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Ruoholahden    

SANOMATvuotta
25

Sivu 8
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RUOHOLAHDEN APTEEKKI
– jotta arkesi olisi vaivatonta

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

MATKAKORTINLATAUS, VEIKKAUS, 
TEATTERILIPUT JA LAHJAKORTIT 
K-Citymarketista. 

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

ILMAINEN 
1 h PYSÄKÖINTI  
Plussa-kortilla Ruohiksen Europarkissa.

KIERRÄTYSPISTEET pullonpalautus-
automaatin yhteydessä -2 krs. ja 
pysäköintihallissa -2.

AIKUISET JA ALLE  
2-VUOTIAAT ILMAISEKSI

PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELUT
Varaukset: hiusfashion.com  
tai 09-694 5418
Usein aikoja myös tilaamatta.

Joko testasit 
maksuttoman 

liikuntapeliseinän 
kauppakeskuksen 

aulassa?

UUTTA!

Itämerenkatu 21 • HELSINKI • RUOHOLAHTI

RUOHIS PALVELEE LÄHELLÄSI

Jeminia Valve 
opiskelee kolmatta 

vuotta muusikon 
perustutkintoa 

Helsingin 
Konservatoriossa. 

Jussi Jaakkola Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400

Jaalaranta 6  
        09 685 2400& &

Tanssin talon 
rakennustyöt 
käynnissä 
Kaapelitehtaalla

Kanariankujan 
asukkaat elävät 
keskeneräisessä 
maisemassa

Henrietta Ikonen muutti tyttärensä Inari Eräsen 
kanssa Kanariankujalle kesällä. Atlantikaaren 
alueen keskeneräisyys ei heitä häiritse.

RAUNO HIETANENRAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

MARRASKUU 2019

20 vuotta  
yhtä soittoa  
Helsingin Konservatorio muutti 
Ruoholahteen vuonna 1999. Ilmainen 
juhlakonsertti on marraskuussa. Sivut 4–5
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PÄÄKIRJOITUS

Meitä on pian 700 000 pääkaupun-
kilaista. Tuoreen arvion mukaan 
tuo rajapyykki asukasluvussa rik-
koutuu vuoden 2026 aikana.

Helsingin kaupunginkanslian 
kaupunkitutkimus ja -tilastoyksikössä laadit-
tu väestöennuste julkaistiin lokakuun lopulla. 
Sen mukaa helsinkiläisiä tulee lisää keskimää-
rin 6700 joka vuosi aina 2030-luvulle saakka. 

Väestökasvussa suuri rooli on Jätkäsaaren 
ja Hernesaaren alueilla. Ne mainitaankin kau-
punginkanslian ennusteessa keskeisinä kasvun 
alueina Kalasataman, Pasilan ja Kruunuvuo-
renrannan ohella. 

VOIMAKKAASTI KASVAA myös rekkojen mää-
rä, jolla elintarvikkeet ja kulutustavarat saa-
daan perille. Osa rekoista kulkee Vuosaaresta, 
suuri osa keskustan satamoista.

Jätkäsaaren ja Hernesaaren rakentuminen 
sekä Länsisataman laivaliikenne ovat nostaneet 
Länsilinkin alueen keskeiseen rooliin. 

Parin-kolmenkymmenen vuoden päästä 
meillä saattaa olla maanalainen yhteys Tallin-
naan ja samalla suora yhteys manner-Euroop-
paan. 

Sitä ennen pääkaupunkiseutu on pitkälti 
merikuljetusten varassa. Kun keskustatunnelia 
ei näillä näkymin ole tulossa, katseet on siirret-
tävä maanpäällisen katuverkon sujuvoittami-
seen. 

Tällä hetkellä vahva ehdokas raskaan lii-
kenteen ruuhkiin on Länsilinkin niin sanottu 
rekkaramppi. Kaupungin esittämässä ehdotuk-
sessa Länsilinkiltä nousisi silta nykyiselle Ruo-

holahden sillalle, jota pitkin liikenne pääsisi 
Länsiväylälle. Rekkaramppi on vahva ehdokas 
siksi, koska se on ainoa ehdotus, joka on näil-
lä näkymin etenemässä kaupungin päätöksen-
tekoelimiin asti. 

Muitakin ehdotuksia on tullut, muun mu-
assa Ruoholahden Sanomien lukijoilta. Voi-
daanko esimerkiksi rakentaa tunneli Herne-
saaresta Jätkäsaareen ja edelleen Länsiväylälle? 

Entäs silta tai tunneli Jätkäsaaren kärjestä 
Lauttasaareen ja sitä kautta Länsiväylälle?  

Tai reititetäänkö rekat Tyynenmerenkadun 
sijaan Länsisatamankadulle ja rakennetaan 
niille alikulkutunneli Kaapelitehtaan tienoilta 
Länsiväylän alkuun?

LIIKENTEEN SUJUVOITTAMINEN herättää pal-
jon intohimoja alueemme asukkaissa. Yllä mai-
nitut ehdotukset eivät todennäköisesti ole to-
teutettavissa, mutta nämäkin ehdotukset voivat 
toimia keskustelunaloittajina, kun mietitään  
sopivia liikenneratkaisuja alueelle. Ratkaisu voi 
löytyä yllättävästäkin suunnasta.

Viisaus ei asu pelkästään kaupungin-
insinööreissä, vaan erityisesti meissä asukkais-
sa, joita varten ratkaisut tehdään. Asukkaiden 
aktiivisuus ja hyvin perustellut mielipiteet joh-
tavat usein toivottuihin tuloksiin kaupunki-
suunnittelussa.

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

24
KUUKAUDEN LUKU

Jätkäsaaren keskuskortteli tulee 8- ja 9-ratikoiden 
kääntöpaikalle. Tontille kaavaillaan jopa 24-kerroksista 
asuintornia. Hankkeesta keskustellaan Oodissa 19.11.

Väestön nopea kasvu 
tuo haasteita liikenteelle

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

Painosmäärä 24 500 kpl.

JAKELU
Posti Oy 
Jakelupalaute: puh. 0100 85160 

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

TOIMITTAJAT
Riina Ahtola
Pipsa Sinkko-Westerholm

TAITTO/AINEISTO 
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

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

Joulukuun  Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 5.12. 2019. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 26.11. 2019.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

PEHMOLELUT YÖKYLÄÄN. Jos 
kotonasi asuu seikkailunnälkäinen 
pehmolelu, sen voi nyt viedä yökylään 
Jätkäsaaren kirjastoon. Lelun voi tuo
da kirjastoon perjantaina 15.11. kello 
10–18 ja noutaa lauantaina 16.11. 
kello 10–16. Kuvia yön seikkailuista 
jaetaan kirjaston verkossa.

MARTIN MARKKINAT. Viro tulee 
entistä lähemmäksi Kaapelitehtaalla, 
kun Martin markkinat käynnistyvät. 
Kahden päivän ajan Merikaapeli
hallissa keskitytään virolaiseen 
käsityöhön, ruokaan, kirjallisuuteen 
ja musiikkiin. Markkinat pidetään 
23.–24. marraskuuta. 

ISÄNPÄIVÄLEFFA CLARIONILLA. 
Clarion Hotel Helsinki näyttää isän
päivänä Risto Räppääjä ja Yöhaukka 
elokuvan. Näytös on maksuton. Elo
kuva alkaa sunnuntaina 10.11. kello 
15, mutta paikalla kannattaa olla jo 
14.30. Paikalla on kioski leffaherkku
jen ostoa varten.Lukijat ehdottavat muun 

muassa tunnelia tai 
siltaa Jätkäsaaresta 
Lautta saaren kautta 
Länsiväylälle.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

kerrosta

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

Joulukuu 5.12. 26.11.
Tammikuu 16.1. 9.1.
Helmikuu 13.2. 5.2.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Twitter 83 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 795 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 485 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

JÄTKÄSAAREN   
ASIANAJOTOIMISTO

09 340 3025      045 358 3717

Hannu 
Tuomainen 
asianajaja, 
varatuomari

%

– YKSITYISHENKILÖIDEN JA YRITYSTEN ASIANAJOPALVELUT –
JÄTKÄSAARENASIANAJOTOIMISTO.FI     VÄLIMERENKATU 20, 00220 HELSINKI

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

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

TERVETULOA YSTÄVÄT!

CODDLER & TODDLER Välimerenkatu 3, Helsinki x 041 319 9361 x 

Pikakampaus  

35e
Happy Hour  
-parturointi  
ark 11–16  

25e

F Hiukset F Kynnet F Ripset F Mikroneulaus F ym

Leikki-
huoneessa 

hoitaja paikalla  
ke 17–20  
Pe 12–15  
La 10–13

Hiusten-
värjäykset  
alkaen

95e
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Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

Take 
away

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

 –10%

       Nepalese Cuisine
 Ma–pe  

10.30–22
la 12–22
su 12–21

Lounas 
alk. 9,70€

À la cartesta 

Marrastarjous!
Neljän hengen (ja yli) seurueille ilmaiset 
mango lassit pääruoan yhteydessä!
30.11. asti. Koskee à la carte -listan pääruokia.
Leikkaa ilmoitus mukaan, tai ota siitä kuva! 

"

Puna- tai 
valko viini 
19,90e/pullo

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

neljän hengen 
seurueelle

Äiti, tytär ja undulaatit kotiutuivat 
nopeasti Jätkäsaareen

Jätkäsaarelaistunut Henrietta Ikonen 
on ehtinyt muuttaa elämänsä aikana yli 
kolmekymmentä kertaa. 

”Olen asunut Helsingissä syntymi-
sen jälkeen Keski-Suomessa, Espanjas-

sa ja Marokossa sekä ympäri kaupunkia.” 
Ikonen löysi tyttärensä Inari Eräsen, 9, 

kanssa kodin Jätkäsaaresta. Tyttärelle Jätkäsaa-
ri on kolmas asuinpaikka. Tänne he muuttivat 
kesäkuussa Rastilasta. Kaksioon muutti myös 
akvaariokalat sekä undulaatit Keke ja Make. 
Asunto tuntui heti kodilta. 

”Myös Keke ja Make kotiutuivat nopeasti”, 
Eränen kertoo. 

”Ne lentelevät meillä vapaana ja jo toisena 
päivänä muuton jälkeen uskaltautuivat lähte-
mään häkistä köysiorrelle.” 

Jätkäsaari-Ruoholahti oli Ikoselle tuttu jo 
ennen muuttoa, sillä hän on töissä teatterituot-
tajana Kaapelitehtaalla. 

”Olin tykästynyt alueeseen. Täällä oli haus-
kaa arkkitehtuuria ja ihania uusia taloja”, Iko-
nen kertoo. 

Muuton jälkeen tunne kasvoi. 
”Jätkäsaari on vielä kivempi kuin ajattelin”, 

Ikonen sanoo. 
”Täältä ei ole tarve muuttaa enää mihin-

kään.”

ATLANTINKAAREN alueen keskeneräisyys ei 
heitä haittaa.  

”On hauskaa saada nähdä kaupunginosan 
kasvavan ja kehittyvän, olla osa muutosta”, Iko-
nen sanoo. 

Mukavaa uudessa kodissa Eräsestä on se, et-
tä koulu on entistä lähempänä. 

”Pääsen ysin ratikalla suoraan koululle”, 
kertoo Kaisaniemen peruskoulun tanssipainot-
teista kolmatta luokkaa käyvä Eränen. 

”Odotamme kovasti raitiovaunulinjan ja talon 
viereisen pysäkin valmistumista”, Ikonen sanoo. 

Toiveissa on myös saada kauppa lähemmäs 
kotia. Nyt ostokset tehdään Välimerenkadun 
Alepassa tai Ruoholahden kauppakeskuksessa. 

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Henrietta 
Ikoselle Jätkäsaari–Ruoholahti oli 
tuttu alue jo ennen muuttoa. Hän on 
teatterituottajana Kaapelitehtaalla.

KAUPUNKILAISTEN lokakuun OmaStadi-äänes-
tyksen ykkönen on Vehreä kaupunki -hanke, jo-
hon sijoitetaan 57000 euroa. Toiseksi tuli hanke 
eteläisten Helsingin koulupihojen saattaminen 
liikunnalliseen kuntoon (40000 e). Yhteensä kau-
punki toteuttaa seitsemän hanketta Eteläisessä 
suurpiirissä, jonne rahaa oli jaossa 653 250 euroa.

Rahamäärällisesti suurin toteutuva hanke on 
uimalaituri Lauttasaaren Vattuniemeen. 300 000 
euron hanke on noin puolet koko eteläiselle Hel-
singille korvamerkitystä OmaStadi-rahasta.

Lähellä toteutumista oli Jätkäsaaren kirjas-
ton uuden ajan asumiskeskukseksi muuttami-
nen (80000 euroa), mutta hyvästä äänestyksen 
loppukiristä huolimatta se jää nyt toteutumatta.

Ruoholahden Sanomat

”Samoin kierrätyspiste olisi kiva saada 
lähemmäs. Nyt lähin löytyy Livornonka-
dulta.” 

Harrastuksissa Eränen käy Kaapeliteh-
taalla ja Salmisaaressa. 

”Harrastan ilma-akrobatiaa ja cheer-
leadingia”, hän kertoo. 

Äiti Ikosen suunnitelmissa on aloittaa 
uudestaan pariakrobatia. 

Parasta uudessa asunnossa on Ikosesta 
iso, lasitettu parveke. Ja että parvekkeelta 
näkyy meri ja Melkin saari. 

”Näkymä tulee jatkossakin pysymään”, 
Ikonen iloitsee.

Vielä paremmin merelle hänen mu-
kaansa näkyy talon saunalta kattokerrok-
sesta. 

”Merellä näkyvät laivat ovat kivoja”, 
Eränen sanoo. 

”Olemme jo käyneet risteilyllä. Termi-
naaliin pääsee niin helposti”, Ikonen jat-
kaa.

Henrietta Ikonen muutti tyttärensä Inari Eräsen kanssa Kanariankujalle. Talon edessä 
valmistuu Atlantinkatu, josta raitiovaunut kulkevat parin vuoden kuluttua.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

PARASTA JÄTKÄSAARESSA Henrietta Ikosen 
mielestä on meri. Hän kertoo uivansa meressä 
säännöllisesti, ympäri vuoden. Kylmävesiuin-
tiin hänet opasti tytär Inari Eränen. 

”Kävimme paljon uimahalleissa, joissa 
Inari paineli aina kylmävesialtaaseen jo alle 
parivuotiaana. Minä jouduin menemään pe-
rässä. Olen oikea vilukissa. Aikaisemmin pel-
käsin kylmää, mustaa vettä.” 

Totuttuaan kylmään veteen ensin uima-
halleissa, hän päätti ylittää itsensä ja pelkonsa 
menemällä talvella mereen. 

”Nykyisin uin meressä säännöllisesti läpi 
talven, milloin ja missä vaan. Kuten Hakanie-
messä Sompasaunalla tai vaikka itse laudalla 
hakatussa avannossa”, Ikonen kertoo. 

Ikosen mukaan kylmä vesi parantaa oloa, 
sekä fyysistä että henkistä. 

”Kylmässä uimisesta tulee sisälleni läm-
mittävä olo.”

Jätkäsaaressa hän käy uimassa Saukonpaa-
den rannassa. Ikonen tietää, että paikassa ui-
minen tapahtuu omalla vastuulla. 

”Lapsia ei tule päästää paikalle uimaan yk-

sin. Veteen menevien rappusten alla on vielä 
matalaa, mutta jo puolentoista metrin päästä 
alkaa äkkisyvä”, hän kertoo. 

Ikosen mielestä rannalla pitäisi olla äkki-
syvästä varoitus. Hän oli todistamassa kesäl-
lä vaaratilannetta, kun uimataidottomat lapset 
olivat yksin uimassa paikalla. 

”Rannalla pitäisi myös ehdottomasti olla 
pelastusrengas. Nyt niitä on vain venelaituris-
sa, vaikka onnettomuus voi sattua missä vaan”, 
hän  ihmettelee. 

Ruoholahden Sanomat

Entinen vilukissa ui nyt meressä läpi talven

Hekan Kanariankuja 2
 ≈ Talo sijaitsee Atlantinkaaren alueella, Länsisa

tamankadun ja Melkinlaiturin välisen Atlantinka
dun puolivälissä. Talossa on kolme rappua, joissa 
on 75 vuokraasuntoa yksiöistä viiden huoneen 
huoneistoihin. Kooltaan asunnot ovat 31–100,5m2. 
Alakerrassa on neljä liiketilaa. Talo valmistui tou
kokuussa 2019. 

 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuo
tantotoimisto ATT

 ≈ Vuokraaja: Heka eli Helsingin kaupungin asun
not Oy

 ≈ Rakentaja: Uudenmaan MestariRakentajat Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Tiuri & Lommi Oy

UUDESSA TALOSSA

Vehreä kaupunki 
on suosituin 
OmaStadi-hanke
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Idea konserttisalin seiniin 
syntyi rypistetyistä papereista

Konservatorion konserttisali on keskellä 
päivää tyhjä.  Yleensä näin ei ole.

”Konserttisalimme on erityisesti 
klassisen musiikin esittämiseen tarkoi-
tettu sali, jota vuokraamme oman toi-

mintamme lisäksi myös erilaisille musiikkialan 
toimijoille, kuten orkestereille, kuoroille, yhtyeille 
ja solisteillekin. Salia vuokrataan myös erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen”, kertoo konservato-
rion rehtori Rea Warme-Korpinen salin moni-
puolisesta toiminnasta. 

Konserttisalin tummat seinät vangitsevat kat-
seen. Arkkitehti Stefan Ahlman sai ajatuksen sei-
niin arkipäiväisen asian kautta.

Wienin Musikverein-konserttisali oli tehnyt 
arkkitehti Ahlmaniin suuren vaikutuksen, toimi-
van kenkälaatikkomallin ja hyvin suunnitellun 
akustiikan ansiosta. 

Jotain samaa haluttiin myös toteutuvan Ruo-
holahden uudessa konserttisalissa. Salin malli to-
teutui lähes kenkälaatikkomaisesti, vaikka seinät 
ovatkin aavistuksen kaltevat.

Ahlman keskusteli akustiikan suunnittelija 
Henrik Möllerin kanssa toteutuksesta. 

”Seinät piti toteuttaa edullisesti, koska kysees-
sä oli kuitenkin oppilaitos”, kertoo Ahlman.

Epätasaiset seinät antavat hyvän pohjan akus-
tiikalle ja jakavat tasaisesti ääntä.

”Eräänä päivänä keskustelimme akustiikasta 
ja rupesin rypistelemään työpöydälläni papereita 
myttyyn. Paperimytty kädessäni kysyin Henrikil-
tä: tätäkö sinä tarkoitat?” muistelee Ahlman akus-
tisten seinien syntyvaihetta.

Mustat konserttisalin seinät näyttävätkin ry-
pistetyltä paperilta. Valmistusmateriaalina on 
käytetty kipsiä.

Rehtori Warme-Korpinen kertoo olleensa 
myös mukana konserttisalin suunnitteluvaiheessa.

”Haaveenamme oli saada kattoon jättikokoi-
set kristallikruunut kenkälaatikkomalliseen sa-
liin, mutta kristallit jäivät budjettisyistä vain haa-
veisiin”, hän muistelee. 

KONSERVATORION SISUSTUS on saanut vai-
kutteita soittimista. Raidalliset ovet muistutta-
vat pianonkoskettimista ja punertavanruskea vä-
ri oviaukoissa ja konserttisalin istuimissa kuvastaa 
jousisoittimien värimaailmaa. 

Kaksikymmentä vuotta sitten Helsingin Kon-
servatorio rakentui Ruoholahteen, keskeiselle pai-
kalle kanavan rantaan. 

Aiemmin se toimi Fredrikinkadulla kerros-
talossa. Siellä toimitiloja hankittiin vuosikym-
menten varrella huoneisto huoneistolta lisää. 

Helsingin Konservatorio aloitti 
toimintansa Ruoholahdessa 20 vuotta 
sitten. Avoin juhlakonsertti pidetään 
talon konserttisalissa marraskuussa.

Riina Ahtola
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

RIINA AHTOLA

HELSINGIN KONSERVATORION ARKISTOT

Helsingin Konservatorion rehtori Rea Warme-Korpinen konserttisalissa. Tummat kipsiseinät muistuttavat rypistettyä paperia.

”Tilat olivat hyvin sokkeloiset, käytäviä oli 
paljon ja luokkatilat eivät olleet akustisesti mu-
siikkiopetukseen soveltuvia”, kertoo Warme-
Korpinen.

”Valtava tarve oli myös omalle konserttisa-
lille, onhan musiikin esittäminen musiikkikou-
lutuksessa aivan keskeistä. Uusien toimitilojen 
saaminen oli edeltäjäni Jukka Kuhan suurtyö, 
josta olemme hänelle suunnattoman kiitolli-
sia.”

”Projekti kesti peräti 25 vuotta, mutta sopiva 
kaupungin vuokratontti löytyi lopulta Ruoholah-
desta”, kertoo Warme-Korpinen.

LUONNONVALO TULVII konservatorion isoista 
ikkunoista alakerran aulatilaan.

Aulan yhteydessä on opiskelijoiden ruoka-
la ja ikkunoiden ääreen asetellut pöytä- ja is-
tuinryhmät, joissa voi vaihtaa kavereiden kanssa 
kuulumisia tai odottaa oman soittotunnin alka-
mista. 

Sisääntulokerroksesta löytyy myös Konserva-
torion oma kirjasto. 

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

va määrä nuotteja ja partituureja siirreltävien hyl-
lyköiden ansiosta. Laulu- ja pianonuotteja meiltä 
löytyy eniten ja orkesteripartituurit varastoidaan 
konservatorion kellarikerroksessa.” 

”Kirjaston käyttö on vapaata kaikille talon op-
pilaille ja mahdollistaa uuden oppimisen – ilman, 
että tarvitsee ostaa kaikkia harjoitteluun tarvitta-
via nuotteja”, sanoo Järvilehto.

WARME-KORPINEN aloitti vuonna 1993 apu-
laisrehtorina Fredrikinkadulla. Vuonna 1999 hän 
muutti Ruoholahteen konservatorion mukana. 
Silloinen rehtori Jukka Kuha toimi virassaan vuo-
teen 2001, jonka jälkeen Warme-Korpisesta tuli 
konservatorion rehtori. 

Rea Warme-Korpinen on nähnyt 20-vuoden 
aikana toiminnassa jatkuvan muutoksen kirjon.

”Aiemmin konservatoriossa koulutettiin mu-
siikkipedagogeja ja muusikoita vuosituhannen 
vaihteeseen saakka, jonka jälkeen tämä tehtävä 
siirrettiin Konservatorioilta ammattikorkeakou-
luille. Tämän siirtymävaiheen myötä Konservato-
rioissa aloitettiin ammatillisen toisen asteen kou-

Konservatoriota rakennettiin 
Ruoholahteen vuonna 1999. 

Kirjasto perustettiin vuonna 1962, jolloin 
konservatorio sijaitsi vielä Fredrikinkadulla. Kir-
jasto on laajentunut sisällöltään vuosien saa-
tossa. Kirjastonhoitajana vuodesta 2015 asti toi-
minut Jaska Järvilehto tuntee hyllyt kuin omat 
taskunsa. 

”Pieneen tilaan on saatu mahtumaan valta-
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   Vegan burger  10,40 e

MITÄ   Mustapapupihvi ja ranskalaisia peru
noita ja sinaappiketsuppidippiä.

MISSÄ   Heino Kasken katu 4C 

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Viikonlopun 
brunssit ovat suosituin tuotteemme. Pienen 
listamme suosituin annos on Vegan Burger.”

BANU CAFE on persialainen, lounasta, 
viikonloppubrunsseja ja kahvilatuotteita 
tarjoava pieni ravintola Saukonpaadessa. 
Sen omistavat Behzad Shadrouh ja Shiva 
Hassanzadeh.
 
FAT RAMEN  on tarjonnut  Hietalahden 
kauppahallissa nuudeliruokia vuodesta 
2015. Sen omistavat Otto Sarpaniemi ja 
Marcos Gois. Ramen on suosittua pikaruokaa 
Japanissa.

Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esi-
telty Pit Stop BBQ, Be My Guest, Dos Pulpos, 
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Ves-
sel Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Rak-
sa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan 
Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ra-
vintolalaiva Verna, Chalupa, Mount Kailash, 
Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, 
Salve, Kotipizza, Hieta, Malaga Bar, 
La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin 
Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Table, 
Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Fat Ramen 13 e

MITÄ   Nuudeliannos, jossa paistettua por
sasta, kananmunaa ja kevätsipulia.

MISSÄ   Lönnrotinkatu 34, Hietalahden 
kauppahalli

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Nimikkoan
nos Fat Ramen on selvästi suosituin, sitä meni 
kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin toiseksi 
suosituinta Spicy pork annosta.” 

BANU CAFE

FAT RAMEN

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Aikuisenakin voin opetella uuden soittimen

Kun 20 vuotta sitten Helsingin Kon-
servatorion uusi rakennus nou-
si Ruoholahden kanavan rantaan, 
soitin silloisten kolmen ammat-
tiopiskelijan kanssa saksofonikvar-

tetilla fanfaarit. Kyseessä oli Konsan peruski-
venmuuraustilaisuus ja ympärillä oli pelkkää 
rakennustyömaata”, muistelee saksofoninsoi-
ton lehtori Juha Keikkonen.

Juha Keikkoselle musiikki on ollut nuores-
ta asti elämäntapa. Hän aloitti saksofoninsoi-
ton opettajana lähes 30 vuotta sitten Helsingin 
Konservatoriossa Fredrikinkadulla. Moni lap-
si ja nuori on saanut Keikkosen opissa vuosia 
kestävän harrastuksen saksofonin soitosta ja 
osalle harrastuksesta on kehittynyt muusikon 
ammatti. 

”Minulla on tälläkin hetkellä parikym-
mentä oppilasta, joiden kanssa tapaamme 
soittotuntien merkeissä viikoittain.”

Lähes kolme vuosikymmentä samassa ta-
lossa opettajana näkyy Keikkosella muun 
muassa siinä, että oppilaita rupeaa olemaan jo 
toisessa polvessa.

”On hienoa huomata, että musiikista riit-
tää harrastusta monille koko eliniäksi ja ilok-
seni saankin opettaa oppilaita, joiden äidit 
ovat käyneet tunneillani nuorena ja musiikki 
on säilynyt perheessä tärkeänä osana elämää”, 
Keikkonen sanoo. 

JUHA KEIKKOSELLA on juuri alkamassa soit-
totunti 12-vuotiaan Ines Sakin kanssa. Ines 
käy Ruoholahden ala-astetta ja asuu aivan 
konservatorion vieressä, joten koulun jälkeen 
on nopeaa siirtyä kodin kautta soittotunneille. 

Ines Sakki on soittanut saksofonia viisi 
vuotta.

”Aloitin seitsemänvuotiaana Puhallinka-
rusellissa, jossa voi kokeilla kolmea eri soitin-
ta. En vielä oikein tiennyt, että mikä olisi se 
soitin, jota haluaisin harrastuksekseni soittaa”, 
muistelee Ines soittoharrastuksen alkutaipa-
letta.

PUHALLINKARUSELLI on lapsille suunnattu 
valmennusmuoto, jossa on mahdollisuus ko-
keilla kolmea etukäteen valittua soitinta ja tä-
tä kautta löytää se itselleen mieluisin soitin tu-
levaa harrastusta varten.

”Äiti ehdotti puhallinsoitinta. Minä kokei-

lin pasuunaa, käyrätorvea ja saksofonia. Sak-
sofoni oli soittimista kivoin ja oikeastaan myös 
opettaja vaikutti valintaani. Pikkuveljeni valit-
si soittimekseen pasuunan. Juha on niin kiva 
opettaja, että halusin aloittaa saksofonin soi-
ton”, kertoo Ines iloisena.

Musiikin harrastuksesta muodostuukin 
monille elämäntapa, joka vaikuttaa useisiin 
elämän osa-alueisiin.

”Musiikki kasvattaa nuoriin pitkäjäntei-
syyttä, kehittää sosiaalisia taitoja ja musiikki 
on yksi harvoja harrastuksia, jossa voi itse vai-
kuttaa kehittymiseen”, sanoo Keikkonen.

”Olen saanut paljon uusia kavereita kon-
servatoriossa. Omalla luokalla koulussa ei niin 
moni harrasta musiikkia, mutta täällä Konsal-
la kaikki kaverit ovat samanhenkisiä”, kertoo 
Ines.

Musiikkiharrastukseen sisältyy muutakin 
kuin viikottaiset soittotunnit.

”Olen mukana puhallinorkesterissa, joka 
viikko on myös musiikinteoriatunnit ja lisäk-
si laulan kuorossa”, Ines listaa musiikkiharras-
tuksensa monipuolisuutta.

Musiikista on moneen ja harrastus kantaa 
pitkälle. Soittimet ovat kuitenkin melko kal-
liita ja tämä voi olla joillekin perheille kynnys 
aloittaa lapsen soitinharrastus.

”Meillä on myös lainasoitinmahdollisuus. 
Toivottavaa olisi, että kaikilla lapsilla ja nuoril-
la olisi mahdollisuus harrastaa musiikkia”, sa-
noo Keikkonen.

Kun saksofonit soivat, 
ympärillä oli pelkkää 
rakennustyömaata

Riina Ahtola
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Juha Keikkonen aloitti saksafonisoiton 
opettajana jo lähes 30 vuotta 
sitten. Ruoholahtelainen Ines Sakki 
on yksi hänen oppilaistaan.

lutus”, kertoo Warme-Korpinen.
”Musiikin ja taiteen perusopetuksen tehtä-

vämme on jatkunut vuosikymmenien ajan, mutta 
opetussuunnitelmat ovat muuttuneet.”

”Opettajat ovat pedagogisesti yhä korkea-
tasoisempia, valveutuneempia ja kiinnostunei-
ta kehittämään opetusta”, konservatorion rehto-
ri kertoo.

Helsingin Konservatorion oppilas- ja opiske-
lijamäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa, mutta 
muun muassa oppilaitoksen taloudelliset resurs-
sit ovat hillinneet suurempaa kasvua.

”Kysyntää olisi huomattavasti enemmän, kuin 
voimme opetusta tarjota”, harmittelee Warme-
Korpinen.

20 vuotta Ruoholahdessa -juhlakonsertissa 
15.11. kello 18 alkaen Helsingin Konservatorion 

konserttisali täyttyy musiikista ja muistoista 
matkan varrelta. Esiintymässä on muun muassa 

musiikkileikkikoululaisia, Helsinki Concordia 
-orkesteri Petri Sakarin johdolla ja Audite-
kuoro Jani Sivénin johdolla. Vapaa pääsy.

Helsingin Konservatorio
 ≈ Vuonna 1922 perustettu Helsingin Konservato

rio on yksi maamme vanhimpia oppilaitoksia. Kon
servatorion syntyyn liittyvä tekijä oli halu tarjota 
musiikinopetusta vähävaraisille.

 ≈ Vuonna 1960 oppilaitos hankki 330 neliön 
huoneiston Fredrikinkatu 34:stä. 

 ≈ Nimi muutettiin Helsingin Kansankonservatorios
ta Helsingin Konservatorioksi vuonna 1971.

 ≈ Syksyllä 1999 Helsingin Konservatorion säätiö 
rakennutti uudet toimitilat Ruoholahteen.

 ≈ Helsingin Konservatorion rakennuksen on suun
nitellut arkkitehti Stefan Ahlman. Talossa on 6400 
neliötä. Luokkahuoneita on 85 ja saleja kaksi: 
konserttisali ja kamarimusiikkisali. 

 ≈ Akustiikan luokkahuoneisiin ja saleihin ovat 
suunnitelleet Tapio Lahti ja Henrik Möller.

 ≈ Konservatorio tarjoaa opetusta kaikenikäisille. 
Konservatoriossa annetaan musiikin taiteen perus
opetusta, ns. laajan oppimäärän mukaan yli 900 
lapselle ja nuorelle. Opettajia konservatoriossa on 
lähes sata.

 ≈ Konservatorion erottaa musiikkiopistoista se, 
että Konservatorio tarjoaa myös ammatillista 
toisen asteen koulutusta.

 ≈ Avoimessa konservatoriossa annetaan opetusta 
myös aikuisille musiikinharrastajille.

 ≈ Visiona olla vuonna 2020 klassisen musiikin 
moniääninen ja kauaksi kuuluva keskus.

 ≈ Strategiana kolme päämäärää: elinvoimainen 
oppilaitos, pedagoginen edelläkävijä ja vireä 
musiikkikeskus.

 ≈ Helsingin Konservatorio saa avustusta toi
mintaansa opetus ja kulttuuriministeriöltä sekä 
Helsingin kaupungilta.

Lähde: Helsingin Konservatorio

KONSERVATORIOSSA voi nähdä monen ikäis-
tä musiikin harrastajaa ja opiskelijaa. Nuorimmat 
”oppilaat” ovat kolmen kuukauden ikäisiä vauva-
muskarilaisia ja vanhimmat eläkeikäisiä Avoimen 
Konservatorion musiikin harrastajia.

”Meillä voi aikuisenakin aloittaa uuden soitin-
harrastuksen, eikä avoimella puolella tarvita ai-
kaisempaa soittotaustaa”, kertoo rehtori Rea War-
me-Korpinen.

Konservatoriossa annetaan musiikin taiteen 
perusopetusta laajan oppimäärän mukaan yli 900 
lapselle. Tämä tarkoittaa, että soiton tai laulun 
harrastaminen on monipuolista, tavoitteellista ja 
pitkäjänteistä.

”On todella tärkeää oppia ymmärtämään, mis-
tä musiikki muodostuu. Harrastaminen pitkäjän-
teisesti kehittää lasta tai nuorta ja yhdessä muiden 
kanssa soittamisen bonuksena myös kaveripiiri 
kasvaa”, sanoo Warme-Korpinen.

Musiikin laaja oppimäärä muodostuu musii-

kin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. 
Konservatoriossa toimii useita orkestereita, kuoro-
ja sekä kamarimusiikkiyhtyeitä. 

”Uutena meillä on alkamassa lasten lied-ope-

tus nuorille laulajille ja pianisteille. Myös aikui-
sille löytyy lied-koulutusta sekä oopperatoimin-
taa.” 

”Konservatoriossa on jo vuosikymmenien ajan 
valmistettu ooppera- ja operettiproduktioita. Vii-
meisimmistä produktioistamme voisin mainita 
Ilkka Kuusiston Muumioopperan, Oscar Straus-
sin Die lustigen Nibelungen ja Jacques Offen-
bachin Orfeus Manalassa.”

Konservatorion erottaa musiikkiopistoista am-
matillinen toisen asteen koulutus. Konservatorio 
on säilyttänyt profiloitumisensa korkeatasoiseen 
klassisen musiikin opetukseen.

”Sloganimme on ’rohkeasti klassinen’”, Rea 
Warme-Korpinen kertoo ylpeänä.

”Haluamme tulevaisuudessakin tarjota erityi-
sesti lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa 
musiikkia siten, että he voivat keskittyä tekemään 
sitä kunnolla ja tavoitteellisesti.”

Ruoholahden Sanomat

”

RIINA AHTOLA

Konservatorion ammattiopiskelija 
Jeminia Valve soittaa pasuunaa.

Juha Keikkonen opettaa Ines Sakkia saksofonin 
soitossa Helsingin Konservatoriolla.

RAUNO HIETANEN
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Jätkäsaari saa veistoksellisen sillan

Tässä me olemme päässeet tekemään 
vähän näyttävämpää siltaa. Siitä me 
suunnittelijat tykkäämme”, kertoo At-
lantinsillan pääsuunnittelija Niklas 
Gordin. 

Ja kun päästään itse hienouksiin, ei pu-
heesta tahdo tulla loppua. Laaja näköalatasan-
ne merelle, sillan rosterikaiteet, betonisen tu-
kimuurin aaltokuviot ja siltaa kannattavien 
tukien veistoksellinen design ovat kaikki perus-
teellisen mietinnän tulosta.

“Sillan nimi näkyy kaikkialla muotoilussa”, 
muotoilija Verna Kaipainen säestää.

Niin materiaalit, värit kuin tukimuurin aal-
tokuvio ovat merihenkisiä. 

Gordin ja Kaipainen ovat osa konsulttitoi-
misto WSP:n Atlantinsillan kymmenhenkis-
tä suunnittelutiimiä. Varsinainen suunnittelu-
työ on nyt tehty ja rakentaminen alkanut, mutta 
suunnittelijat vierailevat työmaalla tuon tuos-
ta aina sillan vuonna 2021 koittaviin avajaisiin 
saakka.

KATSOIPA SILLAN suunnittelukuvia mistä 
suunnasta tahansa, taustalla erottuu aina ran-
toja reunustava aaltokuvioinen tukimuuri. Ver-
na Kaipainen nostaa neuvottelupöydälle pai-
navan betonilaatan, jonka kolmiulotteinen 
aaltokuvio on valettu valkobetonista. Sormien 
alla se tuntuu kuin lasitetulta.

“Ei tule heti mieleen, että se olisi betonia”, 
Niklas Gordin kehaisee. 

Pinnan salaisuus on yhdessä betonivalmis-
tajan kanssa kehitetty muottitekniikka. Muoto 
on aluksi jyrsitty polyuretaanivaahtoon 3D-jyr-
simellä. Siitä on valmistettu erittäin hienopin-
tainen lasikuitumuotti, jota käytetään varsinai-
sessa betonivalussa. 

Aaltokuviota pääsee tulevaisuudessa ihaile-
maan lähietäisyydeltä esimerkiksi sillan ali kul-
kevalta kevyen liikenteen raitilta. 

Raittia reunustavaan betonipintaan ei tartu 
helposti lika eikä graffitimaali, eikä liukas vino-
muuri kannusta kiipeilemään.

LIIKENNEVERKON PUUTTUVA LENKKI

Atlantinsilta on Jätkäsaaren liikenneverkon 
puuttuva palanen. Vuonna 2021 sen yli rullaa 
kolmen ratikkalinjan lisäksi vilkas autoliiken-
ne. Kantavuusvaatimukset ovat kovat, samoin 
ilmasto-olosuhteet. Jätkäsaaren kärjessä olo-
suhteet ovat kuin avomerellä, ja suolavesi on 
betonirakenteille kova rasitus.

Ensimmäiset siltaluonnokset valmistuivat 
vuonna 2015. Kun kaupungin ja suunnittelijoi-
den yhteinen suunnitteluryhmä tutki eri raken-
neratkaisuja, nousi suosikiksi paljon lopullista 
suunnitelmaa muistuttanut laattasilta. Se oli ra-
kenteeltaan kaikkein hoikin ratkaisu. 

“Näin saimme säilytettyä mahdollisimman 
paljon merinäkymiä”, Verna Kaipainen kertoo.

Suunnittelijoille valittu rakenne oli mielui-
sa haaste, sillä suunnittelutyötä on huomatta-
vasti enemmän kuin perusmaantiesillassa. Esi-
merkiksi siltaa kannattavien veistoksellisten 
pilareiden muotoa suunnittelijat hioivat pit-
kään. 

“Soittelimme eri betonitehtaille ja kysyim-
me, että onko tämä mahdollista”, Gordin ker-
too.

“Kun silta on paikallaan ainakin sata vuotta, 
kannattaahan siitä tehdä hyvännäköinen, vaik-
ka toteuttaminen tuntuisikin suunnitteluvai-
heessa hankalalta.“

PÄÄSUUNNITTELIJA Gordinin tehtävä on var-
mistaa rakenteen kestävyys. Tässä auttavat 
paitsi laskentaohjelmistot, myös esteettinen 
silmä. 

“Hyvältä näyttävä rakenne on yleensä myös 

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-001353/kylk-2019-16/

rakenteellisesti kestävä”, Gordin kertoo. 
Pelkistäminen on hyve siltasuunnittelussa.
“Tutkittavat asiat voivat olla monimutkaisia, 

mutta lopputulos on yleensä aika yksinkertai-
nen”.

JÄTKÄSAAREN ALUEEN arkkitehti Teo Tam-
mivuori Helsingin kaupungilta on hänkin tyy-
tyväinen suunnittelijoiden työhön. Tammi-
vuori kuvaa siltasuunnitelmaa vähäeleisen 
laadukkaaksi, suomalaiseksi käyttödesigniksi.

“Se ei tee itsestään numeroa, mutta kun yk-
sityiskohtia katsoo, paljastuu että kaikki on mie-
titty”, Tammivuori pohtii. 

Kesällä 2016 päivätyt siltaluonnokset olivat 
ulkonäöltään jo varsin lähellä lopullista suunni-

telmaa, mutta suunnittelutyön työläin vaihe oli 
tuolloin vasta edessä. 

Muutama kuukausi sitten valmistuneet lo-
pulliset piirustukset sisältävät hämmästyttävän 
määrän detaljeja. 

Kaiteisiin on upotettu ohjelmoitava led-va-
laistus, kaikki putket ja muu tekniikka on piilo-
tettu sillan kannen alle ritilikön sisään, piiloon 
katseilta. Suunnittelua on vaatinut myös sillan 
eteläpään näköalatasanne, joka on hyvä näkö-
alapaikka satamabongareille. Urakoitsijalle läh-
teneessä suunnitelmassa näkyy joka ainoa laa-
toituksen kuvio, puu ja pensas. Suunnitelmiin 
kuuluvat myös esimerkiksi design-penkit, yksi-
tyiskohtainen valaistussuunnittelu sekä kauko-
putket merelle katseluun. 

“Tätä suunnitelmaa veivattiin pitkään. Ta-
santeesta haluttiin vihreä, mutta hinnaltaan jär-
kevä ja helppohoitoinen, ettei sen hoito vie kau-
pungin resursseja”, Verna Kaipainen kertoo. 

Kustannuksia ja rakennettavuutta suunnit-
telijat joutuvat pohtimaan paljon. Eri vaihtoeh-
doista lasketaan aina kustannukset, ja lopulta 

Teksti: Petja Partanen

Jätkäsaaren liikenneverkon 
puuttuvan palasen, Atlantinsillan, 
rakennustyöt ovat juuri alkaneet. 
Sillan pelkistettyä muotoa on hiottu 
suunnittelupöydällä jo vuosia. 

Kun silta on 
paikallaan 

ainakin sata vuotta, 
kannattaahan siitä tehdä 
hyvännäköinen, vaikka 
toteuttaminen tuntuisikin 
suunnitteluvaiheessa 
hankalalta”
 
Niklas Gordin
Atlantinsillan pääsuunnittelija, WSP

Havainnekuva valmiista Atlantinsillasta etelästä päin kuvattuna.

Atlantinsilta yhdistää Atlantinkadun Länsiterminaaliin. Sillan sijainti on piirretty ilmakuvaan oranssilla katkoviivalla.

Verna Kaipaisen ja Niklas Gordinin työpaikkaa 
koristaa Atlantinsillan aaltokuvioisen 
tukimuurin 3D-jyrsitty styrox-malli.

”

PETJA PARTANEN
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Jätkäsaari saa veistoksellisen sillan

Avoinna 24h JOKA PÄIVÄ

• Sushimestarimme valmistavat sushit myymälässä edessäsi päivittäin
• Tuore, laadukas, maistuva    •    Parhaat, aidot raaka-aineet Japanista

100% tuore 
Sushi Buffet

 Uusi Sushi KO-JU!

2295
kg

 (8,78€/kg)

Picadeli 
SALAATTI-
BAARI

1490
kg

HK 
takuumurea 
NAUDAN 
SISÄFILE,
kokonainen
Tarjous voimassa 
7.-10.11.!

2490
kg

Atria 
takuumureat 
NAUDAN 
ENTRECOTE-
PIHVIT

1995
kg

KIRJOLOHENMÄTI 1kg,
varastoitu pakasteena 3995

prk

Salakis kreikkalainen
JOGURTTI, 500g laktoositon

Segafredo Pausa 
KAHVI sj 450g

245
kpl

395
pkt

(4,90€/kg)

Tarjoukset voimassa 7.-30.11., ellei toisin mainita ja niin kauan kun tuotteita riittää.

  

 

 

  

 

 

Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700

www.helsinkistateofmind.com

 Bistron menu

Maa-artisokkakeittoa L, G 

Paahdettua nieriää L, G
Beurre Blanc -kastiketta, marinoitua fenkolia, 

broccoliinia ja sitruuna-perunaterriini

Lakka Crème Brûlée L, G 

43 ¤ / 47 ¤

Mestarin menu

Bistron kalalauta L
Katkarapuskagen ja lohta kahdella tapaa

Grillattua poronpaistia L, G
Tummaa herkkutattikastiketta, paahdettuja 

juureksia ja timjamiperunakakkua

Suklaakakkua PÄ   
Vaniljakermajäätelöä, vadelmakastiketta  

51 ¤ / 55 ¤

Onnea isälle!
Yllätä isä nautinnollisella illallisella Bistro Gimiksen 

lämpimässä ilmapiirissä. Tarjolla kauden 
raaka-aineista räätälöidyt maukkaat menut. 

Bistro Gimis avoinna Isänpäivänä klo 12.00–22.00. 
Myös muut Bistron herkut tarjolla koko päivän 

ja lapsille oma lista.

tilaaja päättää, kannattaako hienouksista mak-
saa lisähintaa. 

RAKENTAMISESSA MONTA VAIHETTA

Maallikolle on yllätys, miten monivaiheinen 
prosessi sillan rakentaminen on. Ensin raken-

Atlantinsillan vaiheet
 ≈ Alueen asemakaava valmistui vuonna 2014.
 ≈ Vuonna 2015 Atlantinsilta sai nimensä ja sillan 

yleissuunnittelu alkoi. Suunnitteluryhmä tutki erilai
set siltavaihtoehdot.

 ≈ 2016 sillan yleissuunnitelma ehdotti Atlan
tinsillan rakenteeksi hoikkaa palkkisiltaa. Sillan 
katusuunnitelma hyväksyttiin.

 ≈ 2017 parhaaksi arvioidun siltavaihtoehdon 
rakennesuunnittelu alkoi.

 ≈ 2019 lopullinen suunnitelma valmistui, kaupunki 
pyysi suunnitelman pohjalta urakkatarjoukset sillan 
rakentamisesta. 

 ≈ Lokakuussa 2019 YIT voitti tarjouskilpailun, 
sillan rakennustyöt käynnistyivät.

 ≈ Kesäkuussa 2021 ensimmäinen ratikka koliste
lee Jätkäsaaren lenkkiä.

Tämän aukeaman  
artikkeli 

on Helsingin  
kaupungin tuottama.

Havainnekuva valmiista Atlantinsillasta etelästä päin kuvattuna.

Atlantinsilta yhdistää Atlantinkadun Länsiterminaaliin. Sillan sijainti on piirretty ilmakuvaan oranssilla katkoviivalla.

SUOMEN ILMAKUVA OY

HELSINGIN KAUPUNKI/WSP FINLAND OY

netaan työsilta tai penger hiukan veden pinnan 
yläpuolelle. Se toimii alustana sillan kannen ja 
välitukien teräsbetonimuoteille. 

“Muottirakennelmasta syntyy tavallaan toi-
nen silta, jonka päälle valmistuu se lopullinen 
silta”, Gordin selvittää.

“Atlantinsillan perustamisolosuhteet ovat 
aikamoiset, täyttömaata ja sen alla savea”, Teo 
Tammivuori kertoo.

Kun rakennustyömaana on merestä vallattu 
vanha satama-alue, on perustusten suunnittelu 
haastavaa. 

Vanhaa merenpohjaa joudutaan ruoppaa-
maan metrikaupalla, ja jopa 30-metrisiä paa-
luja uppoaa maahan lukemattomia. Sillan 
terminaalin puoleinen pää ja rantarakenteet ra-
kentuvat ison paalulaatan päälle. 

Rakentajien avuksi Atlantinsillasta on laa-
dittu myös 3D-tietomalli. Perinteisesti työmaal-
la on tehty töitä eri suunnittelijoiden toimitta-
mien paperipiirustusten pohjalta. 

Kolmiulotteinen siltamalli kokoaa suunni-
telmat yhteen, ja sitä voi tarkastella mistä suun-
nasta tahansa. 

Myös suunnittelun tarkkuus on parantu-
nut tietotekniikan myötä. Suunnittelija piir-
tää 3D-malliin joka ainoan betoniraudan ja 
esijännitetyn sillan jänteen. Ennen 3D-mallin-
nusta hankalia kohtia jouduttiin usein ratko-
maan työmaalla, jos suunnitelmakuvat puuttui-
vat.

“Nyt suunnittelija ei voi oikaista missään. Se 
on hyvä, sillä suunnitelman hankalimmat koh-
dat ovat juuri ne, missä työmaan raudoittaja 
tarvitsee eniten apua”, Gordin kertoo.

Atlantinsillassa tietomallille on erityisen 
paljon käyttöä, sillä sillassa ei juuri suoraa lin-
jaa löydy. Aaltomainen kansi kaartuu niin pys-
ty- kuin sivusuunnassa, ja sillan eri suuntiin 
kaareutuvien välitukien muoto on erittäin mo-
nimutkainen.

Atlantinsillan toteutus on edennyt onnellis-
ten tähtien alla. Raitioliikenteen pitäisi näillä 
näkymin käynnistyä suunnitellusti toukokuus-
sa 2021. Teo Tammivuori kertoo, että kaupunki 
sai ilahduttavan hyvät urakkatarjoukset, vaikka 
rakentajilla on kädet täynnä töitä. Vanhan vii-
sauden mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty.

“Suunnitelma on loistava, mutta toteutus on 
se toinen puoli lopputuloksesta. Toivottavasti 
siitä tulee aivan yhtä korkeatasoinen.”

Atlantinsillan rakentaminen alkoi loka-
kuussa 2019, silta valmistuu toukokuussa 2021. 
Urakkahinta on 26 miljoonaa euroa. 

Atlantinsillan rakentaminen saa Euroopan 
unionin tukea osana Länsisataman ja Tallinnan 
satamatoimintojen kehittämisen Twin-Port-
hanketta.



8 RUOHOLAHDEN SANOMAT Marraskuu 2019

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

Jätkäsaaren palvelevin lähikauppa siirtyi digitaaliseen aikaan

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

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Tarjoukset voimassa 1.11.-1.12.2019, ellei toisin mainita.

1695
KG

250
2 KPL 039

KPL

AINA TUORETTA!
SUOMALAINEN 
Tuore Kirjolohifilee
(sopii mainiosti graavikalaksi)

HELPPOA JA NOPEAA!
SUORAAN GRILLISTÄ 
Kanan Koipireisi  

UUNITUORETTA!
FAZER 
Rukiinen piirakka ja 
Croissant  

2
KPL399

PL

PIRTEYTTÄ PÄIVÄÄN!
OMAN MEHUKONEEN 
TUOREPURISTETTU  
Appelsiinimehu
0,99 l (sis. pantin 0,20) 

Muutimme lähikauppamme täysin  
sähköiseksi hintanäyttöjen osalta.  
Toimintamalli tehostaa toimin- 
taamme ja sitä kautta olemme  
pystyneet laskemaan yli 1200  
tuotteen hintaa.  
Tervetuloa entistä palvele- 
vampaan lähikauppaan!  
Nähdään kaupalla! 

Tanssin talon rakennustyöt 
käynnistyvät Kaapelitehtaan edessä

Tanssin talon rakennustyöt alkoivat lo-
kakuussa maanrakennustöillä.

”Omat tunnelmani ovat varsin ko-
hottuneet”,  sanoo Tanssin talon joh-
taja Matti Numminen, kun rakenta-

minen on vihdoin käynnistynyt.
”On hienoa nähdä suomalaisen tanssinken-

tän pitkällisen unelman ottavan konkreettis-
ta muotoa. Talostahan on unelmoitu jo 1930-lu-
vulta alkaen.”

Nummisen mukaan rakentamisen aloitus 
antaa tanssintalolaisille selkeän aikataulun, 
jossa he voivat suunnittelemaan esitys- ja vuok-
raustoimintaa uusille tiloille. 

Tanssin talon rakennuttaa Kiinteistö Oy 
Kaapelitalo. Talon on määrä valmistua syksyl-
lä 2021.

”Kaksi vuotta tuntuu pitkältä ajalta, mutta kyl-
lä meillä riittää runsaasti tekemistä ennen avajai-
sia ja niidenkin jälkeen”, Numminen sanoo.

MAANRAKENNUSVAIHE kestää noin kolme 
kuukautta ja on rakentamisen äänekkäin vaihe. 
Paalutusvaihe kestää tästä noin kuukauden. 

Rakennustyöt aiheuttavat poikkeusjärjeste-
lyjä. Pysäköintipaikat ovat vähentyneet. Auto- 
ja lastausliikenne on jo ohjattu Kaapelitehtaan 
ulkokehälle. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääse-
vät tällä hetkellä Kaapelitehtaan päädystä sisä-
pihalle kavennettua kulkuväylää pitkin.

Ensi keväänä tämä reitti suljetaan työmaa-

alueen laajentuessa sisäpihalle. Silloin – ku-
ten nytkin – Kaapelille pääsee Tallberginkadun 
porttikongista ja Tammasaarenlaiturin puolelta 
ravintola Hima & Salin ovesta.

Kaapelitehtaan sisällä on kesäkuusta läh-
tien tehty logistisia muutostöitä ja rakennettu 
Tanssin talon harjoitussalia. Pannuhallin muu-
tostyöt käynnistyvät ensi vuoden alussa. 

”Muutoin Kaapelitehtaan kulttuurikeskuk-
sen toiminta jatkuu entiseen malliin rakennus-
töiden ajan”, kertoo viestintäsuunnittelijä Ka-
roliina Eerola Kaapelitehtaalta.

”Lapsia harrastuksiin tuovia vanhempia ke-
hotetaan käyttämään Tallberginkadun puolella 
olevaa porttikongin edustaa jättö- ja noutopaik-
kana”, Eerola neuvoo.

Hyväntoivonpuisto 
valmistuu 
pikku hiljaa

Tallinkin laiva saa 
nimen MyStar

Tanssin talo
 ≈ Tanssin talo Suomen ensimmäinen tanssille omis

tettu näyttämö
 ≈ Se on kaikelle tanssille avoin kokonaisuus, joka 

rakennetaan osaksi Helsingin Kaapelitehdasta.
 ≈ Taloon tulee 700paikkainen iso sali, joka 

rakennetaan Kaapelitehtaan yhteyteen tulevaan 
uudisrakennukseen, sekä 250paikkainen pieni sali 
nykyiseen Pannuhalliin. 

 ≈ Taloon tulee myös ravintola ja tapahtumatori.
 ≈ Tanssin talo hanke sai Jane ja Aatos Erkon 

säätiöltä 15 miljoonan euron investointiavustuksen.

HYVÄNTOIVONPUISTON pohjoisosan on mää-
rä valmistua kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Viime viikkoina pohjoisosan keskeneräinen 
osa lähellä Länsisatamankatua on saanut maas-
tonmuotonsa kohdilleen. Kesäkuussa puisto on 
valmis Länsisatamankatuun asti, mutta pieni 
osa siitä jää vielä keskeneräiseksi. 

Livornonkadun ja Malagankadun väliin jää-
vien tonttien edustalta puisto viimeistellään 
vasta kun kyseiset tontit on rakennettu, eli tä-
män hetken arvion mukaan vuonna 2021.

Ruoholahden Sanomat

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

”On hienoa nähdä suomalaisen 
tanssinkentän pitkällisen unelman 
ottavan konkreettista muotoa”, sanoo 
Tanssin talon johtaja Matti Numminen.Hyväntoivonpuiston rakennustyö etenee ajallaan.

LÄNSISATAMASTA parin vuoden päästä lii-
kennöinnin aloittava Tallinkin uusi laiva sai 
nimikilpailussa nimen MyStar. 

Aluksen rakentaminen alkaa Raumalla en-
si vuoden alussa. Helsinki–Tallinna-reitilleen se 
tulee vuoden 2022 alusssa. Laiva on samaa ko-
koa kuin reitillä jo kulkeva Tallinkin Megastar.

Ruoholahden Sanomat

Tanssin talon rakennustyöt alkoivat lokakuussa maanrakennusurakalla.
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Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fiistolaakar

koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi 

Sarjassa tutustutaan alueella työskentelviin sekä ohikulkijoihin. 
Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palsta vuorottelee Konkariyritys & 
tulokas -juttusarja kanssa. Ilmianna itsesi tai ystäväsi palstalle!

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

 

SYKSYÄ ON VIETETTY upeissa lehtien väreissä ja 
aurinkoisissa keleissä. Muutama sadepäivä sattui 
pisaroimaan puiston ylle, mutta nämäkin päivät 
kuluivat mukavissa askareissa.

Vauvamaanantaina on loruiltu, leikitty ja 
laulettu yhdessä. Pienimmätkin helsinkiläisem-
me ovat siis kulkeneet metrolla mummolaan se-
kä katselleet äitien sormi-hämä-hämähäkkien 
kiipeävän langoilleen. 

Keskiviikon laulutuokiossa vähän vakaim-
min  askeltavat  pikkuiset ovat tanssineet samo-
ja lauluja jaloillansa. 

Myös torstain leikkituokioissa ja pikkulasten 
perjantaissa olemme ajaneet autorataa, kulke-

neet keppihevosilla esteitä sekä kokeilleet  temp-
puilua! 

Seuratkaahan tarkkaan Instagram- ja Face-
book-sivustoja Leikkipuisto Ruoholahdelta ja 
tulkaa mukaan leikkimään!

KOULULAISTEN KANSSA meillä on iltapäivisin 
ollut ilo riemuita koululaisten omista järjestä-
mistään taidokkaista kerhotuokioista! 

Ohjaajat vuorostaan ovat viihdyttäneet kou-
lulaisia viikkotehtävillä. 

Koululaiset ovat etsineet puistosta kuvioita, 
toteuttaneet hassunkurisia tehtäviä ja keränneet 
rasteja  liikuntapassiin. 

Talven tullessa ja syksyn päättyessä meillä 
on luvassa myös Halloween-naamiaiset, media-
päiviä, lelupäiviä ja monenlaista muuta hauskaa 
ohjelmaa! 

Puiston väki

Mediapäiviä 
ja lelupäiviä

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

MARIANNE PALMU on matkustaa tiuhaan Tur-
ku–Helsinki-väliä junalla. Turkulainen ekono-
misti käy pari kertaa viikossa työpaikallaan Ruo-
holahdessa analyysiyhtiö Inderesissä. Loput 
työpäivistä hän tekee etänä Turusta.

”Olen siis VR:n junien jonkinasteinen suur-
kuluttaja.”

PIETARILAINEN GEORGE MUROV seisoo sa-
teessa ja ihastelee Jätkäsaaren ilmaa. 

”Täällä on niin raikasta ja puhdasta. Pie-
tarissa on aina likaista. Sateellakin kadut ovat 
täynnä ruskeaa vettä”, ensimmäistä kertaa Hel-
singissä vieraileva Murov kertoo.

Ruoholahden Sanomat

GEORGE MUROV saapui päivän retkelle 
Helsinkiin Princess Anastasia laivalla. Ohjelmoi
jana työskentelyn lisäksi hän on myös muusikko 
ja kiinnostunut eri taiteista. Siksi keskustan lisäksi 
käyntikohteeksi valikoitui Kaapelitehdas. 

”Paikka näytti kiinnostavalta, mutta en oikein 
löytänyt sieltä mitään tekemistä.” 

Muroville seudusta tuli mieleen Pietarin 
Vasilinsaari. 

”Siellä on Sevkabel Portin taidekeskus, joka 
on myös vanha kaapelitehdas.”

Murov ihailee pohjoismaalaista designiä 
ja arkkitehtuuria. Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
alueessa häntä miellytti avaruus sekä monet 
puistot ja lasten leikkipaikat. Talojen arkkitehtuuri 
ei tehnyt vaikutusta. 

”Onko tämä halpa alue asua? Nämä ele
menttitalot näyttävät siltä.” 

Murov sanoo ehdottomasti tulevansa Helsin
kiin vielä uudestaan. 

”Pidin monesta asiasta täällä. Kasvissyöjänä 
oli hienoa nähdä, miten iso juttu se täällä on.” 

Murov toivoo ensi kerralle kuivaa keliä.  
”Olen litimärkä. En omista kumisaappaita. Pieta
rilaiset eivät käytä sellaisia.”

Marianne Palmu seuraa työkseen 
maailmantaloutta Inderesissä Ruoholahdessa.

George Murov päiväreissulla Helsingissä.

Ekonomisti matkustaa 
Turusta Ruoholahteen 
pari kertaa viikossa

TÖISSÄ: Marianne Palmu

OHIKULKIJA: George Murov

VAIKKA TYÖMATKA on pitkä, Marianne Pal-
mu on kokenut helpoksi Turunkotinsa ja työpaik
kansa välillä matkustamisen.

”Tänne on kauempaa tulevalle helppo saa
pua, junalta pääsee metrolla Ruoholahteen, josta 
minulla on enää 50 metrin kävely työpaikalle.”

Työpaikka on analyysiyhtiö Inderesin toimisto 
Itämerentornissa.

Aikaisin herääminen ja junaan ehtiminen ei 
ole Palmulle ongelma. Palmun päätehtävä on 
tuottaa aamukatsausta sijoittajille, ja siksi hän 
herää lähes aina jo viideltä aamulla. 

”Meidän tehtävänämme on olla linkki sijoitta
jan ja pörssiyhtiön välillä, eli tuotamme infor
maatiota sijoittajalle muun muassa siitä, mihin 
suuntaan Helsingin pörssin yhtiöt ovat menossa”, 
Palmu kertoo.

Palmu on yhdistänyt etätyön ja konttorilla 
työskentelyn jo yhdeksän vuotta eli koko Inderes
uransa ajan. Tapa on osoittautunut mukavaksi.

”Siinä saa sopivassa määrin itsenäistä työtä 
ja sitten on tosi kiva tulla katsomaan työkaverei
ta tänne Ruoholahdentoimistolle.”

”Etätyöt teen kotona, kirjastoissa ja kahvi
loissa, tosi vaihtelevasti. Kun aloittaa jo viideltä 
aamulla työt, niin silloin ei viitsi lähteä mihinkään, 
eikä mikään paikka ole aukikaan silloin”, Palmu 
sanoo.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

RUOHOLAHDEN NUORISOTALO on seissyt sa-
malla paikalla vuodesta 1998 ja juhlimmekin jou-
lukuussa nuorisotalon syntymäpäiviä. 

Juhlimaan voi tulla 18.12. kello 17–19.30. Ter-
vetulleita ovat kaikki vanhat kävijät, alueen asuk-
kaat, sekä kaikki nuorisotalon toiminnasta kiin-
nostuneet. Nähdään kahvittelun merkeissä! 

Nuorisotalon syksy on kulunut tähän as-
ti kuin hujauksessa. Mutta tunnetustihan aika 
menee nopeasti kun on hauskaa. Mukavaa puu-
hastelua yhdessä kävijöiden kanssa järjestävät 
nuorisotalon työntekijät Maria, Niko, Tepa ja 
Tuomas. 

Syyslomalla järjestetyt lanit olivat jälleen 
mukava tapahtuma, johon osallistui 40 nuorta.  

MARRASKUUSSA nuorisotalon aukioloissa saat-
taa olla poikkeuksia nuorisoneuvoston vaalien 
takia, sillä nuoriso-ohjaajat ovat kouluilla pitä-
mässä äänestystilaisuuksia. Poikkeusaikatauluis-
ta tulee tieto aina nuorisotalon etuoveen ja -ikku-

naan, sekä sosiaalisiin medioihin, joita kannattaa 
seurata. 

Nuorisotalo löytyy Facebookista nimellä Ruo-
hiksen Nuta ja Instagramista ruoholahden_nuo-
risotalo. Sosiaalisiin medioihin päivitellään myös 
hauskaa materiaalia nuorisotalon toiminnasta.  

NUORISOTALO muistuttaa sekä kävijöitä et-
tä vanhempia jäsenkortin hankkimisesta. Jäsen-
kortti on kävijöille täysin ilmainen, ja se käy kai-
kissa pääkaupunkiseudun nuorisotaloissa. 

Ruoholahden nuorisotalolla jäsenkortti toi-
mii panttina, jota vastaan voi lainata erilaisia pe-
lejä, sekä muita varusteita. 

Nuorisotalon jäsenkortti kehotetaan hankki-
maan, vaikka talolla kävisikin satunnaisesti, sillä 
jäsenkorttihakemukseen täytetään huoltajan yh-
teystiedot, joten saamme kotiväen kiinni tarvit-
tessa. Jäsenkorttihakemuksia saa nuorisotalolta 
sekä osoitteesta www.jassari.munstadi.fi

Maria

NUORISOTALO 
KORALLI

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: Ruohiksen Nuta
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Auki vuodesta 1998 – Nuorisotalo 
kutsuu asukkaat synttärikahveille

Kanava

    Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 
2,65 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). 
Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus 
on 90 mm. Vuosi sopimuksista alennus. 
Kysy: 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

l

One-to-One and Small Group Training
Jack Barry  |  t. 044 578 0777  |   englishwithjack.fi

HALUTAAN VAIHTAA ylimmän ker
roksen 42 m2 2h+k (Santakatu 1) Hitas 
asunto 3h+k Hitas asuntoon Ruoho
lahdessa. Soita Lasse 040 519 5817

VUOKRALLE TARJOTAAN 473M2 
pinta  remontoitua toimisto tilaa  
Lautta saaresta Itälahden kadulta.  
      050 582 8633/Enterprixe Software Oy, Lauri%

KAIKKI

Ma 11.11. klo 14–18
S-Market Ruoholahti

Influenssa-
rokotteet 
saapuneet!
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Jätkäsaaren pienois
malli valmistui
Viisitoista vuotta sitten valmistui pienoismalli Jätkäsaaresta, ja kuva 
siitä päätyi Ruoholahden Sanomien kanteen. Kunnallisvaalitulokset 
käydään lehdessä myös läpi, paikallisuus edellä. Selviääpä lehdestä 
myös syy, miksi Lauttasaaren siltaa ei tarvitse enää nostaa ylös.

MARRASKUUN 2004 Ruoholahden Sanomat 
käy läpi kunnallisvaalien tuloksia paikallisesta 
näkökulmasta.

Paikalliset ehdokkaat, vihreiden Minerva 
Krohn sai 2888 ääntä ja demareiden Osku Pa-
jamäki 1261 ääntä. He ”edustavat ruoholahte-
laisia tulevassa kaupunginvaltuustossa”, Jouko 
Liukkonen kirjoittaa pääkirjoituksessaan.

Varajäseniksi viisitoista vuotta sitten pääsi-
vät paikalliset Esko Riihelä (664 ääntä), Leena 
Krohn (549) ja Juha Beurling.

”Yleisesti näissä kunnallisvaaleissa oli 
myös merkillepantavaa, että valituiksi tullei-
den kunnanvaltuutettujen asuinpaikkojen pai-
nopiste siirtyi poispäin Lounais-Helsingistä, 
Lauttasaari mukaan luettuna, kaupungin kes-
ki-, pohjois- ja itäosien suuntaan”, Liukkonen 
jatkaa kirjoitustaan.

Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Helsingin 
äänestysprosentti näyttää olleen 57 ja Ruoho-
lahden 6A-alueen äänestysprosentti 60,2.

LEHDEN KANNESSA on pienoismalli tulevas-
ta Jätkäsaaresta. Alueen suunnitelmat eivät 
siis enää olleet ”yksinomaan paperilla, vaan 
sen havainnollistamiseksi on valmistettu koko 
suunnittelualueen kattava pienoismalli.” 

Nykyään pienoismalli löytyy Jätkäsaaren 

kirjastosta, mutta viisitoista vuotta sitten pie-
noismalliin pääsi tutustumaan Kampin Kansa-
koulunkadulla kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Lehden keskiaukeaman jutussa esitellään 
valmistunutta – alaltaan 86 hehtaarin – Jät-
käsaaren osayleiskaavaehdotusta, josta siis yllä 
mainittu pienoismalli oli juuri rakennettu.

”Palaute on ollut melko positiivista”, kirjoit-
taa Länsisatama-projektin projektipäällikkö 
Matti Kaijansinkko.

”Luonnosvaiheessa olemme muokanneet 
palautteen perusteella suunnitelmaa niin, et-
tä mm. tuleva rakentaminen Laivapojankadun 
reunassa on vähäisempää. Muuten suunnitel-
ma noudattaa kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa keväällä hyväksyttyä luonnosta”, Kaijan-
sinkko jatkaa.

LOPPUPUOLELLA LEHTEÄ kerrotaan, että Sal-
misaaren B-voimalaitos on ollut toiminnassa jo 
20 vuotta. 

”Salmisaaren B-voimalaitoksen kivihiilitar-
peen vuoksi satama siirrettiin Lauttasaaren sil-
lan toiselle puolelle.”

Siirron  ansiosta Lauttasaaren siltaa ei enää 
tarvinnut nostaa ylös kivihiililaivaliikenteen 
vuoksi.

Ruoholahden Sanomat

Marraskuun 2004 kannessa esiteltiin 
Jätkäsaaren pienoismalliluonnosta.

Minerva Krohn 
sai 2888 ääntä, ja 

demareiden Osku Pajamäki 
1261 ääntä. He’edustavat 
ruoholahtelaisia tulevassa 
kaupunginvaltuustossa’, 
kirjoittaa Jouko Liukkonen.”

VUOTTA SITTEN

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN

Marraskuu 2019

MARRASKUU ON kirkkovuoden viimeinen kuu-
kausi. Uusi vuosi alkaa Hoosiannaa laulamalla 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 1.12. 

Marraskuussa vietämme aluksi 2.11. pyhäin-
päivää, jolloin muistelemme poisnukkuneita.
Kuun puolessavälissä 10.11. muistamme uskon-

puhdistusta, Martti Lutherin luomaa uskon pe-
rustusta. Näissä tunnelmissa elämme nyt kap-
pelin jumalanpalveluselämässä, ennen kuin 
koittaa aika valmistautumiselle jouluun.

Risto Pulkamo 
kanttori

Vuoden viimeinen kuukausi

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

HYVÄN TOIVON KAPPELI, 
LÄNSISATAMANKATU 26
Katso myös www.facebook.com/
hyvantoivonkappeli 

Haluaisitko laulaa joululaulu
ja tänä syksynä työpaikallasi, 
talossasi tai muussa yhteisössä
si? Ole meihin yhteydessä, niin 
sovitaan aika ja pieni musiikkia 
taitava ryhmä tulee kylään: elsa.
sihvola@evl.fi, risto.pulkamo@evl.
fi, hannu.varkki@evl.fi

Olet myös tervetullut kappeliin 
laulamaan Kauneimpia joululau
luja ti 10.12. ja to 19.12. klo 12 
sekä su 8.12. klo 16 ja su 15.12. 
klo 18. 

Ensimmäisen adventin perhe
messu su 1.12. klo 12. Tule laula
maan yhdessä hoosiannaa!

Keskustelua musiikista ja 
hengellisyydestä la 23.11. klo 
16. Säveltäjä Lasse Lindgren 
ja yhteisömuusikko Elsa Sihvola. 
Lisätietoja elsa.sihvola@evl.fi.

Tero Latvalan oppilaiden viulu
konsertti su 1.12. klo 16.

Valoisa ja kodikas messu joka 
sunnuntai klo 12. Kirkkokahvit 
klo 11 alkaen ja messun jälkeen. 
Meditatiivinen Luottamuksen mes
su kerran kuussa 17.11. ja 15.12. 
Leikkitilat perheiden käytössä. 
Lisätietoja: hannu.varkki@evl.fi

Ma klo 17–18.30 Yhteisöruo
kailu. Aterian hinta aikuisille 
1€. Mahdollisuus myös toimia 
vapaaehtoisena. Lisätietoja: eija.
hoikkala@evl.fi

Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto
ja: mika.leppa-aho@evl.fi

To klo 17–17.45 Avoin meditaa
tio. Lisätiedot elsa.sihvola@evl.fi.

To klo 18–20 Kaikille avoin 
musiikkiryhmä. Lisätietoja elsa.
sihvola@evl.fi

LÄNSISATAMANKATU 28
Peliviikolla kappelilla pelataan 
lautapelejä la 9.11. n. klo 12–18 
diakoni Mikan kanssa. Mukana 
peleissä Lapinlahden Lähde. Lisä
tietoja mika.leppa-aho@evl.fi

Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) sekä ma klo 17–19 
ja ke klo 9.30–12 (MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13–15.
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa kerhoista: milla.kiiski@
evl.fi, janette.lintula@evl.fi,

Monitoimitila Ankkuria voi 
varata suoraan netistä Kliffa.fi 
palvelun kautta. Tila on varat
tavissa perjantaisin klo 12–21.  
Vuokra on 5e/h.

Kappelissa 
tapahtuu

to 7.11. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat

pe 8.11. klo 19.00 
HELSINKI CONCORDIA: 
SOLISTIT LAVALLA
Talon omat nuoret solistit 
astuvat parrasvaloihin
joht. Petri Sakari
Grieg, Mendelssohn,  
Mozart, Rahmaninov,  
Sibelius, Tshaikovski

la 9.11. klo 15.00 
PIANISTIEN JA 
VIULISTIEN ILTAPÄIVÄ
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat

ma 11.11. klo 19.00
PIANISTIEN ILTA
Riitta Sipilän oppilaat

ma 11.11. klo 19.00
LYÖMÄTTÖMÄT
Matti Sunell & Ville Syr-
jäläinen, lyömäsoittimet
Mart Ernesaks & Timo 

Latonen, piano
Aperghis, Poulenc, Bartók
Opettajakonserttien sarja
Liput 10/5 €

ke 13.11. klo 18.30
VIULISTIEN ILTA
Päivi Valjakka-
Salmisen oppilaat

ke 13.11. klo 19.00
LIEDERKREISIT
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia

to 14.11. klo 17.30
HUILISTIEN ILTA
Maija-Liisa Mäkeläisen 
oppilaat

pe 15.11. klo 17.30
KITARAKAVALKADI
Konservatorion  
kitaristit esiintyvät

pe 15.11. klo 18.00 
KONSERVATORIO RUOHO-
LAHDESSA 20 VUOTTA

Juhlakonsertissa muistoja ja 
musiikkia matkan varrelta.

la 16.11. klo 14.00 
SIIRTO SEURAAVAAN
Naoko Shibayama-Aarnio, 
piano, Eilakaija Sippo, 
lausunta
Uusi Helsinki -kvartetti
Debussy, Brahms
Opettajakonserttien sarja
Liput 10/5 €

la 16.11. klo 15.00 
ROHKEASTI VANHA!
Konservatorion oppi-
laat ja opiskelijat esittä-
vät vanhaa musiikkia

ma 18.11. klo 19.00 
PETRI AARNION VIULUN 
MESTARIKURSSIN 
PÄÄTÖSKONSERTTI

ke 27.11. klo 18.30 
VISOLLO-ORKESTERIN 
KONSERTTI
joht. Tapio Tuovila  
ja Klaara Pyrhönen
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Kosmetologipäivät 14.-15.11. 
Martin markkinat 23.-24.11.
Kippis - International Craft 
Beer Festival 29.-30.11.
Ornamon Design Joulu 6.-8.12.
Valssaamo
NOM Kollektiv 29.11.-1.12.

Puristamo
Woodnotes-myyntinäyttely 25.11.-2.12.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: Talvisir-
kus BAU 7.11.2019-12.1.2020

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Janina Rajakangas, Neil Callaghan: 
Over Your Fucking Body 6.-20.11.
Ásrún Magnúsdóttir: Listening Party 3.-11.12.

UMO Helsinki Jazz Orchestra
Avoimet harjoitukset - UMO 
Plays Dizzy Gillespie 12.11.

Suomen valokuvataiteen museo
Yhden kuvan manifesti 17.11. asti
Sakari Piippo: Eräitä huomioita Suomen  
poliittisesta järjestelmästä 5.1.2020 asti
Caj Bremer: Suomalainen arkipäivä 
5.1.2020 asti
Lotta Sulin: Lottalandia 5.1.2020 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Luentosarja: Ruoan tulevaisuus 20.11.
Taikinan taju 29.12. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 5.1.2020 asti
Kokonainen Canth – Kuohuva keho ja mieli 
5.1.2020 asti

Käytävägalleria
Tuulevi Sivunen: Intuition Is Now 30.11. asti

Vapaa Taidekoulu
Maalaus tänään – perjantailuentosarja 
8.11. / 15.11. / 29.11.

Galleria Vaaga
Johanna Lindholm: On Being 
a Human(oid) 10.11. asti

Drawing Gallery D5
Jemiina Halonen: First Impressions 
21.11. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio: Kirie mistici 31.1.2020 asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Talvisirkus jättää komeat jää-
hyväiset Pannuhallille. Tanssi-
teatteri Hurjaruuthin talviklas-
sikko taituroi nyt rakennustyö-
maalla. Talvisirkus BAU saa en-
si-iltansa Kaapelitehtaan 
Pannuhallissa 7.11.2019. Luvas-
sa on ketterää raksaparkouria 
ja teollisuushallin seinistä rapi-
sevaa kummitusromantiikkaa.

Kaapelitehtaalla eletään rakennustyömaal-
la muutenkin kuin Talvisirkuksessa, sillä Kaa-
pelitehtaankoillispäädyn on vallannut Tanssin 
talon valtava rakennushanke. Rakennushank-
keen aikana Talvisirkus-näytökset pyörivät nor-
maaliin tapaan marraskuun alusta tammikuun 
puoliväliin saakka. Talvisirkus valtaa nyt vii-
meistä kertaa karunkauniin Pannuhallin. Ensi 
vuonna, Tanssin talon uudisrakennuksen val-
mistumista odotellessa, Talvisirkus nähdään 
Suvilahden Kattilahallissa.

Pannuhalli on toiminut Talvisirkuksen koti-
na vuodesta 2000. Talvisirkus BAU juhlistaa 
legendaarista esitystilaa ja jättää sille arvoi-
sensa jäähyväiset. Talvisirkus BAU on leikki-
sä kunnianosoitus rosoiselle ja teollisromant-
tiselle Pannuhallille sekä sen todelliselle ja 
kuvitellulle historialle.

Sirkusta, musiikkia ja videotaidetta yhdis-
tävä Talvisirkus on lämminhenkinen nykysir-
kusesitys, joka kerää vuosittain yli 34 000 
katsojaa. Talvisirkus BAUn ohjauksesta vas-

taa aiemmin Talvisirkuksessa niin esiintyjänä, 
koreografina kuin ohjaajanakin toiminut Liisa 
Risu.

Talvisirkus BAUssa nähdään sirkustaitei-
lijoita Espanjasta, Saksasta, Ranskasta, 
Ruot sista, Argentiinasta ja Suomesta. Sir-
kuslajeina nähdään parkourin, akrobatian ja 
jongleerauksen lisäksi muun muassa keinut-
rapetsi ja pyörivät ilmatikkaat.

Videosuunnittelusta vastaa useita Talvisir-
kusten upeita videolavastuksia luonut Joona 
Pettersson. Fosforinhohtoisia rakennustyö-
vaatteita kummitusteemaan yhdistävä puku-
suunnittelu on Joona Huotarin käsialaa. Ii-
ro Ollilan säveltämä ja liveorkesterin esittämä 
musiikki pulppuaa henkeäsalpaavia melo-
dioita ja ihmeellisiä äänimaisemia stemma-
laulusta tynnyrien kolinaan. Diesel punkista, 
rakennustyömaiden rososta ja romuromantii-
kasta ammentavan lavastuksen on suunnitel-
lut Jyrki Pylväs, valot Riku Virtanen.

Talvisirkus BAU Kaapelitehtaan 
Pannuhallissa 7.11.2019–12.1.2020
Esityksen kesto n. 2 h.
Liput toimituskuluineen alkaen:
Arki-illat 31 ⁄ 20 €, perhelippu 93 €, 
eläkeläinen 28 €
Viikonloput sekä juhlapyhät 37 ⁄ 26 €, 
perhelippu 111 €, eläkeläinen 34 €.

Arkiaamunäytöksen kesto n. 1 h, liput 15 €.
Lippuvaraukset 
Tanssiteatteri Hurjaruuth, puh. 09 
565 7250. Liput myös Lippu.fi.

Komeat jäähyväiset Pannuhallille
RIKU VIRTANEN

Talvisirkus BAU

Vastuullisesti valmistettuja 
joululahjoja on ilo antaa ja 
saada. Olisiko nyt hyvä het-
ki hankkia lahjaksi itsellesi tai 
läheisillesi kaunis ja kestävä 
kierrätysteline ja kierrätyskassi? 

Kaapelitehtaalla toimiva suomalainen per-
heyritys, Everyday Design, on suunnitellut ja 
valmistanut muotokieleltään ajattomia, kes-
täviä ja monikäyttöisiä tuotteita jo vuodesta 
1995 lähtien. 

Everyday Design kannustaa kaikkia kier-
rättämään. Selkeä järjestys tuo hyvän mielen 
ja luo samalla arkeen levollisuutta. 

Yritys suunnittelee ja valmistaa kierrätyk-
seen liittyviä tuotteita, jotka helpottavat arjen 
rutiineja samalla kun tuotteiden muotoilu tuo 
askareisiin esteettistä iloa ja energiaa.

Tyylikäs ja käytännöllinen Helsinki-kierrä-
tysteline on oiva lahjaidea niin sisustuksesta 
inspiroituneelle, kestävästä kehityksestä kiin-
nostuneelle kuin  järjestystä kaipaavalle! 

Helsinki-teline on suunniteltu lajitteluun ja 
kierrätykseen sekä tavaroiden säilytykseen. 
Jo klassikoksi muodostunut kotimainen Hel-
sinki -teline on näppärän kokoinen ja sopii 
pieneenkin tilaan. Teline on saatavissa kah-
dessa koossa ja eri väreissä. Samalla voit 
hankkia telineisiin sopivan kassin tai ehdit 
sellaisen valmistaa vielä itse. 

Everyday Designin kansainvälisesti muo-
toilusta palkitut tuotteet sopivat niin koteihin 
kuin toimistoihin.

Joululahjoja Everyday Designilta
EVERYDAY DESIGN

Nyt erikois-
tarjouksena: 

Ruoholahden Sanomien 
lukijoille kaikki 

kierrätystelineet ja -kassit 

– 20 % 
normaaleista hinnoista. 

Tarjouksen voi hyödyntää 
Kaapelitehtaalla sijaitsevassa 

Studio Shopissamme, 
joka on avoinna 

joka keskiviikko klo 12-18 
tai verkkokaupassamme 

osoitteessa 
www.everydaydesign.fi 

koodilla KAAPELI20 
vuoden 2019 loppuun asti.

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

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

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE

Rakennamme Helsinkiin

Ilmeikäs Silhuetti on omalle tontilleen merelliseen Kruunuvuorenrantaan nouseva moderni kerros-
talo, jossa on tilavat terassit ja isot ikkunat. Tulossa ennakkomarkkinointiin viereiselle tontille myös 
As Oy Helsingin Avalon.

Saaristolaivastonkatu 8 & Saaristolaivastonkatu 10, 00590 Helsinki

Silhuetin huoneistokoot: 24–126 m2. Mh. alkaen 74.102 €, vh. alk. 229.000 €.  
Energia luokka B2018. Arv. valmistuminen 1/2021.

As Oy Helsingin Avalon & As Oy Helsingin Silhuetti 

TULOSSA MYYNNISSÄ

As Oy Helsingin GoldenEye  
Karibianranta 4, 00220 Helsinki
Osa Jätkäsaareen nousevan kullanhohtoisen 
GoldenEyen kodeista sijoittuu suoraan  
Saukonkanavan varrelle. 

Huoneistokoot 24,5–107,5 m2. 
Mh. alk. 73.434 €, vh. alk. 247.994 €. 
Energialuokka B2018.Arv. valmistuminen 9/2020.

MYYNNISSÄ

Kaljaasi Fortunan katu 1, 00540 Helsinki
Sompasaareen rakennettavan komean  
Sumpparin naapureina ovat meri ja  
kantakaupunki.

Huoneistokoot: 21–99 m2. 
Mh. alkaen 61.293 €, vh. alk. 194.900 €.  
Energialuokka B2018. Arv. valmistuminen 11/2021.

As Oy Helsingin Sumppari

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Ari Hanhike, 
asuntomyyjä, LKV

”On ilo  
myydä 
kunnon 
koteja.”

Ota yhteys ja sovi esittely: Peab Asuntomyynti,  
p. 040 801 9900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi


