustannuksiltaan hieman 
kalliimpi tavalliseen jätteenkeräykseen verrattu-
na. Myöhemmin se maksaa itsensä takaisin, kun 
asuinalue valmistuu ja käyttäjien määrä kasvaa”, 
Mattila toteaa.

Tähän mennessä Rööri on maksanut inves-
tointeina noin 30 miljoonaa euroa.

”Kun suunnilleen puolet asuinalueesta on 
valmistunut, kulut saadaan katettua ja putkikier-
rätysjärjestelmä maksaa käyttäjilleen vähemmän 
kuin tavallinen roskankeräysjärjestelmä. Säästö-
jä tulee henkilöstön ja kaluston tarpeen vähene-
misestä.

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 "

VIIME VUOSIIN ASTI pakkausmuovin kier-
rätys on ollut monelle helsinkiläiselle vaike-
aa, sillä yleisiä kierrätyspisteitä on harvassa. 
Viime vuonna HSY päätti kokeilla muovin 
erilliskeräystä taloyhtiöissä ja kokeilua pää-
tettiin jatkaa.

Pian jätkäsaarelaistenkin pakkausmuo-
vit päätyvät uusiokäyttöön sekajätteeseen 
joutumisen ja polttamisen sijaan, kun Röö-
rin yksi syöttöpiste vaihdetaan muovinke-
räykseen.

Suunnitelmia muovinkeräyksen toteut-
tamisesta putkikierrätysjärjestelmiin Jät-
käsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuo-
renrannassa tehtiin vuoden 2018 keväällä.

Muutostöitä tehdään syksyn mittaan. 
Kokonaan valmista on vuoden loppuun 
mennessä, mutta moniin taloyhtiöihin 
muovinkeräys tulee jo ennen sitä.

“Muutostyöt eivät ole kalliita”, Jarmo 
Mattila kertoo. 

“Muutoksia vaaditaan järjestelmän oh-
jelmoinnissa ja luukkujen vaihtamisessa.” 
Muovipakkausten kierrätys ei aiheuta talo-
yhtiöille lisäkustannuksia.

Euroopan unioni kiristi muovipak-
kausten kierrättämisen tavoitteita vastikään 
niin, että vuonna 2025 kaikkien EU-maiden 
pitäisi kierrättää 50 prosenttia kaikista tuo-
tetuista muovipakkauksista. Vuonna 2017 
pakkausmuovista kierrätettiin Suomessa 26 
prosenttia.

Jätkä saareen 
muovin keräys 
vuoden loppuun 
mennessä

Jätkäsaaren ensimmäinen 
asukas pitää Rööriä liian kalliina

JÄTKÄSAAREN RÖÖRI kerää myös kritiikkiä.
Alueen pitkäaikainen asukas – itse asiassa 

ensimmäinen uusjätkäsaarelainen postinume-
rossa 00220 – Lasse Laaksonen pitää Rööriä lii-
an kalliina asukkaille.

”Näin muutama vuosi sitten suurehkon asun-
to-operaattorin talojen tilinpäätöksiä noin 12–16 
kappaletta. Niissä oli systemaattisesti niin, että 
Rööriä käyttävien ihmisten jätehuoltomaksu oli 
kaksinkertainen Röörittömiin verrattuna. Tämä 
koskee talon keräämää rahaa.”

”Lisäksi Rööri aiheuttaa talouksiin turhia ku-
luja, kuten roskapussien ostamista ja lajittelua 
joka kodissa.”

Laaksonen muutti Jätkäsaareen vuonna 2012. 

Hyvänä puolena Laaksonen pitää sitä, että Röörin 
ansiosta jäteautot eivät kulje pihakaduilla. 

JONKINLAISTA PARANNUSTA Laaksonen halu-
aisi myös kierrätyshuoneeseen Kap Hornin ka-
dulla, jonne voi viedä muun muassa lasia, me-
tallia ja suurikokoista sekajätettä, joka Rööriin ei 
sovi.

”Kierrätyshuone on usein hirvittävän likai-
nen ja täynnä. Se on lisäksi täynnä aivan väärän-
laisia tavaroita.” 

”Tästä en moittisi asukkaita, vaan mielestäni 
on tyhmää, että kukin koti joutuu silloin tällöin 
kuskaamaan itse telkkareitaan ja ties mitä sortti-
asemille. Miksi amatöörien pitää vuokrata paku-
ja asiaan, jonka ammattilaiset hoitaisivat paljon 
paremmin? Pitäisi olla oikein mitoitettu erilais-
ten isojen jätteiden keruu.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaaren alla kulkee noin kahdeksan kilometriä jäteputkea.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy on Helsingin 
kaupungin voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, 
jonka toimitusjohtaja on Jarmo Mattila.

Rööri-järjestelmän maanpäällinen osa 
Suezinkadun lähellä Jätkäsaaressa.
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Tanssiessa pääsee 
lähelle toista. Silloin 

kehonkielestä huomaa heti 
synkkaako vai ei.”
 
Laura Cedras
tanssikurssin opettaja

Varmista, että alueen kasvu 
näkyy myös yrityksesi kasvuna.
Ruoholahden Sanomilla tavoitat noin tuhannella hengellä vuodessa kasvavan alueen 
asukkaat ja yritykset. Pyydä ilmoitustarjous: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
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Tervetuloa konserttiin!
to 8.11. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Tuomas Halosen oppilaat
Luokka 130

to 8.11. klo 19.00 
LIEDERKREISIT OP. 1
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia.
Konserttisali

pe 9.11. klo 18.00 
MUSIIKKI-ILTA
Kamarimusiikkisali

la 10.11. klo 13.00 
PIANISTIEN KONSERTTI
Naoko Shibayama-Aar-
nion oppilaat
Luokka 130

ma 12.11. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 14.11. klo 18.30 
KIMURANTIT KLARINETIT

Csilla Fironin ja Okko Ki-
vikatajan oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 15.11. klo 19.00 
KIRKKAUDESTA  
KAAMOKSEEN
Maaret Repo-Pohjonen, viulu
Joonas Pohjonen, piano
Konserttisali
Liput 10/5 €

pe 16.11. klo 18.00 
PIANISTIEN JA  
VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 19.11. klo 19.00 
LAULUN ILTA
Raimo Laukka, baritoni
Maija Weitz, piano
Kamarimusiikkisali

la 24.11. klo 15.00 
KITARALLA &  
KLAVIKORDILLA

Päivi Vesalainen, klavikordi
Janne Malinen, kitara
Kamarimusiikkisali
Liput 10/5 €

to 29.11. klo 18.00 
PUHALTAJIEN KONSERTTI
Konserttisali

pe 30.11. klo 18.00 
PIANISTIEN KONSERTTI
Teemana Viro 100 vuotta
Konserttisali

su 2.12. klo 15.00 
SELLOT ROKKAA!
Konserttisali

ma 3.12. klo 19.00 
RÉKA SZILVAYN VIULUN  
MESTARIKURSSIN  
PÄÄTÖSKONSERTTI
Konserttisali

ke 5.12. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130

SYKSY PIMENEE, mutta nuorisotalolla vauhti 
ei vähene.  Marraskuussa nuorisotalo on avoin-
na tuttuun tapaan varhaisnuorille maanantais-
ta perjantaihin klo 14–16.30 ja iltanuorille maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.30 
–21.00, sekä perjantaisin klo 17.30–22.45. 

Parittomien viikkojen lauantait nuorisota-
lo on auki klo 16–22.45 ja silloin pelataan Mario 

Kart- turnauksia, ja katsellaan iltanuorten kans-
sa Star Wars -elokuvia.

 Helsingin Nuorisoneuvoston vaalit järjes-
tetään tänä vuonna 12.–23.11. Äänioikeutettuja 
nuoria ovat kaikki vuosina 2001–2005 syntyneet 
nuoret, jotka asuvat Helsingissä. Äänestykset jär-
jestetään alueen kouluilla, ja ne tulevat näky-
mään nuorisotalon sosiaalisissa medioissa. 

Jos kuitenkin sattuu ikävästi, eikä äänestä-
mään pääse koulupäivän aikana, järjestetään 
vaalitilaisuus myös Ruoholahden nuorisotalol-
la 30.11.

Nuorisotalo kiittää kaikkia laneille osallistu-
neita nuoria mahtavasta tapahtumasta, jossa oli 
ennätysmäärä osallistujia. Seuraavat lanit järjes-
tetäänkin näillä näkymin hiihtoloman tienoilla. 

Niko Vilkman

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Star Wars 
-elokuvia joka 
toinen lauantai

Marraskuu 2018

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin mainita.  
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kaikki konsertit
verkkosivuillamme: 

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Seurakunta-
vaalit tulossa

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

HYVÄN TOIVON KAPPELI 
LÄNSISATAMANKATU 26

Messu joka sunnuntai klo 12. 
Messun aikana leikkitilat ovat per-
heiden käytössä. Kirkkokahvit klo 
11.15 alkaen ja messun jälkeen. 
Lisätietoa: Hannu Varkki, 050 512 
1820, hannu.varkki@evl.fi
Kappelikahvila ti klo 14-16. 
Avoin kohtaamispaikka. 
Lisätietoa: Leena Kopperi, leena.
kopperi@evl.fi, 09-2340 6202

Seurakuntavaalien ennakkoää-
nestys kappelilla la 10.11. klo 
11–18. Tarjolla myös kahvia koko 
päivän ja musiikkia klo 13 ja 15. 
Ehdokkaisiin voi tutustua vaaliko-
neessa seurakuntavaalit.fi/vaali-
kone Vaalipäivänä su 18.11. voi 
äänestää klo 11–20 Tuomiokir-
kossa. Muista ottaa henkilöllisyys-

todistus mukaan ja käytä ääntäsi 
kirkon demokratian hyväksi! 

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

Kappeli on auki hiljentymistä, 
tutustumista, etätöitä yms. varten 
ma-to klo 14–19. Jos olet kiinnos-
tunut pitämään vapaaehtoisena 
kappelia auki, ole yhteydessä 
koordinaattori Mirja Vallisaa-
reen, mirja.vallisaari@gmail.com, 
040 760 9193.
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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. Lisätie-
toa Erika Leijola, erilei@me.com 

Päiväkerho ma ja ke klo 13–16
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Vanhempi-vauvajooga (MLL) to 
klo 10–11

Sateenkaariperhekerho la 17.11. 
ja 24.11. klo 9.30–12. Lisätietoa 
Maarit Mustakallio, maarit.musta-
kallio@evl.fi, 09-2340 6116

Toimintakerho 1.–6.-luokkalai-
sille ti klo 17.30–19. 

Kokkikerho 1.–6.-luokkalaisil-
le pe klo 15–17. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset: Hanna Ikäheimo, 
hanna.ikaheimo@evl.fi, 050 436 
7586

Partiolippukunta Merilokit ke 
16.30-18.30 ja to klo 18-19.30
Lisätietoa: Nana Honkasalo, nana.
honkasalo@evl.fi, 040 753 2483

LOKAKUUN AIKANA on leikkipuistossa pidet-
ty vauvoille värileikkiä ja vauvahierontaa, leivot-
tu erilaisia herkkuja sekä bongailtu niin lintuja, 
kurpitsoja kuin eläimiä.

Samoin on vietetty koululaisten syyslomalla 
Ipanakimaraviikkoa, jolloin muun muassa askar-
reltiin syksyn lehdistä ja kävyistä sekä päästiin 
nauttimaan Aikamatkalla esineteatterista, jos-
sa Kultakutri ja kolme karhua -satu heräsi eloon 
esineillä. Samoin retkeiltiin perheiden kanssa 
Suomenlinnaan, jonka retki järjestettiin yhteis-
työssä Planin maahanmuuttajatyön sekä Helsin-

gin kaupungin Let’s move -hankkeen ja Koto-
klubi Kanelin kanssa. Vastaavia retkiä on tulossa 
myös lisää syksyn aikana – tervetuloa mukaan! 

Koululaisille oli puolestaan syyslomalla Sä-
pinäviikko. Viikolla retkeiltiin Korkeasaaressa, 
Angry Birds-puistossa, leikkipuisto Lammessa 
sekä Lapinlahden puistossa. Mukavaa oli ja säät-
kin suosivat!

Lokakuussa leikkipuistossa on myös aloit-
tanut Venäjänkielisten perhekerho. Perhekerho 
kokoontuu torstaisin (seuraavan kerran 22.11.) klo 
16.30–18.30 ja se on kaikille avoin. 

Perhekerhossa vanhemmat saavat juttuseu-
raa ja lapset pääsevät ylläpitämään venäjän kieli-
taitoa leikkimällä keskenään. Tervetuloa! Alla on 
sama kutsu venäjäksi.

Добро пожаловать на встречи 
русскоязычных семей!Родители смогут 
пообщаться,а дети поиграть между собой и 
поговорить по-русски.Вход свободный.

Puiston väki

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Torstaina 8.11. Puuhatuokio ulko-
na klo 10 sekä Kotoklubi Kaneli 
klo 14–14.45.
Perjantaina 9.11. Isänpäivä-
askartelua klo 10.30–11.15 
sekä klo 11.15–12 Vanhempi-
lapsitanssia salissa, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Maanantaina 12.11. vauvojen 
värileikki klo 10–11. Ennakkoil-
moittautuminen.
Tiistaina 13.11. Satutuokio 
ulkona klo 10 ja illalla klo 17–19 
English Family Club, jota pitää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Keskiviikkona 14.11. Laulutuo-
kio ulkona klo 10. Illalla Isä-
lapsikerho klo 17–19, pitäjänä 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Torstaina 15.11. Puuhatuokio 
ulkona klo 10 sekä Kotoklubi 
Kaneli klo 13–14.30, jossa Taide-
kummi työpaja. 
Perjantaina 16.11. Leikkipuisto 
on avoinna klo 11.30–16.30 
ohjaajien työyhteisö- ja yhteistoi-
mintakokouksen vuoksi.
Maanantaina 19.11. Pupu pir-
teän yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11. 

Tiistaina 20.11. Satutuokio 
ulkona klo 10 ja illalla klo 17–19 
English Family Club, jota pitää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Keskiviikkona 21.11. Laulutuo-
kio ulkona klo 10. Illalla Isä-
lapsikerho klo 17–19, pitäjänä 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Torstaina 22.11. Retki Lautta-
saaren Merikylpylän puistoon 
yhteistyössä Planin maahanmuut-
tajatyön luontokotoutumishank-
keen kanssa klo 9.30–11.
Puuhatuokio ulkona klo 10 sekä 
Kotoklubi Kaneli klo 13–14.30, 
jossa Taidekummi työpaja. Illalla 
klo 16.30–18.30 Venäjänkielinen 
perhekerho.
Perjantaina 23.11. Kuvasuunnis-
tusta klo 10.30–11.15 sekä klo 
11.15–12 Vanhempi-lapsitanssia 
salissa, pitäjänä MLL Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Maanantaina 26.11. Pupu pir-
teän yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11. 
Tiistaina 27.11. Satutuokio ulko-
na klo 10 ja illalla klo 17–19.00 
English Family Club, jota pitää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Keskiviikkona 28.11. Laulutuokio 
ulkona klo 10. Isä-lapsikerho klo 
17–19, pitäjänä MLL Ruoholah-
den ja Jätkäsaaren paikallisyh-
distys.
Torstaina 29.11. Puuhatuokio 
ulkona klo 10 sekä Kotoklubi 
Kaneli klo 13–14.30, jossa 
Taidekummi työpaja. Illalla klo 
16.30–18.30 Venäjänkielinen 
perhekerho.
Perjantaina 30.11. Tuo ja vaih-
da- päivä klo 10.30–11.15.
Maanantaina 3.12. Joulukortti-
askartelua vauvoille klo 10.30 
–11.15 sekä Pupu pirteän yhtei-
nen laulutuokio kaikille klo 11.
Tiistaina 4.12. Satutuokio ulkona 
klo 10 ja illalla klo 17–19 English 
Family Club, jota pitää MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Tapahtumista ja syksyn 
ohjelmasta voi tiedustel-
la lisää leikkipuistosta, puh. 
040 33 44 178 tai sähköpostin 
kautta lp.ruoholahti@hel.fi.

Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta 
löytyy myös tietoa alueen muista 
tapahtumista ja toimijoista.

Tulevaa ohjelmaa leikkipuistossa

PIMENEVÄT ILLAT kutsuvat sohvan nurkkaan vil-
tin alle. Laittamaan villasukat jalkaan ja katso-
maan kuinka liekki lepattaa kynttilässä. Pimene-
vät illat antavat keskiön valolle, joka loistaa yhä 
kirkkaammin ja näkyvämmin.

Kävin Hyvän toivon kappelilla ensimmäis-
tä kertaa noin kaksi viikkoa sitten. Vähän sen 
jälkeen, kun aloitin työni täällä. Iloitsin suun-

nattomasti kuullessani sen yhteisöllisyydestä ja 
vapaaehtoisten määrästä. Ajattelen että juuri sel-
lainen kirkko meidän tuleekin olla. Tehdä yhdes-
sä toinen toisillemme. Puhaltaa yhteen hiileen, 
jotta saamme aikaan loistavamman liekin. 

Nyt meillä jokaisella on mahdollisuus vaikut-
taa siihen millaista seurakuntaa rakennamme 
ja miten. Hyvän toivon kappelilla voit käydä ää-
nestämässä seurakuntavaaleissa lauantaina 10.11. 
Millaista valoa seurakunta loistaa sinulle, millai-
nen se on tulevaisuudessa?

Hanna Ikäheimo
varhaisnuorisotyönohjaaja

Retkiä luvassa 
lisää syksyn 
aikana
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Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia
Merikaapelihalli
Martin Markkinat 24.-25.11.
Ornamo Design Joulu 7.-9.12.

Puristamo
Woodnotes: Varastomyynti 8.-10.11.

Valssaamo
Liikkeellä marraskuussa -festivaali: 
Benoît Lachambre / Par B.L.Eux 
– Lifeguard 6.-8.11.

Turbiinisali
Kirsikoti ry: Myyntinäyttely 
15.11.-15.12.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: Talvisirkus Rakkaus 
8.11.2018-13.1.2019

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Elina Pirinen: Brume de Mer 7.-22.11.

Suomen valokuvataiteen museo
Kati Leinonen: Äimärautio 11.11. asti
Tyyne & Elsa 1918 – sotakuvaajia sattumalta 
18.11. asti
Photobooks from Finland: fin.land. 18.11. asti
JH Engström: Härifrån 18.11. asti
SNAP – Lasten ja nuorten valokuvafestivaali 
10.-18.11.

Marja Helander, Harri Pälviranta ja Kari 
Soinio -yhteisnäyttely 5.12.2018-24.2.2019

Hotelli- ja ravintolamuseo
Unelmien piparikoti -työpaja 10.11.-15.12.
Taikinan taju 31.5.2019 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8.2019 asti

MUU Kaapeli
Pia Männikkö: Vaiheinen I 9.11.-16.12.

Käytävägalleria
Tuulevi Sivunen: Dash of Mexico 30.11. asti

Drawing Gallery D5
Siina Levonoja: The Reef 26.11. asti

Galleria Vaaga
Sasha Rotts: Silk Road 11.11. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia 
31.12. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Arkki toteutti “Lapset innovoi-
vat” -yhteistyöprojektin Unice-
fin kanssa Vietnamissa. Kolmen 
kuukauden aikana projektiin 
osallistui 289 lasta eri puolilta 
Ho Chi Minhin kaupunkia, iäl-
tään 7-15 -vuotiaita. He ideoi-
vat tulevaisuuden toimivaa 
ja kestävää kaupunkia Thu 
Thiemin kaupunginosaan.

Tämä ainutlaatuinen projekti on osa UNI-
CEFin globaalia ”Lapsiystävällinen kaupun-
ki” -hanketta. Lasten ja nuorten arkkiteh-
tuurikoulu Arkki on tehnyt Suomessa lasten 
osallistavan suunnittelun projekteja jo yli 
vuo sikymmenen ajan. Nyt kokemusta on 
hyödynnetty Vietnamissa yhteistyössä Ho 
Chi Minhin kaupungin suunnittelu- ja arkki-
tehtuuriosaston sekä Saigon Innovation Hu-
bin kanssa.

Viikon pituisia osallistumisprojekteja jär-
jestettiin 21 kappaletta Arkin kouluttami-
en paikallisten arkkitehtien johdolla. Osa 
ryhmis tä hyödynsi suunnitteluprojektissaan 
3D SketchUp -ohjelmaa ja AR -laseja. Las-
ten ideoista järjestettiin laaja näyttely 18.-
19.10.2018 HCM City Innovation -viikon yh-
teydessä osana WHISE seminaaria, jonka 

avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Arkin 
ja Unicefin näyttelyn avasi Suomen Vietna-
min suurlähettiläs Kari Kahiluoto.

Yhteistyötä Unicefin kanssa tullaan jat-
kamaan useissa maissa. 

- Arvostamme suuresti tätä projektia, jo-
ka lisää tilallista hahmottamista ja auttaa 
lapsia ymmärtämään kaupunkisuunnitte-
lun monimuotoisuutta. Arkin suunnittelema 
konsepti on osoittautunut toimivaksi kau-
pungissamme, ja tätä hyvää mallia tulisi jat-
kaa myös muissa Vietnamin kaupungeissa, 
kommentoi HCM arkkitehtuuri- ja kaupun-
kisuunnitteluviraston johtaja Nguyen Hong 
Van.
Leirejä ja viikottaisia harras-
tusryhmiä Kaapelitehtaalla!
Arkki järjestää erilaisia arkkitehtuuri- ja tai-
deleleirejä koulujen loma-aikoina. Viikoit-
taisista harrastusryhmistä löytyy eri ikäisille 
omat ryhmät, ja opetusta on myös ruotsin ja 
englannin kielellä.

- Voisko näitä kursseja järjestää aikuisil-
lekin!, moni vanhempi huudahtaa tuodes-
saan lastaan Arkkiin. 

Opetuksessa korostuu leikillisyys, oma-
kohtainen kokeileminen ja kolmiulotteinen 
rakentelu. Arkissa voi järjestää myös haus-
koja lasten syntymäpäivätyöpajoja. 

www.arkki.net

Lapset mukaan kaupunkisuunnitteluun

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki

Mikä minulle on tärkeää? Läs-
näolo, hulluttelu, ystävyys, kun 
saan olla vain minä.

Syksyn harmaus väistyy marraskuun toisel-
la viikolla, kun SNAP – lasten ja nuorten va-
lokuvafestivaali valtaa tilaa Ruoholahdessa 
ja Jätkäsaaressa 10.–18.11.2018. 

Valtakunnallinen festivaali tuo nuorten 
ku vat esille niin gallerioihin kuin katutilaan-
kin. Kuvat käsittelevät nuorille tärkeitä asi-
oita: luontoa, lähiympäristöä, tulevaisuutta, 
perhettä ja ystävyyttä. 11-19-vuotiaat lap-
set ja nuoret ovat tuottaneet kuvat valoku-
vataiteilijoiden ja taidekasvattajien vetämis-
sä työpajoissa. Työpajoihin on osallistunut 
yli 650 nuorta eri puolilta Suomea.

Tervetuloa festivaalin 
avajaisiin
Festivaalin avajaisia vietetään lauantaina 
10.11.2018 eri puolilla Suomea. Kaikki ovat 
tervetulleita Helsingin avajaisiin, jotka jär-
jestetään Suomen valokuvataiteen museol-
la klo 16.00 alkaen. Avajaisten aluksi nos-
tetaan malja festivaalin tekijöille, nuorille 
valokuvaajille ja heitä ohjanneille taiteilijoille. 

Klo 17.00 avajaisväki kiertää festivaalin ku-
vakohteet Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa. 

Avajaisten lisäksi Ruoholahden opaste-
tuille SNAP-kierroksille ja tarratempaukseen 
voi osallistua keskiviikkona 14.11. klo 18–19 
sekä sunnuntaina 18.11. klo 14–15. Lähtö 
on Valokuvataiteen museolta. Vapaa pääsy!

Festivaalin tapahtumat sijoittuvat Helsin-
gin, Tampereen, Turun, Raaseporin, Oulun, 
Lapuan, Kuopion, Jyväskylän ja Porin alueille, 
ympäristöihin ja maakuntiin. 

Festivaali saa eri paikkakunnilla omia eri-
tyispiirteitään. Helsingissä avajaispäivä hui-
pentuu Ruo holahden McDonaldsin tarroittami-
seen. Lapualla festivaalivieraita kannustetaan 
saa pumaan paikal le mopolla tai traktorilla. Ve-
telissä taas on nähtävissä Suomen suurin 
pop-up-pimiö. Oulussa festivaalin kuvat lah-
joitetaan festivaalin jälkeen lastensairaalan 
käyttöön. 

Festivaalin on rahoittanut Suomen Kult-
tuurirahasto. 

www.valokuvataiteenmuseo.fi

SNAP valtaa Ruoholahden ympäristön

SNAP-festivaali Ruoholahden ympäristössä: 1. Valokuvataiteen museo, Prosessi-tila & Kaa-
pelin auto 2. Ruoholahden ostoskeskus, toinen kerros 3. McDonald’s 4. Ruoholahdentori 5. 
Länsilinkin alikulkusilta 6. Ruoholahden pysäköinti 7. WoodCityn rakennustyömaa-aita

ILMOITUS
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Esimerkki Apuraha-kertaluotosta: 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 Lowell Rahoitus Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Seletti – Blow by Studio Job 
Hauska yksityiskohta sisustukseesi. Seinä-
valaisimen ulkoreunaa kiertää LED-putki. 
Verk.com/48014

249,00
Apurahalla 16,00/kk (24 kk)

Rohkeampia
valintoja 

Apurahalla


