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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

L
änsisataman 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

Kaupunki testaa Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa 
liikkumisen ideoita, joilla on lupa epäonnistua.

Liikenne
kokeilujen 
leikkikenttä
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Jätkäsaaresta kasvaa vilkas matkailupaikka

Lisää uusia hotelleja.  

Lisää rantareittejä ja uutta 

kaupunkia. Sitä kaikkea on 

matkailijoiden Jätkäsaari.

Taidehotellin rakennuksen suunnittelee Futudesign ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Auvo Lindroos.
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Kehittyvä, merellinen Jätkäsaari on mo-

nen ulkomaalaisen ensikosketus Suo-

meen ja Helsinkiin. Pelkästään lai-

vamatkailijoita kulkee alueella 6,5 

miljoonaa vuodessa. 

Jätkäsaareen tulee jatkuvasti lisää kaupunkia, 

kiinnostavia rantareittejä ja uusia palveluita. Alu-

eelle on rakenteilla hotelleja oheispalveluineen. 

Seuraavina vuosina Jätkäsaareen tulee jopa 1500 

uutta hotellihuonetta. Vertailun vuoksi koko Hel-

singissä on nyt noin 9200 hotellihuonetta.

”Matkailu Helsinkiin kasvaa, majoituspaik-

kojen käyttöasteet ovat jo nyt todella korkeita 

ja uusia majapaikkoja tarvitaan”, sanoo erityis-

suunnittelija Jukka Punamäki, joka tekee Hel-

singin kaupungille matkailuun liittyvää kehittä-

missuunnitelmaa. 

HOTELLI HYVÄNÄ NAAPURINA

Kuusitoistakerroksinen Clarion Hotel Helsin-

ki on yksi Jätkäsaaren tunnusmerkeistä. Hotelli 

avasi ovensa vuonna 2016 ja huoneita on 425.

”Meillä käy liikematkustajia ja vapaa-ajan 

matkustajia. Haluamme tarjota myös naapurus-

tolle palveluita ja tapahtumia”, Meeting & Event 

Manager Jorma Pekkala sanoo. 

Clarion onkin tarjonnut ilmaista ohjelmaa 

asukkaille, kuten joogahetki näköalabaarissa ja 

Risto Räppääjä -elokuvailta. 

Clarion-hotellien erityispiirre on koiraystä-

vällisyys. Koiran kanssa matkustaville löytyy huo-

neita, ja hotelli pitää omia koiratapahtumiaan. Eri 

tapahtumista saa tietoa Clarionin Facebook-si-

vuilta, Instagramista ja hotellin omilta sivuilta.

Tasa-arvoisen avioliittolain astuessa voimaan 

Clarion valaisi julkisivunsa sateenkaaren värein, 

ja hotelli osallistuu tänä vuonnakin 25.6.–1.7. 

Helsinki Prideen.
”Yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo ja ha-

luamme edistää suvaitsevaisuutta”, Pekkala sanoo.

Clarion on suosittu kongressihotelli. Itse ho-

tellirakennus ja viereinen, Lars Sonckin suun-

nittelema punatiilimakasiini sisältävät 15 kong-

ressitilaa.
Kongressivieraat ovat tärkeitä. Matkailutut-

kimuksissa moni kongressikävijä sanoo käyntin-

sä jälkeen harkitsevansa lomamatkaa Helsinkiin.

NYKYTAIDE JA HOTELLI KOHTAAVAT

Melko pian Jätkäsaaressa on taiteellinen maja-

paikka ja käyntikohde: Art Hotel Helsinki avaa 

ovensa noin vuoden 2020 lopussa. Taidehotelli 

on toistaiseksi ainut laatuaan Pohjoismaissa. Ho-

tellin osoite on Välimerenkatu 18, ja huoneita on 

noin 150. 
”Yhdessä kerroksessa on nimikkohuoneita, 

joista jokainen on oma taideteoksensa, lähtöisin 

taiteilijan visioista”, Art Hotel Helsinki Oy:n toi-

mitusjohtaja Sari Poijärvi sanoo. 

Hotellin ydin on suomalainen nykytaide ja 

mukana on eri alojen taiteilijoita: kirjailija Sofi 

Oksanen, elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki, ku-

vataiteilija Jani Tolin, kirjailija ja kuvataiteilija 

Rosa Liksom, kuvanveistäjä Pekka Jylhä ja mo-

nia muita.  
”Ajatus on tuoda taidetta esille monipuoli-

sesti. Taide voi näkyä tiloissa, ravintolan ruokien 

nimissä ja monessa muussa”, Poijärvi sanoo.

Yleisiin tiloihin tulee ravintola, Art Gallery 

-seinätila vaihtuville näyttelyille ja taiteilijoiden 

suunnittelema, kaikille avoin Art Garden. Lisäksi 

hotelliin todennäköisesti tulee taidekauppa, jos-

ta voi ostaa mukaan pientä, taiteeseen ja desig-

niin pohjautuvaa laatutavaraa.  

”Taidehotelli vahvistaa Helsingin mainetta tai-

de- ja designkaupunkina ja luo kaupungille erottu-

vuutta matkailukohteena”, Poijärvi summaa.

ERILAISIA HOTELLIKONSEPTEJA  

SUUNNITTEILLA 

Välimerenkadulle tulee lähekkäin Art Hotel Hel-

sinki ja Moxy Hotel. Lisäksi Välimerenkadun ja 

Malagankadun kulmaan on suunnitteilla huo-

neistohotelli Hotel Hellsten. Moxy Hotellin tont-

tivaraus on Välimerenkadun ja Messipojakujan 

kulmassa. 
”Sijainti on oiva sekoitus, vieressä on laivater-

minaali ja toimistoja melko lähellä keskustaa”, 

sanoo kehitysjohtaja Chris Jetten hotellihan-

ketta vetävästä kansainvälisestä yrityksestä Vas-

tint Hospitality. Sen ja Marriott Internationalin 

kehittämät Moxy-hotellit ovat keskihintaisia ja 

nuorekkaita.
”Kohderyhmänä on millenniaalit”, Jetten sa-

noo. Huoneita Moxyyn tulee 190 ja kerroksia on 

seitsemän. Hotelli valmistuu noin vuonna 2020.

PUUSTA RAKENNETTU ERIKOISUUS

Jätkäsaaren puukortteliin nousee hotelli, jonne 

ART HOTEL HELSINKI

TU
O

M
AS KÄRKKÄIN

EN
 

on tulossa 170–200 huonetta, 8 kerrosta ja puu-

pintoja.
”Tämän kokoluokan puurakenteista toimiti-

laa ei ole vielä Suomessa tehty. Puuarkkitehtuu-

ri on houkutin hotellissakin. Puu näkyy julkisi-

vussa, aulassa ja varmasti huoneissakin, mutta 

se riippuu vielä hotellipitäjän konseptista”, han-

kekehityspäällikkö Johanna Karessuo SRV:stä 

sanoo.
Yritys käy operaattorineuvotteluja etsien ho-

tellille pitäjää. Kun neuvottelut valmistuvat, ra-

kentaminen alkaa ja vie noin puolitoista vuotta. 

Valmista on noin vuonna 2020.  Karessuon mu-

kaan hotellista tulee perheille ja liikematkusta-

jille sopiva economy-hintaluokan paikka. 

 
KYLPYLÄ JA KYLPYLÄHOTELLI 

KOTINURKILLE?

Jätkäsaaressa Ahdinaltaan luona voi jatkossa 

palvella urheilu- ja tapahtumakeskus ja osana si-

tä kylpylähotelli. Suunnitelma on kesken, ja siitä 

vastaava suomalaisyritys Royal Areena tiedottaa 

asiasta keväällä 2018. 
Ahdinaltaan kylpylämaailma ja liikunnal-

liset harrastusmahdollisuudet vaikuttavat jo 

nyt lupaavilta lähipalveluilta asukkaillekin. To-

ki kaikki Jätkäsaaren hotellit sisältävät palvelu-

ja myös paikallisille. On kahviloita, ravintoloita, 

baareja ja muita tiloja. Ja lisää tulee.

Tiina Torppa, tekstit

Alueen hotellit ja tiedossa olevat valmistumisvuodet
1 Clarion Hotel Helsinki 2016

Puukorttelin hotelli 2020

Art Hotel Helsinki 2020

Hotel Hellsten

Hotel Moxy West Harbour 2020

Kylpylähotelli 2020-luvulla
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Kevyesti alkuvuoteen Jätkäsaaresta!

K-Market JätkäsaariVälimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640

ville.hamalainen@k-market.com

2290
KG

NORJALAINEN TUORELohifilee
LÄMMINSAVUSTETTULohifi lee

meidät löydät myösfacebookistawww.facebook.com

Meillä myösPakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23

su 9-23

Palvelu pelaa 
Tarjoukset voimassa 15.1.-31.1.2018

399
RS 250

2 KPL

HK

Naudan 10% jauheliha
400 g

LUOMU
Banaani Costa Rica

GRILLATTUBroilerin koipireisi

2
KPL

1890
KG

199
KG

Ruoholahden klassikko pubin rituaaleihin 

kuuluu matka Belgiaan – pakettiautolla

One Pint Pubin Pekka Montin (vas.) on käynyt pakettiautollaan useasti Euroopassa. Reissuille on 

ehtinyt myös poika Aleksi Montin. Vuoropäällikkö Greta Oinonen ei ole vielä  ollut olutreissulla.

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

yrittäjä Pekka Montin hymyilee.
One Pint Pubin vuosiohjelmaan 

kuuluu reilun viikon pituinen paketti-

automatka Eurooppaan, useimmiten Belgiaan.

Reissuun lähdetään kahdestaan tai kolmis-

taan. Enempää ei pakettiauton etupenkille mah-

dukaan. 
Ennen matkaa Montin kartoittaa mielenkiin-

toiset pienpanimot, ja yrittää sopia monta tapaa-

mista peräkkäisille päiville. Ajokilometrejä tulee 

4000–5000 per reissu. Monin verroin hakureissua halvempaa ja no-

peampaa olisi tilata oluet suoraan ravintolan 

oven eteen.”Reissuilla käydään, että saadaan tarina olut-

pulloon ja tavataan niitä ihmisiä, jotka olutta te-

kevät, ja kuullaan, miksi he sitä olutta tekevät. 

Tulee ihan erilainen visio tuotteesta”, yrittäjän 

poika Aleksi Montin sanoo.MONTININ MUKAAN itse hakemalla saa taatusti 

sellaista olutta, mitä ei ole muualla. 
”Esimerkiksi eräässä kylässä 40 kilomet-

riä Brysselistä kolme veljestä valmistaa huvik-

seen bisseä sata vuotta vanhassa panimossa, 

jossa on ihan antiikkiset, 60 vuotta vanhat vä-

lineet, jollaisia kukaan ei käytä enää missään. 

He myyvät oluensa vain paikallisiin baareihin. 

Nyt on kaksi paikkaa, mistä heidän olutta saa 

hanasta, Einen kylä ja One Pint Pub”, Pekka 

Montin tarinoi.
OLUENHAKUMATKOILLA Montinilla on ollut 

käytössä sama auto vuodesta toiseen.
”Se on Punainen Paholainen eli Ford Tran-

sit vuosimallia 2002. Auto on Loimaan paloase-

man pelastussukeltajien vanha auto. Mittarissa 

on noin 150000 kilometriä. Siitä iso osa on ajettu 

ympäri Eurooppaa”, Montin kertoo. 

RUOHOLAHDEN KANAVAN varressa sijaitseva 

One Pint Pub on alueen vanhimpia ravintoloi-

ta. Se avasi ovensa yli 20 vuotta sitten, vuonna 

1996. 
Pekka Montin oli aluksi pubin pitkäaikainen 

asiakas. Kun mahdollisuus tuli vuonna 2010, hän 

ryhtyi One Pint Pubin osaomistajaksi.
”Neljä vuotta sitten ostin muut osakkaat 

pois”, Montin kertoo.One Pint Pub on yltänyt klassikkopubin mai-

neeseen, mikä on omistajalle pienoinen mysteeri, 

sillä anniskeluravintola ei juuri markkinoi itseään. 

”Yksi ryhmä tuli Philadelphiasta pari vuotta 

sitten viettämään polttareita tänne, koska täällä 

on yksi olut, jota he halusivat juoda ja joka mak-

saa sata euroa leka”, Aleksi Montin kertoo.  
Olutharrastajat valitsivat One Pint Pubin tois-

sa vuonna Suomen parhaaksi olutravintolaksi. 

Viime vuonna se sijoittui viidenneksi. 
”Pohjois-Suomesta tulevat kanta-asiakkaat 

ottavat reissuillaan viereisen hotellin, että pääse-

vät tänne helposti”, Aleksi Montin luonnehtii. 

Rauno Hietanenrauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

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

Auto on Ford Transit vuosimallia 2002. Mittarissa on noin 150000 
kilometriä. Siitä iso osa on 
ajettu ympäri Eurooppaa.”
 
Pekka Montinyrittäjä, One Pint Pub

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

RAUNO HIETANEN
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Ruoholahden ja Jätkäsaaren 

futaajat siirtyvät Islannin-malliin

Jätkäsaaren ja Ruoholahden 

opppilaaksiottoalueista 

päätös marraskuun alussa 

J
alkapallojoukkue 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
@ruoholahdensa

nomat.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

ALEJANDRAC 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-RU
OHOLAHDEN 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.ruoholahde
nsanomat.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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Ilman Plussa-korttia 2,15/kpl Ilman Plussa-korttia 4,99/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-11%
PLUSSA-KORTILLA

-20%

Aurinkoista ja iloista mieltä Jätkäsaaresta!

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

499
YHT.

399
PKT

RUODOTON 

Lämminsavustettu 
kirjolohifilee

FAZER SININEN

Maitosuklaalevy 
200 g

TÄYTETTY

Jättipatonki ja juoma
0,25 l tlk

VALIO

Polar-juustot 
300-350 g

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

1895
KG

380
2 KPL

2
KPL

Olemme nyt uudistaneet kauppamme 
etumyymälän ja sen kunniaksi 
hankimme myös appelsiini-
mehukoneen. Mehukone 
puristaa tuoretta appelsiini-
mehua suoraan pulloon. 
Tervetuloa kokeilemaan 
ja ihastumaan! 
Lähikauppiaat Ville ja 
Pia henkilökuntineen!

299
PL

TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
0,5 l pl

OMAAN PULLOON 
2,49 /PL

499
PL

TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
1 l pl

OMAAN PULLOON 
4,49 /PL

Hinnat voimassa 3.-30.5.2018, ellei toisin mainita

”Rekkaliikennettä ei kannata 
erottaa henkilöliikenteestä”

RAUNO HIETANEN
Helsingin Sataman uusi 
toimitusjohtaja Ville Haapasaari 
uskoo, että tavaraliikenteen 
määrä lisääntyy lähivuodet.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Helsingin Sataman uusi toimitusjohta-
ja ei voi välttyä rekkaliikennekeskus-
telulta.

Ville Haapasaari kertoo että ta-
varaliikenteen kasvu johtuu Suomes-

sa pari vuotta vallinneesta hyvästä taloudellises-
ta tilanteesta. Mitä paremmin taloudessa menee, 
sitä enemmän rekat liikuttelevat tavaraa maasta 
toiseen. Sen myötä rekkaliikenne myös Helsin-
gin Satamien kautta todennäköisesti kasvaa lähi-
vuosina. 

”Tavaraliikenteelle on entistä enemmän ky-
syntää jatkossa. Se on sitten hyvä kysymys, mi-
ten kasvava liikenteen määrä jakaantuu Länsisa-
taman, Katajanokan ja Vuosaareen välille.”

Rekkojen määrän vähenemistä Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren kaduilla ei siis ole odotettavissa.

REKKALIIKENNE HERÄTTÄÄ jatkuvaa keskuste-
lua asukkaissa Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. 
Usein esitetty kysymys on, että eikö rahtiliiken-
teen voisi siirtää Vuosaareen. 

”Silloin koko järjestelmän pitäisi muuttua. 
Kaikki laivat ja matkustajaliikennekin pitäisi olla 
silloin Vuosaaressa. Siellä ei ole tällaiselle tarkoi-
tettua infraa tai tilaa. Toisaalta matkustajat halu-
avat saapua ja lähteä kaupungin keskustasta. Se 
olisi paljon isompi ja pidempi polku, jollaista ei 
ole näköpiirissä”, Haapasaari vastaa.

maan sekä rahtia että matkustajia, on kuljetus-
ketjun kannalta hyvin tehokas tapa, myös ympä-
ristömielessä.”

Haapasaaren mukaan matkustaja- ja rahtilii-
kenteen yhdistäminen alentaa kuljetuskustan-
nuksia ja matkustajalippujen hintoja. 

Haapasaaren mukaan Helsingin Satama pyr-
kii olemaan hyvä naapuri Länsisatamassa. 

”Tärkeänä osana tätä pyrimme hoitamaan 
yhteistyössä kaupungin kanssa asiat niin, et-
tä Satamalla on riittävä elintila siihen, että pys-

tymme hoitamaan liikenteen järkevästi ja suju-
vasti.”

47-VUOTIAS ESPOOLAINEN Haapasaari aloitti 
toimitusjohtajan tehtävissään huhtikuun alussa. 
Henkilöiden ja tavaroiden liikuttelu on miehelle 
tuttua hänen edellisestä työpaikastaan Helsinki–
Vantaan lentoasemanjohtajana. 

”Lentoasemalla painopiste on selvästi mat-
kustajaliikenteessä. Helsinki–Vantaalla on vuo-
dessa 20 miljoonaa matkustajaa ja parisataatu-
hatta tonnia rahtia. Helsingin Sataman kautta 
kulkee reilu 12 miljoonaa matkustajaa ja rahtia 
14 miljoonaa tonnia”, Haapasaari vertaa.

Haapasaari on koulutukseltaan maa- ja met-
sätieteen maisteri.

”Luin aikanaan kaupallisen alan metsän-
hoitajaksi. Kyllähän se työuran alku suuntautui 
metsäteollisuuteen. Mutta ei minusta paperin-
myyjää maailmalle tullut. Päädyin logistiikka-
puolelle ja siellä olen ollut siitä lähtien.

Ville Haapasaari, 47

 ≈ Helsingin Sataman toimitusjohtaja 1.4. 2018 
alkaen. Aiempi työ Helsinki–Vantaan lentoaseman-
johtaja.

 ≈ Koulutus maa- ja metsätieteen maisteri.
 ≈ Perhe: vaimo ja kolme poikaa (16-, 13- ja 

7-vuotiaat)
 ≈ Asuu Espoossa.
 ≈ Viettää vapaa-aikaansa mahdollisimman usein 

mökillään saaristossa Tammisaaressa.

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari työpaikkansa 
edustalla Satamatalossa Helsingin Olympiaterminaalilla. 

”Samaan hengenvetoon voi sanoa, että kyllä 
me satamana yritämme saada lisää rahtiliikennet-
tä ja matkustajia kulkemaan Vuosaaren kautta.”

Tällä hetkellä Saksaan liikennöivä Finnlines 
on ainoa, jolla on matkustajaliikennettä Vuosaa-
resta.

TAVARALIIKENNETTÄ ei ole Haapasaaren mu-
kaan mahdollista erottaa kokonaan matkustaja-
liikenteestä. 

”Se, että pystytään samalla laivalla kuljetta-
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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 JätkäsaariVälimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640

ville.hamalainen@k-market.com

1899
KG

1990
KG

1799
KG

359
6-PACK

440
2 KPL

429
KPL

NORJALAINENRuodoton lohifilee myös graavisuolattu

Lämminsavustettu Kirjolohifileeruodoton

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 myösfacebookistawww.facebook.com

Meillä myösPakettiautomaatti

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
S auna 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-Westerholmtoimitus@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

Vuoden 2018 kaikki 
otsikot yhdellä 
aukeamalla
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PÄÄKIRJOITUS

Kaupunki kerää asukkailta ideoita 
naapuruston asuinolojen paranta-
miseksi. Kevään aikana jopa niinkin 
nuoret kuin 12-vuotiaat kaupunkilai-
set pääsevät äänestämään, mitä halu-

avat asuinalueelleen.
Kyse on asiasta nimeltä osallistuva budje-

tointi. Kaupungin hankkeen nimi ei ole järin 
luokseensakutsuva. Toisaalta termi kertoo, mis-
tä on kyse. 

Osallistuva budjetointi -ohjelmassa kau-
punki varaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa eu-
roa kaupunkilaisten ideoihin.

Kaupunki keräsi osallistuvaan budjetoin-
tiin ideoita ensi kertaa marras- ja joulukuus-
sa. Eteläinen Helsinki – johon kuuluvat muun 
muassa keskusta, Ruoholahti, Jätkäsaari ja 
Lauttasaari – keräsi 156 ideaa asukkailta. 

Toivelistalla alueellemme oli muun muassa 
Ruoholahden koulun viereisen ulkoilukentän 
kunnostus, koiranjätösroskisten ja normaa lien 
roskisten lisääminen, ulkovoimaharjoittelu-
paikka ja yleisövessoja. 

Ideoihin pääsee tutustumaan osoitteessa 
omastadi.hel.fi. 

TÄLLÄ HETKELLÄ KAUPUNKI käy ehdotuksia 
läpi ja päättää, mitkä niistä täyttävät osallistu-
van budjetoinnin ehdot ja pääsevät jatkoon. 

Kaupunki kutsuu jatkoon päässeiden ehdo-
tusten tekijät mukaan muokkaamaan ehdotuk-
sista varsinaisia suunnitelmia, joista asukkaat 
pääsevät äänestämään keväällä. 

Huomionarvoista on, että jo 12-vuotiaat saa-
vat antaa äänensä ehdotuksille. Tämä on hyvä 

merkki ja oppi nuorille. Valta ja päätöksenteki-
jät eivät asukaan joissain harmaissa virastota-
loissa, vaan lähitalossa tai jopa omassa talou-
dessa.

Vanhempienkin on nyt helppo tarjota lap-
sille demokraattisen päätöksenteon ja vaikut-
tamisen oppitunti: avatkaa esiteinin tai teinin 
kanssa tietokone tai puhelin ja käykää anta-
massa ääni suosikkiehdotuksellenne.

SUUREN MITTAKAAVAN kaupunkisuunnit-
teluista pääsee hyvin kärryille osallistumalla 
Kantakaupunkimessuille. Ne järjestetään kes-
kustakirjasto Oodissa 17.–19. tammikuuta. Mes-
suilla kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat ovat  
sekä keskustelemassa ajankohtaisista hank-
keista kaupunkilaisten kanssa että esittelemäs-
sä niitä. 

 
VUOSI 2019 ON Ruoholahden Sanomien juh-
lavuosi. Vuonna 1994 kaupunkilehti nimeltä 
Ruoholahden Kanava alkoi ilmestyä teollisuus- 
ja jättömaan paikalle rakentuvassa kaupungin-
osassa. Ensimmäisen numeron ilmestymisestä 
tulee kuluneeksi tänä keväänä 25 vuotta. Vuon-
na 2002 kyseisen lehden nimeksi vaihtui Ruo-
holahden Sanomat. Nähdään keväällä juhlan 
merkeissä!

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

26
KUUKAUDEN LUKU

Lähiravintolat, joissa Ruoholahden Sanomat 
on käynyt vuosina 2017–2018 testaamassa 

suosituimmat annokset. Katso sivulta 7, oletko jo 
syönyt lähiravintolasi  suosituimman annoksen. 

Muista suunnitella 
naapurustoasi

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.

Helmikuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 7.2. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 29.1. 2018.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KUVATAITEILIJAN JÄTKÄSAARI. 
”Oranssi suuri silta muistuttaa jolla-
kin tapaa jylhää tunturia urbaanissa 
kaupunkiympäristössä.” Näin kuvailee 
jätkäsaarelainen kuvataiteilija Kaari-
na Helenius teostaan. Heleniuksen va-
lokuvanäyttely on nähtävillä Malaga 
Barissa 19.1. asti (Malagankatu 3).

LAUTAPELEJÄ LAPINLAHDESSA.  
Seura- ja strategiapelejä laidasta lai-
taan pääsee pelaamaan Lapinlahden 
Venetsiatalossa. Peli-illat ovat tiistaisin 
kello 17–20 alkaen 15. tammikuuta ja 
päättyen 28 toukokuuta. Venetsiatalo 
on punainen tiilitalo sairaalarakennuk-
sen takana.

KIRPPIS SUEZINKADULLE. Siisti Kirp-
pis -itsepalvelukirppis aloitti tammi-
kuussa Jätkäsaaressa Suezinkatu 3:ssa. 
Kirppiksen perustajat ovat Ekaterina 
Evtikhevich ja Nikita Nordström. ”Olen 
kirppiksien vakioasiakas. Hengailtuani 
kirppiksillä mietin miksi en perustaisi 
omaa kirppistä”, Evtikhevich kertoo.Vanhempienkin on 

nyt helppo tarjota 
lapsille demokraattisen 
päätöksenteon ja 
vaikuttamisen oppitunti.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

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

Nautintoja meren äärellä.

Bliniviikot 4.1.–28.2.

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

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

TERVETULOA YSTÄVÄT!

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU

Helmikuu 7.2. 29.1.
Maaliskuu 7.3. 26.2.
Huhtikuu 4.4. 26.3.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Twitter 63 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 647 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 363 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat
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Suomen Tietotoimisto tekee uutisensa jat-
kossa Ruoholahdesta. STT muuttaa tam-
mikuun aikana Kampista Porkkalanka-
dulle. Uusi osoite on Porkkalankatu 20, 
Ruoholahden Poijut -toimistotalossa, jo-

ka on samassa korttelissa kuin ostoskeskus.
”Muutamme sopivampiin tiloihin eli nykyisissä 

on neliöitä liikaa nykyiselle väkimäärälle. Vuokra-
kulumme pienenevät merkittävästi”, kertoo STT:n 
toimitusjohtaja Kimmo Pietinen sähköpostitse.

Pietinen kertoo, että muuttoon on suhtauduttu 
vähintäänkin avoimin mielin. 

”Tuleva tila on nykyistä modernimpi, ja toimin-
nallisesti etuna se, että nykyisen kahden kerroksen 
sijasta koko väki mahtuu yhteen maisemaan.”

STT on tiedotusvälineiden omistama uutistoi-
misto. Viime kesänä Sanoma Media Finlandista 
tuli STT:n pääomistaja, kun se osti Alma Median 

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Noin sata työntekijää muuttaa 
Porkkalankadulle tammikuun aikana. 

ROL AND SCHIMMELPFENNIG:

DEN STORA ELDEN

★★★★
Videoiden ja valojen myötä luodaan vaikuttavia 
zoomauksia ja puolitoistatuntinen esitys on 
ilman muuta vaikuttava panoraama nykypäivän 

tilanteesta, jossa ilmastonmuutos muuttaa myös 
tapaamme kertoa tarinoita.

— HS 15.9.2018

VIIMEISET ESITYKSET 12.1.–2.2.2019
TEKSTITYS SUOMEKSI  |  SUBTITLES IN ENGLISH

PIPSA LONK A :

TOINEN LUONTO
YLEISÖMENESTYS PALAA VIIRUKSEEN! 

★★★★★
…on vaikea löytää näytelmää, 
joka tarkastelisi ihmiskunnan 
kohtalokkaimpia kysymyksiä yhtä 
myötätuntoisella katseella kuin  

Toinen luonto.
– HS 7.3.2018

SUOMENKIELISET ESITYKSET 2.–30.3.2019
TEXTNING PÅ SVENSKA  |  SUBTITLES IN ENGLISH

LIPUT: 30€/24€/16€
WWW.LIPPU.FI  |  09 440 224  |  VIIRUS@VIIRUS.FI

VÄLIMERENKATU 14, HELSINKI  |   WWW.VIIRUS.FI

Suomen Tietotoimisto 
muuttaa Ruoholahteen

Hernesaaren 
Autokatsastus 
jatkaa edelleen
HERNESAAREN AUTOKATSASTUS toimii edel-
leen. Ruoholahden Sanomat kirjoitti joulukuun 
2018 numerossa, että Hernesaaresta purettiin kesän 
aikana Hernematalankatu 3:ssa sijainnut rakennus, 
jossa toimi muun muassa katsastusasema. 

Jutussa ei mainittu, että katsastusasema toimii 
edelleen Hernesaaressa, mutta hieman aiempaa 
lännempänä eli helikopterikentän entisissä odo-
tustiloissa Hernematalankatu 2:ssa. Tiloihin muutti 
myös autokorjaamo Team Sira sekä Rengasparkki. 

”Käymme neuvotteluja Helsingin kaupungin 
kanssa rakennuksen purkamisaikataulusta ja toi-
vomme voivamme jatkaa toimintaamme mahdol-
lisimman pitkään. Tällä hetkellä tiedossamme on, 
että toiminta jatkuu näissä tiloissa kevääseen”, sa-
noo Hernesaaren Autokatsastuksen Merita Nau-
manen.

Ruoholahden Sanomat

ja TS-Yhtymän omistusosuudet. Sanoman omis-
tusosuus STT:stä on nyt yli 75 prosenttia. 

Ruoholahden Poijut -toimistokortteleissa on 
Sanoma-konsernin toimituksia. Siellä tehdään 
muun muassa Me Naiset- ja Aku Ankka -lehdet. 

”Tilamme on täysin erillään Sanomien toi-
minnoista, toki samassa rakennuskokonaisuudes-
sa. STT on edelleen erillinen yhtiö, mitään toimin-
nallista yhteistyötä Sanoman kanssa ei ole”, kertoo 
Pietinen.

STT muuttaa Ruoholahden Poijut toimistotaloon 
osoitteeseen Porkkalankatu 20.
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Helsingin innovaatioyhtiö käyttää 
Jätkäsaarta koekenttänään liikkumisen 
ratkaisuissa. Jos nopeat kokeilut 
menevät pieleen, se ei haittaa. 

Tavarapyörä yhteiskäyttöön. Tai ehkä 
sähköpotkulauta. Ehkä ei kuitenkaan 
vaijeri rataa hotelli Clarionin katolta Her-
nesaaren Löyly-ravintolaan.

Asukkailta irtoaa lennokkaitakin 
ideoi ta kaupungin innovaatioyhtiön järjestämäs-
sä työpajassa. Työpajan aiheena on liikkumisen eri 
ratkaisut Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.

Jätkäsaaressa asuvalle kolmihenkiselle Niemen 
perheelle tavarapyörien yhteiskäyttökokeilu sopisi 
hyvin. Kauppareissut ainakin helpottuisivat.

Kun perhe lähtee vaikkapa Ruoholahden City-
marketiin ostoksille, he saavat kuljetettua kaupasta 
vain sen verran ostoksia, mitä pariin reppuun mah-
tuu. 

”Jätkäsaaresta Ruoholahteen on aika huonot yh-
teydet. Toki osa asukkaista kävelee ja pyöräilee, mut-
ta moni valitsee auton, että pääsee käymään kau-
poilla ja muualla”, perheen isä Timo Niemi sanoo.

”Asumme Rionkadun päässä, ja kaikki julki-
nen liikenne vähän kiertää meitä, kaupunkipyörät 
mukaan lukien.” 

PARI VUOTTA JÄTKÄSAARESSA asuneelle Pir-
jo Salmelalle taas sähköpotkulauta voisi olla hyvä 
ratkaisu. 

”Olen aika kiinnostunut potkulaudasta ja siitä, 
että miten Jätkäsaaresta pääsee Lauttasaareen hel-
posti, koska olen täällä asuessani löytänyt Lautta-
saaren rannat ja rantareitit.”

Joulukuussa hotelli Clarionissa järjestetty työ-
paja on osa 6Aika-rahoitteista Perille asti -hanketta. 
Sitä toteuttaa kaupungin innovaatioyhtiö Forum 
Virium Helsinki. 

Nimensä mukaisesti Perille asti -hanke etsii jär-
kevää liikkumamuotoa viimeiselle kilometrille. Fo-
rum Virium kuuntelee asukkaiden ideoita liikku-
misesta, ja sitten kilpailutuksen kautta etsii yrityksiä, 
jotka voisivat tarjota toivottuja palveluja. Parhaat pal-
velut hankitaan asukkaiden kokeiltavaksi muuta-
man kuukauden ajaksi. Kokeilut kestävät korkein-
taan puoli vuotta ja ovat hinnaltaan noin 10 000 
euron kokoluokkaa.

Länsisataman  kaupunginosassa viimeinen ki-
lometri tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten Ruoho-
lahden metroasemalta tai ostoskeskukselta pääsee 
helposti kotiovelle Jätkäsaareen. Tai miten Ruoho-
lahdesta pääsee kätevästi Verkkokauppa.comiin, 
jonka yhteydessä on monien tarvitsema palvelu eli 
Posti.

PERILLE ASTI -HANKKEEN tarkoitus on helpottaa 
liikkumista nopeilla kokeiluilla. Niissä tärkeintä on  
ketterä kokeileminen ja nopea oppiminen.

”Pääsemme nopeasti kokeilemaan, mikä toi-
mii ja varsinkin että mikä ei toimi. Toivottavasti jo-

Jätkäsaari on kaupungin koekenttä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Perille asti -hanke
 ≈ Perille asti -hanke etsii markkinalähtöisesti 

uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, 
asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön. Tavoite on 
helpottaa liikkumista Jätkäsaari–Ruoholahdessa. 

 ≈ Perille asti -hankkeita on myös Espoon Nuuk-
siossa ja rantaraitilla sekä Vantaan Aviapolik-
sessa. Forum Virium Helsinki vastaa hankkeesta 
Jätkäsaari-Ruoholahdessa. Hanke saa rahoituksen-
sa Euroopan aluekehitysrahastosta. 1,9 miljoonan 
euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki. 

Lähde: Forum Virium

tain jännää saadaan aikaan”, Forum Viriumin Jan-
ne Rinne muotoilee. 

”Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
palveluista jäisi eloon kokeilujakson jälkeen. Toi-
saalta myös lyhyeksi jäävistä kokeiluista saadaan 
arvokasta oppia”, Rinteen kanssa työpajaa vetävä 

Ville Nousiainen jatkaa.
Aiempia Jätkäsaaressa toteutuneita Peril-

le asti -hankkeita ovat muun muassa Bout, joka 
sai mediassa nimen ”veneiden Uber”, sekä Dri-
veNow-yhteiskäyttöautojen pysäköinnin järjestä-
minen Jätkäsaaressa. 

Sittemmin kaupunki salli yhteiskäyttöautojen 
ilmaisen pysäköinnin lähes kaikilla kadunvarsipai-
koilla Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa. 

AJATUKSELLISESTI TAVARAPYÖRÄ sijoittuisi yh-
teiskäyttöautojen ja kaupunkipyörien välimaas-

Suvi Hänninen (vas.), Outi Vellacott ja Pirjo Salmela pohtivat lähiliikkumisen eri muotoja Perille asti -työpajassa.

Forum Virium Helsingin Ville 
Nousiainen (vas.) ja Janne Rinne.

Timo, Anne ja Nelli Niemi ovat kiinnostuneita 
ratkaisuista, joilla kauppareissut  helpottuisivat.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Yhteiskäyttöautojen pysäköinti
reviiri laajeni lähes kaikille 
kaupungin kadunvarsipaikoille. 

Jätkäsaari on kaupungin koekenttä

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy.

Upea kullanhohtoinen asunto-osakeyhtiö rakennetaan 
Jätkäsaareen Karibiankadun ja Karibianrannan kulmaukseen. 

Osa kodeista sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan 
Saukonkanavan varrelle. Näiden kotien parvekkeilta ja terasseilta 

avautuu upeita näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka!

GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja ulottuvat 
vaikuttaviin terassi asuntoihin. Lisäksi tulevat modernit yhteis-

käyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, sauna osasto ja pesula. 
Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

For your eyes only: 
peabkoti.fi/goldeneye

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

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

ASUNNOT 
VARATTAVISSA!

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Yhteiskäyttöä sentillä per sekunti

Jätkä kokeilee 
– ole mukana 
ideoimassa

DRIVENOW-YHTEISKÄYTTÖAUTOT ovat yksi 
esimerkki kaupallisesta toimijasta, joka osallis-
tui  Perille asti -kokeiluun.  

Elokuusta marraskuuhun DriveNow-au-
tot sai jättää Länsisataman terminaalien 1 ja 
2 pysäköintialueille kahden euron maksulla. 
Eli kun Tallinnan-laivalle mielivä asiakas ot-
taa yhteiskäyttöauton  allensa vaikkapa Laut-
tasaaressa – josta ei ole kätevää julkista yhteyt-
tä Länsi satamaan – hän pystyy ajamaan auton 
terminaalin ulko-ovelle asti kahden euron li-
sämaksua vastaan. Itse auton käyttö maksaa 57 
senttiä minuutilta eli noin sentin per sekunti.

”Kokeilun aikana useita kymmeniä auto-
ja tuli kakkosterminaaliin ja lähti sieltä. Emme 
tarkkaan tiedä, olivatko käyttäjät laivalla mat-
kaajia tai esimerkiksi hakemassa jotain laival-
ta”, DriveNow Finlandin johtaja Timo Valto-
nen  kuvailee. 

”Kaiken kaikkiaan kokeilu meni todella hy-
vin ja päätimme mahdollistaa Länsisataman 
terminaali 2:n pysäköinnin jatkossakin.”

YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN toimintamahdol-
lisuudet paranivat loppusyksystä, kun Hel-
singin kaupunkiympäristölautakunta laajen-
si yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuksia. Nyt 
yhteiskäyttöautot saavat pysäköidä ilman pysä-
köintimaksua tai aikarajoitusta Helsingissä kau-

toon. Tavarapyörä – kuten sähköpotkulautakin 
– istuu hyvin Forum Virium Helsingin tavoittei-
siin: Länsisatamaan etsitään liikkumisen ratkai-
suja, jotka ovat ympäristöystävällisiä, vähentä-
vät ruuhkia ja yleensäkin pienentävät liikenteen 
haittavaikutuksia.

TYÖPAJA ON PÄÄTTYMÄISILLÄÄN. Rinne ja 
Nousiainen keräävät ideat talteen. Työpajaan 
osallistuu päivän aikana parikymmentä asukas-
ta ja yrittäjää. 

Vaijerirataidea Clarionilta Löylyyn kirjataan 
ylös, samoin vesibussi-idea, jossa risteilymatkus-
tajat vietäisiin suoraan vesiteitä pitkin Kauppato-
rille. 

Seuraavaksi Forum Virium Helsinki käy läpi 
ideoita kaupungin kanssa ja avaa valituista haas-
teista tarjouskilpailun yrityksille. Sitten – maalis-
kuun lopussa –  toteutukseen valittavat kokeilut 
esitellään asukkaille. 

”Näitä kokeiluja asukkaat pääsevät suun-
nittelemaan yhdessä yritysten kanssa ja lopulta 
myös käyttämään niitä omassa arjessaan”, Rin-
ne sanoo.

JÄTKÄSAARI-RUOHOLAHDESSA on kokeiltu uu-
sia liikkumispalveluja matkailijoiden kanssa ja 
haettu ratkaisuja satamaliikenteeseen esimerkiksi 
kimppakyytien, rekkojen jonotusjärjestelmän ja lii-
kennedatan keräämisen avulla. 

Pian käynnistyy hankkeita, joissa sensoreilla ja 
mittauslaitteilla kerätään tietoa liikenteestä, ilman-
laadusta ja melusta, kertoo Forum Virium Helsinki.

Kokeiluja tehdään kaupungin, asukkaiden, tut-
kimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä. 

Forum Virium Helsinki kutsuu asukkaita 
mukaan ideoimaan ja kokeilemaan uusia palve-
luja ja teknologioita. Osoitteessa jätkäkokeilee.fi 
voit liittyä älykkään kaupungin kehttämiseen ja 
tilata aluetta koskevat uutiskirjeet  ja tiedotteet.

Ruoholahden Sanomat

pungin maksullisilla pysäköintipaikoilla ja pysä-
köintikiekkopaikoilla, jos niiden aikarajoitus on 
enemmän kuin 60 minuuttia. Pysäköinti on siis 
sallittu esimerkiksi kaikilla kahden tunnin kiek-
kopaikoilla.

”Aikaisemmin Ruoholahdesta ja Jätkäsaa-
resta mukana oli vain muutama katu, tämän laa-
jemman pysäköintialueen myötä DriveNow’sta 
tulee todellinen vaihtoehto asukkaille ja yrityk-
sille”, Valtonen uskoo.

”Jo rajoitetulla alueella autojen käyttö oli vil-
kasta, erityisesti Ruoholahti–Jätkäsaaren ja kes-
kustan sekä lentokentän välillä.”

Lautakunta perusteli päätöstään muun mu-
assa sillä, että pysäköintioikeuden laajennus pa-
rantaa yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä 
ja auttaa kaupungin maankäytöllisten ja ympä-
ristöllisten tavoitteiden toteutumista.

Ruoholahden Sanomat

DriveNow-auto pysäköitynä Itämerenkadulle.
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Ruoholahden    SANOMAT
Ruoholahden Sanomat uudistui paikallisin voimin

Saukonpaaden-ranta ilahduttaa

Saukonpaadenrannassa voi musisoida ja grillata.

Tuulisuus on huomioitu 
rakennusten suunnittelussa.”Kirsi RantamaMelkinlaiturin kaavoituksesta 

 
vastaava arkkitehti

Sivu 7

Sivut 6–7

Sivu 3

LEENA VUORENMAA

RAUNO HIETANEN

Muistathan maalarin-
teipit ja ruuvit?

Tuo cocista ja  kunnon sämpylät.

Kohta ruvetaan hommiin!

Joo, kaikki hoituu kerralla, relaa! 

Tuu tänne safkaa, käydään sitten 

kaupoissa kimpassa.

www.kauppakeskusruoholahti.fi

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI

ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI  
PLUSSA-KORTILLA

TERVETULOA  HERKUTTELEMAAN  
KAUPPAKESKUKSEN KATUTASOLLE

HuaD u Kiinalainen ravintola

Uusi koirapuisto tulee tarpeeseen
Sivut 4–5

Nina Lindblad odottelee jo 
koirien Selkämerenpuistoa.

TAMMIKUU 2018

Jussi Jaakkola
Jaalaranta 6        09 685 2400

&

Tervetuloa  hammashoitoon!

Jussi Jaakkola
Jaalaranta 6        09 685 2400

&

Tervetuloa  hammashoitoon!
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Eerikin Pippurin 

ja Merimakasiinin 

suosituimmat 

annokset 

Antiikkikauppa 

joutuu lähtemään 

juuri kun liikkeestä 

kertova tv-sarja 

aloittaa

Kaupunki irtisanoi Mike Kaireniuksen 

antiikki kaupan ja muiden L3-makasiinin 

vuokralaisten sopimukset.

Sivut 4–5

Sivu 7

LEENA VUORENMAA

RAUNO HIETANEN

Itämerenkatu 21, 00180 Ruoholahti

www.kauppakeskusruoholahti.fi

1h PYSÄKÖINTI  

PLUSSA-KORTILLA

ILMAINEN 

Ruohiksessa Sinua palvelevat myös: 

Bieder Kukkakauppa • Burger King • CarWash • Ciao! Caffe 

Eerikin Pippuri • Ekorent • Fenno Optiikka 

Hehku 3/2018 • Hiusfashion • Hua du – asian Fusion Cuisine

Mayor’s Gym • Motivus • Musti ja Mirri

Peura - muotia naisille • Posti pakettiautomaatti

Ruohis Tapahtumatila Needseeker

Subway

Tulossa Pöllöt tarjouspäivät 1.-3.3.

Muistathan maalarin-

teipit ja ruuvit?

Huhuuuu!
Miten menee?

Nälkä ois ja 
jääkaappi on tyhjä

Ok, onneksi kaikki niin  

lähellä, että ehdin hyvin

käydä marketissakin.

Paljon 
tekemistä 
hiihto
lomalla

Sivut 4–5

Kiipeily puraisi lujaa Katri ja Ronja 

Kauppalaa. Nyt koko perhe harrastaa 

lajia. Hiihtoloman lähestyessä 

Ruoholahden Sanomat käy läpi useat 

alueen ajanviettomahdollisuudet. 

HELMIKUU 2018
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400
&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400
&

Tervetuloa  
hammashoitoon!
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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 kaikenmaidosta 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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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Kuutos luokkalaiset 
jättävät taakseen 
kotikaupunginosan

Ilona Gröhnin ja Elena Säilän koulutiet eroavat, 
kun he aloittavat syksyllä yläasteen. Jätkäsaaren 
yläaste aukeaa vasta syksyllä 2019. 

Sivu 10–11

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM KATRIINA KONTUNIEMI

Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi

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 • Subway • UFF

Kierrätyspiste • ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI Plussa-kortilla Europarkissa

Ruohikseen  
KESÄN JOKAISENA PÄIVÄNÄ

Anna Hanski on 
Jallukan aktiivi
Sivut 4–5

Laulaja Anna Hanski haki muusikkotalosta asuntoa viime 
hetkellä. Koti löytyi Jallukan ylimmästä kerroksesta.

KESÄ-HEINÄKUU 2018

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Anna Hanski 
kuuluu Jallukan 

talotoimikuntaan, 
joka järjestää 
tapahtumia ja 
ohjelmaa talon 

asukkaille. 

Ruoholahden Sanomat kirjoitti vuonna 
2018 muun muassa rekkaliikenteestä, 
Hyväntoivonpuistosta, kaupunkipyö-
ristä ja venepaikoista. 

Alla on kaikki lehdessä vuoden ai-
kana ilmestyneiden juttujen otsikot kuukausit-
tain ryhmiteltynä ja pisteillä eroteltuna.

Jutut löytyvät kokonaisuudessaan näköisleh-
destä osoitteesta ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti

Tammikuu 2019RUOHOLAHDEN SANOMAT6

TAMMIKUU. Scuba ja Lilo viihtyvät kaupunki-
lähiön koirapuistoissa. 

Työmaat siirtyvät Saukonlaituriin ja Atkan-
tinkaarelle. 

Fafa’s avasi Välimerenkadulla. Jätkäsaaren 
kappeli viittä vaille valmis. Jätkäsaari-ilta kirjas-
tolla, tule tapaamaan asiantuntijoita. Meri ym-
päröi Melkinlaituria melkein joka suunnasta. 

Lehtiuudistus syntyi paikallisin voimin. Ruo-
holahden klassikkopubin rituaaleihin kuuluu 
matka Belgiaan – pakettiautolla. Hyvä meininki 
on tärkeintä paikalliskuorossa.

HELMIKUU. Kiipeilyharrastus lumosi koko per-
heen. Ruoholahden pääväylät ovat saamassa kevyen 
muokkauksen. Jätkäsaari saa sisarkaupunginosan. 

Oranssi silta aukeaa perjantaina. Yksityinen 
päiväkotiketju ostaa Ruoholahden kappelin van-
hat tilat. Kaksi kerrosta ja hyvät näkymät. Jät-
käsaaren väkiluku kasvaa tuhannella joka vuo-
si seuraavat kymmenen vuotta. L3-makasiinin 
vuokralaiset: Irtisanominen tuli puskista. 

Satamaduunit vaihtuivat sisätöihin Jätkäsaa-
ressa. Kampaamoala vie mukanaan jo nuorena.

Vieraat ottivat Jätkäsaaren uuden kappe-
lin vastaan innostuneena. Suomen suurin pel-
lettikattila vihitään käyttöön Salmisaaressa. 
Jätkäsaaren koulun rehtori on tyytyväinen oppi-
laiden vanhempien aktiivisuuteen. Kannessa ko-
meili kymmenvuotisjulkaisu.

MAALISKUU. Saunavuoro korkeuksissa. Kerros-
talojen yhteistilat ovat usein kattokerroksissa. 

Ikuisen kesän tavoittelijat tuovat surffauskes-
kuksen Jätkäsaareen. Helsingin Sataman uu-
si toimitusjohtaja aloittaa. Kaupunki kaipaa jät-
käsaarelaisten mielipiteitä. Sopiva vuokra ja 
uudenkarhea asunto toivat Kaivopuistosta Jät-
käsaareen. 

Paljonko Jätkäsaaren rakentaminen maksaa? 
”Esteettömyys on vain sananhelinää kaupungin 
markkinoinnissa.” Hehku avasi Ruoholahdesssa. 

K-Market Jätkäsaaren myyjä pelaa lätkää ja 
aikoo kauppiaaksi. Lehti kehotti autoilijoita met-
ron kyytiin. 

HUHTIKUU. Jätkäsaaren pelastuskoulu on ainoa 
lajiaan. Kaavoituksella on suuri vaikutus turval-
lisuuteen. Lapsuuden unelma-ammattiin.  

Venepaikat haluttuja – ”Näin paljon hake-
muksia ei ole ollut koskaan.” Ratikka 8 palaa 
Ruoholahteen ja Jätkäsaareen vasta syyskuussa. 
PPJ:ltä joukkue Jätkäsaareen 2013 syntyneille. 

Itämerentorin pyöräasema on Helsigin suo-
situimpia. Naistentautien poliklinikka aloitti 
Ruoholahdessa. Jätkäsaaren galleria-adressissa 
yli 1700 nimeä. Välimeren rannoilta Jätkäsaa-
ren asukkaiksi. Konkarin vinkki: Keskity asioi-
hin, jotka oikeasti osaat. Historiallinen apteek-
ki lopettaa vanhassa Ruoholahdessa. Sukupolvet 

kohtaavat maanantaisin kappelilla. Jonesit ihai-
levat Harmajan majakkaa uudesta kodistaan. 
Uudet ravintolat Itämerenkadulle ja Hietalah-
denrantaan. Yksivuotias kauppakeskus.  

TOUKOKUU. Oppilaita lähes viidestäkymme-
nestä maasta. Australian, USA:n, Kiinan ja Sin-
gaporen jälkeen Helsinkiin.

Supercell toi vahdin uudelle tontilleen. Gal-
leria Huudossa haikeat tunnelmat. Aikuisopis-
to aloittaa kansainvälisellä koululla. Itämerenka-
dun ajokaistat valmiit heinäkuussa. Jätkäsaaren 
koulu etenee aikataulussaan. Chalupa-ketjulta 
uusi ravintola Itämerenkadulle.

Jätkäsaaresta kasvaa vilkas matkailupaikka. 
Seppo Karisto huolehtii tuhannen työläisen tor-
nista. ”Rekkaliikennettä ei kannata erottaa hen-
kilöliikenteestä.” 

KESÄ-HEINÄKUU. Taloaktiivi Anna Hanski pitää 
Jallukan yhteisöllisyydestä. Enemmän vastinetta 
rahoille kuin Kalliossa.

Hyväntoivonpuistossa jo lähes 200 puuta. Uu-
sia konsteja Jätkäsaaren rekka ongelmaan. Lidl ja 
parkkilaitos vuonna 2020. Ruoholahden Sano-
mien vuosikerta 20 eurolla. Ruoholahden Sano-
mien jakelu uudistuu ja tavoitettavuus kasvaa.  
Silakoiden litkaus toistuu joka vuosi Lauttasaa-
ren sillalla. ”Kerran minulta tippui silakat vahin-
gossa erään naisen päälle.” 

Bunkkeri-hankkeen viiveet vaikuttavat alueen 
oppilaiden liikuntatunteihin. Ruoholahden kaup-
pakeskuksen piirustuskilpailu kestää koko kesän. 

Jätkäsaarelaisten elämä tulee kaikkien näh-
täville. Hernesaaren 700 metriä pitkä taideaita 
kuvaa kaupunginosien elämää. Suutarin lapsel-
la on paljon kenkiä ja rullaluistimia. Yläasteel-
le jäähyväislaulun saattelemana. Naapurustoon 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Satojen 
uutisten 
vuosi
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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Kuutos luokkalaiset 
jättävät taakseen 
kotikaupunginosan

Ilona Gröhnin ja Elena Säilän koulutiet eroavat, 
kun he aloittavat syksyllä yläasteen. Jätkäsaaren 
yläaste aukeaa vasta syksyllä 2019. 

Sivu 10–11

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM KATRIINA KONTUNIEMI
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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 • Subway • UFF

Kierrätyspiste • ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI Plussa-kortilla Europarkissa

Ruohikseen  
KESÄN JOKAISENA PÄIVÄNÄ

Anna Hanski on 
Jallukan aktiivi
Sivut 4–5

Laulaja Anna Hanski haki muusikkotalosta asuntoa viime 
hetkellä. Koti löytyi Jallukan ylimmästä kerroksesta.

KESÄ-HEINÄKUU 2018

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Anna Hanski 
kuuluu Jallukan 

talotoimikuntaan, 
joka järjestää 
tapahtumia ja 
ohjelmaa talon 

asukkaille. 
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Syyskuu 2018

JÄTKÄSAARI

RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Kaupunkielämää-

tapahtuma avaa 

yksityiset ovet 

Jätkäsaaressa

Lastiksen Nina 

on kaikille tuttu – 

myös lukiolaisille

Nina Henttinen on Ruoholahden 

leikkipuiston tiiminvetäjä.

Sivu 3

Sivu 11

ANNA-MAIJA KAKKONEN

RAUNO HIETANEN

Koko suku 

Jätkäsaaressa

Sivut 4–5

Mäkelät, Tuomiset ja Salmiset 

asuvat muutaman sadan  

metrin päässä toisistaan.  

He ovat kaikki samaa sukua.

SYYSKUU 2018
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400
&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400
&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Yhtä  

suurta perhettä.  

Ana Alfelor (vas.), 

Tuomas Mäkelä, Martta

Valkola, Juha Salminen, 

Elina Salminen, Mervi 

Mäkelä, Riitta Tuominen,

Pekka Tuominen ja 

Martti Mäkelä sekä 

taaimmaisena Ilkka  

Mäkelä.
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Joulukuu 2018

JÄTKÄSAARI

RUOHOLAHTI

Ruoholahden    SANOMAT

Tatuoija hyppäsi puolityhjään Jätkäsaareen

Ruoholahden ostoskeskuksen yöasiakkaat hakevat arkiruokaa

Ville Kärppä tatuoi asiakkaan käsivartta.

Sivu 3

Sivu 13

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

1h 

Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi

Alko • Apteekki • Bieder -kukkakauppa • Burger King® • CarWash • Ciao! Caffe • Dressmann 

Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka • Hehku • Hiusfashion • HopLop • Hua Du - Asian Fusion Cuisine

Jysk • K-Citymarket • K-Rauta • Kierrätyspiste • Mayor’s Gym • Motivus • Musti ja Mirri 

Peura - muotia naisille •  Posti pakettiautomaatti • Subway 
TalletusOtto-automaatti • Tokmanni • Uff

1 h ILMAINEN PYSÄKÖINTI PLUSSA-KORTILLA

JOULUKUU 2018

Tarkastus  nyt

Tarkastus  nyt

29 €

29 €

Jussi  
Jaakkola

Jussi  
Jaakkola

Jaalaranta 6                  09 685 2400

Jaalaranta 6                  09 685 2400

&

&

Joka neljäs syöpäsairaala Docrateen asiakas on 
Ruotsista. Jätkäsaaren terveys  keskittymässä toimii 
myös huipputason hedelmöityshoitoklinikka.

Ruotsista Jätkä saareen syöpä hoitoon
Sivut 4–5

Syöpäsairaala Docrateen toimitusjohtaja Ilpo Tolonen kertoo, että heille on hakeutunut asiakkaita hoitoon yli 60 maasta. Kuvan sädetyslaitteet Docrates hankki USA:sta. Yhden laitteen hinta on noin kaksi miljoonaa euroa.
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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Chalupa ja Mount 
Kailash ravintola
esittelyssä

70vuotias jätkä
saarelainen ryhtyi 
joogayrittäjäksi 

Eira Parppei oli muutaman vuoden eläkkeellä  
kunnes päätti kokeilla pienimuotoista yrittämistä.

Sivu 5

Sivu 9

RAUNO HIETANEN RAUNO HIETANEN

+MONTA MUUTA Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi

KÄSITYÖNÄ PUHDAS JA  
KIILTÄVÄ AUTO / parkkihalli -1 krs. 
010 322 6999

ILMAINEN 
1 h PYSÄKÖINTI  
Plussa-kortilla Europarkissa.

KIERRÄTYSPISTE / parkkihalli -2 krs.
ottaa vastaan mm. pahvit, paristot, 
loisteputket, muovit, metallit ja lasit. 

AIKUISET AINA 0,-
Voit poiketa myös vain lounaalle!

MATKAKORTINLATAUS,  
TEATTERILIPUT JA LAHJAKORTIT 
K-Citymarketista. 

REMONTOIJA/RAKENTAJA
K-Raudasta: Suunnittelu-, asennus-, 
kuljetus- ja rahoituspalvelu mm.

RUOHOLAHDEN APTEEKKI
– jotta arkesi olisi vaivatonta

PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELUT,  
myös hiusten pidennykset.
(09) 694 5418

Kahden Ferrarin 
kaupunginosa

Sivut 4–5

Ruoholahti–Jätkäsaaren 
yleisin auto on Volkswagen 
Golf. Sekaan mahtuu pari 
Ferraria ja seitsemän Teslaa.

LOKAKUU 2018

Mallin kädessä 
olevat Ferrarin 

avaimet eivät käy 
kumpaankaan 
Ruoholahteen 

ja Jätkäsaareen 
rekisteröidyistä 

Ferrareista.

Tarkastus  
nyt

Tarkastus  
nyt

29 € 29 €
Jussi  
Jaakkola

Jussi  
Jaakkola

Jaalaranta 6          
        09 685 2400

Jaalaranta 6          
        09 685 2400& &
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taas uusia ravintoloita. Jätkäsaarelainen toimin-
taterapeutti korostaa ennakoivan hoidon tarvetta. 

Deittivene tarjoaa kyytiä veneettömille Ruo-
holahdesta. Merelliset ravintolat ovat selvinneet 
pitkälle. 

SYYSKUU. Ensin tulivat Mäkelät, sitten melkein 
koko suku. Suomessa suvut eivät tiivisty urbaa-
nisti – Ranskassa paikalliset kaupunkiyhteisöt 
muodostuvat usein suvuista. Kysely: Sijainti ja 
hyvät liikenneyhteydet ratkaisevat viihtyvyyden.

Kaupunkielämää-tapahtuma päästää kurkis-
tamaan naapuriin. Hyväntoivonpuisto etenee ai-
kataulussaan. Oman asuinalueen turvallisuutta 
on helppo lisätä. Ruoholahden kanavan päädyn 
korjaustyöt valmiit. 

Jätkäsaareen tarjolle uusia tiloja ravintoloitsi-
joille. Ravintolatila vaatii rasvahormin ja tehok-

kaan ilmanvaihdon. Stadiluotsi toimii asukkaan 
ja kaupungin välissä. 

Asukkaat saivat luvan yli 70 metrin katumaa-
laukselle – räsymatto vie aukion yli kouluun.

Ruoholahden kappelin vanhoissa tiloissa 
aloittaa kaksikielinen päiväkoti. Lukiolaisetkin 
tulevat välillä moikkaamaan leikkipuiston Ninaa.

Jätkäsaaren köpismäisin talo. MLL järjestää 
lastentarvikekirppiksen kappelilla.

LOKAKUU. Volkwagen ykkönen, Mersu kakko-
nen. Jaakko Niemisellä on alla jo kolmas Volks-
wagen. Raskas liikenne vie ravintola Cargon ja 
koirapuiston liipasimelle.

Jätkäsaaren kallioluola kätkee sisäänsä Staran 
kaluston. Älyliikennekokeilu tuo yhteiskäyttöau-
tot ja veneiden Uberin Jätkäsaareen. 

Suomalainen lavatanssi taipuu saksalaiselta. 

Valitus viivästyttää Tanssin taloa. Mittarissa 78 
vuotta, mutta yrittäjyys maistuu edelleen. 

Nuoret taiteilijat esillä Clarionissa. MLL jär-
jestää neljä kerhoa syksyllä. 

MARRASKUU. Jätkäsaaren ja Ruoholahden val-
vojat. Miska Niemelä on usein viimeinen salilla. 

Ruoholahden ja Jätkäsaaren futaajat siirty-
vät Islannin-malliin. Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
opppilaaksiottoalueista päätös marraskuun alus-
sa. Uusi ravintola Tyynenmerenkadulle. Meren 
äärellä jo 25 vuotta. Wärtsilä muuttaa Salmisaa-
reen. Jätkäsaaren liikennesuunnittelu on pala-
pelin kasaamista. ”Oho, tuossa on suuren maail-
man meininkiä.”

Uusi korttelisauna lämpeää pelleteillä. Kuoron 
johtaja pitää Ruoholahden kylämäisyydestä. Röö-
rissä jätteet kiitävät maan alla. Jätkäsaareen muo-

vinkeräys vuoden loppuun mennessä. Jätkäsaaren 
ensimmäinen asukas pitää Rööriä liian kalliina. 

JOULUKUU. Moni syöpäsairaalan asiakas tulee 
ulkomailta. Lapsettomuusklinikka Dextra toi he-
delmöityshoidot tähän päivään. Uusi yhdistys ra-
kentaa Suomesta terveysmatkailun kärkimaata.

Kauppakeskuksen yöasiakkaat ostavat arki-
ruokaa ja tuliaisia. Uusia ravintoloita Jätkäsaa-
reen ja Hietalahteen. 

Hernesaaren rakentaminen jatkuu Merihallin 
purkamisella. Ruoholahden ja Jätkäsaaren oma 
joulukalenteri tulee taas. Monipuolinen valikoi-
ma uusia asuntoja Jätkäsaareen. Pitkälle edennyt 
Jätkäsaari yllätti muuttajan. Mikrofoni on mus-
karin jännin juttu. ”Kun ensimmäinentili on tas-
kussa, ei pidä ostaa Bemaria.” Tiedekerho lapsil-
le Ruoholahdessa.

RUOHOLAHDEN SANOMAT käy kaksi kertaa 
kuukaudessa syömässä lähialueen ravintoloi-
den suosituimpia annoksia. Ravintolapalsta jat-
kuu taas helmikuun lehdessä. Alla on syyskuus-
ta 2017 joulukuuhun 2018 käydyt ravintolat ja 
niiden suosituimmat annokset. 

Lista on aikajärjestyksessä, ylimpänä on 
tuoreimmat käynnit. Kaikki artikkelit löytyvät 
osoitteesta ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti

SUOSITUIN ANNOS

RAVINTOLA SUOSITUIN ANNOS HINTA

 Konstan Möljä Saaristolaispöytä 20,00
 Burger King Whopper-ateria 7,70
 Jätkäsaaren Sushi L-Box 16 kpl lajitelma 20,00
 Ravintolalaiva Verna Porsaan kylkirivi 19,00
 Chalupa Chicken Avokado Quesadilla 9,90
 Mount Kailash Kukhura Korma 16,90
 Hampton Bay Sinisimpukat ”Asian style” 19,00
 Meritähti Pizza kolmella täytteellä 10,80
 Open Lobby Classic burger 19,90
 Fafa’s Kabab, feta & coriander  11,90
 Salve Salven silakat 17,90
 Kotipizza Americana 10,90
 Hieta* Wiener Schnitzel 29,00
 Malaga Bar Possu-pizzeta 14,00
 La Sirena Pizza Mexicana 9,00
 Kannas Kannaksen pannu 18,00
 Merimakasiini Sinisimpukat 16,00/22,00
 Eerikin Pippuri Mega Special 9,90
 Yeti Nepal Liha Thali 19,50
 Clarion Kitchen & Table Rein & Deer 34,00
 Pacific 7* Hollywood hillside hamburger  16,50
 Cargo Juustomunakas 9,50
 Skøgul Päivän kala 23,00
 Poiju Kana Masala 15,00
 Faro Fish’n’chips 21,50
 Gimis Punajuurilohi 25,50

Hinnat vuosilta 2017 ja 2018. Hinnat ovat saattaneet muuttua.  *Lopettanut vuonna 2018.
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RAUNO HIETANEN

Kevyesti vuoteen 2019 Jätkäsaaresta!

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

1695
KG

250
2 KPL

Suomalainen tuore, 
ruodoton kirjolohifilee

GRILLATTU 

Broilerin koipireisi 

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

2
KPL

Tarjoukset voimassa 5.-27.1.2019, ellei toisin mainita.
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Lämminsavustettu
ruodoton lohifilee
Norja

UUDISTAMME 
KASSALINJASTOAMME 

TIISTAINA 8.1. JA 
KESKIVIIKKONA 9.1.
Itsepalvelukassamme ovat 
käytössä aamusta iltaan!
TERVETULOA ENTISTÄ

PALVELEVAMPAAN
K-MARKET JÄTKÄSAAREEN!

T: Kauppiaasi Ville ja Pia

199
KG

Luomu 
banaani

RUOHOLAHDEN SAIRAANHOITOPALVELUT 
täydentyivät viime huhtikuussa, kun HYKS:n 
Naistentautien poliklinikka siirtyi Kätilöopistol-
ta Itämerenkadulle.

Poliklinikan siirron takana oli HUS:n päätös 
lopettaa pahoista sisäilmaongelmista kärsinyt 
Kätilöopisto Kumpulassa. 

Osastonhoitaja Rauni Heijan mukaan siir-
tyminen osana muita toimintoja oli luonnollis-
ta, vaikka ongelmat eivät koskettaneet niinkään 
poli klinikan tiloja.

Heija kertoo, että sekä potilaat että työnteki-
jät ovat olleet uusiin tiloihin tyytyväisiä. Alku-
hankaluuksilta ei olla kuitenkaan vältytty.

”Potilaiden oli aluksi vaikea löytää meitä, sil-
lä he olivat tottuneet saapumaan sairaalaan, ei-
vätkä toimistorakennukseen. Kylttien lisäämisen 
jälkeen ongelma kuitenkin poistui.”

Harmia poliklinikalla aiheutti myös kiinteis-
tössä kesällä sattunut vesivahinko, joka on sit-
temmin korjattu.

RUOHOLAHDEN SAAVUTETTAVUUTTA Heija 
pitää huomattavasti parempana kuin Kumpulan, 
sillä paikalle pääsee niin metrolla, bussilla kuin 
raitiovaunullakin.

Heijan mukaan tilat ovat erinomaiset ja puh-
taat, mutta hieman ahtaat. Kaikista kiireellisim-
pien potilaiden vastaanotto onkin jo jouduttu 
siirtämään tilan puutteen vuoksi Naistenklini-
kalle.

”Toisaalta tämä oli loogista, sillä vastaanotto 
tekee paljon yhteistyötä Naistenklinikalla sijait-
sevan päivystyksen kanssa”, Heija sanoo.

Työntekijöiltä muutto on vaatinut sopeutu-

mista. Erityistä kiitosta ovat saaneet työskentely-
olosuhteet.

”Tilat remontoitiin nimenomaan naisten po-
lin tarpeisiin. Meillä on myös ilmastointi, jolle 
oli viime kesän kuumuudessa käyttöä.”

Heijan mukaan toimintaa on tarkoitus jat-
kaa Ruoholahdessa ainakin seuraavat kymme-
nen vuotta.

”Suuret valtakunnalliset muutokset voivat 
kuitenkin aina laittaa suunnitelmat uusiksi.”

Naistentautien poliklinikka tutkii ja hoitaa 
muun muassa naisten vuotohäiriöitä, alavatsa-
kipuja sekä kudos- ja solumuutoksia. HYKS on 
keskittänyt poliklinikalle lisäksi raskaudenkes-
keytysten polikliinisen hoidon. 

HYKS-sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Es-
poo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonum-
mi ja Vantaa.

Käyttäjät melko tyytyväisiä 
Naistentautien poliklinikan 
uusiin tiloihin Ruoholahdessa

Naistentautien poliklinikka siirtyi Kätilöopistolta 
Ruoholahteen Itämerenkatu 5:een.

Anna-Maija Kakkonen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Kanava

    Kanava-palveluhakemiston ilmoi-
tusten hinta on 2,65 euroa palstamilli-
metriltä. Yhden tekstirivin hinta on noin 
13 euroa. Palstalla voivat ilmoitella  
niin yksityishenkilöt kuin yhteisöt ja  
yrityksetkin. Kanava-ilmoituksen  
maksimikorkeus on 90 mm Vuosi-
sopimuksista alennus. Kysy lisää:  
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

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. 

PYÖRÄHUOLTOYRITYSTÄ  vetävä Luis Her-
nandez on tyytyväinen liikkeensä sijaintiin. 
Stadi Bike Shop oli ennen Selkämerenkadul-
la, mutta pari vuotta sitten Hernandez sai ti-
lat  Santakadulta, kanavan varresta. Aivan liik-
keen edessä kulkee vilkas pyörätie.

”Tästä menee paljon pyöräilijöitä, Laut-
tasaaresta ja Espoosta asti”, venezuelalainen 
yrittäjä kertoo.

ESPOOLAINEN NUUTTI KUOSA muutti Tal-
linnaan kahdeksan vuotta sitten. 

”Eläminen on Virossa halpaa mutta palkat 
Suomessa niin hyvät, että on tullut valittua täl-
lainen elämäntapa”, it-arkkitehti Kuosa sanoo.

”Meitä Suomessa työssä kävijöitä on laivoil-
la paljon. Ollaan hissukseen, nukutaan, lue-
taan tai katsotaan elokuvia, jotkut ottaa muuta-
man”, Eckerö Lineä suosiva Kuosa kuvailee.

Ruoholahden Sanomat

ON PERJANTAI-ILTAPÄIVÄ, ja it-arkkitehti 
Nuutti Kuosa on taas matkalla kotiinsa Tallin-
naan. Lautta lähtee kolmelta.

Viikot Kuosa työskentelee Suomessa konsult-
tiyhtiö Accenturella, josta hän on juuri hake-
massa matkapuhelinta. Accenturen toimisto on 
Porkkalankadulla Ruoholahdessa, mutta Kuosan 
työpiste on asiakkaan luona Kalasatamassa.

”Tulen Kalasatamasta metrolla Ruoholah-
teen, josta kävelen Huutokonttorin pysäkille ja 
menen ratikalla loppumatkan Länsiterminaaliin”, 
Kuosa kuvailee tyypillistä ohikulkumatkaansa.

Peruskoulun ja lukion Espoossa käynyt sekä 
diplomi-insinööriksi valmistunut Kuosa asuu 
vaimonsa kanssa Tallinnan vanhassakaupungis-
sa 120 neliön asunnossa, jonka vuokra on 800 
euroa kuussa. Kämppäkaverina on suomalainen 
yrittäjä, joka tosin käy asunnolla hyvin harvoin.

”Tallinnassa kaikki on kävelymatkan päässä, 
kun asuu vanhassa kaupungissa ja ulkona on 
syöminen halpaa”, Kuosa kehuu.

Viikot Kuosa asuu vaimonsa kanssa opiskelu-
asunnossa Vallilassa lähellä Helsingin yliopiston 
kampusta, jossa vaimo opiskelee. 

Luis Hernandez tuli Venezuelasta Espanjan 
kautta Ruoholahteen pyörähuoltoyrittäjäksi.

Nuutti Kuosa jälleen kerran matkalla 
viikonlopuksi kotiinsa Tallinnaan. 

Venezuelalainen 
kemisti perusti pyörä
huollon Ruoholahteen

TÖISSÄ: Luis Hernandez

OHIKULKIJA: Nuutt i  Kuosa

LUIS HERNANDEZ muutti Venezuelasta Espan-
jaan 11 vuotta sitten.

”Opiskelin maisterin tutkintoa kemian alalla 
Madridissa. Siellä tapasin suomalaisnaisen ja 
muutin Suomeen.”

Madridissa Hernandezille oli tarjottu töitä 
kemian alalta pariinkin otteeseen, mutta opis-
keluluvalla maassa olleena hän ei voinut ottaa 
kokopäivätöitä vastaan.

Suomessa Hernandez on asunut nyt yli kuusi 
vuotta. Hän on ollut Orion Pharmalla työharjoit-
telussa ja kesätöissä, mutta töitä 36-vuotiaalle 
ei kemian alalta ole löytynyt.

”Kielitaitoni ei ollut riittävä”, nykyään Suo-
mea hyvin osaava Hernandez arvioi.

HERNANDEZIN ystävä, jolla oli pyöräliike 
entuudestaan, pyysi pyöristä kiinnostunutta 
Hernandezia muutama vuosi sitten kumppaniksi 
perustamaan uutta liikettä. Sopivat tilat löytyi-
vät Ruoholahdesta, Selkämerenkadulta. 

Hernandezilla on kaksivuotias poika. Lapsen 
syntymän aikoihin Stadi Bike Shop lopetti Sel-
kämerenkadulla. Muutaman kuukauden tauon 
jälkeen Hernandez avasi nykyisellä paikalla 
Santakadulla, tällä kertaa yksinyrittäjänä.

”Pyäräily on lisääntynyt ja joka talvi on 
enemmän talvipyöräilijöitä”, hän on huomannut.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

l

Tanssiessa pääsee 
lähelle toista. Silloin 

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

AJANVARAUKSET: 
WWW.NAILSTATION.FI     ULLA        040 5561 260
WWW.JVHIERONTA.FI    JARNO       040 7012 733

SANTAKATU 2 LT 1–2, RUOHOLAHTI
%
%

Ihanat hoidot,  
hieronnat ja 

tuotteet itselle 
tai lahjaksi.

Kauneushoitola 
Kynsistudio
Hieronta

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%

LUNTA SAATIIN mukavasti ennen joulua ja mä-
enlaskusta päästiin nauttimaan pulkilla ja liuku-
reilla. Välillä piha on ollut jään peitossakin, että 
on saanut keskittyä lähinnä pystyssä pysymiseen.

Joulu- ja tammikuun vaihteessa leikkipuis-

tossa on laulettu kaikille yhteisissä lauluissa, ret-
keilty kaupunkikirjasto Oodiin, etsitty niin ka-
donneita hevosenkenkiä kuin erilaisia eläimiä 
sekä askarreltu. Samoin on aloittanut uusia leik-
kitoiminnan kerholaisia Menninkäisten ja Kulta-
hippujen kerhoissa. 

Uusille hakijoille tiedoksi, että kerhot ovat nyt 
tällä hetkellä täynnä. Hakemuksen voi jättää säh-
köisessä asioinnissa ja perheisiin ollaan yhteydes-
sä jos kerhopaikkoja vapautuu kevään aikana.

Puiston väki

Kerhot täynnä 
tällä hetkellä

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

To 10.1. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 
14–14.45.
Pe 11.1. lumimaalausta ja 
jäätaideteoksien tekoa klo 
10.30–11.15.
Ma 14.1. Pupu pirteän yhteinen 
laulutuokio kaikille klo 11.
Ti 15.1. retki Lapinlahden puis-
toon yhteistyössä Planin maahan-
muuttajatyön luontokotoutumis-
hankkeen kanssa klo 10–11.30. 
Retkellä kierrätysaiheisia leikkejä. 
Ennakkoilmoittautuminen retkelle 
14.1. mennessä. Kello 17–19 
English Family Club, jota pitää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Ke 16.1. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–

19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 17.1. puuhatuokio ulkona klo 
10. Kotoklubi Kaneli klo 14–14.45. 
Pe 18.1. leikkivarjotuokio klo 
10.30 sekä vanhempi-lapsi-
tanssia salissa klo 11.15–12, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Ma 21.1. leikkipuisto on avoin-
na klo 11.30–16.30 ohjaajien 
työyhteisökokouksen vuoksi.
Ti 22.1. satutuokio ulkona klo 10 
ja illalla klo 17–19 English Family 
Club, jota pitää MLL Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Ke 23.1. laulutuokio ulkona klo 
10. Isä-lapsikerho klo 17–19, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 24.1. puuhatuokio ulkona 
klo 10. Kotoklubi Kaneli klo 
14–14.45.
Pe 25.1. ajoneuvosuunnistusta klo 
10.30–11.15.

Ma 28.1. Pupu pirteän yhteinen 
laulutuokio kaikille klo 11.
Ti 29.1. satutuokio ulkona kello 
10. Kello 17–19 English Family 
Club, jota pitää MLL Ruoholah-
den ja Jätkäsaaren paikallisyh-
distys.
Ke 30.1. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 31.1. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 
14–14.45.
Pe 1.2. tuo ja vaihda -päivä kello 
10.30–11.15 sekä vanhempi-
lapsitanssia salissa klo 11.15–12, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Ma 4.2. Pupu pirteän yhteinen 
laulutuokio kaikille klo 11.
Ti 5.2. satutuokio ulkona klo 10. 
Klo 17–19 English Family Club, 
jota pitää MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.

Tulevia  
tapahtumia

Ruoholahden vanhin 
taloyhtiö juhli 
25-vuotissynttäreitä, 
vuoden myöhässä
RUOHOLAHDEN VANHIN taloyhtiö vietti vii-
me kuussa 25-vuotispäiviään. As Oy Santakujan 
asukkaat järjestivät joulukuisena lauantaina yh-
teistiloissaan ensin lastenjuhlat ja illemmalla ai-
kuisten juhlat buffet-pöydän ja  bändin kera. 

Juhlat järjestettiin reilun vuoden myöhäs-
sä, sillä Itämerenkatu 8:ssä sijaitseva taloyhtiö 
valmistui jo loppukesästä 1992, eli reilu 26 vuot-
ta sitten. YIT:n rakentamaan kortteliin valmistui 
132 asuntoa ja kuusi liiketilaa.

Alkuperäisasukas Raili Saloranta muutti 
juuri valmistuneeseen taloon elokuussa 1992.  

”Meillä oli kasiratikka aluksi, mutta heti elo-
kuussa 1993 tuli metro. Nyt on baanat, seiskaratikat 
ja kaikki lähellä”, Saloranta kuvailee muutosta.

Janne Tapper muutti taloon vuonna 1993. 
”Tämä oli vanhaa jättömaata ja vaikutti mi-

nusta vähän sellaiselta berliinimäiseltä tilalta, täs-
sä oli sellaista romantiikkaa”, Tapper muistelee.

Tapper kertoo, kuinka puiden kasvamista 
odoteltiin kivisen maiseman keskelle. 

”Nythän ne on päässeet kasvamaan, ei ole 
enää  niin kivistä, kuin mitä tämä oli.”

Ruoholahden Sanomat

Raili Saloranta ja Janne Tapper osallistuivat 
taloyhtiö Santakujan juhliin joulukuussa.
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Tervetuloa konserttiin!
RUOHOLAHDEN NUORISOTALO avasi ovensa 
7.1. joulutauon jälkeen. Aukioloaikamme muut-
tuvat hieman, sillä jatkossa tiistaisin nuorisotalo 
on myös varhaisnuorilta kiinni. Tiistaisin ohjaa-
jat käyvät koulutuksissa, kokoustavat, sekä teke-
vät muita toimistotöitä.

Nuorisotalo järjestää muutaman retken hiih-
tolomalla kävijöiden valitsemiin kohteisiin. 
Omia suosikkejaan voi ehdottaa nuoriso-ohjaa-
jille, ja ehdotuksista äänestetään retkikohteet. 
Näin tuemme nuorten mahdollisuutta vaikuttaa 
nuorisotalon toimintaan.

Myös suuren suosion saaneet Lanit järjeste-
tään hiihtolomalla. Laneissa vietetään yö nuori-

sotalolla pelaillen eri tietokone- ja konsolipele-
jä yhdessä muiden nuorten ja ohjaajien kanssa. 
Laneista saa lisää tietoa nuoriso-ohjaajilta, talon 
sosiaalisista medioista, sekä nettisivuilta tammi- 
helmikuussa.

Nuorisotalolle haetaan kesälle 2019 kesätyön-
tekijää, lisätietoja saa nuoriso-ohjaajilta, jotka 
mielellään myös auttavat hakemusten tekemises-
sä.

Ruoholahden nuorisotalo on auki joka toi-
nen lauantai klo 16–23, kuun parittomina viikon-
loppuina. Alla kevään aukioloajat. 

Maria Räsänen

VARHAISNUORET (3–6-LK.) Ma, ke, to, pe 14-
16.30 ja lauantaisin 16–18.
6-LK: Pe 14–16.30 ja 17–21, lauantaisin 16–21.
ILTANUORET (7LK- 18-VUOTIAAT)Ma, ke, to 17–
21 Pe: 17–22.45 La: 16–22.45.

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Nuorisotalo 
hakee kesuria

Tammikuu 2019

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

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 "

HYVÄN TOIVON KAPPELI viettää ensimmäisiä 
synttäreitään helmikuun alussa. Takanamme on 
vilkas ja värikäs vuosi. Vuoteen on mahtunut mo-
nia hyvä kohtaamisia ja uusia ystäviä. Tästä on hy-

vä jatkaa eteenpäin avoimen kaupunkitilan ja ava-
ran hengellisyyden paikkana Jätkäsaaressa! 

Vuoden 2019 alussa uutena työntekijänä meillä 
aloittaa yhteisömuusikko Elsa Sihvola. Elsan mu-
siikkia on mukana myös kappelin 1-vuotissynttä-
reillä 3.-7.2. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja mu-
sisoimaan!

Hannu Varkki
Kappalainen 

Synttärit 
lähestyvät

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

LÄNSISATAMANKATU 26

1-vuotissynttärit 3.–7.2.
Messussa dialogisaarna Jan 
Ahosen johdolla ja Yhteisvastuu-
keräyksen avaus su 3.2. klo 12
Ma 4.2. klo 14-18 avoimet ovet, 
klo 18 alkaen nyyttärit & kara-
oke lapsille ja aikuisille
To 7.2. RockHubs -musisointia, mu-
kana Elsa Sihvola ja Tuulikki Laes
Kuun viimeisenä sunnuntaina 
27.1. alkaen meditatiivinen Luot-
tamuksen messu: Taizé-lauluja, 
hiljaisuutta, rauhaa.
Messu sunnuntaisin klo 12, leikki-
tilat perheiden käytössä. Kirkko-
kahvit klo 11.15 ja messun jälkeen. 
Klo 11.30 palvelutehtävien jakoa. 
Lisätietoa: Hannu Varkki, 050 512 

1820, hannu.varkki@evl.fi 
Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätie-
toa: Leena Kopperi, leena.koppe-
ri@evl.fi, 09 2340 6202
Kanavan Kaiku, Jätkäsaaren ja 
Ruoholahden asukkaiden kuoro, 
harjoitukset ti klo 18.15.
Kappeli on auki hiljentymistä, 
tutustumista, etätöitä yms. varten 
ma-to klo 14–19 ja su klo 11–14. 
Infoa koordinaattoreilta: Aila 
Valkila, aila.valkila@valkila.com 
ja Selja Aaltonen, selja.kirjavai-
nen@gmail.com

LÄNSISATAMANKATU 28

Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) ja ke klo 9–12 (MLL) 

Päiväkerho ma ja ke klo 13–16 
ja vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa Maarit Mustakal-
lio, maarit.mustakallio@evl.fi, 
092340 6116 
Terho-kerho (MLL) ma klo 17–19, 
eri-ikäisten yhteistä leikkiä.  
Lisätietoa Erika Leijola,  
erilei@me.com 
1.–6.-luokkalaisille toiminta-
kerho ti klo 17.30–19 ja kokki-
kerho pe klo 15–17 Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset: Hanna Ikäheimo, 
hanna.ikaheimo@evl.fi, 050 436 
758
Ankkuri-tilaa voi varata perjan-
taisin klo 12–21 kliffa.fi -palvelun 
kautta hintaan 5e/tunti. Avain-
tägin nouto ja palautus Malaga 
Bariin.

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

www.k-citymarket.fi
Helsinki RuoHolaHti

SINA hyvä ruoka&K-CITYMARKET RUOHOLAHTI AVOINNA JOKA PÄIVÄ 24h

 itämerenkatu 21-23.

ma 14.1. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

ti 15.1. klo 13–15 
AVOIMET OVET
klo 18.30–19.30 
HAKUINFO:  
MUUSIKON KOULUTUS
Tule tutustumaan Helsin-
gin Konservatorion amma-
tilliseen koulutukseen!
Konservatorion aula  
ja kamarimusiikkisali

ti 22.1. klo 10.00 ja 11.30 
MUSIIKKIA UUDESSA 
LASTENSAIRAALASSA
Konservatorion oppilaat esiin-
tyvät pääsisäänkäyntiaulassa 
(Stenbäckinkatu 9).  
Konsertin teemana on talvi.

ke 23.1. klo 18.30 
PIANISTIEN JA  

VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 24.1. klo 17.00 
AULAMUSIIKKIA
Konservatorion  
pianistit ystävineen
Konservatorion aula

ma 28.1. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

pe 1.2. klo 18.00 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 4.2. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 6.2. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

TULOSSA:

JACQUES OFFENBACH: 
ORFEUS MANALASSA
Musiikinjohto Petri Sakari
Ohjaus Juulia Tapola
Tuotanto Helsingin 
Konservatorio
pe 15.2. klo 19 Ensi-ilta 1
la 16.2. klo 15 Ensi-ilta 2
Konserttisali
Ennakkoliput 32,50 € / 16,50 
€ (sis. palvelumaksun)
www.konservato-
rio.fi/event/orfeus
Liput ovelta 30 € / 15 €
Muut esitykset ke 27.2. 
klo 19.00, to 28.2. klo 
19.00, la 2.3. klo 15.00, 
su 3.3. klo 15.00.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli
Disobey 11.-12.1.
Love Me Do Winter Fair 19.-20.1.
Vegemessut 26.-27.1.
Kaapelitehtaan kaikkien rotujen pentu-
näyttely 3.2.
UusioUra: Rekrytointi- ja uravalmennus-
tapahtuma yli 45 v. 5.2.
Kustom Kulture Show 9.-10.2.

Puristamo
Helsingin antiikki-, taide- ja keräilymessut 
12.-13.1.
Taidekoulu Alfa-Art: LUO 16.-27.1.
Lauri Heikkilän näyttely 29.1.-7.2.

Turbiinisali
Uusinta Ensemble: Tombe de sommeil 3.2.

Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Naisklovnifestivaali Punainen helmi 6.-9.2.
Tango Frostbite 14.-17.2.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Talvisirkus Rakkaus 13.1. asti

Pannuhallin kellari
Harmonikkojen myyntinäyttely 18.-19.1.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Mira Kautto: Station to Station to Station & 
Laura Jantunen: Talvi / yhteisilta 22.-29.1.
Sivuaskel 2019 -festivaali 1.-9.2.

Kaapelitehtaan museot:   
Psykoanalyysin yö 25.1.

Suomen valokuvataiteen museo
Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi: 
All Connections Are Boundaries 27.1. asti
Marja Helander, Harri Pälviranta ja Kari 
Soinio -yhteisnäyttely 24.2. asti
Photofuss: Muutoksessa / In Transition 
24.2. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Taikinan taju 31.5. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8. asti

MUU Kaapeli
Pia Männikkö, Anne Roininen & Heidi 
Saramäki: Valaistuminen 13.1. asti

Kameraseura Galleria West
Vuoden luontokuvat 2018 31.1. asti

Drawing Gallery D5
Sanna Haimila: Flow 17.1. asti

Stoa Mariapassio
Stoa Mariapassio 17 vuotta 28.6. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Arkin luovat ja leikkisät ke-
säleirit tulevat taas –  ilmoit-
tautuminen on käynnissä!

Arkissa voi harrastaa arkki-
tehtuuria, muotoilua ja raken-
tamista eri ikäisten viikottai-
sissa opetusryhmissä tai 
kesän monilla teemaleireillä. 
Molempia järjestetään Kaape-
litehtaalla Ruoholahdessa.

Arkin arkkitehtuuriopetus on laajan oppimää-
rän mukaista taiteen perusopetusta. Nuoret 
harrastajat Arkissa visioivat ja toteuttavat vii-
koittain pienoismalleja, torneja ja tulevaisuu-
den kaupunkeja arkkitehtiopettajien johdol-
la. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.  Kevään opetus alkaa viikolla 
4. Paikkoja on vielä jäljellä, joten nyt on hy-
vä hetki käydä ilmoittautumassa! Arkissa käy 
viikoittain lähes 800 lasta ja nuorta.

Kesäsuunnitelmat kannattaa aloittaa he-
ti, sillä Arkin kesäleireille voi jo ilmoittautua! 
Kesäloman iloksi Arkki järjestää lapsille ja 
nuorille Kaapelitehtaalla pienoismalli-, tietoko-
ne-, ja muotoiluleirejä. Kiehtovalla unelmien ta-
lo -tietokoneleirillä suunnitellaan unelmien ta-

lo SketchUp -ohjelman avulla. Lopputuloksena 
syntyy kolmiulotteinen virtuaalimalli raken-
nuksesta, jonka sisällä voi kulkea huonees-
ta toiseen kuin oikeassa talossa. 

Elokuvan ammattilaisen urasta haaveile-
ville on tarjolla animaatioleiri, jossa leiriläiset 
pääsevät luomaan elokuvan hahmot ja ym-
päristön sekä toteuttamaan animaatioeloku-
van. Arkin arkkitehtuuri- ja kuvataideleireil-
lä voi mielikuvituksen päästää valloilleen ja 
luonnostella omat haaveet ja unelmat. Sen 
sijaan pienoismallileireillä rakennetaan yh-
dessä fantasiamaailma taikka oma unelmi-
en talo.

Arkin laajasta leirivalikoimasta löytyy jo-
kaiselle jotakin! Arkin suosituin klassikko on 
Majaleirit, joita järjestetään jo 26. vuotta Es-
poon Ruukinrannassa. Majaleireillä rakenne-
taan pienryhmissä erilaisia majoja, opetel laan 
solmuja ja työkalujen käyttöä sekä nautitaan it-
se paistetuista muurinpohjaletuista!

Arkissa voi järjestää myös rakentelusynt-
tärit. Teemaksi voi valita Karkkitehtuurin, 
Syö tävän kaupungin, LEGO® -palapelikau-
pungin tai Fashion designin. Myös aikuiset 
pääset nauttimaan Arkin aktiviteeteista vir-
kistyspäivien muodossa.   

www.arkki.net

Arkin kesäleirit tulevat taas!

Yhteistyössä syntyy isompikin maja. Kuvaaja: Jani Laukkanen

Huippusuosittu Psykoanalyysin 
yö tulee taas! Kaapelitehtaan 
museoissa järjestettävä tapahtu-
ma tuo alitajuntaa aktivoivia aja-
tuksia talven keskelle perjan-
taina 25.1. klo 18.30–23.00. 

Psykoanalyyttista teoriaa ja hoitomenetel-
mää on kehitetty toistasataa vuotta, ja sillä 
on ollut keskeinen merkitys myös länsimai-
sessa kulttuurielämässä. Psykoanalyyttisel-
la tulkinnalla on paikkansa niin näyttämöllä, 
ravintolaelämässä kuin valokuvauksessakin.

Illan ohjelmaan kuuluu puheenvuoroja, 
keskusteluja ja aktivoivia harjoituksia psyko-
analyytikkojen sekä aiheeseen perehtyneiden 
taiteilijoiden ja kulttuurintuntijoiden joh dolla. 
Kolmen museon tapahtuma järjestetään yh-
teistyössä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdis-
tyksen kanssa. Liput tapahtumaan maksavat 
15 euroa, alle 18-vuotiaat pääsevät sisään 
ilmaiseksi. Sisäänpääsy myös Museokortilla. 
Museoiden näyttelyt ovat auki koko tapahtu-
man ajan.

Valokuvataiteen museon tiloissa järjeste-
tään neljä assosiointiharjoitusta, jotka alka-
vat aina tasatunnein. Leikkimielisissä ses-
siossa tulkitaan kuvia suuren näyttelytilan 

Ideaalin perilliset -näyttelyssä. Yhteistä har-
joitusta kommentoivat valokuvataiteilijat Har-
ri Pälviranta ja Kari Soinio sekä psykologi, 
psykoanalyytikko Anne Kotkavirta. Jokai-
nen sessio on erilainen ja halutessaan voi 
osallistua vaikka kaikkiin.

Teatterimuseon lavalla käsitellään kulttuu-
ria psykoanalyyttisten ajatusmallien kaut ta. 
Ensimmäisen luennon pitää psykologi, psy-
koanalyytikko ja laillistettu psykoterapeut-
ti Jorma Myllärniemi aiheesta Silmät sie-
lun peilinä – katseen merkityksestä. Toisena 
puheenvuorona kuullaan aiheesta Kateus ja 
seksuaalisuus, joista puhuu psykologi, psy-
koanalyytikko Elina Reenkola. Illan keskus-
telupaneelin otsikko on Aleksis Kivi, tunte-
maton ja tunnettu. Keskusteluun osallistuvat 
mm. ohjaaja Lauri Maijala ja psykoanalyy-
tikko, psykiatrian dosentti Ilpo Lahti. 

Hotelli- ja ravintolamuseon baarissa on 
mahdollista nauttia virvokkeita ja pientä syö-
tävää koko illan ajan. Iltayhdeksältä baa-
rissa aloittaa Psykoanalyyttisen yhdistyk-
sen järjestämä keskusteluklubi Café Freud. 
Keskustelun alustaa psykoanalyytikko Jus-
si Kotkavirta. ”Olet niin ihana, että voisin 
syödä sinut suuhuni”, rakastavainen sanoo. 
Café Freudissa keskustellaan tällä kertaa 
suusta, oraalisuudesta ja elämästä nykykult-
tuurissa.

Psykoanalyysin yö 25.1.2019

Vilho Setälä, 1920-30-luku

ILMOITUS
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Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi        050 330 6399&


