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Korkea rakentaminen
käy nyt päättäjille

C

larion-hotellista piti alun perin tulla
32-kerroksinen. Suunnitelma kaatui
kaupunginvaltuuston äänestyksessä
yhdellä äänellä, joten suunnitelma
puolitettiin, ja kaksi 16-kerroksista
tornia valmistuivat tänne kolme vuotta sitten.
32-kerroksinen talo oli tuolloin liian korkea
päättäjille, mutta nyt korkeita torneja putkahtelee sinne tänne pääkaupunkiseutua.
Korkea rakentaminen Helsingissä on nyt
hyväksyttävää, ja sitä jopa edellytetään.
Hyviä tontteja ei ole järin paljon tarjolla pääkaupunkiseudulla, joten mitään matalia
tönöjä ei kannata ripotella, varsinkin jos tontti on lähellä keskustaa ja hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Kaupunki tekee varjostusmittauksia korkeiden rakennusten kohdalla. Clarionia suunniteltaessa sen varjo huoletti asukkaita. Varjot
huolettavat varmasti jatkossakin, kun torneja
rakennetaan. Varjo yksissään ei kuitenkaan ole
painava argumentti, eikä se varmasti ole päätöksenteon este korkealle rakentamiselle.
JÄTKÄSAARI SAA OMAN KIINTOPISTEEN ja
maamerkin 2020-luvun loppupuolella, kun
keskuskortteli valmistuu. Kortteliin tulee kolme tornia, joista korkein on 24-kerroksinen
asuintalo. Korkeutta sillä on valmistuttuaan saman verran kuin Espoon Niittykumpuun metroaseman viereen pari vuotta sitten valmistuneella, viuhkamaisesti korkeuksiin kohoavalla
tornitalolla.
Keskuskorttelin tornitalo jää melko todennäköisesti Jätkäsaaren alueen korkeimmaksi

asuintaloksi, joten ylimmän kerroksen kattohuoneistosta tehtäneen kaupat saman tien kun
se tulee myyntiin.
Viereisen sivun artikkelissa kaupunginarkkitehti Matti Kaijansinkko pitää lähes varmana, että tuon korkuisena keskuskorttelin korkein asuintorni myös toteutuu.
Kaijansinkko puhuu sukupolvenmuutoksesta. Kun vanhempi sukupolvi vastustaa tornitaloja, nuori sukupolvi kurtistaa kulmiaan ja
kysyy miksi niitä vastustetaan.
TÄSSÄ LEHDESSÄ Jukka Rasila kertoo miten
Ruoholahti otti hänestä lähes huomaamatta otteen. Nyt hän kokee olevansa alueen kasvatti ja
kuuluvansa kalustoon.
”Jos joku pysäyttää, hän ei todennäköisesti
ole täältä”, hän sanoo.
Rasilan haastattelu on sivuilla 4–5.
TOIVOTAN LUKIJOILLE hyvää joulun aikaa.
Ensi vuonna jatketaan taas samoissa merkeissä!
Joulun lahjaideoita miettiessä kannattaa
hyödyntää alueemme monipuolista palveluntarjontaa. Kun käytät paikallisten yritysten palveluja, lähipalvelut pysyvät hyvällä tasolla, ja
yrittäjääkin hymyilyttää jouluna.

Joulun lahjaideoita
miettiessä kannattaa
hyödyntää alueemme
monipuolista
palveluntarjontaa.”

euroa

Vanhan asunnon keskimääräinen myyntihinta per
neliöRuoholahdessa vuoden 2019 kolmannella
vuosineljänneksellä. Lähde: asuntojenhinnat.fi
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jälkeisenä viikonloppuna Kaapelitehtaalla. Siellä voi katsastaa suomalaisen muotoilun uutuudet ja hankkia
kotimaista muotoilua pukinkonttiin.
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aukesi Kaapelitehtaalla (Drawing
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Kolmen tornin korttelista kasvaa
Jätkäsaaren uusi maamerkki

RAUNO HIETANEN

Hankkeen hinta on noin 180 miljoonaa
euroa. Kaupunki haluaa torneista
yksilölliset, jotta ne on helppo
tunnistaa vaikka kaukaa mereltä.

NOIN 80 PUUTA Jätkäsaaren Hyväntoivoinpuistossa pääsee osaksi hiilensidontaa edistävää tutkimusta, kertoo Helsingin kaupunki.
Marraskuussa alkaneessa tutkimuksessa selvitetään biohiilipohjaisten kasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun.
Puiden istutuspaikkoihin – tai maisemaan
ylipäätään – ei tehdä muutoksia. Helsingin yliopiston tutkijat käyvät puistossa muutaman
kerran vuodessa arvioimassa puiden kasvua ja
maaperän tilaa.
Ruoholahden Sanomat

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

J

24-KERROKSISEN TORNIN lisäksi keskuskortteliin tulee 18- ja 16-kerroksiset tornit. Ne nousevat korttelin kokoisesta ”kivijalasta”, joka on
noin viisikerroksinen.
Asuntokerrosalaa kortteliin tulee noin
34 600 neliötä, myymälätilaa noin 7000 neliötä.
Tästä reilu 2000 neliötä varataan ruokakaupalle,
eli Jätkäsaari saa melko hyvänkokoisen lähimarketin kortteliin.
Ruokakaupan lisäksi tänne ”Jätkäsaaren ostarille” halunnevat Alko ja apteekki sekä muutama erikoisliike.
Keskuskortteli valmstuu arviolta vasta vuonna 2026, joten potentiaalisia asiakkaita keskuksessa riittää, koska silloin lähikorttelit ja melkein
koko Jätkäsaari on suurin piirtein valmis.
KESKUSKORTTELIHANKKEEN arvoksi kaupunki arvioi 180 miljoonaa euroa.
Hanke on nyt kaavaluonnosvaiheessa. Se
on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle huhtikuussa. Aikataulu on väljä, mutta monta asiaa pitää selvittää ennen huhtikuuta.
Keskuskorttelin alla on ollut Saukko-niminen kallioinen saari, joten ainakin periaatteessa
pysäköintitilojen louhiminen onnistuisi kohtuuhinnalla. Insinöörit selvittelevät onko louhinta
realistista toteuttaa.
Viitesuunnitelmassa maanalaisia pysäköintitiloja on kolmessa kerroksessa.
KAIJANSINKKO TOIVOO, että Jätkäsaaren keskustorneista tulee selvästi muista korkeista rakennuksista erottuva kokonaisuus. Niinpä viitesuunnitelmassa torneille on piirretty hattu tai
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Puna- tai
valkoviini
19,90e/pullo
neljän hengen
seurueelle
Matti Kaijansinkko sai vastata tiuhaan Jätkäsaaren keskuskorttelia koskeviin
kysymyksiin Oodissa järjestetyttä Uutta kantakaupunkia -tapahtumassa.
HELSINGIN KAUPUNKI

Keskuskortteliluonnoksessa rakennusten
mittasuhteet ja sijainti ovat suurin piirtein
oikeat, mutta keskuskorttelin tarkempi
ulkomuoto selviää vasta arkkitehtikilpailun
jälkeen, noin parin vuoden päästä.

Jätkäsaaren keskuskortteli
≈ Jätkäsaaren keskuskortteliin tulee asuntoja
noin 840:lle ja liiketiloja noin 7000 kerrosneliötä.
Keskuskorttelin tontti sijaitsee Länsisatamankadun, Atlantinkadun, Saukonkadun ja Saukontorin
väliin jäävällä alueella.
≈ Tontilla on nykyään 8- ja 9-ratikoiden päätepysäkki ja kääntöympyrät.
≈ Alueella oleva kuvanveistäjä Kari Cavénin
taideteos (ristikkopylonissa värikkäitä palloja)
aiotaan purkaa.
≈ Keskuskortteli valmistuu arviolta 2026–2027.
Lähde:Helsingin kaupunki, asemakaavoitus

kruunu viestiksi rakennuttajille ja arkkitehtitoimistoille.
”Pystyyn nostetun kenkälaatikon” sijaan
torneille halutaan tunnistettava silhuetti.
Asemakaavan muutosselostuksessa tavoitteena on ”kaupunkikuvallisesti merkittävä
maamerkkikortteli”.
Keskuskortteli ja sen korkeat rakennukset ovat olleet suunnitelmissa jo pitkään.
”Kun Jätkäsaaren osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2006, siinä oli maininta, että
keskuskorttelissa on muuta rakennuskantaa korkeampaa rakentamista”, Kaijansinkko kertoo.
KAAVALUONNOSVAIHEESTA keskuskortteli etenee kaavaehdotukseen. Sen hyväksymisen jälkeen – aikaisintaan keväällä 2020
– on vuorossa tontin kilpailutus. Kaupunki
luovuttaa tontin korkeimman hinnan maksavalle rakennuttajalle. Rakennuttaja on
kuitenkin velvollinen järjestämään kutsumuotoisen arkkitehtikilpailun korttelista.
Rakennuttaja ja Helsingin kaupunki
kuuluvat arkkitehtiraatiin, kun lopullista
suunnitelmaa valitaan.
KAIJANSINKKO SAI VASTAILLA keskuskorttelikysymyksiin marraskuussa Oodissa
järjestetyssä Uutta kantakaupunkia -tapahtumassa.
”Yleisin kysymys oli, että kun kortteli on
valmis vasta 2026–2027, niin miten siinä menee niin kauan”, Kaijansinkko sanoo.
”Mutta kyllä siinä vaan kestää. Ensin on
tarjouskilpailu ja sitten arkkitehtikilpailu. Sitten kilpailun jälkeen menee vuosi ennen kuin
pystytään mitään urakoita tekemään, ja rakentamiseen menee ainakin kolme vuotta.”
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Lounas

Nepalese Cuisine

Ma–pe
10.30–22
la 12–22
su 12–21

alk. 9,70€
Keittiö sulkeutuu
puoli tuntia
aiemmin.

Joulutarjous!
Neljän hengen (ja yli) seurueille ilmaiset
mango lassit pääruoan yhteydessä!

"

ätkäsaari saa kolmen tornin keskuskorttelin. Kortteliin tulee liiketiloja ja
yli 800 asukasta.
Torneista korkein on 24-kerroksinen ja kohoaa noin 80 metriin eli yhtä
korkeaksi kuin vaikkapa Nesteen päärakennus
Espoon Keilaniemessä.
Kakkoseksi jää muun muassa Olympiastadion torni. 72 metrillään.
Kaupungin arkkitehti Matti Kaijansinkko
pitää käytännössä varmana, että tornitalo toteutuu suunnitellun korkuisena.
”Edellisen sukupolven periaatepäätös oli,
että Helsinkiin ei tule korkeaa rakentamista.
Nyt korkea rakentaminen on ihan okei”, Kaijansinkko muotoilee.
Kaijansinkon mukaan myös lautakunnan jäsenet vaativat nykyään korkeaa rakentamista. Jos
korkeita taloja ei suunnitelmissa näy, lautakunnasta tulee helposti viesti, että ”voisi jotain korkeampaa olla”.

Hyväntoivon
puiston puut
pääsivät osaksi
hiilineutraali
tutkimusta

31.12. asti. Koskee à la carte -listan pääruokia.
Leikkaa ilmoitus mukaan, tai ota siitä kuva!

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

Take
away

–10%

À la cartesta

Jätkäsaaressa
vuodesta 2015
Tyynenmerenkatu 5
www.mountkailash.fi
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Ruoholahti on Jukka Rasilan siel
RAUNO HIETANEN

Näyttelijä Jukka Rasila muutti
Ruoholahteen vuonna 1997. Nykyinen
koti on jo neljäs alueen sisällä. ”Nää
on mun huudit”, Rasila sanoo.
Hanna Velling

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

K

un Jukka Rasila kävi ensimmäisiä kertoja Ruoholahdessa 1990-luvun alussa,
alue oli hyvin erilainen kuin nykyisin.
Rasila myöntää, että hänellä oli
kaupunginosaan ensin viha-rakkaus-

suhde.
”Tein Teatterikorkeakoulun lopputyötä Kaapelilla ja tulin Ruoholahteen metrolla. Ihmettelin soista joutomaata, jossa oli vain metrokoppi.
Olin henkeen ja vereen kalliolainen, mutta sitten kolme vuotta myöhemmin asuin täällä, kun
tapasin lasteni äidin. Juurruin Ruoholahteen”,
alun perin oululainen Rasila kertoo.
Vuosien varrella hän on päässyt seuraamaan
nykyisen kotiseutunsa kehitystä. Itämerenkadun
asunnosta näki aluksi Hietaniemen hautausmaalle asti. Nyt maisemaa peittävät korkeat toimistorakennukset.
Rasila on asunut perheineen useammassa
osoitteessa alueella ja vaihtanut asuntoa kerran
päittäin naapurin kanssa. Nykyisen kodin parvekkeelta aukeavat jälleen mieluisat näkymät ja
Rasila voi ihailla Ruoholahden kanavaa siltoineen.
”On uskomatonta, että tällainen paikka on
lähellä Helsingin keskustaa. Koko ajan tulee lisää palveluita, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.”
Esimerkkeinä Rasila luettelee kauppakeskuksen, puistot, jäähallit ja Salmisaaren liikuntakeskuksen monipuolisen tarjonnan. On vain
yksi laji, jota hän ei voi vielä harrastaa alueella
kuten haluaisi. Se on frisbeegolf.
”Kentät eivät riitä mulle enää. Kävin yhtenä
iltana mittaamassa Verkkokauppan viereen tulevan uuden kentän. Se vaikutti lupaavalta”, Rasila pohtii.
Lajista on muodostunut hänelle viime vuosina erityisen tärkeä. Edessä on jälleen pitkä treenijakso Espanjassa, sillä Fuengirolassa Rasilalla
on tutorina lajin opettaja.
”Olen harrastanut frisbeegolfia nyt puolitoista vuotta tosissaan. Pidin viime kesänä kesälomaa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.
Se meni heitellessä.”
Monipuolinen laji vaatii lihaskuntoa, sillä
heittoon käytetään koko vartaloa. Rasila vertaakin lajia keihäänheittoon.
”Muovilätty on vain sataseitsemänkymmentä grammaa painava, mutta heitto tuntuu pohkeesta niskaan asti, kun ei ole enää kaksikymppinen”, kesällä viisikymppisiään viettänyt mies
toteaa.
Rasilan suunnitelmissa on osallistua lajin
SM-kisoihin ensi kesänä. Hänelle kertyy tänä
vuonna noin kaksisataa heittokierrosta.

Kanava on tärkeä osa Ruoholahtea Jukka Rasilalle. ”Toisinaan istun kanavan rannalla lukemassa.
Kun olen oppinut repliikit ulkoa, voin pöpöttää niitä ääneen kävellessäni.”

NÄYTTELIJÄN TYÖ vie Rasilaa ympäri Suomea.
Hänellä on meneillään jo kolmas syksy Turun
Linnateatterissa, joka tekee myös kiertue-esityksiä toisiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Piru naiseksi -kappale pyörii Helsingin Aleksanterin teatterissa joulukuun puoliväliin asti.
Haastattelua edeltävänä päivänä Rasila esiintyi Appivanhempien ABC-näytelmässä Pieksämäellä. Ruoholahdesta on helppo hypätä metroon ja jatkaa junalla minne milloinkin on tarve
matkustaa.
”Voi mennä pitkiä aikoja, ettei tarvitse lähteä
täältä minnekään muualle kuin keikoille. Koen
Ruoholahden myös äärettömän turvalliseksi. Ollaan melkein Helsingin ytimessä, mutta täällä ei
ole juuri lieveilmiöitä.”
AINA KESÄTEATTERIKAUDEN päätyttyä Rasilalla on tapana tehdä lastensa kanssa rantalenkki Kaapelille, satamaan ja kummankin puolen
kanavaa. Silloin näkee, miten alue elää ja muuttuu. Päiväkävelyllä tai iltalenkeillä on myös mah-

ota
aikaa
itsellesi
1000+
kurssia
helao.fi | Töölöntullinkatu 8
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Jukka Rasila
≈ Ammatti: Näyttelijä
≈ Ikä: 50 vuotta
≈ Perhe: Lapset Lilli ja Johannes
≈ Ajankohtaista: Linnateatterin kiertue-esityksiä
ympäri Suomea. Rehtorin rooli helmikuussa 2020
ensi-iltansa saavassa Heinähattu ja Vilttitossu
-elokuvassa.

dollista opetella rooleja. Rasilalla on ollut päällekkäin enimmillään viisi eri roolia. Sen määrän
hän kokee hallitsevansa.
”Toisinaan istun kanavan rannalla lukemassa. Kun olen oppinut repliikit ulkoa, voin pöpöttää niitä ääneen kävellessäni.”
On Rasilan nähty tanssivankin kanavan varrella, kun hän oli yksi vuoden 2010 Tanssii täh-

tien kanssa -ohjelman tähtioppilaista.
Ruoholahdessa koko kansan tuntema näyttelijä saa olla rauhassa. Häntä ei juuri revitä hihasta ja pyydetä nimmareita.
”Olen alueen kasvatti, jota moikataan. Kuulun kalustoon. Jos joku pysäyttää, hän ei todennäköisesti ole täältä. En voi kieltää ihmisiä tulemasta juttelemaan, mutta riippuu omasta
mielentilasta miltä se tuntuu. Toisena päivänä
olen herkempi kuin toisena.”
Lapset ovat eri asia. Heille ”Suomen Aku
Ankka” antaa aina pyydettäessä ääninäytteen.
Rasilalla on ollut ilo spiikata Akun ääntä jo vuodesta 1993.
RASILA TUNNETAAN parhaiten monista koomisista rooleistaan. Suuri yleisö muistaa hänet
muun muassa Studio Julmahuvista, JugiStylesta
ja Putouksesta. Lapsille Rasila on tuttu myös Pikku Kakkosen erikoisena Karina.
”Summasen Pete ehdotti, että tehdään Ylelle
Jugistylen Jari ja Kari. Sanoin, että teen kyllä, jos

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

opi kroatiaa kirjoita komedia
piristy perhejoogassa
learn finnish
riimittele rap-työpajassa
muovaile pienoisveistos
julkaise e-kirja treenaa supermuisti
suorita viestinnän opintoja
RUOHOLAHDEN SANOMAT
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lun koti

RAUNO HIETANEN

Kun on ollut
kaksikymmentäviisi
vuotta oravanpyörässä, ei
enää laske mitä töitä tekee
vaan mitä ehtii harrastaa.
Prioriteetit muuttuvat iän
myötä.”

SUOSITUIN ANNOS
Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

Jukka Rasila

ISMET-KETJUN seitsemäs ravintola aukesi
Välimerenkadulle kesällä. Ketjun perustaja
on Ismet Kuzu ja Jätkäsaaren ravintolan
omistaja on Nezir Giray.

näyttelijä

KESÄLLÄ YSTÄVÄT järjestivät Rasilalle yllätysjuhlat. Viittäkymmentä vuotta juhlittiin buffet
risteilyllä Helsingin edustalla. Benjihyppyjä ei
tarvittu.
”Se oli mahtavaa. Parikymmentä ystävää oli
paikalla. Sain paljon rakkautta ja huomiota. Se
on tärkeämpää kuin mikään muu.”
Rakkaus toi Rasilan aikoinaan Ruoholahteen ja on hänet siellä myös pitänyt. Kun Rasilan liitto puolison kanssa päättyi eroon,
perheen molemmat vanhemmat jäivät Ruoholahteen. Lapsille kahden kodin asuminen on ollut mutkatonta.
”Täällä on tapahtunut mulle isoja asioita.
Nää on mun huudit. Ruohis on mun sielun koti,”
Jukka Rasila sanoo.

Jukka Rasila toivoo, että frisbeegolfia voisi harrastaa Jätkäsaari–Ruoholahdessa.

Parhaita paloja
Jätkäsaaresta
ja Ruoholahdesta
Jukka Rasilalle tärkeitä paikallisia
asioita ovat muun muassa
hammaslääkäri ja peliyhtiö.
Hanna Velling

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

J

ukka Rasila toivoo Ruoholahti–Jätkäsaari-akselille parempia harrastusmahdollisuuksia suosikkilajilleen
frisbeegolfille.
Sitten asuinalue olisi hänestä täydellinen. Rasila listaa spontaanisti itselleen
tärkeitä asioita kotikulmiltaan:

1

Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri: ”Hammaslääkärini Jussi on vienyt
pelon ja askarrellut
hampaani kuntoon.”

2

Super Cell: Rasila
ja hänen poikansa
ovat yhtiön pelien
faneja. He odottavat pääsevänsä käymään myös
uusissa toimitiloissa.

3
4

Dr. Pepper -valikoima Verkkokauppa.
comissa.

Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esitelty Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ,
Be My Guest, Dos Pulpos, Aangan, Grön,
Long River, Pizzeria Luca, Vessel Burger,
Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolalaiva 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

Tuuli:
Ruoholahden tuuli on
talvella raaka,
mutta kesällä lempeä. ”Täällä on hyvä leijojen lennätysmahdollisuus.
Tuulesta tulee hyviä muistoja lasteni lapsuudesta.”
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Kaapelitehdas:
Kuvataidekoulu, Hurja
Ruut, näyttelyt,
messut ja Rasilan
työnantaja Miracle Sound.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

saat myytyä sinne. Olemme saaneet ohjelmasta
vain hyvää palautetta.”
Viihde on tullut Rasilan mukaan sallivammaksi, eikä komiikan tekemisessä ole enää juuri
tabuja. Hän kuitenkin toteaa, että yritykseen tilatulla stand up -keikalla jutut voivat olla roisimmat kuin TV:ssä. Putouksen tiimilläkin oli sovitut rajat mistä vitsiä väännettiin.
Rakkain esiintymisen laji Rasilalle on teatteri. Jokainen esitys on ainutkertainen, vaikka esityskertoja olisi 140, kuten Isyyspakkauksessa.
”Yleisö, vastanäyttelijä ja oma elämäntilanne vaikuttavat esitykseen. Kun muuttuu ihmisenä, saa oivalluksia. Jos vaikka näyttelee hahmoa,
joka menettää jotain ja itselle on käynyt samoin,
se tuo rooliin lisää. Sen näkee erilaisena kuin on
ehkä alun perin miettinyt. Me näyttelijät toivotammekin aina ennen näytöstä toisillemme hyvää matkaa.”
Rasila on ollut koko uransa ajan freelancenäyttelijä ilman vakinaista teatterikiinnitystä.
Hän on kokenut työtavan itselleen sopivaksi ja
tietää olevansa onnekas, kun töitä on riittänyt ja
on voinut valita mitä tekee. Nyt hän on tietoisesti
vähentänyt töitä frisbeegolfin tieltä.
”Kun on ollut kaksikymmentäviisi vuotta oravanpyörässä, ei enää laske mitä töitä tekee
vaan mitä ehtii harrastaa. Prioriteetit muuttuvat
iän myötä.”

KABUKI avattiin kolme vuosikymmentä sitten. Se on ensimmäisiä japanilaisravintoloita
Suomessa. Omistaja on Kimsy Poon.

ISMET
MIKÄ Prosciuttopizza 13,90 e
MITÄ Ilmakuivattua kinkkua, rucolaa, aurinkokuivattua tomaattia.
MISSÄ Välimerenkatu 24
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Rucolapizzasta ja prosciuttopizzasta ollaan eniten
kiinnostuneita. Pizzojen jälkeen eniten menee
kebabia.”

Hamlet tulee
Jätkäsaareen
ensi keväänä
WILLIAM SHAKESPEAREN Hamletista on tehty
aikojen saatossa lukuisia tulkintoja.
Nyt on jätkäsaarelaisen Viirus-teatterin vuoro liittyä osaksi tätä jatkumoa.
Viirus esittää Shakespearen klassikkoon perustuvan Hamlet All Inclusive -näytelmän keväällä. Se tulee ensi-iltaan ystävänpäivänä 14.
helmikuuta 2020.
Näytelmän tapahtumapaikka on all inclusive -hotelli Teneriffalla. Siellä Norjan prinssi Fortinbras törmää teatteriseurueeseen, joka on juuri
saapunut Helsingöristä. Fortinbrasin pyynnöstä
näyttelijät kertovat hänelle kokemuksistaan hullun prinssi Hamletin hovissa.
Tuotannon ohjaa Jakob Öhrman.
Ruoholahden Sanomat
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KABUKI
MIKÄ Musashi Special 35 e
MITÄ Raakaa kalaa kolmea sorttia, naudanlihaa, tempura-kuorrutettua jättiläiskatkarapua, riisiä, misokeitto ynnä muuta.
MISSÄ Lapinlahdenkatu 12
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Musashi
Special on yhdistelmä muutamasta muusta
annoksesta. Naudanlihan ruokailija paistaa
itse tässä pöydän kaasugrillissä.”
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Hiililaivat vierailevat
Ruoholahdessa vielä vuosia
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Laivat hakevat kivihiilen Ruoholahteen
Venäjän satamista. Hiilen myyjien nimiä
Helen ei kerro. ”Ne ovat liikesalaisuus.”
Laivat jatkavat vierailujaan näillä
näkymin ainakin vuoteen 2029.

Helen Oy
≈ Sähköä sekä kaukolämpöä ja -jäähdytystä tarjoava Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama
yhtiö. Sen toimitusjohtaja on Pekka Manninen.
≈ Helen Oy:n liikevaihto oli 792 miljoonaa euroa
ja liikevoitto 42 miljoonaa euroa vuonna 2018.
≈ Helen-konserniin kuuluu emoyhtiö Helen Oy:n
lisäksi tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy
Mankala Ab, ja Helsingin Energiatunnelit Oy.
≈ Henkilöstöä konsernilla on noin tuhat.

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

R

annassa käy tasainen surina ja pauke.
Tammasaaren laiturissa Ruoholahdessa irtolastialus M/S Eira purkaa kivihiililastiaan.
Venäjän Ust-Lugan satamasta tuotua mustaa mursketta nousee valtavan rautalaivan ruumasta joka kauhallisella lähes kymmenen kuutiota. Hiili kauhotaan suppiloon,
josta se siirtyy maanalaisilla kuljettimilla Helen
Oy:n hiilisäiliöön.
Purkaminen kestää 16–24 tuntia eli noin kaksi työpäivää. Yöksi äänet vaikenevat, sillä lastia
puretaan arkipäivisin iltakymmeneen saakka.
Ruoholahdessa vierailee Eiran lisäksi kuusi
alusta; Alppila, Kallio, Tali, Pasila ja Viikki sekä
hinattava proomu Espa.
Jatkossa Ruoholahdessa saattaa vierailla myös viime vuonna valmistunut Haaga. Se
ja Viikki ovat aluksista suurimpia. Niihin lastia
mahtuu 25 000 tonnia, mutta sataman mataluuden vuoksi täyttä lastia ei voida tuoda.
Useimmiten laivoista Ruoholahdessa käy Eira. Siihen mahtuu kerralla lastia 18 000 tonnia ja
toisinaan se pääsee satamaan täydessä lastissa.
Eira on Ruoholahden satamaan sopiva laiva toisestakin syystä.
”Eiran apukoneisiin, joita laiva käyttää satamassa ollessaan, on asennettu äänenvaimentimet. Se vähentää työstä aiheutuvaa melua”,
kertoo laivoja hallinnoivan ESL Shippingin liiketoimintajohtaja Kirsi Ylärinne.
Laivat vierailevat Ruoholahdessa satunnaisesti, useimmiten syksyisin sekä keväällä ja talvella. Kesäisin laivat eivät hiiltä kuljeta.
”Laivat tuovat hiiltä tarpeen mukaan. Eli silloin kun asiakas Helen sitä tilaa”, Ylärinne kertoo.
Kaikki Helenille tuleva hiili haetaan tällä
hetkellä pääasiassa Venäjältä, Ust-Lugan sataman lisäksi Viipurista ja Vysotskista. Hiiltä ostetaan useilta kansainvälisiltä hiili- ja raaka-ainekauppiailta.
”Kauppiaiden nimet ovat liikesalaisuus”, kertoo Helenin Salmisaaren voimalaitospäällikkö
Jarmo Hagström.
Kun Eira ei kulje Ruoholahden ja Venäjän
väliä, se seilaa muualla Itämeren alueella tai tarvittaessa Euroopan liikenteessä. Lastina voi olla
hiilen sijaan viljaa, lannoitetta tai terästeollisuuden raaka-aineita.
LAKI HIILEN ENERGIAKÄYTÖN kieltämisestä astuu voimaan 1.5. 2029. Helenin Hagström kertoo,
että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa hiilen

ESL Shipping Oy
≈ ESL Shipping on johtava kuivarahdin kuljettaja
Suomen lähimerillä.
≈ ESL Shippingin liikevaihto oli 93 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa vuonna
2018.
≈ Helsingin pörssiin listattu monialayhtiö Aspo on
ESL Shippingin emoyhtiö.

ESL Shippingin laivat ovat saaneet Helsingin kaupunginosien nimiä. Eira purki lastiaan lokakuussa.

käyttö energiantuotannossa vähenee koko ajan.
”Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden
2024 loppuun mennessä, jolloin kivihiilen käyttö puolittuu. Salmisaaren voimalaitosalue Ruoholahdessa säilyy energiantuotannossa, mutta kivihiili korvataan muilla ratkaisuilla, kuten
lämpöpumpuilla, lämmönvarastoinnilla ja osin
biomassaa polttamalla.”
Laivojen hiilikuljetukset päättyvät Hagströmin mukaan saman aikataulun mukaisesti.
Kivihiilen polttamisen lopettaminen vähentää Helsingin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi,
sillä suurin osa päästöistä eli 60 prosenttia tulee
lämmittämisestä ja 15 prosenttia sähköntuotannosta.
HELSINGIN TAVOITTEENA on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, että kaupungin alueella syntyvät päästöt ovat yhtä suuret
tai pienemmät kuin mitä alue pystyy niitä sitomaan.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaan tavoitteeseen pääsemiseksi kasvihuonepäästöjä tulee vähentää 80 prosenttia.
Loput 20 prosenttia kompensoidaan.
”Kompensointi tarkoittaa, että päästövähennyksiä tehdään useissa muissa kohteissa, kuten esimerkiksi minimoimalla kaupungin hankintojen vaikutuksia rajojen ulkopuolella sekä
kasvattamalla hiilinieluja esimerkiksi puurakentamisella”, Helsingin kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund kertoo.
Helsingissä lämmittämisen jälkeen seuraavaksi eniten päästöjä aiheuttaa liikenne.
”Liikenteen päästöjen hillitseminen on
erittäin haastavaa ja vaatii monia keinoja. Niitä voisi olla esimerkiksi ruuhkamaksut ja pysä-

RAUNO HIETANEN

Pasila-laiva elokuussa 2017 Ruoholahdessa.

köintipolitiikka.”
Kippo-Edlundin mukaan kaupungin lisäksi
ilmastotyössä on oltava mukana kaikki mahdolliset osapuolet; valtio, kunnat, yritykset, korkeakoulut sekä asukkaat.
Myös Helenin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuonna 2035. Uusia ratkaisuja selvitetään jatkuvasti ja niitä tehdään myös asiakkaiden kanssa.
”Esimerkiksi Vuosaaressa Pauligin kahvi-

paahtimolla syntyy paljon ylijäämälämpöä, joka
jatkossa ohjataan kaukolämpöverkkoon”, Hagström kertoo.
HELENIN MUKAAN investointeja uusiutuviin
energiatuotantomenetelmiin on tehty jo useita
vuosia, joten ne eivät kohdistu yhteen ajankohtaan.
”Sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä ja siihen vaikuttaa monet tekijät. Kaukolämmön hinta on tavoitteena pitää
jatkossakin kilpailukykyisenä”, Hagström sanoo.
Kippo-Edlundin mukaan ilmastotalkoissa
vastuuta ei tule sysätä yksin kuluttajille.
”Kestäviä valintoja pitää olla helppo tehdä.
Ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja pitää olla tarjolla ja niistä tulee saada tietoa”, hän sanoo.
Kippo-Edlundin mukaan jokaisella ilmastoteolla on merkitystä, sillä suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälki on moninkertainen esimerkiksi intialaiseen verrattuna.
Huolen ja ahdistuksen sijaan Kippo-Edlund
toivoo pieniä käytännön tekoja.
”Jokainen pystyy tekemään jotain. Pienistä puroista syntyy iso virta. Jos haluamme, että maapallo säilyy elinkelpoisena vielä vuoden
2035 jälkeenkin, on aika toimia.”
Hänen mukaansa iso pyörä on alkanut nyt
pyöriä.
”Valitettavasti ei ole silti varmaa ovatko toimet tarpeeksi tehokkaita”, Kippo-Edlund sanoo.
Helenin luopuminen kivihiilestä tarkoittaa
ESL Shipping Oy:lle siirtymistä muiden tuotteiden kuljettamiseen. Vuoden 2029 jälkeen tapahtuvista kuljetuksista Ruoholahteen ei ole vielä
tietoa.

Laivoissa on saunat sekä miehille että naisille –
”Tämä on hyvin tasa-arvoinen työpaikka”
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahdessa hoidetaan hiililastin
purkamisen ohella laivan huoltotöitä,
kuten täytetään polttoaine- ja vesisäilöt ja täydennetään ruokavarastoja.
M/S Eiran 16-henkinen suomalaisfilippiiniläinen miehistö tekee vuoronvaihtoja.
Laivan päällikkö Mika Lindforsin työjakso
Eiralla on kestänyt jo kolme viikkoa ja vielä viikko olisi jäljellä.
Sitten alkaa kuukauden vapaat ja Lindfors
pääsee kotiin avovaimon luo.
16 vuotta merimiehenä työskennellyt Lindfors on tottunut työn jaksottaisuuteen.
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”Viihdyn työssäni todella hyvin. Myös avovaimo hyväksyy työaikani.”
Töitä Lindfors tekee laivalla kahdeksan tuntia päivässä virka-aikana. Työhön kuuluu laivan
toiminnan johtaminen yhteistyössä osastojen
esimiesten kanssa. Satamassa olon aikana hän
tekee lisäksi hallinnollisia tehtäviä ja pitää yhteyttä sidosryhmiin kuten satamissa laivan käytännön asioita hoitaviin laivanselvittäjiin.
Merellä Lindfors toimii tarvittaessa navigaattorina ja tukee perämiesten työskentelyä, siis ohjaa laivaa. Vapaa-aika sujuu lehtiä ja kirjoja lukien, elokuvia katsoen ja liikuntaa harrastaen.
”Meillä on täällä hyvät fasiliteetit, kuten viimeisen päälle oleva kuntosali. Salin jälkeen pääsee myös saunomaan”, hän kertoo.

M/S Eira

≈ Pituus: 157m
≈ Leveys: 24,6m
≈ Kokonaispaino/kantavuus: 19 625 tonnia
≈ Täysi hiililasti: 18 000 tonnia
≈ Rakennettu: Vuonna 2001
≈ Valmistumaa: Japani
≈ Rakentaja: Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd
≈ Moottori: Mitsui MAN B&W, 7 860 kW at 129
rpm
≈ Miehistö: 12-16 hlöä

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Saunoja on laivalla kaksi, miehille ja naisille oma. Eiralla työskentelee tällä hetkellä neljä
naista.
”Naiset tekevät kaikkia laivan töitä. Tämä on
hyvin tasa-arvoinen työpaikka.”
Satamassa olon aikana henkilökunta saa halutessaan käydä maissa viettämässä vapaa-aikaansa.
”Osa käy ahkerammin, mutta toiset viettävät mielellään aikansa laivalla. Itse saatan käydä
juoksemassa tai katselemassa maisemia.”
Myös yhteydenpito kotiin ja netissä surffailu
on nykyisin laivalla mahdollista, toisin kun vielä
kymmenen vuotta sitten.
”Elämä merellä alkaa olla ihan samanlaista
kuin maissakin”, Lindfors sanoo.

Joulukuu 2019

RAUNO HIETANEN

K-Market Jätkäsaaren kauppias Ville Hämäläisen mukaan Fazerin rasiat ovat joulun kestosuosikkeja.

Ostetaanko karkkeja
enemmän kuin ruokaa?

”Hedelmä- ja vihannesosaston myynti suhteessa makeisiin on onneksi yli kaksinkertainen eli kyllä perusruoka vie voiton tässäkin suhteessa.”
Joulun kestosuosikiksi Hämäläinen nimeää
Fazerin makeisrasiat.
”Näitä meillä myydään joulukarkeista yli 80
prosenttia”, hän esittelee.
Fazerin makeisrasioita onkin Hämäläisen
kaupassa melkoinen pino.
Joulun myyntiin varautuminen alkaa K-Market Jätkäsaaressa jo kesällä. Hämäläinen kertoo,
että joulumakeisten ja kinkkujen tilaukset annetaan jo toimittajille ennen juhannusta.
”Melkoisesti kristallipalloon siis luotamme
ja välillä tämän vuoksi kaikkeen menekkiin emme pysty aina välttämättä varautumaan”, kauppias kertoo.

LAPSI KYSYY Ruoholahden

Sanomat etsii vastauksen lapsia
askarruttaviin kysymyksiin.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

O

stetaanko karkkeja enemmän kuin
ruokaa, K-Market Jätkäsaaren
kauppias Ville Hämäläinen?
”Vaikka karkkeja myydään paljon
niin onneksi ruokaa ostetaan sentään huomattavasti enemmän kuin karkkeja.”
”Karkkien myynti on meillä kuitenkin huomattavaa. Tänä vuonna olemme myyneet miltei
200 000 kappaletta erilaisia makeispakkauksia.
Hämäläinen kertoo, että noin joka viides asiakas asioi heidän makeishyllyllään.

Lasten kysymykset voi lähettää osoitteeseen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

K-Rauta Ruoholahdesta

JOULUISTA TUNNELMAA
3-OSAINEN
HAVUSETTI
NORTON

49

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

95

(79,90)

LED-valoilla

2 metallijalkaista
koristekuusta
kork. 90 cm sekä
koristekranssi ø45 cm.
Led-valot paristoilla ja
ajastimella.

KUUSI
CANADIAN

LAAJA VALIKOIMA
KAUSIVALOJA, LYHTYJÄ
JA KYNTTILÖITÄ

9

95

Puuvillalangalla
päällystetyt pallot
sisäkäyttöön.
Eri värejä.

4

95

/kpl
(9,95/kpl)

ÖLJYKYNTTILÄ
HANSA 48-55 H

valkoinen 6 kpl.

/kpl

(16,95/kpl)

150 cm

/rs

(12,95/rs)

LED-LANKAPALLOT AIRAM
MINNI 20 LEDIÄ

9

95

ALKALIPARISTO
AIRAM VIHREÄVOIMA LR03/24 kpl
ja LR06/ 24 kpl

2

JOULUN ASKARTELUIHIN
LAAJA VALIKOIMA
ERILAISIA LIIMOJA

50

CASCO PUU/pkt JA YLEISLIIMA
(3,50/pkt) ERI KEEPER
40 ML

3

95

/kpl
(5,40/kpl)

Suosittu Sushi KO-JU!

100% tuore • Sushimestarimme valmistavat
Sushi Buffet sushit myymälässä edessäsi päivittäin

22

95
kg

• Tuore, laadukas, maistuva
• Parhaat, aidot raaka-aineet Japanista

Palvelutiskit
avoinna myös
sunnuntaina
ja pyhäpäivinä
klo 10-18

RUOHOLAHTI
Yllättävän helppoa

RUOHOLAHTI

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

Tarjoukset voimassa 5.12. – 15.12. tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.
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Jätkäsaaren uusi päiväkoti kiin
PAULA LEIWO

Livornonkadulle rakennettavassa
päiväkodissa aloittaa elokuussa
2020 yksityinen, suomen- ja
englanninkielinen päiväkoti
HEI Schools Jätkäsaari.

Kansainvälinen HEI Schools
≈ Eri puolilla maailmaa toimii 8 HEI Schools -päiväkotia. Jätkäsaaren päiväkodista tulee Suomessa
toinen HEI Schools Ruoholahden jälkeen. Suomessa
HEI Schools -päiväkoteja pyörittää päiväkotiketju
Touhula Oy.
≈ HEI Schools on Helsinki International School
Group Oy:n suomalaiseen varhaiskasvatukseen
perustuva lisensointipaketti, joka sisältää opetussuunnitelman, opettajavalmennuksen, tilakonseptin,
oppimateriaalit ja operatiivisen tuen.
≈ www.heischools.com
≈ touhula.fi

Teksti: Tiina Torppa

L

ivornonkadulle vuonna 2020 valmistuvaan kaksikerroksiseen päiväkotirakennukseen tulee useita päiväkotiryhmiä,
ja tilaan mahtuu 180 hoitopaikkaa.
Alussa lasten määrä uudessa päiväkodissa jää usein vähemmäksi. Syynä on, että
ensiksi hoitoon tulevat alle 3-vuotiaat, jotka tarvitsevat enemmän hoitajia.
Rakennukseen asettuva yksityinen päiväkoti HEI Schools Jätkäsaari on osa suomalaisten
perustamaa kansainvälistä HEI Schools -varhaiskasvatusketjua. Samaa ketjua edustaa 2018
aloittanut HEI Schools Ruoholahti. Molemmat
päiväkodit ovat kaksikielisiä, kielinään englanti ja suomi.
”Lasten ei tarvitse valmiiksi osata englantia
päiväkodin aloittaessaan”, sanoo palvelupäällikkö Essi Söderholm yksityisestä Touhula Varhaiskasvatus Oy -päiväkotiketjusta, joka pyörittää HEI Schools -päiväkoteja.
Uusi päiväkoti kiinnostaa maailmanlaajuisesti, koska siitä tulee suomalaislähtöisen päiväkotiketjun lippulaiva.
”Jatkossa Jätkäsaaren päiväkodissa vierailee
varmasti asiantuntijoita ja päättäjiä eri puolilta maailmaa tarkastelemassa suomalaisen varhaiskasvatuksen mallia ja rakennusta, jota on
hienoa esitellä”, sanoo kiinteistökehityspäällikkö Julia Astrada eQ Hoivakiinteistöistä, joka
on hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava
suomalainen sijoitusrahasto.
Se oli mukana kehittämässä uutta päiväkotia Jätkäsaareen ja investoi rakennukseen.
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Jatkossa Jätkäsaaren
päiväkodissa
vierailee varmasti
asiantuntijoita ja päättäjiä
eri puolilta maailmaa.”

RAKENTEENA SAVESTA
TEHTY TIILIHARKKO
Arkkitehdit Paula Leiwo ja Kristiina Kuusiluoma ovat tehneet olemassa oleviin HEI Schools
-päiväkoteihin muutos- ja sisustussuunnittelua.
Jätkäsaaren päiväkoti rakennetaan perustuksista lähtien.
”Rakenteilla on pyritty jo etukäteen taklaamaan kouluja ja päiväkoteja piinaavia sisäilmaongelmia. Käytämme ulkoseinissä kennoharkkoa eli savesta tehtyä tiiliharkkoa.
Rakenne pystyy sitomaan ja luovuttamaan vesihöyryä ympäröivien olosuhteiden vaihdellessa eli niin sanotusti hengittämään”, Leiwo
sanoo.
Ulkoseinissä ei ole erillistä lämmöneristekerrosta eikä muovista höyrynsulkua. Yksiaineinen, 500 millimetriä paksu seinä rapataan
ulkoa. Sisältä pinta tasoitetaan ja maalataan.
Päiväkotien henkilöstö mainitsee yleen-
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Julia Astrada

eQ Hoivakiinteistöt
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Uuden 1500 kerrosneliömetrin kokoisen päiväkotirakennuksen työt
ovat täydessä vauhdissa Jätkäsaaren Livornonkadulla.

sä melun ja akustiikan ongelmaksi työpaikoillaan. Uudessa rakennuksessa on pyritty vaikuttamaan hälyyn tilaratkaisuilla ja materiaaleilla.
Ryhmätilojen lattioita peittää akustisesti hyväksi todettu luonnonkorkki. Jopa visuaalinen häly
on pyritty minimoimaan.
”Lapset tuovat värin ja elävyyden. Pyrim-

me luomaan rauhallisen, tunnelmallisen ja kauniin ympäristön, jossa on mahdollisimman vähän hälyä, oli se sitten akustista tai visuaalista.
HEI Schoolsin sisustus- ja grafiikkapuolella ajatus on viety jopa lasten nimilappuihin asti”, Leiwo kertoo.
HEI Schools suosii luonnon materiaaleja ja

puuta, jota tulee sisätiloissa portaikkoihin, ikkunapuitteisiin ja kalusteisiin. Leiwon mukaan
muovia tulee mahdollisimman vähän.
Samaan kortteliin on noussut asuinkerrostalot Bysa & Sandis ja Senioritalo Aikalisä. Uuden päiväkodin rakentamisen yhteydessä rakennetaan korttelille yhteiskäyttöpiha.

Puukorttelin hotellin rakentaminen pian käynnistymä
Hotellin ensimmäinen kerros
kytkeytyy jo rakenteilla olevaan
toimistorakennukseen.
Teksti: Tiina Torppa

J

ätkäsaaren puukorttelin, Wood Cityn,
uuden hotellin rakennustyöt käynnistyvät näillä näkymin talvella 2020 ja hotelli avautuu arviolta vuoden 2021 lopussa.
Puukorttelin asunnot ovat valmiit ja toimisto sekä korttelin kolmikerroksinen pysäköintilaitos ovat rakenteilla. Toimistotiloihin tulee peliyhtiö Supercellin pääkonttori.
Hotellin rakentamisen arvioidaan alkavan
vuonna 2020 ja valmista olisi loppuvuodesta
2021.
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Hotellin ensimmäinen kerros kytkeytyy toimistorakennukseen näyttäen samanlaiselta
kuin korttelin yleisilmekin. Kahdeksankerroksinen puuhotelli tulee lähes vastapäätä Clarion-hotellia. Syksyllä 2019 uuden hotellin tontilla on vasta työmaakoppeja.
SRV:n hankekehityspäällikkö Johanna Karessuo kertoo, ettei uuden, kahdensadan huoneen hotellin operaattoria eikä hotellin nimeä
ole vielä vahvistettu.
”Neuvottelumme kiinteistösijoittajan ja operaattorin kanssa ovat pitkällä. Tälle ketjulle hotelli olisi ensimmäinen Suomessa ja palvelukonsepti tarkoittaisi arkisin liikematkailijoita ja
loma-aikoina sekä viikonloppuisin perheystävällistä tarjontaa”, Karessuo sanoo.

PUUTA NÄKYVISSÄ
Puuhotellin rakenteiden pilarit ovat puiset, sisätiloissa on viilua ja massiivipuuta. Hotellin au-
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nnostaa maailmalla
OLGA ZHARKOVA

Art Hotel
Helsinki
avaa
ovensa
keväällä
2021

≈ Satamaliikenne Rionkadun uuteen kiertoliittymään. Länsisataman raskas liikenne siirtyy
Rionkadun kiertoliittymään jo tammikuussa 2020.
Liittymä valmistuu joulukuussa 2019.
KATRIINA KONTUNIEMI

Katutasoon avautuu noin
satapaikkainen ravintola.
Hotellin taideteema perustuu
suomalaiseen nykytaiteeseen.

≈ L3-makasiini myydään parhaan konseptin esittäjälle. Helsingin kaupunki järjestää alkuvuodesta
2020 ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää
paras vaihtoehto Lars Sonckin suunnittelemalle
makasiinille Tyynenmerenkadulla.

Teksti: Tiina Torppa

J

ätkäsaaren taidehotellin rakennustyöt ovat käynnissä, ja Art Hotel
Helsinki avautuu näillä näkymin
keväällä 2021 Välimerenkadun varteen.
”Vahvasti taidehotelli teemaltaan”, luonnehtii Primehotels Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Nuutinen Art Hotel Helsinkiä.
Taideteema perustuu suomalaiseen nykytaiteeseen, ja taidetta istutetaan eri paikkoihin julkisivusta lähtien. Julkisivun valaistuksineen suunnittelee arkkitehti-taiteilija
Petteri Nisunen.
Taidehotellin katutasoon avautuu noin
satapaikkainen ravintola, joka jatkuu sisäpihalle suojaisena terassina.

PEKKA JYLHÄ, STEFAN LINDFORS
Art Hotel Helsinki rakentuu osoitteeseen
Välimerenkatu 18.
Hotellin vastaanoton tienoille tulee kuvataiteilija Hanna Vihriälän reliefi, ja kuvanveistäjä Pekka Jylhä tekee hotelliin taideteoksen.
Muotoilija Stefan Lindfors vastaa hotellin taideilmeestä.
”Stefan Lindfors tekee hotellille taidekonseptin ja vielä taideteoksen hotellin
galleriatilaan. Tarkoitus on saada mukaan

ässä

≈ Jätkäsaaren liikuntapuistossa luistellaan.
Jätkäsaaren liikuntapuiston pohjoinen osa valmistui lokakuussa 2019 ja luistelukenttä päästään
jäädyttämään talvikaudeksi.
≈ Jätkäsaaren liikuntapuiston eteläosan ja sen
kuplahallin rakentaminen alkaa keväällä 2020.
≈ Hyväntoivonpuiston pohjoisosa valmistuu kesäkuussa 2020. Vain pieni kaistale puiston pohjoisosaa jää enää rakentamatta Livornonkadun ja
Malagankadun välisten tonttien kohdalla.
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Yhdeksänkerroksisen hotellin katutasoon tulee avoin
galleria vaihtuvine näyttelyineen ja ravintola.

≈ Hyväntoivonpuiston eteläosassa esirakennustyöt
alkavat 2020 ja jatkuvat koko vuoden.
RAUNO HIETANEN

Stefan Lindfors
tekee hotellille
taidekonseptin ja vielä
taideteoksen hotellin
galleriatilaan. Tarkoitus
on saada mukaan lisää
taiteilijoita.”
Petteri Niisunen
arkkitehti-taiteilija

lisää taiteilijoita, ja taiteilijayhteistyö jatkuu senkin jälkeen, kun hotelli avaa ovensa.
Haluamme taiteilijat mukaan kehittämään
paikkaa ja sen taidefunktiota”, Nuutinen sanoo.
Primehotelsilla on ennestään viisi hotellia. Vuonna 2021, kun 173 huonetta sisältävä taidehotelli valmistuu, yritys avaa vielä
Kamppiin Rakennusmestarien taloon uuden
hotellin.
Jätkäsaaren taidehotellikiinteistön rakennuttaa ja omistaa Fennia Varainhoidon Terrieri Kiinteistöt ja urakoitsijana on Lehto Tilat Oy.
≈ Bunkkerin rakentamisen on määrä alkaa. Bunkkeriin tulevien asuntoja ja liikuntatilojen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2020.
HELSINGIN KAUPUNKI/WSP FINLAND OY

SRV

lan aaltoileva puurakenteinen alakatto tekee tilasta akustisesti miellyttävän.
Muilta osin riippuu hotelliketjusta, kuinka
paljon puiset materiaalit lopulta näkyvät sisällä rakennuksessa.
Wood Cityn korttelin sisäpihalle sijoittuvat
niin asuntojen leikkipihat kuin hotellin mahdollinen terassi.
”Ensimmäisen kerroksen sisääntulo on hotellien tapaan yhteistä julkista tilaa ja siihen
varmaankin tulee ravintola- ja kahvilapalveluita”, Karessuo sanoo.

2
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Jätkäsaaressa
tapahtuu vuonna 2020

Tämän aukeaman
artikkelit
ovat Helsingin
kaupungin tuottamia
yhteistyössä Ruoholahden
Sanomien kanssa.

Puukorttelin hotellin ja toimistopuolen
on suunnitellut pääsuunnittelija Matti
Huhtamies toimistosta Anttinen Oiva
Arkkitehdit. Hotellin operoijan nimeä
ei ole vielä paljastettu. ”Tälle ketjulle
hotelli olisi ensimmäinen Suomessa”,
SRV:n Johanna Karessuo kertoo.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

≈ Atlantinsilta valmistuu joulukuussa 2020. Atlantinkadun ja Atlantinsillan rakennustyöt jatkuvat
koko vuoden 2020. Raitiolinjat siirtyvät koko Jätkäsaaren kiertäville reiteille vuoden 2021 alussa.
Lähde: Helsingin kaupunki
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PPJ:n Islannin-malli on
käynnistynyt lupaavasti
ANNIKA JÄRVELIN

Alakouluikäiset jalkapallon
harrastajat haetaan pikkubussien
kyytiin koulujen pihoilta iltapäivisin.
Järjestelyllä nuorten illat eivät
veny pitkiksi harrastuksen takia.

PPJ aikaisti harjoitusvuoroja
≈ Pallo-Pojat Juniorit (PPJ) on siirtänyt lokakuusta lähtien yli kahdensadan 1–4. luokkalaisen
talvikauden harjoitusvuorot illoista iltapäiviin kello
14–16 välille.
≈ Mukana on 11 koulua Jätkäsaaresta, Ruoholahdesta, Lauttasaaresta, Kampista, Töölöstä, ja
Punavuoresta.
≈ Kyytejä ajetaan viikoittain noin 650.
≈ Lapset haetaan koulujen pihasta pikkubusseilla
Hernesaareen, jossa PPJ:llä on harjoitushalli.
≈ Harjoitusaikojen ja -kuljetusten selvitystyö on
saanut rahoitusta Forum Viriumin 6Aika-rahoitteisesta Perille asti -hankkeesta.
≈ Lisää PPJ:n kyytiprojektista ja joukkueen toiminnasta voi lukea seuran sivuilta ppj.fi

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

P

aikallinen jalkapalloseura Pallo-Pojat
Juniorit (PPJ) tarjoaa parillesadalle
alakoululaiselle kyytejä harjoituksiin.
Kyydittävät haetaan iltapäivisin
pikkubusseilla suoraan koulun pihalta ja viedään Hernesaaren kuplahalliin. Treenin jälkeen kuski palauttaa heidät alueen koulujen pihalle.
Tämän niin kutsutun Islannin-mallin ansiosta vanhempien ei tarvitse kuljettaa lasta
treeneihin, ja illat jäävät vaikka yhteiselle perheajalle, kun treenit on jo hoidettu alta pois ennen iltaviittä.
Tämä onkin yksi harrastekyytien tavoite.
Harrastukset ovat tärkeä osa lapsen arkea, mutta samalla ne vievät paljon perheen yhteistä aikaa, jota ei iltaisin montaa tuntia ole.
KULJETUKSET ALKOIVAT lokakuussa, ja alun
pienen hapuilun jälkeen treenikyytijärjestely
on toiminut lupaavasti.
”Alussa oli vähän hakemista siinä, että kaikki lapset löysivät bussien lähtöpaikan, ja että
kuskit oppivat systeemin”, kertoo kyytiprojektin
palvelumuotoilija Annika Järvelin.
”Tässä kun saa aika nopsasti suhata paikasta toiseen nonstoppina hakemaan lapsia. Lasten lukujärjestyksissä, kyydeissä ja treenien ai-

Pikkubussi hakemassa PPJ:läisiä treeneihin Ruoholahden nuorisotalon edestä.

katauluissa oli myös ennen kyytien aloitusta
aika palapeli. Mutta nyt kun näitä kyytejä on
muutama viikko ajettu niin kaikki toimii hyvin.”
Kyyditsijänä toimii koululaiskuljetuksiakin
hoitava Cabing Oy. Yhtiöllä on harrastekyyteihin käytössä kaksi 16-paikkaista autoa ja yksi
30-paikkainen päivästä riippuen.
”Kuskeilla on käytössään koulukyydeissä
käytetty sovellus, joka kertoo, ketkä lapset otetaan mistäkin kyytiin, ja josta kuski näkee myös
mahdolliset peruutukset”, kertoo Järvelin.

MENO-PALUUN HINTA per lapsi on 5,50 euroa,
eli jonkin verran kalliimpi kuin vaikkapa julkisen liikenteen matkalippu edestakaisin.
Summaa kuitenkin kompensoi se, että joukkueet saavat alennusta treenihallimaksuista,
koske ne käyttävät iltapäivän vuoroja ruuhkaisten iltavuorojen sijaan.
PPJ on saanut kyytijärjestelyihin rahoitusta
Perille asti -hankkeesta. Kyseisellä hankkeella on tuettu muitakin lähiliikkumisen muotoja
Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.
Järjestelyä, jossa koulu ja harrastukset linki-

tetään yhteen, kutsutaan usein Islannin-malliksi. Islannissa on jo pitkään ollut käytäntö, että
koulu ja urheiluseurat tekevät tiivistä yhteistyötä ja sitoutuvat esimerkiksi kuljetusjärjestelyihin.
Väkimäärältään pieni Islanti on onnistunut
pelaamaan itsensä miesten jalkapallon arvokisoihin pari kertaa.
Suomen miehet pelaavat ensi kertaa jalkapallon arvokisoissa vuoden 2020 Euroopanmestaruuskisoissa.
Vaikka suoraa syy-seuraussuhdetta ei voi vetää, islantilainen tapa sitoa yhteen koulu ja harrastusmaailma saattaa kumuloitua myös kansainväliseksi menestykseksi.

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Jätkäsaaren palvelevin lähikauppa myös Jouluna!

la
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Tarjoukset voimassa 2.12.2019-1.1.2020, ellei toisin mainita.
SUOMALAINEN TUORE

Kirjolohifilee

Lämminsavustettu
lohifilee ruodoton
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Aamiaissämpylä

2

49

KG

FAZER

Joulutorttu

ei Sininen eikä Winter, 190-200 g

Maku- ja tummasuklaalevyt

4
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I

PS

SUORAAN OMASTA UUNISTA!

0

99
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1,5 kg ps

FAZER

7 kpl/420 g

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

Klementiini
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KG

SALONEN

1

7-23
7-23
9-23

puh. 020 734 5640

50

KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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2
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PLUSSA-KORTILLA

-11%

Ilman Plussa-korttia 2,55/kpl

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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KAARTIN SOITTOKUNTA

Rakennamme Helsinkiin
Lasten luku
järjestyksissä,
kyydeissä ja treenien
aikatauluissa oli ennen
kyytien aloitusta aika
palapeli.”

Kaartin soittokunta muuttaa Finlandiatalosta Ruoholahteen.

kyytiprojektin palvelumuotoilija

Sotilasmusiikki
muuttaa
Ruoholahteen

PPJ TESTASI TREENIKYYTEJÄ jo viime vuonna,
silloin mukana oli kaksi joukkuetta.
”Nyt mukana on yhteensä seitsemän joukkuetta, jotka tulevat 11 eri koululta”, Järvelin sanoo.
”Kun viime vuonna mukana olijat olivat
2.–3.-luokkalaisia, nyt mukana ovat 1.-4. luokkalaiset, ja siksi tässä mukana on myös iltapäiväkerhot, joiden työntekijät auttavat lapset busseihin.”
Harrastekyydeistä eivät hyödy pelkästään
alakoululaiset. Myös teini-ikäisten treeniaikoja
on saatu varhaistettua,
Perille Asti -hanke päättyi PPJ:n osalta marraskuun lopussa. Kyydit kuitenkin jatkuvat entiseen tapaan.
”Aikataulut, hakupaikat ja kyytiläiset pysyvät samoina joka viikko koko talvikauden ajan ja
meillä on sovellus käytössä, mikä kertoo päivittäiset muutokset kyytiläisten osalta”, Järvelin sanoo.
PPJ:n harrastekyytejä on tarkoitus jatkaa
seuraavillakin kausilla.

RUOHOLAHDESSA SOI vuodenvaihteen jälkeen myös sotilasmusiikki.
Kaartin soittokunta muuttaa tammikuussa
Ruoholahteen Helsingin Konservatorioon, josta se on vuokrannut tilat Helsingin Konservatorion Säätiöltä.
Kaartin soittokunnan nykyiset tilat ovat
Finlandia-talossa, mutta se muuttaa sieltä pois
jo nyt, sillä Finlandia-talossa alkaa lähivuosina
suuren luokan remontti.
Kaksisataa vuotta sitten perustettuun
Kaartin soittokuntaan kuuluu 43 soittajan lisäksi päällikkökapellimestari, kapellimestari,
intendentti, vääpeli, nuotistonhoitaja sekä varusmiesyhtye.
”Muuton myötä tilamme kasvavat, joka
mahdollistaa paremmin instrumenttien harjoittelun. Iloitsemme konservatorion suuresta salista, joka tulee olemaan orkesterimme
sydän. Lisäksi on innostavaa päästä saman katon alle musiikinopiskelijoiden kanssa”, sanoo
Kaartin soittokunnan päällikkökapellimestari
Pasi-Heikki Mikkola tiedotteessa.
Ruoholahden Sanomat

Annika Järvelin

TULOSSA

MYYNNISSÄ

As Oy Helsingin Avalon & As Oy Helsingin Silhuetti
Saaristolaivastonkatu 8 & Saaristolaivastonkatu 10, 00590 Helsinki
Ilmeikäs Silhuetti on omalle tontilleen merelliseen Kruunuvuorenrantaan nouseva moderni kerrostalo, jossa on tilavat terassit ja isot ikkunat. Tulossa ennakkomarkkinointiin viereiselle tontille myös
As Oy Helsingin Avalon.
Silhuetin huoneistokoot: 24–126 m2. Mh. alkaen 74.102 €, vh. alk. 229.000 €.
Energialuokka B2018. Arv. valmistuminen 1/2021.
ENNAKKOMARKKINOINNISSA

TERVETULOA VALMIISEEN
JOULUPÖYTÄÄN

As Oy Helsingin Sumppari

As Oy Helsingin GoldenEye

Kaljaasi Fortunan katu 1, 00540 Helsinki

Karibianranta 4, 00220 Helsinki

Sompasaareen rakennettavan komean
Sumpparin naapureina ovat meri ja
kantakaupunki.

Osa Jätkäsaareen nousevan kullanhohtoisen
GoldenEyen kodeista sijoittuu suoraan
Saukonkanavan varrelle.

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

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

”On ilo
myydä
kunnon
koteja.”

Jouluaattona 24.12. juhlava
noutopöytä katettuna klo 17–22

52 €

|

&

MYYNNISSÄ

49,50 €

Lapset alle 7 vuotta maksutta ja lapset alle 15 vuotta 15 €

Ari Hanhike,
asuntomyyjä, LKV

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

Radisson Blu Seaside Hotel
Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700
www.helsinkistateofmind.com
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Jätkäsaarelainen joulupukki on nähnyt joulun
muuttuvan: ”Lahjoja on merkittävästi enemmän”
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Pari vuosikymmentä pukin keikkoja
Helsingissä ja Kirkkonummella
tehnyt Mika Odell tietää, että
mehuglögiä ei kannata kyläilyn aikana
juoda, vaikka sitä tarjottaisiin.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

H

aastavin keikka tapahtui alkuaikoina, kun silloin 17-vuotias Mika Odell
kutsuttiin pukiksi kolmilapsiseen kotiin Kirkkonummella. Oven avasikin
tuttu kaveri, joka tunnisti heti.
”Pasmat meni sekaisin. Kaveri lähti onneksi leikkiin mukaan, mutta pisti tosi vaikeita kysymyksiä. Onneksi ei mennyt jauhot suuhun eikä
pikkusisarukset tajunneet mitään”, Odell muistelee.
Vähän aikaisemmin ihan ensimmäisellä
pukkikeikalla oli myös käynyt hassusti Odellin
juotua mehuglögiä tekoparran läpi.
”Tekokuituinen parta imaisi glögit ja muuttui punaiseksi. Seuraavia keikkoja varten oli pakko hakea toinen parta.”
Koskaan Odellin pokka ei ole kuitenkaan
pettänyt, vaan rooli on vedetty loppuun asti.
”En halua olla se, joka murtaa lasten uskon
joulupukkiin.”
Joulupukin hommiin Odell lähti tuttavan
pyynnöstä. Odell oli toiminut kirkkonummelalaisen jalkapalloseuran varainhankinnassa lehdenjakajana ja seura keksi alkaa tarjota myös
pukkipalveluja.
Pukin rooli sopi isokokoiselle ja puheliaalle
17-vuotiaalle hyvin.
”Tulot menivät seuralle, mutta sain pientä taskurahaa. Nuorelle joka kolikko oli tervetullut.”

Joulupukki toivottelee hyvää joulua. ”On ihanaa nähdä lasten ilmeet, tuoda heille iloa.”

Nykyisin tietotekniikkavirkailijana työskentelevä Odell asuu Jätkäsaaressa ja on toiminut
pukkina alueella neljä vuotta. Raha ei ole enää
hänelle tärkein asia.
”On ihanaa nähdä lasten ilmeet, tuoda heille iloa.”
Toisina vuosina keikkoja voi olla kahdeksan illassa, toisina vain kaksi. Omat 6- ja 7-vuotiaat lapset ovat jo tottuneet, että isä on töissä jouluaattona.
”Lapset ovat mukana joulupukkileikissä ei-

Jätkäsaari
kasvaa.
Kasva sinäkin.

vätkä kerro kenellekään ettei pukkia ole oikeasti olemassa.”
Odell toimii illalla myös heille pukkina, jos
lapset niin toivovat.
PARINKYMMENEN VUODEN aikana joulu ja
joulupukkina oleminen on Odellin mukaan
muuttunut.
”Lahjoja on merkittävästi enemmän eikä
enää ole itse tehtyjä tai pehmeitä paketteja.”
Pukilta ei odoteta enää pitkää vierailua tai
erityistä esiintymistä. Pukin kanssa halutaan jutella hetki, ottaa kuvia ja saada lahjoja.
”Minulle tärkeää on huomioida jokaista lasta henkilökohtaisesti ja saada ujoimmatkin rentoutumaan.”
Hän valmistautuu keikoille opettelemalla
lasten nimet ja heidän tietojaan, kuten harrastukset. Pukki jakaa vain osan lahjoista, ettei siihen kulu koko 20 minuuttia. Pukki kuuntelee
mielellään lasten laulua, mutta ei itse laula.
”Kerron lapsille, että muorin mielestä kaikil-
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le on parasta ettei pukki laula”, Odell nauraa.
Ikäviä keikkoja Odelille ei ole sattunut. Nuorempana haastavia tilanteita toi pelkäävät lapset,
jotka haluttiin saada pukin kanssa valokuvaan.
”Nykyisin osaan ottaa lapset paremmin huomioon. Eikä lapsia enää pakoteta samalla lailla”,
Odell kertoo.
Hänen mukaansa ennen vanhaan myös alkoholin käyttö oli paljon yleisempää ja runsaampaa. Pukillekin tarjottiin hömpsyjä tai terästettyä
glögiä.
”Itselle se ei onneksi koitunut ongelmaksi,
sillä en käytä alkoholia ollenkaan.”
Tärkeintä Odellille on, että lapsille jää joulupukin vierailusta hyvä kokemus – vaikka pukilla olisi housut kokonaan haaroista halki tai jos
pukki ei oikein muistakaan kaikkien sukulaislasten nimiä. Näinkin on joskus käynyt.
”Tilanne on aina niin jännittävä etteivät lapset huomaa. Tai jos huomaavat, niin antavat vanhalle ja huononäköiselle joulupukille anteeksi.
Joulupukkiin halutaan vielä uskoa.”

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.
nsa no ma t.fi
ilm oit ukset@ ruo ho lah de
& 050 330 6399

Ruoholahden

JÄTKÄSAARI

Mika Odell arkiasussa. Tietotekniikkavirkailija
Odell asuu Jätkäsaaressa. Omat lapset ovat
tottuneet siihen, että isä on jouluaattona töissä.

Varaa
ilmoitus
tilaa!

TERVETULOA YSTÄVÄT!

Ruoholahdenranta 3

| puh 020 1234 800 | www.bistrogimis.fi

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

JÄTKÄSAAREN SANOMAT
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Joulunajan
ohjelmassa
askartelua,
tarinoita ja
musiikkituokio
SYKSY ON PÄÄTTYNYT. Lehdet ovat pudonneet
puista ja puisto on pukeutunut harmaaseen talvivalmiuteensa.
Kerholaisten kanssa on ulkosalla päästy ihmettelemään talven orastavaa saapumista. Pulkkamäessäkin on saattanut osa käydä ensi lumen
aikaan.
Joka tapauksessa, saamme vielä odottaa talven täyttä tuisketta. Puiston pulkat on kuitenkin
katsastettu talven ajalle liukuviksi. Tarkkailkaahan tarkkaan talven tuloa ja rientäkää puistoon
seuraavien lumen tuprujen tullessa.
Syksyn lopuilla vietimme puistossa riehakkaan Halloween-juhlan jännittävän viikkotehtävä mysteerin säestämänä. Olemme myös har-

joittaneet mediataitoja, käyttäen Googlea tiedon
etsimiseen ja leikkineet yhteisleikkejä. Koululaiset ovat innokkaita liikuntasalin käyttäjiä puistossa ja ovat toteuttaneet itseään salissa.
Muistakaa, että leikkipuisto Ruoholahti on
joulun tienoilla auki. Olemme valmistelleet joululle myös ohjelmaa. Luvassa on askartelua, tarinoita ja musiikkituokio. Seuratkaa Ruoholahden
leikkipuiston ilmoitustaulua sekä sosiaalista mediaa tarkempia tietoja varten.
Jouluviikon ma 23. – pe 27.12. puisto on kiinni. Sitä seuraavalla viikolla eli 30.12.–3.1. puisto
on auki muina päivinä paitsi uudenvuodenpäivänä.
Puiston väki

30.12.–3.1. 2020
Ma 30.12. Satutuokio klo 10, Kirjojen
lukemista ja tarinoiden
kerrontaa kello 13
Ti 31.12. Askartelua
klo 10, koululaisten

estraadi klo 13
Ke 1.1. Puisto kiinni
To 2.1. Musiikkituokio
klo 10, satu klo 13
Pe 3.1. Leikkituokio klo
10, lelupäivä klo 13

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

Nutan 20-vuosissynttäreitä
juhlitaan joulukuussa
JOULUKUU ON NUORISOTALOLLA yhtä juhlaa, sillä vietämme nuorisotalolla kävijöidemme
kanssa pikkujouluja 14.12. lauantaina, jolloin katselemme jouluaiheisia elokuvia, syömme puuroa
ja vietämme aikaa yhdessä puuhastellen kaikkea
mukavaa.
Pikkujoulujen aikaa nuorisotalo on auki varhaisnuorille klo 16–20 ja iltanuorille 16–22.45.
Pikkujoululauantai on myös vuoden viimeinen
aukiololauantai.
Ruoholahden nuorisotalon kauan odotettuja 20-vuotissyntymäpäiviä juhlistamme puolestaan 18.12.
Silloin vanhat ja uudet kävijät, sekä kaikki
alueen asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan
Ruoholahden nuorisotalon toimintaan, tapaa-

maan ohjaajia ja vaikkapa muistelemaan omaa
nuoruuttaan talolla. Syntymäpäivien ohjelma ja
aikataulu päivittyy nuorisotalon sosiaalisiin medioihin, joista löytyy muutakin ajankohtaista tietoa talon toiminnoista.
Nuorisotalon väki jää hyvin ansaitulle joululomalle 20.12, jolloin nuorisotalo on viimeisen
kerran auki ennen vuotta 2020. Seuraavan vuoden puolella ovet avautuvat jälleen 8.1.
Nuorisotalon ohjaajat Maria, Niko, Tepa ja
Tuomas toivottavat kaikille alueen asukkaille ja
nuorisotalon kävijöille mukavaa joulunaikaa, sekä onnellista uutta vuotta ja toivottaa kävijät tervetulleeksi jälleen kevätkaudelle.
Maria

Hyppäys ravintola
yrittäjäksi alkoi
saunan lauteilta
Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että täällä
juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.
JÄLLEEN YHDET HARJOITUKSET olivat ohi, ja
kilpapurjehtija Jussi Forsman suuntasi veljensä
Villen kanssa tuttuun tapaan syömään ravintola
Blue Peteriin. Kesän 2000 olympiapaikkaa oli tavoiteltu edellisvuonna, mutta sitä ei irronnut.
Ravintolalla odotti yllätys. Ovi oli lukittu.
”Konkurssipesänhoitaja oli siellä ja sanoi, että tulkaa huomenna uudestaan. Siitä ajatus lähti.”

KONKARI: Jussi Forsman
JUSSI FORSMAN VELJINEEN istui pohtimaan
lauttasaarelaisen Blue Peterin tilannetta saunan
lauteille. Kilpaura purjehtijana ei enää kestäisi
kauaa, ja oli aika miettiä, mitä sitä isona tekisi.
Vuosi oli 2001 ja veljekset parikymppisiä.
Ehkä he voisivat ryhtyä Blue Peterin uusiksi
isänniksi? Yrittäjäperheen kasvatit ryhtyivät
tuumasta toimeen. Vielä saman vuoden elokuussa
Forsmanit alkoivat pyörittää Blue Peteriä.
Samoihin aikoihin Ruoholahteen rakennettiin
uutta ravintolaa kanavan varteen, Faroa. Jussi
Forsman kertoo, että he ovat seuranneet Faron
vaiheita alusta asti.
”Tässä on paljon samoja asioita kuin Blue
Peterissäkin, ihan mahtavat näköalat ja sijainti
meren vieressä.”
Farolla ehti olla reilu puolentusinaa pyörittäjää, ja nimikin vaihtui Farosta joksikin muuksi ja
taas takaisin Faroon matkan varrella.
Noin viisi vuotta sitten Farossa oli jälleen
loppunut ravintolatoiminta, ja koko kiinteistö tuli
huutokauppaan. Veljekset päättivät ostaa tilat.
Nimeksi he valitsivat alkuperäisen Faron.
Forsmanin mukaan viime vuosina Faro on
saanut lisää asiakkaita muun muassa työmatkapyöräilybuumin takia. Faron vieritse kulkee vilkas
pyöräreitti.
”Kansainvälisiä vieraita taas on tullut, kun
alueelle on avattu hotelleja”, Forsman sanoo.

Kanava
OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i

Venetsia-talo sijaitsee meren rannalla Lapinlahdessa.

Laivapojankatu 3

RATKAISUKESKEISTÄ LYHYT
TERAPIAA. Vastaanotto Eerikin
kadulla. Pihlajanmarja.com

Uusi kahvila
Lapinlahteen

PIENI MERINÄKYMÄLLINEN kahvila avattiin
marraskuussa Lapinlahden Venetsia-taloon.
Se kantaa nimeä Kahvi ja puoti Aura.
Kahvilatilan paikalla oli alun perin Lapinlahden sairaalan kattilahuone, jolla lämmitettiin alueen kiinteistöjä.
Ruoholahden Sanomat
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VIETNAMILAINEN THEMI DANG korjasi matkapuhelimia jo kotikaupungissaan Hanoissa. Suomeen hän tuli viisi vuotta sitten.
Hän avasi liikekumppaninsa kanssa puhelin- ja
tablettikorjaamo Tfixin kesän lopulla Ruoholahden metroasemaa vastapäätä.
”Sijainti on hyvä”, hän kiittelee.
Ruoholahden Sanomat

100% JOURNALISMIA

l Kanava-palstan ilmoitusten hinta on
2,65 euroa palstamillimetriltä (sis. alv).
Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus
on 90 mm. Vuosis opimuksista alennus.
Kysy: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT

RAUNO HIETANEN

Jussi Forsman on veljensä Ville Forsmanin
kanssa ravintoloitsijana Farossa ja
Lauttasaaren Blue Peterissä.

TULOKAS: Themi Dang
RAUNO HIETANEN

RUOHOLAHDEN METROKORTTELIN vieressä
avasi ovensa muutama kuukausi sitten puhelimia,
tabletteja ja kannettavia tietokoneita korjaava
ja huoltava Tfix.
Tfixin yrittäjä Themi Dang on Vietnamin
Hanoista kotoisin. Hän tuli viisi vuotta sitten Suomeen, ja hän työskenteli aluksi toisen palveluksessa puhelimia ja muita laitteita huoltaen.
Kun sopiva tila löytyi, innolla ammattiinsa
suhtautuva Dang oli valmis hyppäämään yrittäjäksi yhtiökumppaninsa Mary Main kanssa.
”Minulla on kokemusta alasta on yli kymmenen vuotta, tein tätä samaa Vietnamissa”, Dang
taustoittaa.
Yleisin työtehtävä on Tfixissä on rikkoutuneen
näytön tai viallisen akun vaihtaminen. Kovin kauaa ammattilaiselta ei vaihtoon kulu.
”Näytön korjaus kestää puoli tuntia, akun
vaihto 15 minuuttia. Hintaan kuuluu vuoden
takuu.”
Dang kertoo korjaavansa myös tietokoneiden emolevyjä ja pelastavansa levyiltä tiedot
talteen. Tällaista osaamista ei hänen mukaansa
ole Suomessa paljoa.
Yrittäjä Themi Dang korjaamassa puhelinta.

13

VUOTTA SITTEN

Tervetuloa konserttiin!
to 5.12. klo 18.00
MATKALLA KUOPION
VIULUKILPAILUUN
Kuopion viulukilpailuun valmistautuvat konservatorion oppilaat ja opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

Koska oikeustalo
ei voi juuri pitää
taukoja toiminnassaan,
se muutti Pasilasta
Salmisaareen yhden
viikonlopun aikana.”

Oikeustalo vietti
avajaisiaan

maisinta metropolia”, Siitonen sanailee.
Vanhan teollisuuskiinteistön muuttuminen
oikeustaloksi on Siitosen mielestä ”tyrmäävä
sanan positiivisessa merkityksessä”.
Koska oikeustalo ei voi juuri pitää taukoja toiminnassaan, se muutti Pasilasta Salmisaareen yhden viikonlopun aikana.
”Ei voi muuta kuin hämmästellä, miten arkityön keskellä talon yksiköt ovat suunnitelleet muuton logistiikan niin tarkoin oikein, että
maanantaiaamuna ovet Salmisaaressa voitiin
avata täysin toimintakuntoiseen Oikeustaloon”,
Siitonen kiittelee.
PIKKU-UUTINEN kertoo, että kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 25.11. 2014 jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksen. Ehdotukseen hyväksyttiin mukaan lisäysehdotus,
jonka mukaan tulevaisuudessa olisi mahdollisuus liittää Jätkäsaaren liikenne mahdolliseen
keskustatunneliin.
Pieni juttu kertoo, että Kaapelilla pyöri 15
vuotta sitten Talvisirkus Nauru, ”tarina noin
kolmesta klovnista ja kadonneesta naurusta”.
Joulun kunniaksi lehden keskiaukeamalla lukuisat paikalliset yritykset lähettävät pienillä ilmoituksillaa jouluterveisensä alueen asukkaille.
Ruoholahden Sanomat

ma 9.12. klo 19.45
VIULISTIEN ILTA
Erkki Palolan oppilaat
Kamarimusiikkisali

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

@helsinginkonservatorio

ke 18.12. klo 19.00
KAMARIMUSIIKIN TAIKAA
Konservatorion opiskelijat
esiintyvät, ohjaava opettaja
Timo Saarilahti
Kamarimusiikkisali
ke 18.12. klo 18.00
LASTEN JA NUORTEN
KUOROJEN JOULUKONSERTTI
Konserttisali
Ruoholahdentori 6
100 m Ruoholahden metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Hyvää joulunaikaa!
ME HYVÄN TOIVON KAPPELISSA uskomme, että vaikka joulukuu usein on vuoden pimein
kuukausi, tuo joulun viettäminen elämäämme
toisenlaista valoa. Valo syttyy pimeyden keskelle, toivoa on.
Toivo ei ole vain irrallisia toiveita. Se on pelon vastakohta ja uutta luova näköala. Se voi olla luonteeltaan uskonnollista tai poliittista, yhteisöllistä tai yksilöllistä. Olennaista on, että
toivo suuntautuu aina johonkin hyvään.

HYVÄN TOIVON KAPPELI,
LÄNSISATAMANKATU 26
Katso myös www.facebook.com/
hyvantoivonkappeli
Joulu tulee laulamalla! Kauneimmat joululaulut Hyvän toivon
kappelissa:
Su 8.12. klo 16
Ti 10.12. klo 12
su 15.12. klo 18
To 19.12. klo 12
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ti 17.12. klo 19.00
JOULUN ÄÄNIÄ
Konservatorion laulun
opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

la 14.12. klo 15.00
SUURI JOULUKONSERTTI
Konservatorion perinteisessä joulukonsertissa soi
tutut joulun äänet. Elohopea-orkesteri, kanteleryhmät ja nuoret laulajat
saattelevat kuulijat jouluisiin tunnelmiin ja yleisökin pääsee laulamaan perinteisiä joulun lauluja.
Konserttisali

to 12.12. klo 17.00
AULAMUSIIKKIA
Konservatorion
pianistit ystävineen
Konservatorion aula

Kappelissa
tapahtuu

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN

ma 16.12. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Naoko ShibayamaAarnion oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 14.12. klo 12.15
KITARISTIEN JOULUSOITTO
Fiona Tharmaratnamin oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 11.12. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin ja Katarina
Nummi-Kuisman oppilaat
Kamarimusiikkisali

Viisitoista vuotta sitten Ruoholahden Sanomat valmistautui jouluun.
Salmisaaressa vietettiin Helsingin oikeustalon avajaisia. Ylipormestari EvaRiitta Siitonen sanoi, että oikeustalon muutto on ”hyvä esimerkki siitä,
kuinka Helsingin keskustan toiminnot laajenevat vakaasti länttä kohden.”

ma 16.12. klo 18.00
PIKKUJOULUKONSERTTI
Valmennusorkesteri Valonsäde ystävineen esiintyy
Konserttisali

pe 13.12. klo 19.00
JOULUKONSERTTI
Ritva Laamasen lauluoppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 9.12. klo 18.00
VIULUT JA VIOLAT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali
Joulukuun 2004 kansikuvaan pääsi
ostoskeskuksen edustan joulukuusi.

JOULUKUUN 2004 Ruoholahden Sanomat
esittelee kannessaan joulukuusen Ruoholahden ostoskeskuksen edessä. Kuusi on perinteisellä paikallaan myös tänäkin vuonna.
Päätoimittaja Jouko Liukkonen kiittelee
pääkirjoituksessaan lukijoita, ilmoittajia ja lehden avustajia, sekä toivottelee hyvää joulua ja
uutta vuotta.
Sisäsivuilla on useammalla kuvalla juttu
Helsingin oikeustalon avajaisista Salmisaaressa. Kuvien perusteella oikeustalo on edelleen
varsin moderni toimistotalo.
Avajaisissa avaussanat esitti Helsingin käräjäoikeuden laamanni Kauko Huttunen ja juhlapuheen korkeimman oikeuden presidentti
Leif Sevón.
Helsingin kaupungilta tervehdyksensä esitti kaupunginjohtaja, ylipormestari Eva-Riitta Siitonen. Hänen terveisensä on kirjattu lehteen kokonaan tai lähes kokonaan.
”Helsingin oikeustalon muutto Pasilasta Salmisaareen on hyvä esimerkki siitä, kuinka Helsingin keskustan toiminnot laajenevat
vakaasti länttä kohden. Salmisaari, Ruoholahti, Jätkäsaari sekä Kampin loppusuoralla oleva projekti ovat osa suunnitelmallista kehitystä, jolla Helsingistä rakennetaan elinvoimaisen
keskustan omaavaa Pohjois-Euroopan vetovoi-

to 12.12. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130

Kanavan Kaiun joulukonsertti ti
10.12. klo 19, vapaa pääsy.
Kaikille avoin, ilmainen joulu-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Pimeys ja yö ovat monille jokapäiväistä todellisuutta, yksinäisyyttä ja ankaruutta. Pimeyden keskellä pienikin valo voi muuttaa kaiken
ja olla suuren toivon merkki. Jakakaamme keskenämme joulun iloa ja toivon valoa muistaen
erityisesti kaikkia, joiden ympärillä on toivottomuutta, pelkoa ja pimeää. Toivo voi muuttaa
kaiken.
Joona Salminen
pappi

puuro ma 16.12. klo 17-18.30.
Yhdessäoloa, musiikkia, joulutunnelmaa.
Jouluvaellukset la 21.12. klo
10.30 ja 15
Jouluaaton hartaus ti 24.12.
klo 15.
Valoisa ja kodikas messu joka
sunnuntai klo 12. Kirkkokahvit klo
11 alkaen ja messun jälkeen. Meditatiivinen Luottamuksen messu
kerran kuussa, seuraavan kerran
15.12 ja 19.1. Pyhäkoulu messun
aikana ja leikkitilat perheiden
käytössä. Lisätietoja: hannu.
varkki@evl.fi
Ma klo 17–18.30 Yhteisöruokailu
9.12., alkaa taas 13.1.2020.
Lisätietoja: eija.hoikkala@evl.fi
Kappelikahvila 9.12. klo 14–16.

Avoin kohtaamispaikka. Lisätietoja: mika.leppa-aho@evl.fi
To klo 17–17.45 Avoin meditaatio. Lisätietoja elsa.sihvola@
evl.fi.
To klo 18–20 Kaikille avoin
musiikkiryhmä. Lisätietoja elsa.
sihvola@evl.fi.
LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12
10.12. asti (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 Kliffa.fi -palvelun kautta
perjantaisin klo 12–21.

Joulukuu 2019

ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Ornamon Design Joulu 6.-8.12.
Retro & Vintage + Design Expo 4.-5.1.2020

Ásrún Magnúsdóttir: Listening Party
11.12. asti

Valssaamo

PerformanceSirkus

Local Artist ry: 10 v.-juhlanäyttely 11.-22.12.

Tomi Pulkkinen Trion Lordi Byron -ilta
5.12. ja 7.12.

Puristamo
Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:
Uuden Maan kuvat 9.-22.12.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth:
Talvisirkus BAU 12.1.2020 asti

Suomen valokuvataiteen museo
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

Kameraseura Galleria Westin näyttelyitä

Rasoul Khorram: Äitini kaipaa minua takaisin
5.1.2020 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Unelmien piparikoti -työpaja 7.12.
Taikinan taju 29.12. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

MUU Kaapeli
Nikki Jääskeläinen: Paper Walls,
Chifonet Dreams 15.12. asti

Vapaa Taidekoulu
Joulumyyjäiset 6.-8.12.

Teatterimuseo

Stoa Mariapassio

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

Kultti ry

Kameraseura Galleria West
Laajasalon valokuvaajat: Värejä 5.1.2020 asti

Marja Paasio: Kirie mistici 31.1.2020 asti
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Kuvataideopetusta Kaapelitehtaalla
HELSINGIN TAITEILIJASEURA

LAAJASALON VALOKUVAAJAT

Laajasalon valokuvaajat - Värejä

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten oppilastöitä esitellään Kellosaarenkadun Via Kaapeli
-näyttelytilassa tammikuun ajan (Kellosaarenkatu 11-13).

Värejä

Helsingin Taiteilijaseuran ylläpitämä Kuvataidekoulu ja kurssikeskus antaa ammattitaiteilijoiden ohjaamaa kuvataideopetusta
Kaapelitehtaalla.

SLV ry järjestää vuosittain luontokuvakilpailun, jonka parhaimmisto, sarjavoittajat ja
Kameraseura Galleria West siirtyy vuodes- parhaiten sijoittuneet kuvat. Vuoden luontokuta uuteen Laajasalon valokuvaajien Värejä vat 2019 ovat esillä galleriassa 8.-30.1.2020.
-näyttelyn tunnelmissa. Näyttely on avoinna Näyttely on upea katsaus Suomen luontoon.
1.12.2019-5.1.2020 joka päivä, myös pyhinä,
klo 9-21.
Valokuvauskurssien yhteisnäyttely
Laajasalon Valokuvaajat ry on pieni ja akLea Kömin Viron valokuvauskurssien yhteistiivinen helsinkiläinen valokuvausseura. Näytnäyttelyssä 2.-28.2.2020 on esillä monipuolitelyssä on kuvia seitsemältä eri kuvaajalta, nen kokoelma kurssien kuvasatoa.
kuusi kultakin.
Galleria Westissä on useita erillisiä sei- MuuValo-ryhmä
näosioita. Näyttelyssä kokeillaan väriryhmitMaaliskuussa gallerian valtaa MuuValo-ryhtäistä ripustusta: punainen, vihreä, keltainen,
mä. Valokuvanäyttely on esillä 2.-30.3.2020.
sininen ja mustavalkoinen. Kuvien aiheet
Näyttelyssä on kokoelma useiden kuvaajien
vaihtelevat – luontoa, lähikuvaa, katukuvaa
teoksia.
ja abstraktia. Värejä on erilaisine sävyineen,
vaaleuksineen ja kylläisyyksineen.
Kameraseura Galleria West
Tallberginkatu 1, B-rappu, 2. krs.,
Vuoden luontokuvat
Kaapelitehdas
Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry on vuonna 1977 perustettu luontokuvaajien yhteisö.
Avoinna vuoden jokaisena päivänä klo 9-21

Joulukuu 2019

Kuvataidekoulussa annetaan tasolta toiselle
etenevää taiteen perusopetusta 4-18-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Kurssikeskuksessa järjestetään puolestaan kuvataidekursseja yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille.
Lisäksi koulu tarjoaa tilauksesta yrityksille
ja ryhmille teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia.

Kevätlukukausi 2020

Suurin osa kursseista soveltuu vasta-alkajille. Kokeneemmille kuvan tekijöille suositellaan lukukauden mittaisia ateljee- ja mestarikursseja.

Kurssin voi ostaa
myös lahjakorttina
Taidekurssi on myös erinomainen joululahja, joka sopii kaiken ikäisille kuvataiteesta ja
sen tekemisestä kiinnostuneille. Koulun kotisivuilta kurssin voi nykyisin ostaa myös lahjakorttina.
Helsingin Taiteilijaseuran
kuvataidekoulu ja kurssikeskus
Tallberginkatu 1 A 7, 3. krs., Kaapelitehdas

Aikuisille on kevätlukukaudeksi tarjolla laaja
kirjo mm. piirustus-, maalaus-, muotokuva- ja Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.helsingintaiteilijaseura.fi
grafiikan kursseja.
Talvilomalla järjestetään lyhytkursseja maalauksesta, grafiikasta ja öljypastellimaalauksesta.
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Viihtyisitkö modernissa kaupunkikodissa?

ASUKKAIDEN YHTEINEN JÄTKÄSAARI – KAUPUNKI MEREN ÄÄRELLÄ

LUONNOSKUVA

Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari Helsinki
Tämä näyttävä tornitalo tarjoaa asukkailleen nykyaikaisten kotien lisäksi kaksi saunaosastoa sekä asukkaiden käyttöön tarkoitetun terassin. Talon laadukkaiden asuntojen
suunnittelussa korostuvat valoisuus ja asumisen väljyys. Viihtyisyyttä ja tyyliä tuo kalustamista ja siivoamista helpottava lattialämmitys. Rakennuksen korttelipiha on toiminnallinen ja hyvin valaistu vihreä yhteispiha, jossa lapsilla on mukavaa ja turvallista leikkiä ja
aikuisten kuntoilla tai rentoutua. Pihalle istutetaan puita ja muuta kasvillisuutta lisäämään viihtyisyyttä ja vähentämään tuulisuutta. Autopaikat tulevat sijaitsemaan kätevästi
viereisessä pysäköintilaitoksessa. Lue lisää: hartela.fi/pollari
Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari Helsingin hintaesimerkit
Huoneistot
m2
Myyntihinta
Velaton hinta
1h+kt
24,0
92.344
217.989
2h+kt+
51,0
132.143
311.027
3h+kt+s
65,5
161.709
376.796

Asunto Oy Jätkäsaaren Potkuri Helsinki
Kodit ovat nyt myynnissä. Tämä 79 asunnon talo
merellisessä ja yhteisöllisessä ympäristössä luo hulppeat ja viihtyisät puitteet modernille kaupunkielämälle. Asuntokoot vaihtelevat perheasunnoista yksiöihin 22,0-117,0 m2.
Lue lisää: hartela.fi/potkuri
Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari Helsingin hintaesimerkit
Huoneistot m2
Myyntihinta Velaton hinta Tontti*
3h+kt+s
72,5 178.088
445.400
97.972
4h+kt
89,0 202.202
506.500
120.269
5h+kt+s
113,0 297.399
744.600
152.701
Arvioitu valmistumisaika kesä 2021. *Ostaja voi halutessaan maksaa
tontin huoneistokohtaisen lunastusosuuden, joka ei sisälly asunnon
velattomaan hintaan. Energialuokka C2018.
Bermudankatu 5, 00220 Helsinki.

Tontti*
32.513
69.089
88.732

Arvioitu valmistumisaika syksy 2020. *Ostaja voi halutessaan maksaa tontin
huoneistokohtaisen lunastusosuuden, joka ei sisälly asunnon velattomaan hintaan.
Energialuokka C2013. Bermudankatu 1, 00220 Helsinki.

MYYNTI: Hartela Etelä-Suomi Oy
Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Puhelin 0800 93200 (maksuton)
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Hartela rakentaa parhaillaan Jätkäsaareen Kolmiokorttelia, josta ensimmäisenä valmistuu Asunto Oy
Jätkäsaaren Pollari Helsinki syksyllä 2020. Seuraavan Asunto Oy Jätkäsaaren Potkuri Helsingin
arvioitu valmistuminen on kesällä 2021. Molemmat
kohteet ovat nyt myynnissä.

LUONNOSKUVA

pääsee kätevästi moneen suuntaan. Helsingin ydinkeskusta mahdollisuuksineen on aivan kivenheiton päässä,
ja Itämeren kauniit rannat ulkoilureitteineen löytyvät
lähes kotiovelta. Jätkäsaaressa yhdistyvätkin ainutlaatuisella tavalla merellinen tunnelma ja moderni urbaani
syke.

TAITEILIJAN NÄKEMYS

Helsingin Jätkäsaari kutsuu viettämään yhteisöllistä
ja aktiivista urbaania kaupunkielämää, johon kuuluvat tiiviit ja suojaisat umpikorttelit sekä viihtyisät
kahvilat, monenlaisia makuja tarjoavat ravintolat ja
aidot kivijalkaliikkeet. Kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä, ja tiuhaan kulkevien raitiovaunujen kyydissä

Hartela on v. 1942 perustettu vakavarainen suomalainen
rakennusyhtiö. Perheyhtiötaustainen Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin. Rakennamme asuntoja ja toimitiloja
sekä kehitämme kiinteistöjä ja alueita, Työllistämme noin 600 rakentamisen ammattilaista. Osoituksena kotimaisuudesta olemme saaneet
Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkin.

Tutustu kaikkiin kohteisiimme
osoitteessa www.hartela.fi
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