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PÄÄKIRJOITUS

Ruoholahti oli uusi kaupunginosa 26 
vuotta sitten. Silloin täällä alkoi il-
mestyä uusi paikallislehti nimeltä 
Ruoholahden Kanava. 

Muutama vuosi myöhemmin leh-
den nimeksi vaihtui Ruoholahden Sanomat. Sil-
lä nimellä tämä paikallislehti porskutti parikym-
mentä vuotta.

Käsissäsi on historian ensimmäinen Jät-
käsaari–Ruoholahti-lehti. Uusi nimi on ollut 
harkinnassa jo pitkään. Jätkäsaarta koskevia uu-
tisia on tässä lehdessä jo viime vuodet ollut ku-
takuinkin puolet, joskus enemmänkin. Uusi ni-
mi kuvaakin entistä totuudenmukaisemmin 
lehden sisältöä. 

JÄTKÄSAAREN VÄKILUKU on kasvanut nopeas-
ti yli 11 000 asukkaaseen. Vielä vuosituhannen 
alussa saaressa oli asukkaita 2500, ja tämän vuo-
sikymmenen lopussa arviolta 20000.  

Ruoholahti puolestaan on paitsi koti tu-
hansille, myös maamme merkittävimpiä työs-
säkäyntialueita. Normaalioloissa Ruoholahden 
toimistoissa käy 20 000 työntekijää päivittäin. 

Te lukijat olette myös toivoneet lehdelle uut-
ta nimeä, ja aivan aiheesta. Moni teistä on kysel-
lyt, että vaihtuuko lehden nimi jossain vaiheessa 
nyt, kun kokonainen uusi kaupunginosa on kas-
vanut tänne. 

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI-LEHTI on edel-
leen sataprosenttisesti paikallinen. Se kertoo Jät-
käsaaren ja Ruoholahden asioista hyviä journa-
listisia tapoja noudattaen.  Lehden yhteystiedot 
pysyvät myös ennallaan.

Välillä lehden sivuilla on tarinoita myös 

Lauttasaaresta, Punavuoresta ja Hernesaaresta, 
sillä lehti jaetaan myös näihin kaupunginosiin. 

ELÄMÄ POIKKEUSOLOISSA jatkuu Suomes-
sa. Sivulla 9 Toni Nässling kertoo, että Lepak-
ko-kiinteistön 1200 työntekijästä noin 60 on 
paikalla. Eli 95 prosenttia siirtyi etätöihin koro-
nakrisiin takia. Ilmarisen toimistotalossa Länsi-
väylän päädyssä onkin nyt aavemaisen hiljaista. 

Talossa toimii muun muassa Business Fin-
land, jonka koronatukien jakoperusteita yrityk-
sille on kritisoitu.  

Rahan jakaminen ei ole helppoa, kun kaikki 
ovat käsi ojossa. Koronatukia voi hakea monelta 
taholta. Osa tuista saattaa päätyä sellaisille yri-
tyksille, joille se ei välttämättä kuuluisi.  Tämä 
aiheuttaa katkeruutta varsinkin, jos itse kokee 
kuuluvansa ryhmään, joka tarvitsisi tukea, mut-
ta ei sitä saakaan. 

Rahan jakaminen yrityksille on asiantunti-
joiden mukaan halpa ratkaisu siihen verrattuna, 
että annettaisiin terveiden yritysten ajautua kon-
kurssiin. 

Toivotaan, että mahdollisimman moni, jo-
ka tukea tarvitsee, myös saa sitä. Ja yritetään ol-
la hermostumatta, jos näyttää siltä, että joku 
toinen saa liian paljon. Työpaikkoja tässä vain 
yritetään pelastaa. Ehkä juuri hänen työpaikkaa, 
joka käy sinulla asiakkaana sitten syksymmällä.

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

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KAAVAMAISEMIA NETISSÄ. Osoit-
teessa www.hel.fi/kaavakuulutukset 
pääset tarkistamaan, mitä kaavoja 
on muistutusvaiheessa alueellamme ja 
mitkä kaavat ovat jo voimassa. Esimer-
kiksi Jätkäsaaren palvelukortteleita 
koskeva muistutusaika päättyy  
8. toukokuuta. Asiasta lisää sivulla 8.

LAPINLAHTEEN. Kansainvälinen 
kiinteistösijoitusyhtiö haluaisi raken-
taa hotellin Lapinlahteen. Tätä ideaa 
vastustetaan nyt laajalla rintamalla. 
Lapinlahden poluille ja rannoille 
kannattaa joka tapauksessa men-
nä virkistäytymään, poikkeusolojen 
ohjeet huomioiden. 

KOTIKULMIA OMALTA SOHVAL-
TA. Näinä aikoina voi tehdä vaikka 
aikamatkan Aki Kaurismäen kanssa 
Ruoholahteen. Kaurismäen eloku-
va Laitakaupungin valot (2006) on 
suurelta osin kuvattu Ruoholahdessa. 
Elokuva kertoo Koistisesta, yksinäises-
tä yövartijasta.Jätkäsaari–Ruoholahti-

lehti on edelleen 
sataprosenttisesti 
paikallinen.”

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

Kesä-heinäkuu 4.6. 27.5.
Elo-syyskuu 27.8. 19.8.
Lokakuu 8.10. 30.9.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 88 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 880 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 514 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

VALIKOIMA

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI
     09 685 9410

KLIKK AAKLIKK AA www.verkkoapteekkihelsinki.fi  www.verkkoapteekkihelsinki.fi 
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KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jätkäsaaren tekovuorella  
käy solkenaan vierailijoita

Siinä ja siinä, että saako tänne tulla. Jät-
käsaaren korkeuksiin nouseva teko-
vuori on osittain työmaa-aluetta, mutta 
siellä ei juuri nyt rakenneta.

Jätkäsaaren tekovuori on ollut suo-
sittu ulkoilukohde kevään aikana. Suosiota ovat 
vielä nostaneet kevään poikkeusolot, kun kau-
punkilaiset ovat joutuneet miettimään ajanviet-
topaikkoja uusiksi.

Jätkäsaarelainen Verna Heikkilä houkutteli 
ystävänsä koronakävelylle vuorelle.

”Olen koiran kanssa kävellessä kulkenut täs-
tä ohi ja huomannut, että täällä on aika paljon 
porukkaa. Sen jälkeen itsekin käynyt monta ker-
taa täällä”, kertoo viime syksynä Jätkäsaareen 
muuttanut Heikkilä.

”Täältä on hienot näkymät, tämmöinen jän-
nittävä raksamaisema. Aina täällä jotain poruk-
kaa on”, Heikkilä jatkaa.

Heikkilän vieressä kivilohkareilla istuvat ys-
tävät Anna Ehanti ja Mervi Hyvönen houkutel-
tiin vuorelle keskustasta ja Meilahdesta.

”Verna lupasi, että tämä on hauska paikka, ja 
kyllä kannatti tulla. Loistava paikka ilta-aurin-
golle”, sanoo Ehanti.

”Tämä on oikein kiva paikka ystävien kanssa 
hetken istuskella ja jutella. Aurinko paistaa mu-
kavasti  ja merelle on hienot näkymät”, kehuu 
Hyvönen.

Kukkulan näköalatasannetta ympäröivät ki-
vilohkareet. Suurimmat niistä ovat puolikkaan 
henkilöauton kokoisia. Lohkareiden takana rin-
ne viettää jyrkästi alas. Lauttasaari näkyy yllät-
tävän lähellä. Veneet näyttävät pieniltä alhaalla 
meressä. Ei ole ihme, että paikalliset ja kauem-
paakin saapuneet viihtyvät täällä. 

KIVIKUKKULALLE ON HELPPO tulla mones-
ta suunnasta. Saukonpaaden suunnasta tullessa 
eteen tulee asiattoman etenemisen kieltävä työ-
maakyltti, mutta esimerkiksi Atlantinkadun poik-
kikaduilta kulku kohti kukkulaa on esteetön.

”Hetken ehdin ajatella, että jos tämä paikka 
jäisi. Minusta olis hauskaa jos tässä olisi kilpai-
leva Kaivarinmäki, mutta joudumme tästä ilmei-
sesti luopumaan”, Heikkilä harmittelee.

”Mutta niin kauan kun tämä tässä on ja niin 
kauan kun tänne pääsee ja täällä saa olla, niin 
onhan tämä ihan huikeaa.”

JÄTKÄSAAREN VUORESTA voi nauttia näillä nä-
kymin parisen vuotta.

Kukkula on vanhan merenpohjan päällä. 
Nyt tämä kivi- ja hiekkakasa toimii valtavana 

painona. Maamassa tiivistää hiljaa ja huomaa-
mattomasti maata allaan, jolloin rakennusten 
perustustyöt uuden asuinalueen osalta on hel-
pompi ja halvempi aloittaa. 

Samalla vuori on maamassan välivarastoin-
tipaikka. Kun viereinen Hernesaari tarvitsee li-
sämaata, se haetaan täältä. Näin säästetään ym-
päristöä, kun maa-aineksia ei tarvitse hakea 
kymmenillätuhansilla rekkakyydeillä pitkin poi-
kin Uuttamaata. 

”Louhepenkereet katoavat rakentamisen 
edetessä. Tällä hetkellä Melkinlaiturin maakasat 
säilyvät vuoteen 2022 asti, mutta aikataulu riip-
puu maamassojen säilytystarpeesta. Melkinlai-
turin massoja hyödynnetään erityisesti Herne-
saaren meritäytöissä”, kertoo projekti-insinööri 
Max Takala Helsingin kaupungilta.

Takala kertoo, että Melkinlaiturin aluetta 
käytetään vartastona niin kauan kuin mahdol-
lista, sillä se on taloudellisesti ja päästöjen mini-
moimiseksi järkevää. 

JÄTKÄSAAREN NÄKÖALAPAIKAN – eli maa-
massojen välivaraston – tilalle rakentuu Mel-

kinlaiturin asuinalue. Alue valmistuu arvion 
mukaan vuosina 2024–2025.

Aurinkoisena kevätiltana kukkulan päällä 
käy noin viisikymmentä ulkoilijaa. Osa istahtaa 
pidemmäksi aikaa, osa vilkaisee ympärilleen ja 
jatkaa sitten matkaa. 

Paikalle tullaan kävellen, juosten, polkien ja 
lastenrattailla. 

NAISKAKSIKKO KÄYTTÄÄ jyrkkää rinnettä tree-
neihinsä. Naiset juoksevat mäkeä ylös ja kävele-
vät alas kerta toisensa jälkeen. 

Jätkäsaarelainen, pelkästään etunimellään 
esiintyvä Pontus tuli ystävänsä kanssa katso-
maan maisemia. Hän on ollut kukkulalla pari 
kertaa aiemminkin.   

”Kävelen paljon tässä ympäristössä ja tämä 
on aika korkealla. Ajattelin, että täältä on var-
maan kivat näköalat ja tulin katsomaan”, Pontus 
kertoo.

Lue lisää maamassavuoresta 
helmikuun 2020 näköislehdestä: 

ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti/

”Vuoren” näköaloista saa nauttia 
todennäköisesti vuoteen 2022. Viiden 
vuoden kuluttua vuoren kohdalla on 
Melkinlaiturin asuinalue. Jätkäsaaren 
maamassat siirtyvät aikanaan 
Hernesaareen täyttömaaksi.

Anna Ehanti (vas.), Mervi Hyvönen ja Verna Heikkilä istuskelivat Jätkäsaaren vuorella huhtikuisena iltana.

Naiskaksikko käytti kukkulalle johtavaa jyrkkää rinnettä treenimaastonaan.
Jätkäsaarelainen Pontus on muutaman 
kerran käynyt kukkulalla.

Jätkäsaaren 
kukkulasta 
kerrottiin 
helmikuun  
lehdessä.

6 Helmikuu 2020 7RUOHOLAHDEN SANOMATHelmikuu 2020JÄTKÄSAAREN SANOMAT

Elokuussa 2009 Helsingin kaupungin 
massakoordinaattori Mikko Suomi-
nen odotti malttamattomana Madon-
nan 85 000 ihmistä Jätkäsaareen vetä-
nyttä konserttia. 

Tai oikeastaan sen päättymistä, sillä vasta 
sitten pääsisi käyntiin satama-alueen muodon-
muutos liki 20 000 hengen asuinalueeksi. 

Pian satamalta vapautunut asfalttikenttä al-
koikin täyttyä erilaisista maakasoista, joista jo-
kaiselle oli tarkkaan mietitty käyttö uuden alu-
een rakentamisessa. 

“Esimerkiksi suurin osa Länsimetron raken-
tamisessa muodostuneesta louheesta tuotiin Jät-
käsaareen”, Mikko Suominen kertoo. 

Määrä on huikea, kolme miljoonaa kuutio-
ta, siis 30 Eduskuntatalon tilavuuden verran eli 
noin 300 000 kuorma-auton lavallista. 

Viimeisen kymmenen vuoden ajan maan 
suurimman asuntorakennustyömaan länsiosa 
on toiminut myös valtavana maa- ja kiviainesten 
kierrätysalueena. Parhaimmillaan alueen pinta-
ala oli kymmenen vuotta sitten 20 hehtaaria. 

Kierrätysalue on supistunut alueen rakenta-
misen edetessä ja viimeinen iso kivikasa päätyy 
meritäyttöihin todennäköisimmin vuonna 2022.

”Tavoitteena on vähentää maa-ainesten kul-
jettamista ympäri pääkaupunkiseutua”, Suomi-
nen selvittää.

Juuri nyt paikalla jalostetaan vuonna 2021 
valmistuvan Atlantinsillan tarveaineita. 

RANTAVIIVA ELÄÄ

Jätkäsaari ja muut Helsingin suurimmat raken-
nuskohteet sijaitsevat ranta-alueilla. Maisemat 
ovat hienot, mutta rakennusmaa kaipaa vahvis-
tusta. Satamakentän alta paljastui vanhaa meri-
täyttöä ja jätemaata, joka ei rakennuksia kantaisi.

Normaalisti tonttien rakentajat vastaavat 
pohjatöistä, mutta heikoilla rakennusmailla esi-
rakentaminen on järkevintä tehdä keskitetysti 
kaupungin toimesta. Asukkaille tämä näkyy ih-
metystä herättävinä maa- ja kivikasoina. 

”Ilman isoja kierrätyskenttiä kaikki massat 
jouduttaisiin kuljettamaan Kehä III:n ulkopuo-
lelle. Kun vältämme pitkät kuljetusmatkat, muo-
dostuu isot säästöt”, Suominen kertoo.

Jätkäsaaressa lisää rakennusmaata on vallat-
tu myös merialueelta. 

“Vettä rannoilla on kymmenisen metriä, sen 
alla toinen kymmenen metriä savea”, Suominen 
kuvailee. 

Kun katsoo Jätkäsaaren ilmakuvaa vuodelta 
2011, on rantaviiva kovin eri näköinen kuin nyt. 
Ilmakuvassa näkyy proomu, jonka kannella jätti-
kaivuri kauhoo esiin kantavaa pohjaa meren sy-
vyyksistä. 

Lisähaastetta ruoppaukseen tuo vanhan sa-
tama-alueen merenpohjan haitta-ainepitoinen 
pintakerros, jota ei voi läjittää mereen. Satama-
kentälle rakennettiin neljä isoa allasta, joihin 
haitta-ainepitoista pintasedimenttiä mahtui laa-
jimmillaan eduskuntatalon verran eli 100 000 
kuutiometriä. Altaita täytettiin ja tyhjennettiin 
useampaan kertaan eri ruoppaushankkeiden ai-
kana. Kantavaan pohjaan ruopatulle merenpoh-
jalle taas kipattiin naapurikasasta metrotunnelin 
kalliolouhetta. 

Neljä vuotta myöhemmin Jätkäsaaren pinta-
ala olikin kasvanut meritäyttöjen ansiosta kaik-
kiaan 16 hehtaaria.

MASSA-MIKON MILJOONASÄÄSTÖT

Kaupungilla on maankierrätysalueita Jätkäsaa-
ren lisäksi kaikilla suurilla rakennusalueilla. Nii-
den toimintaa koordinoi Mikko Suominen, joka 
tunnetaan kaupungilla myös Massa-Mikkona. 
Suomisen puhelin soi tuon tuosta, kun Helsin-

kiä rakentavat urakoitsijat soittelevat ja kysele-
vät, mitä työmaiden maamassoille voisi tehdä. 
Toinen puoli työstä on kehitystyötä. Kaupungin 
maanrakennusmateriaalit halutaan saada kiertä-
mään mahdollisimman tehokkaasti. 

“Pyrimme vähentämään neitseellisten maa-
ainesten käyttöä”, Suominen kertoo. 

Jätkäsaarenkaan pohjaksi ei ole tarvinnut 
murskata Kehä III:n takaisia jääkauden uurtamia 
kallioita, vaan raaka-aine on kotinurkilta, Ruoho-
lahdesta länteen jatketusta metrotunnelista.

Kun Jätkäsaaren rakentaminen lähti käyntiin 
2010, oli kaupungilla kiire etsiä uusia ratkaisuja 
maa-ainesten hyötykäyttöön. Vantaa otti tuolloin 
maankaatopaikkansa pelkästään omaan käyt-
töön, eikä Helsingin ylijäämämaille ollut enää 
sijoituspaikkaa. 

Pian kaupunki perusti kaivumaiden uusiokäyt-
töä vauhdittamaan massakoordinaattorin toimen. 

Tehtävään palkattu Massa-Mikko on todella-
kin palkkansa ansainnut. Muutamassa vuodessa 

kaivumaiden hyötykäyttö on lähes kymmenker-
taistunut. Vuosina 2014–2018 maamassojen fik-
sua uusiokäyttöä vauhdittanut kehitysohjelma 
on säästänyt noin 37 miljoonaa euroa, 5,3 miljoo-
naa litraa polttoaineita ja ehkäissyt 13 400 tonnia 
hiilidioksidipäästöjä. 

Suominen arvelee, että hänen paras saavu-
tuksensa on se, että maamassojen kierrätys saa-
tiin liikkeelle ja rakentaminen niin Helsingissä 
kuin maan suurimmalla rakennustyömaalla Jät-
käsaaressa on voinut jatkua ilman keskeytyksiä. 

Kaivumaiden fiksu kierrätys tarvitsee roppa-
kaupalla erilaisia vesi- ja ympäristölupia, joiden 
hankkiminen valituskierroksineen saattaa kes-
tää jopa kolme vuotta. 

SAVI PÄÄTYI MYLLYPUROON

Entä mitä tapahtui maalle altaisiin nostetulle sa-
velle? 

Nykyisellä Saukonlaiturilla sijainneissa nel-

jän hehtaarin altaissa maarakentamiseen kelpaa-
vaksi todettu savi kuivui ja siihen sekoitettiin se-
menttiä rakentamisominaisuuksia parantamaan. 

Nyt entiseen merenpohjaan voi törmätä 
vaikkapa Myllypuron uuteen Alakivenpuistoon 
muotoilluilla kukkuloilla. Rahaa säästyi 2,5 mil-
joonaa euroa, sillä muutoin käsitelty savi olisi pi-
tänyt kuljettaa läjitettäväksi Kotkaan saakka.

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston korkein 
kukkula on kapseloitu samaan tapaan kuin käy-
töstä poistetut kaatopaikat. Sen sisällä on Jät-
käsaaresta kaivettuja pilaantuneita maita.

Helsingistä on muutamassa vuodessa tullut 
edelläkävijä maamassojen kierrätyksessä. Mik-
ko Suominen kertoo, että infrarakentamisen hii-
lipäästöistä puhutaan vielä varsin vähän. Niinpä 
massakoordinaattori Suominen saa tuon tuosta 
esitellä päästölaskelmiaan maamassojen fiksun 
kierrätyksen aikaansaamista päästövähennyksis-
tä. 

Fiksu suunnittelu tuo huomattavia säästöjä 
myös pohjarakentamisen kustannuksiin. Tässä-
kin voidaan hyödyntää kierrätysmaata. 

Jätkäsaaren länsireunassa tällä hetkellä ma-
jaileva viiden eduskuntatalon kokoinen kivikasa 
on painopenger, joka tiivistää maata. Kun aluetta 
aletaan parin vuoden kuluttua rakentaa, on maa 
vuosien saatossa painunut lähelle lopullista ta-
soaan. Näin säästetään rakennusten ja tonttien 
rakennuskustannuksissa. 

“Esirakentamisessa on yleensä kova kiire. 
Kun on hiukan aikaa, voi välttää kalleimmat rat-
kaisut”, Suominen pohtii.

Maamassojen kierrätys säästää 
ympäristöä ja euroja. Jätkäsaaren läpi 
on kymmenessä vuodessa virrannut 
maata kymmenien eduskuntatalojen 
tilavuuden verran. Niin Länsimetron 
louhe kuin merestä ruopattu maa 
on päässyt uusiokäyttöön. 

Petja Partanen, teksti

Länsimetron rakentamisessa muodostui maanrakennuksessa käytettävää 
louhetta noin 300 000 kuorma-auton lavallista. 

VLADIMIR POHTOKARI

ANTTI PULKKINEN

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI

Sataman laajennus (2011-
2014)
Meritäyttö n. 1 milj. m3
Syntynyt maa-alue n. 5,5 ha

Saukonlaituri ja Melkinlaituri
(2011-2013, viimeistelyt 2021)
Meritäyttö n. 2 milj. m3
Syntynyt maa-alue n. 8 ha

Saukonpaasi (2009-2011)
Meritäyttö n. 0,6 milj. m3
Syntynyt maa-alue n. 5 ha

Ahdinaltaan ruoppaus
ja täytöt (2016 / 2019)
Meritäyttö n. 0,5milj.m3
Syntynyt maa-alue n. 1 ha

Jätkäsaari kasvaa Länsimetron louheella

Mikko Suominen ja Jätkäsaaren painopenger, joka tiivistää maata. Kun aluetta 
aletaan rakentaa, on maa ehtinyt painua lähelle lopullista tasoaan.

Jätkäsaareen on tehty täyttömaalla uutta maa-aluetta muun muassa sataman alueelle, Saukonpaateen, Saukonlaiturille ja Melkinlaiturille.

JÄTKÄSAAREN RANTAVIIVA alkaa olla lopulli-
sessa muodossaan, pian työ jatkuu Hernesaaren 
puolella. Jätkäsaaren meritäyttöjen suunnitteli-
ja Tommy Nyman Rambollista suunnittelee jo 
täyttä häkää naapurisaaren meritäyttöjä. 

Suunnittelua tarvitaan, sillä Hernesaari on 
rakennusmaana yhtä haastavaa kuin muutkin 
vanhat merenrannat: vanhoja heikosti kantavia 
meritäyttöjä, huonolaatuisia maamassoja ja pi-
laantuneita maita. 

Meritäyttöjen ansiosta Hernesaaren pinta-ala 
kasvaa kahdeksan hehtaaria. Niiden alta täytyy 
vain ensin ruopata aikamoinen kerros savea. 

”Meren pohjasta poistetaan ensin niin sanot-
tu kulttuurikerros, jossa näkyy ihmisen kädenjäl-
ki”, Nyman kertoo. 

Tämä haitta-aineita sisältävä sedimenttiker-
ros nostetaan kuivalle maalle jatkokäsittelyä var-
ten. Syvemmällä oleva puhdas savi läjitetään ve-
siluvan ehtojen mukaisesti merelle kaupungin 
hallinnoimille ruoppausmassojen läjitysalueille. 

Ensi vaiheessa toteutettava Hernesaaren itä-
rannan meritäyttö vaatii melkoisen kasan kivi-
louhetta, Nymanin laskelmien mukaan noin mil-
joona kuutiota. 

ONNEKKAASTI leijonanosa siitä järjestyy pää-
kaupunkiseudulta, sillä Vuosaaren satamaväylän 
syventäminen on juuri alkamassa. Merenalaisis-
sa louhintatöissä syntyy arviolta 0,7 miljoonaa 
kuutiota kiveä, joka voidaan kuljettaa proomuil-
la suoraan Hernesaareen. 

”Se tarkoittaa yli 10 miljoonan euron sääs-

töä verrattuna siihen, että ostaisimme louheen”, 
Mikko Suominen Helsingin kaupungilta kertoo. 

Proomukuljetuksilla polttoainettakin sääs-
tyy arvioilta 1,3 miljoonaa litraa kumipyöräkul-
jetuksiin verrattuna, ja samalla vältetään noin 
100 000 kuorma-autolastin ralli läpi kantakau-
pungin. 

Hernesaaren kärjen louheet 
tuodaan proomulla Vuosaaresta

Hernesaaren kärki laajenee pian kahdeksan 
hehtaarin verran. Merta päästään 
täyttämään kierrätyslouheella, kun alueen 
läpi kulkeva Lauttasaaren paineviemäri 
on saatu siirrettyä toisaalle.

Petja Partanen, teksti

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

Tämän aukeaman  
artikkelit 

ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia 

yhteistyössä Ruoholahden 
Sanomien kanssa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
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Kwanin solisti opettaa nyt joogaa Jätkäsaaressa

Mariko Pajalahti kiirehtii tapaami-
seen Jallukka-talon portaissa väri-
käs kaulaliina lepattaen. Tänään on 
ollut haipakka päivä siitä huolimat-
ta, että koronaviruksen takia suuri 

osa muusikko-joogaohjaajan töistä on katkolla. 
Kolme vuotta Jallukka-talossa asunut Pajalah-

ti viihtyy Jätkäsaaressa hyvin. 
”Diggaan alueesta superpaljon. Ainoa mikä 

täältä puuttuu on luonto. Ja uimahalli.”
Varkaudessa syntynyt Pajalahti on muuttanut 

elämänsä aikana kymmeniä kertoja. 
Ensimmäisen kerran koti muutti Yhdysval-

toihin isän töiden takia Pajalahden ollessa kaksi-
vuotias. 

”Me muutimme koko lapsuusaikani parin 
vuoden välein. Jenkeissä asuttiin kolmessa eri pai-
kassa, sen jälkeen Varkaudessa ja Järvenpäässä.” 

HELSINKIIN PAJALAHTI muutti aloittaessaan Si-
belius-lukion. 

”Tunnen itseni stadilaiseksi. Suomessa en voi-
si asua missään muualla kuin Helsingissä.”

2010-luvulla Pajalahti asui uudelleen neljän 
vuoden pätkän New Yorkissa. 

”Puuhasin musaa ja teatteria. Ja ihmettelin 
kaupunkia, joka on todella inspiroiva paikka.” 

Lopulta Pajalahti sai kaupungista kuitenkin 
tarpeekseen. 

”Pidemmän päälle se on aivan liian hektinen 
paikka. Nuppi ei kestänyt jatkuvaa toimintaa ja 
hälinää.”

Jallukka-taloon Pajalahti muutti heti sen val-
mistuttua vuoden 2017 alkupuolella Pihlajanmä-
estä. 

”Olin käynyt täällä kauan aikaisemmin, kun 
Jätkäsaari oli vielä konttisatama. Ruoholahti oli 
muistoissani sellainen ysärilähiö.”

Jallukka-talon ilmapiiri saa Pajalahdelta ke-
huja. 

”Yhteisöllisempää fiilistä ei ole ollut missään 
muualla. Meininki on supermakea.” 

Toimintaan kuuluu yhteiset projektit, tapah-
tumien järjestämiset sekä lounaat ja illanistujaiset 
alakerran Malaga Barissa. 

”Malaga on talon asukkaiden extraolohuone. 
Se on meille tärkeä paikka, jossa vietetään yhteis-
tä aikaa ja tuetaan toisiamme.” 

Jallukassa alkunsa on saanut myös moni bän-
diprojekti. Esimerkiksi Mariko on mukana vast-
ikään ilmestyneellä Waltarin Global Rock -le-
vyllä. Myös Waltarin laulaja Kärtsy Hatakka on 
Jallukan asukas.

Mariko Pajalahti elää tyytyväisenä 
Jätkäsaaressa muusikoiden 
Jallukka-talossa. Työhön 
kuuluu joogan ohjaamista ja 
musiikkiprojekteja. Pajalahti ei 
kaipaa mennyttä. ”Kun yksi asia 
loppuu niin siirryn seuraavaan.”

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Jätkäsaareen muuttanut Mariko Pajalahti pitää Jallukka-talon ilmapiiristä.

AIKOINAAN KWAN-YHTYEEN laulajana tunne-
tuksi tullut Pajalahti ei haikaile menneitä vuo-
sia. Kwan julkaisi neljä albumia vuosina 2001–
2006 ja sooloalbumin Pajalahti julkaisi vuonna 
2008. 

”En yleensäkään fiilaile jälkikäteen juttuja. 
Kun yksi asia loppuu niin siirryn seuraavaan. 
Kwan vedettiin täysiä ja oli mahtavaa saada ko-

kea kaikki se. Kwan oli oman aikansa lapsi. Me 
kasvettiin aikuisuuteen keikkadösässä.” 

Kwanin paluu ei ole Pajalahdelle mikään eh-
doton ei. 

”Tapahtuuko jotain jatkossa, sitä en tiedä. 
Bändin kanssa ollaan vielä väleissä.” 

Keikkailun lisäksi Pajalahti on esiintynyt  
muun muassa tv-ohjelmissa. 

Mariko Pajalahti 

 ≈ Muusikko, näyttelijä, jooga-ohjaaja
 ≈ 41-vuotias jätkäsaarelainen
 ≈ Kwan-yhtyeen laulaja
 ≈ Tv-esiintymisiä muun muassa Salatut Elämät, 

Tanssii Tähtien kanssa, Selviytyjät Suomi, We 
want more -tuotannoissa.

 ≈ Tällä hetkellä joogaohjaajana Jätkäsaaressa, 
sekä musiikkiprojekteja.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Vuonna 2007 hän voitti Tanssii Tähtien kans-
sa -tanssikilpailun Aleksi Seppäsen parina ja 
vuonna 2018 osallistui Selviytyjät Suomi -reali-
tyyn. 

”Molemmat oli äärimmäisiä ja todella makei-
ta kokemuksia. Täysin erilaisia. Olen niin erityis-
veijari, että lähtisin varmaan uudestaan mukaan, 
jos pyydettäisiin.” 

Muihinkin ohjelmiin Pajalahti voisi ajatella 
lähtevänsä mukaan, jos tarpeeksi kiinnostava oh-
jelma olisi tarjolla. Varsinkin extremelajit kiinnos-
tavat. 

”Tykkään seikkailla ja tehdä uusia juttuja. Jän-
nittävässä tilanteessa, kun keskittyminen on ää-
rimmäistä, kaikki ylimääräinen pelko katoaa. Se 
on hieno tila olla.” 

Tv-ohjelma voisi olla vaikka vuorikiipeilyyn 
liittyvä, sillä Pajalahti on harrastanut aikaisemmin 
valjaskiipeilyä. 

”Olen kiipeillyt ulkokohteissa ja myös Salmi-
saaren kiipeilyseinillä.”

VUONNA 2014 PAJALAHTI valmistui joogaoh-
jaajaksi ja on siitä asti toiminut opettajana. Täl-
lä hetkellä hän opettaa vinyasa ja yin-joogaa Vä-
limerenkadulta vuokraamassaan tilassa. Tunteja 
on viikoittain neljästä kuuteen. 

Omaa studiota Pajalahti ei ole innostunut 
perustamaan, vaikka Jätkäsaaressa tarjontaa on 
vasta vähän. 

”Se tarkoittaa niin paljon muutakin kuin opet-
tamista”, Pajalahti sanoo. 

Mielenkiinnon yllä opettamiseen vuodesta 
toiseen pitää säännöllinen asioiden muuttaminen 
ja katsontakulman vaihtaminen. 

”Olen kokeillut eri joogalajeja ja käyn toisten 
pitämillä tunneilla. Parin vuoden välein tarkaste-
len omia tekemisiäni.” 

JOOGAN LISÄKSI Pajalahti tekee omaa mu-
siikkia. Aikatauluja tuleville julkaisuille ei vie-
lä ole. 

”Musajutut on hautomovaiheessa. Fiilistelen 
uusia tapoja tehdä musaa. Katsotaan pikkuhiljaa, 
mitä sieltä on tulossa.”

Tällä hetkellä Pajalahti on tyytyväinen Jät-
käsaareen asuinpaikkana ja kotiinsa Jallukassa. 

”Täällä on hyvä olla juuri nyt. En voi tietää, 
missä olen kahden tai viiden vuoden kuluttua. 
Tulevaisuudessa koti voisi olla vaikka Etelä-Eu-
roopassa tai Hawaijilla.”

JÄTKÄSAAREN  Lidl avautui viime viikolla Län-
sisatamankatu 35:ssä.  Koronatilanteen vuoksi 
avajaistapahtumaa ei ollut. Avajaisaamuna ovet  
avattiin kaikessa hiljaisuudessa jo ennen ilmoi-
tettua avaamisaikaa jonojen välttämiseksi.   

Noin tuhannen neliön myymälä on auki maa-
nantaista lauantaihin 8–21 ja sunnuntaisin 10–21.

Jätkäsaari–Ruoholahti

Lidl avasi ovensa

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Lämmintä  
ja turvallista 

kesäaikaa!

Jätkäsaaren Lidl palvelee Länsisatamankadulla.
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti testaa 
alueen take away -lounasannoksia.

ANNOS MUKAAN

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

MIKÄ   Sweet and sour katkarapu  9,90 e

MITÄ   Jättikatkarapuja sweet and sour -kas-
tikkeessa, riisiä ja salaattia

MISSÄ   Kap Hornin katu 3 

LISÄTIETOJA Cafe Kap Hornin listalla on niin 
suomalaisia kuin thaimaalaisia ruokia. Take 
away -lounasannoksia voi tilata 10.30–14. 

CAFE KAP HORN  aloitti Jätkäsaaressa 
joulukuussa 2019. Sen omistaja ja kokki on 
thaimaalainen Nattapon Toivonen. 
 
PERUSKOULUT Helsingissä alkoivat tarjota 
huhtikuun lopusta lähtien kaikille koululaisille 
take away -annoksia poikkeusoloista johtuen. 

Tällä palstalla on aiemmin on esitelty suo-
situimpia annoksia alueen ravintoloista:
Blue Peter, Aa Han Thai, Vacco, Casa Mare, 
Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ramen, 
 Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, 
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Vessel 
Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa,  
Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan  
Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, 
Ravintolal aiva Verna, Chalupa, Mount Kailash,
Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, 
Salve, Kotipizza, Malaga Bar, La Sirena, 
Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti 
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Cargo,  
Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.
l Tutustu annoksiin osoitteessa  
ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti

MIKÄ   Kahden päivän ruoat 2,41 e*

MITÄ   Kasvis-spagettivuoka, punajuurikeitto, 
leipää, tomaatti ja appelsiini.

MISSÄ   Ruoholahden ala-asteen koulu

LISÄTIETOJA Ruokailuun ilmoittautunut etä-
ko ululainen (tai huoltaja) hakee ruoat kou lulta 
maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ruoat  ovat 
kylmiä ja ne lämmitetään kotona. (*kouluruoan 
keskihinta Helsingissä, Opetushallitus 2019)

CAFE KAP HORN

KOULURUOKA

KU
VAT: RAU

N
O

 H
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Kwanin solisti opettaa nyt joogaa Jätkäsaaressa

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

ANSSI SALMINEN KÄRTSY HATAKAN KOTIALBUMI

Msss

Joonas Nordman Show on muusikon 
ainoa keväälle säilynyt työ

Mariko Pajalahden työtilantee-
seen koronaepidemia vaikutti 
lamauttavasti, kun ohjatut har-
rastetunnit menivät tauolle maa-
liskuussa. ”Suurin osa töistä ja 

tuloista lähti”, Pajalahti kertoo. 
Samaa kertovat muut Jallukan muusikko-

asukkaat. 
”Kymmeniä keikkoja peruuntui ja lista 

kasvaa koko ajan. Tulonmenetykset ovat tä-
hän mennessä noin 10 000 euroa. Eivätkä lop-
pukesä tai syksykään näytä paremmilta”, ker-
too freelancemuusikko Anssi Salminen. 

Salminen kertoo, että ainoa keväälle säi-
lynyt työ on Joonas Nordman Shown house 
bandissa, jossa hän soittaa kitaraa. 

”Kuvaamme jaksot ilman yleisöä todella 
tarkkoja hygieniasääntöjä noudattaen”, Sal-
minen kertoo.

WALTARI-YHTYEEN Kärtsy Hatakka kertoo 
töiden vähentyneen roimasti. Muun muas-
sa juuri julkaistun Global Rock -levyn levyn-
julkistuskeikka sekä jo sovitut kiertueet Suo-
messa ja ulkomailla jouduttiin siirtämään. 

”Freelancerin finanssipolitiikan kannal-
ta tämä on ollut katastrofaalista. Rahaa on ka-
donnut tuhansia euroja kuin tuhka tuuleen”, 
Hatakka manaa.

Anna Hanski kertoo sairastaneensa itse 
koronan. Kokemus oli pelottava. 

”Sairastin aika alkuvaiheessa, eikä asiois-
ta saanut tietoa. Oireita oli monenlaisia ja pi-
ti itse pähkäillä tuleeko pahempaa. Tauti oli 
kohdallani aika lievä, mutta hengenahdistuk-
set olivat erittäin voimakkaita”, Hanski kertoo.

Sairauden takia Hanski on pystynyt teke-
mään töitä hyvin vähän. Poikkeustila vaikutti 
muutenkin työtilanteeseen dramaattisesti. 

”Koko kalenteri tyhjeni yhdessä päiväs-
sä ja kaikki tulot lähtivät. Kesäteatteria ei vie-
lä ole peruttu, mutta näyttää siltä ettei sekään 
toteudu”, Hanski kertoo.

Poikkeustilan aikana muusikoiden työ ja 
tekeminen ovat muuttaneet muotoaan. Mari-
ko Pajalahti kertoo, että nyt oli löydettävä uu-
sia tapoja toimia. 

”Oli pakko ottaa haltuun nettijoogatun-
tien pitäminen. Se oli hyvä, sillä se homma on 

”Pää ei olekaan hajonnut. 
Päinvastoin on jäänyt tilaa ajatella, 
kun ei ole koko ajan niin kiire”, 
muusikko Anssi Salminen sanoo.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden pysäköinti rakentaa 
latauspaikkoja sähköautoille

LAPINLAHTI on saanut paljon puolestapuhujia 
viime päivinä. Tukea on tullut niin nimekkäiltä 
arkkitehdeiltä kuin taiteilijapiireiltä ja eri alojen 
vaikuttajilta. 

Vetoomuksissa vastustetaan suunnitelmia, 
joissa Lapinlahden entiseltä sairaala-alueelta 
kaavoitettaisiin tontteja kansainväliselle kiinteis-
tösijoitusyhtiölle.

Lapilahden alueen ideakilpailun voitti kiin-
teistösijoitusyhtiö Nrep. Päätös alueen varaami-
sesta Nrepille on jätetty pöydälle pariin kertaan 
kaupunkiympäristölautakunnassa. Seuraavan 
kerran asiaa on määrä käsitellä  12. toukokuuta 
lautakunnan kokouksessa.

Jätkäsaari–Ruoholahti

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY varustaa pysä-
köintipaikkoja sähköautoja varten tulevana kesänä.

Kellosaarenkatu 6–8:n kohdalle rakennetaan 
yhteensä 20 uutta ulkopaikkaa, ja näistä puolet 
ovat sähköautoille soveltuvia latauspisteitä. 

Lisäksi Toriparkin lämpimään halliin asen-
netaan latauspalvelut 18:lle autolle.

Ruoholahden Pysäköinti valitsi latauspave-
lun toimittajaksi Liikennevirta Oy:n latausase-
mia palvelupaketteineen.  

”Kyseisellä latausjärjestelmällä keskikokoi-
sen täyssähköauton 55 kWh:n akun lataus kes-

tää tyhjästä täydeksi neljästä viiteen tuntia”, 
pysäkäintiyhtiö kertoo. 

Käyttäjältä veloitetaan sähköauton latauspai-
kasta velotetaan pieni lisämaksu kuukaudessa. 
Sillä katetaan Liikennevirta Oy:n palvelupaketin 
maksu.

Ruoholahden Pysäköinti kertoo, että pilotti-
hankkeeseen haetaan ARA:n avustusta, joka on 
maksimissaan puolet noin 100 000 euron inves-
toinnista. 

”Tulevaisuudessa erikseen päätettävällä aika-
taululla hanketta voidaan laajentaa ja sähköau-
tojen latauspaikkoja rakentaa vaiheittain myös 
Jaalarannan halliin, Palloiluhallin pysäköintihal-
liin ja Kellosaarenkadun halliin sekä valikoiduil-
le  ulkopysäköintipaikoille eri puolilla yhtiön toi-
minta-aluetta”, pysäköintiyhtiö kertoo.

Jätkäsaari–Ruoholahti

Lapinlahti saanut 
liudan puolustajia 
– päätöstä lykättiin

pitänyt käynnistää jo jonkin aikaa.”
Musiikin tekoon tilanne ei niinkään ole vai-

kuttanut. 
”Nyt on hyvää aikaa tehdä asioita rauhassa ja 

opetella uusia juttuja”, Pajalahti sanoo. 
Kärtsy Hatakka kertoo pitävänsä yllä nor-

maalia työviikkoa tilanteesta huolimatta. 
”Sävellän varastoon päivät pitkät. Lisäksi 

teen arkistointiduunia eli laitan viime vuosien 
elämää järjestykseen.”

Anssi Salminen kertoo oivaltaneensa, että il-
man keikkailuakin voi elää.

”Pää ei olekaan hajonnut. Päinvastoin on jää-
nyt eri lailla tilaa ajatella, kun ei ole koko ajan 
niin kiire.” 

Salminen kertoo tarttuneensa kiireen takia 
hyllyllä olleisiin levyprojekteihin.

”Olen äänitellyt kotona paljon enemmän. Ja 
lasten kanssa olen ollut todella paljon, mikä on 
mahtavaa.” 

Myös Hatakka näkee tilanteessa hyväkin 
puolia. ”Luonto kiittää ja läheisten kanssa on eh-
tinyt viettää enemmän aikaa.”

Anna Hanski on samoilla linjoilla. 
”Tämä tietynlainen pysähtyneisyys voi olla 

ihan hyväkin juttu.”

JALLUKASSA ON SYNTYNYT poikkeusaika-
musiikkia. Talon muusikoista muutama vuosi 
sitten koottu punkbändi Valkohai julkaisi poik-
keustilaan liittyvän biisin Karanteeni. 

”Biisi syntyi sinä viikonloppuna, kun halli-
tuksen ensimmäinen tiedote rajoituksista ja ta-
pahtumien peruuttamisista oli tullut. Oli pakko 
purkaa ahdistusta johonkin”, Salminen kertoo.

Toiveissa kaikilla muusikoilla on, että kesällä 
ainakin osa töistä ja keikoista voisi vielä toteutua. 

”Kelan avustuksella jotenkin tästä selvitään. 
Sain onneksi myös pienen apurahan”, Hatakka 
kertoo.

Jallukkan muusikkojen vuokra-asuntojen 
taustalla oleva Elmu-säätiö on tukenut kulttuu-
rialan asukkaitaan monella tapaa. 

”Elmu muun muassa on tarjonnut meille jo-
ka päivä ilmaisen keittolounaan alakerran Mala-
ga barissa”, Pajalahti kertoo.

”Jallukassa on ollut tosi iso auttamismeinin-
ki. Se luo uskoa tulevaisuuteen”, Hatakka lisää.  

Anssi Salminen nähdään keväällä Joonas 
Nordman Showssa, mutta eipä juuri muualla.

Waltari-yhtyeen Kärtsy Hatakka pitelee 
käsissään juuri julkaistua yhtyeen levyä.

”Olen pyrkinyt ylläpitämään sosiaalisia 
suhteitani myös tänä aikana. Juon joka aamu 
riskiryhmään kuuluvan äitini kanssa FaceTime 
-kahvit. Se on ollut äidille tärkeää”, Anna 
Hanski kertoo. Kuva on vuodelta 2018.

Latauspisteitä tulee ulos 
Kellosaarenkadulle ja 
sisähalliin Toriparkkiin.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Helsingin älyliikennekokeilut 
tehdään Jätkäsaaressa

Jos sinulla on innovaatio, jolla voi ratkoa 
liikenneongelmia, tervetuloa Suomeen, 
Helsinkiin – ja Jätkäsaareen. 

“Vaikea on keksiä parempaa paik-
kaa mistään päin maailmaa”, kehaisee 

Jätkäsaari Mobility Labin projektipäällikkö Juho 
Kostiainen. 

Yksi maailmanluokan testilaboratorion val-
teista on Suomen edistyksellinen liikennelain-
säädäntö, joka esimerkiksi sallii robottiautot. 

Moni kokeilijoista on innostunut Suomen 
kattavasta liikennedatasta, jota tarjotaan avoi-
mesti kaikkien käyttöön. 

Israelilainen startup-yritys aloitti juuri Vi-
ziblezone-mobiilipalvelunsa testaamisen. Kän-
nykkäsovellus havainnoi tienkäyttäjien liikkeitä 
ja tunnistaa vaaratilanteita. Autoilijoita varoite-
taan lähestyvistä jalankulkijoista, jalan liikkuvia 
autoista. 

Viime syksynä virolaisyritys Bercman 
Technologies pystytti Selkämerenkadulle ta-
vallista älykkäämmän liikennemerkin. Suoja-
tie-liikennemerkki havainnoi lähestyviä autoja 
ja jalankulkijoita, laski automaattisesti liikenne-
määrät ja varoitti liikkujia toisistaan. 

”Jätkäsaari sai kunnian olla yrityksen ensim-
mäinen asennus”, älyliikennekokeiluja organi-
soivan Forum Virium Helsingin projektipäällik-
kö Janne Rinne kertoo. 

Älyliikennekokeilijoiden tunku Jätkäsaareen 
on kova. Kun yrityksille on tarjottu pientä talou-
dellista porkkanaa asukkaiden arkea helpotta-
vista nopeista kokeiluista, on tarjouksia tullut 
kymmenittäin. 

”Niistä parhaita on lähdetty toteuttamaan 
yhdessä. Varsinkin pienet yritykset ovat pitäneet 
tätä ainutlaatuisena mahdollisuutena päästä ko-
keilemaan palvelujaan oikeassa kaupunkiym-
päristössä ja oikeiden kaupunkilaisten kanssa”, 
Rinne kertoo. 

PELIKYYTIKOKEILU HELPOTTI ARKEA

Rahoitetuista Perille asti -kokeiluista suurin-
ta innostusta on herättänyt jalkapallojoukkue 
PPJ:n pelikyytikokeilu. Siinä seuran 2009–2011 
syntyneille pelaajille järjestettiin yhteiset kyydit 
harjoituksiin ja vieraspeleihin ympäri kaupun-
kia. 

Yksi tavoitteista oli vähentää henkilöautolii-
kennettä. Kokeilussa vanhemmat saattoivat va-
rata kyydin kännykkäsovelluksella. Kun pikku-
bussi haki lapset suoraan koulusta ja ajoi koko 
joukon treeneihin, lyötiin monta kärpästä yh-
dellä iskulla. Treenit siirtyivät alkuillasta iltapäi-
vään halvemmille hallivuoroille, koululaiset sai-
vat tekemistä iltapäiviin ja perheet lisää yhteistä 
aikaa arki-iltoihin.

”Eikä vanhempien tarvinnut kyyditä lapsi-
aan omilla autoillaan ruuhkassa peräkanaa”, 
Rinne kertoo. 

Kokeiluja organisoineen Janne Rinteen työ 
on ollut Jätkäsaaressa harvinaisen helppoa. Uu-
den asuinalueen asukkaat ovat aktiivista jouk-
koa, ja innolla mukana kokeiluissa. 

VIIME SYKSYNÄ joukko Jätkäsaaren asukkaita 
kantoi mukanaan HOPE -ilmanlaadun mittaus-
kampanjan mittalaitteita. Kannettavat sensorit 
tallensivat kaupungilla liikkuessaan ilmanlaatu-
tietoa. Tieto siirtyi kantajansa kännykän välityk-
sellä Helsingin yliopiston palvelimelle Ilmatie-
teen laitoksen tutkijoiden hyödynnettäväksi. 

”Pari viikkoa sitten meillä oli vieraana jouk-
ko saksalaistutkijoita, jotka kysyivät paljonko 
maksamme mittalaitteiden kantajille. Kerroin et-
tä emme mitään. Päinvastoin asukkaat halusivat 
paljon enemmän sensoreita kuin meillä oli an-
taa”, Juho Kostiainen nauraa.

Aiemmin Helsingin älyliikennekokeiluja 
tehtiin monella eri taholla. Nyt kokeilutoiminta 
on keskitetty Jätkäsaari Mobility Labiin. 

Toimintaa koordinoi Helsingin kaupungin 
elinkeino-osasto yhdessä Forum Virium Helsin-
gin kanssa. 

“Edistämme sitä, että niin isot kuin pienet 
koti- ja ulkomaiset yritykset pääsevät kehittä-
mään ja testaamaan ratkaisujaan oikeassa kau-
punkiympäristössä”, Kostiainen kertoo. 

Onnistuneet kokeilut voivat tasoittaa aloit-
tavien yritysten tietä markkinoille. Esimerkik-
si Bercmanille Helsingin älysuojatiekokemukset 
olivat tärkeä työnäyte. Helsingin kokeilun jäl-
keen laitteistoa on kehitetty eteenpäin ja älyk-

käitä suojatietä on myyty muihin eurooppalais-
kaupunkeihin. 

Älysuojatien tuottama liikennedata kiinnos-
taa Helsingin kaupungin liikennesuunnittelijoi-
ta. Älykkään liikennemerkin automaattisesti ke-
räämä tieto ajoneuvojen määristä ja nopeuksista 
on ammattilaisille arvokasta. 

KAIKKI HYÖTYVÄT

Onnistuneista kokeiluista hyötyvät niin yrityk-
set, kaupunki kuin paikalliset asukkaat. Esimer-
kiksi PPJ:n pelikyydit osoittautuivat menestyk-
seksi: 90 prosenttia jalkapallojunioreista käytti 
kyytiä enemmän kuin yhden kerran, ja kokei-
lusta onkin tulossa pysyvä toimintamalli seu-
ralle. 

Nyt Jätkäsaaren treenikyytikokemuksis-
ta ovat kiinnostuneet myös muut urheiluseurat 
ja moni suomalaiskaupunki. Janne Rinne ker-
too, että Forum Virium tekee parhaillaan opasta 
muille asiasta kiinnostuneille. 

Jätkäsaari on valikoitunut kaupungin liiken-
nelaboratorioksi erityisesti siksi, että alueella to-
della riittää ratkottavia liikennehaasteita. Vain 

osa vuosien varrella tehdyistä kokeiluista on nä-
kynyt kaupunkilaisille. 

Moni kokeiluista tehdään liikennealan am-
mattilaisten kesken, esimerkiksi satamaliikenteen 
pullonkaulojen purkamiseksi. Helsingin satama 
on tätä nykyä maailman vilkkain matkustajasata-
ma, ja sataman suurimmat liikennevirrat kulkevat 
Jätkäsaaren Länsiterminaalin läpi. 

“Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
parantaminen, ilmanlaadun kohentaminen ja 
päästöjen leikkaaminen”, listaa Juho Kostiainen 
ammattilaiskokeilujen tavoitteita. 

Niiden ansiosta esimerkiksi tiedot Länsisata-
maan saapuvien laivojen automääristä siirtyvät 
nyt automaattisesti Helsingin liikenteenohjaus-
keskukseen, ja navigointiohjelmistot voivat hyö-
dyntää kaupungin tarjoamia reaaliaikaisia ruuh-
kaennusteita Jätkäsaaren alueelta. 

JÄTKÄSAARI MOBILITY LABIN uusimpia kokei-
lijoita ovat ranskalaisyhtiö Vianova, joka tutkii 
Helsingin katukuvaan rantautuneiden sähköpot-
kulautojen käyttöä, sekä suomalaisyritys Node-
on. Se selvittää rekisterikilpien tunnistusteknii-
kalla paljonko päästöjä syntyy laivamatkustajien 
kuljettamisesta kumipyörin satamaan. 

Laskenta perustuu Traficomin ajoneuvotie-
tojen hyödyntämiseen anonyymillä tavalla. Aal-
to-yliopiston tuoreesta älyliikennevalojen tutki-
mushankkeesta toivotaan apua satamaruuhkiin. 

Mobility Labin älyliikennekokeilut täyden-
tävät isoja liikenneinvestointeja, jotka maksavat 
miljoonia, ja kestävät vuosia. 

“Yritämme parantaa nykytilannetta digitaali-
silla ratkaisuilla, joita voi tehdä helposti ja nope-
asti”, kertoo Janne Rinne. 

“Ja yrityksille siitä voi syntyä bisnestä, jota 
voi myydä ympäri maailmaa”, Juho Kostiainen 
lisää. 

JÄTKÄSAARI MOBILITY LAB 
Alueen asukkaille:  
jätkäkokeilee.fi/
Liikennealan ammattilaisille:  
mobilitylab.hel.fi/

Tosielämän testilaboratorio 
kiinnostaa yrityksiä 
ympäri maailmaa.

Teksti: Petja Partanen

Jalkapallojoukkue PPJ:n pelikyytikokeilu on ollut menestys. 

Juho Kostiainen (oik.) ja Janne Rinne 
esittelivät maaliskuussa Jätkäsaaren 
älyliikennekokeiluja liikennealan 
ammattilaisille Maria 01 -yrityshautomossa.

Jätkäsaarelaiset ovat kantaneet mukanaan 
ilmanlaadun mittauslaitteita. Laitteen on voinut 
kiinnittää roikkumaan esimerkiksi reppuun.

JUSSI ESKOLA

FORUM VIRIUM PETJA PARTANEN
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Helsingin älyliikennekokeilut 
tehdään Jätkäsaaressa

Aalto-yliopiston älyliikenteen tutkijat 
aikovat tehdä Jätkäsaari Mobility La-
bin tutkimushankkeessa jotain ainut-
laatuista. 

Startup-yritys Convecs Oy ra-
kentaa parhaillaan säänkestävää laatikkoa 
täynnä elektroniikkaa. Sen tutka ja kamera 
valvovat liikennevaloristeystä, tietokoneen ko-
nenäkö purkaa datan tietokoneiden ymmärtä-
mään muotoon ja 4G-modeemi lähettää tiedon 
Aallon tutkijoiden käyttöön. 

“Ideana on luoda reaaliaikainen tilanneku-
va liikenteestä”, kertoo Aallon tutkijatohtori Ii-
sakki Kosonen. 

Järjestelmä tunnistaa kuvasta autot, pyöräi-
lijät ja kävelijät, ja tulkitsee jokaisen liikkujan 
suunnan, kaistan ja nopeuden.

KUN KOKO TUTKIMUSYMPÄRISTÖ on pys-
tyssä, se kattaa Jätkäsaaren ruuhkaisimmat lii-
kennevaloristeykset Tyynenmerenkadulta aina 
Länsiväylälle. 

“Se antaa hyvät edellytykset optimoida ris-
teysten liikennevalojen toimintaa”, Kosonen 
kertoo. 

Nykyiset liikennevalojen ohjauslogiikat on 
kehitetty vuosikymmeniä sitten, ja niiden suo-
rituskyky on jo viritetty Helsingissä äärimmil-
leen. Aallon tutkijat selvittävät, voisiko liiken-
nevalojen ohjauksen rakentaa aivan uudella 
tavalla. 

Aluksi he luovat risteyksistä tulevan tiedon 
perusteella reaaliaikaisen simulaation vallitse-
vasta liikennetilanteesta. Sitten päästetään uu-
denlaiset optimointialgoritmit ja tekoäly oh-
jaamaan liikennevalojen toimintaa. 

Uudenlaisella ohjauslogiikalla on huomat-
tavasti nykyisiä kaavamaisia liikennevalo-ohja-
uksia paremmat edellytykset käsitellä erilaisia 
liikennetilanteita. 

“Älyristeys voi tunnistaa erilaisia tilantei-
ta ja päätellä miten niissä kannattaa toimia. Jos 
vaihtoehtona on pysäyttää viisi rekkaa tai yk-

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

K-Rauta Ruoholahdesta välineet edullisesti

PIHALLE&TERASSILLE

2
SÄKKIÄ

ERÄ!

Tarjous voimassa 13.5. asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

KESÄKUKKAMULTA CELLO 25 L
Multaan sekoitetut kastelukiteet pitävät 
mullan pitempään kosteana ja helpottavat 
kukkien hoitoa. (0,18/l) 50109541 

8952 säkkiä
(9,90/sk)

PUUNSUOJASIVELLIN PROF
75, 100 tai 120 mm 

740
ALKAEN

KAASUGRILLI CELLO CABIN 61
6-poltinta, valurautaparila ja sivukeitin. 
Polttimissa on helppokäyttöinen säätimeen 
integroitu sytytysjärjestelmä. 502100131

349.-349.-

VALTTI PUUÖLJY 0,9 L KIRKAS 
Sävytettävissä, liuoteohenteinen ulkokäyttöön. 
Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää 
puupinnan halkeilua. (14,39 l) sävytys lisähintaan. 
500222986

1295(14,95)

SOHVASETTI CELLO RIGA
Kahden istuttava sohva, kaksi tuolia  
ja pöytä. 502100548

149.-(199.-)

HORTENSIA HYDRANGEA HORTENSIA HYDRANGEA 
MACROPHYLLA 23 cm ruukkuMACROPHYLLA 23 cm ruukku
Upeasti koko kesän kukkiva. Useita värejä.Upeasti koko kesän kukkiva. Useita värejä.

1495

TERASSILAATTA CELLO  
30 x 30 x 2,2 cm   
Sis. 4 laattaa/pkt.  White wash 
akaasia valko-harmaa 501592607  
UUTUUS: graffitinharmaa 502116545 

15159595pkt

MUISTA MYÖS KAASUT 
MEILTÄ

LAADUKAS MULTA KESÄ- 
KUKILLE JA RYHMÄKASVEILLE

MEILTÄ MYÖS  MEILTÄ MYÖS  
PARVEKELAATIKOT PARVEKELAATIKOT 

 SEKÄ HYVÄ VALIKOIMA  SEKÄ HYVÄ VALIKOIMA 
KUKKARUUKKUJAKUKKARUUKKUJA

1795
MATALA- 

PAINESÄÄDIN  
LETKULLA CELLO

501910290
Sopii kukkien kasvatta-Sopii kukkien kasvatta-
miseen piharuukuissa, miseen piharuukuissa, 
amppeleissa ja amppeleissa ja 
parvekelaatikoissa. parvekelaatikoissa. 

UUTUUS VÄRI UUTUUS VÄRI 
TUMMAN  TUMMAN  
HARMAAHARMAA

Muista äitiä 10.5.Muista äitiä 10.5.

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

Älyristeyksillä 
satamaruuhkien 
kimppuun

Tutkimus kattaa Jätkäsaaren 
ruuhkaisimmat liikenneva-
loristeykset Tyynenmeren-
kadulta aina Länsiväylälle. 

Järjestelmä tunnistaa kuvasta  
autot, pyöräilijät ja kävelijät. Se 
rekisteröi jokaisen liikkujan  
suunnan, kaistan ja nopeuden.

LÄHDE: AALTO UNIVERSITY

Tämän aukeaman  
artikkelit ovat Helsingin  

kaupungin tuottamia 
yhteistyössä  

Jätkäsaari–Ruoholahti- 
lehden kanssa.

Teksti: Petja Partanen

TTTTAAAT    DD
MMMMAAAA
TMTTAAAA-RRRMAM:
A AALL.FT/EEEEOOOO

si raitiovaunu, kannattaa päästöjen minimoimi-
seksi pysäyttää se raitiovaunu”, Kosonen kertoo 
esimerkkinä. 

TUTKIJAT MITTAAVAT VALO-OHJAUKSEN suo-
rituskykyä sen aiheuttamilla viivytyksillä ja py-
sähdysten määrillä. Tehdyt simulaatiot ovat 
rohkaisevia: uudenlaisella monitavoiteoptimoin-
nilla on saatu aikaan jopa 20 prosentin suoritus-
kykyparannuksia. 

Pika-apua Jätkäsaaren ruuhkiin ei hankkees-
ta kuitenkaan ole luvassa. Tutkijat tekevät kokei-
lujaan virtuaaliympäristössä. 

Jos tulokset näyttävät hyviltä, tarvitaan vielä 
kaupallistaja, joka paketoisi järjestelmän myytä-
väksi tuotteeksi. Hankkeen tavoiteaikataulu on, 
että älyboksit ovat paikallaan vuoden loppuun 
mennessä.
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Jätkäsaarelaiset asuvat piirun 
verran aiempaa tiiviimmin
Jokaisella jätkäsaarelaisella on 
keskimäärin 0,2 neliömetriä vähemmän 
asuintilaa kuin edellisvuonna.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaarelaiset asuvat entistä tiiviim-
min. Muutos on pieni, mutta se kielii sii-
tä, että Jätkäsaareen nousseet talot ovat 
neliöiltään piirun verran aiempaa pien-
piä. 

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2019 jul-
kaistiin tammikuussa 2020. Kirjasarjalla on pitkä 
historia, sillä tämä oli jo 107:s kerta, kun se jul-
kaistaan.   

Julkaisun mukaan jätkäsaarelaisen käytet-
tävissä oli vuonna 2018 keskimäärin 31,1 ne-
liötä asuintilaa. Vuotta aiemmin luku oli 31,3 
neliötä. Asuintila per jätkäsaarelainen on siis 
pientynyt 0,2 neliöllä. 

Helsinkiin keskittyvä vuosikirja tilastoi myös 

 KAIKKI HERKUT OMAN KYLÄN LÄHIKAUPASTA!

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

Jätkäsaari

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Tarjoukset voimassa 2.-31.5.2020, ellei toisin mainita.

ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Lämminsavustettua kalaa!
Savustettu  
ruodoton lohifilee

1890
KG 2290

KG

2290
KG

Meillä pakattua kalaa! 
Norjalainen  
ruodoton lohifilee 

 
Lohimedaljonki 

Suoraan omasta uunista!
Lantmännen 

Croissant ja riisipiirakka
HUOM! Pakkaamme kaikki paistotuotteet  
valmiiksi pusseihin.  

039
KPL

Yhteisöllinen Jätkäsaari! 
Aina tuoreet  

Jätkäsaaren Sushit 
 

Nigirirasia 

2495
KG 2995

KG

329
KPL

Meillä tehty!
Suuren suosion saaneet 

Leipämö makuleivät
340 g, Jalopeno, Tuplajuusto-paprika,  
Aurajuusto

Rakennamme uutta! 
Uusimme juomaosastoa 11.5 ja  
pahoittelemme mahdollista  
häiriötä osastolla.   

Terveisin:  
Jätkäsaaren  
Lähikauppiaat  
Ville ja Pia

L3-makasiineista 
ideakilpailu

Palvelu kortteleista 
ehtii vielä sanoa 
mielipiteensä

Kanava-palstan ilmoitukset 
maksavat kaksi euroa 
palstamillimetriltä (sis. alv).

NYT CAFE 

KAP HORNISSA

Kap Hornin katu 3
www.wajadee.fi
040 687 4330

Ma - pe 10.30 - 18.00
La - su 12.00 - 17.00

Jatkamme toimintaamme

TAKE AWAY ja 
KOTITOIMITUKSILLA

Ruokaa ja muita tuotteitamme
voi tilata ma-pe klo 10.00 - 18.00

ja la 11.30 - 17.00
Viikon lounaslista osoitteessa

.www.wajadee.fi

Aitoa thai-ruokaa sekä
suomalaista kotiruokaa.

TILAUKSET
040 687 4330

Kevään perhejuhliin
tilattavissa voileipä-,
juusto- ja täytekakkuja

Asumisväljyys m2/hlö
Vuosi 2018 ja muutos edellisvuoteen

Lähde: Helsingin tilastollinen vuosikirja 2019.

Jätkä 
saari  
31,1

Ruoho
lahti 

32,3

Kamppi  

35,9

Etu
Töölö 
39,3

–0,2m2 0,0 m2

+0,1m2

+0,2m2

asuntojen keskikokoa kaupunginosittain. Jät-
käsaaressa asunnon pinta-ala vuonna 2017  oli 
60,4 neliömetriä.  Vuonna 2018 keskikoko laski 
60 neliöön. 

Ruoholahdessa, joka on käytännössä lähes 
valmis asuntojen suhteen, keskikoko on ollut 67 
neliötä viime vuodet.

Ruoholahden ja Jätkäsaaren ohella Kam-
pinmalmin peruspiiriin kuuluvat Kamppi ja 
Etu-Töölö. Molemmissa asumisväljyys nou-
si hieman. Kampissa ja Etu-Töölössä myös asu-
taan selkeästä väljemmin kuin Jätkäsaari–Ruo-
holahdessa.

Asuntokantaa kuvaavista luvuista löytyy 
myös tieto, kuinka monta prosenttia alueiden 
asunnoista on pieniä, yhden tai kahden huo-
neen asuntoja. Jätkäsaaressa tällaisia pieniä 
asuntoja on 60,4 prosenttia ja Ruoholahdessa 54 
prosenttia. 

Etu-Töölössä enintään kahden huoneen 
asuntoja on 67,2 prosenttia ja Kampissa jo 73,5 
prosenttia. 

Helsingin tilastollinen vuosikirja on tilasto-
harrastajille mielenkiintoista luettavaa. Se pal-
jastaa yksityiskohtaisesti väestönrakenteeseen ja 
asumiseen liittyviä tietoja kaupunginosan tark-
kuudella.    

HELSINGIN KAUPUNKI

19

JÄTKÄSAAREN PALVELUKORTTELIT
VIITESUUNNITELMA               22.01.2020

ILMAPERSPEKTIIVINÄKYMÄ

Palvelukorttelit tulevat Atlantinkadun 
ja Länsisatamankadun kulmaan.

Atla
ntin

katu

Hyväntoivonpuisto
Länsisatam

ankatu

ATLANTINKADUN ja Länsisatamankadun kul-
maan nousevien palvelukortteleiden suunnitel-
mista voi jättää vielä muistutuksen perjantaihin 
8. toukokuuta asti. 

Kortteliin tulee muun muassa 15-kerroksinen 
huoneistohotelli, asuntoja sekä palvelu- ja lii-
ketiloja.  Asemakaavaehdotukseen voi tutustua 
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. 

Jätkäsaari–Ruoholahti

KAUPUNKI  järjestää kilpailun Tyynenmerenka-
dulla sijaitsevan L3-makasiinin  kehittämisestä.

Kaupunki etsii makasiiniin ”monipuolista 
kulttuurin, vapaa-ajan ja yhdessäolon konsep-
tia, joka voi rakentua esimerkiksi taiteen, liiketi-
lojen, kokoontumistilojen, majoituksen ja toimi-
tilan ympärille”.

Kilpailu voivat osallistua rakennusliikkeet, si-
joittajat tai näiden muodostamat yhteenliittymät. 
Kilpailuun voi osallistua 30. syyskuuta asti.

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

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

TAVALLISINA AIKOINA Lepakko-kiinteistössä 
kävisi kova kuhina. 

”Normaalisti täällä käy 1200 henkilöä töissä 
päivittäin, mutta nyt täällä on noin 60 työnteki-
jää”, Toni Nässling kertoo keskellä hiljaista aulaa.

Länsiväylän alkupäässä sijaitseva Ilmari-
sen pääkonttori on saanut nimensä tontilta aika-
naan puretun Lepakkoluolan mukaan.

TAKSIYRITTÄJÄ HANNU MÄHÖNEN istuu au-
tossaan passissa Ruoholahden metroasemalla. 

”Hiljaista on. Asiakasta saa nyt odottaa 
tunnin tai kaksi”, espoolainen yrittäjä kertoo. 

Tänään asiakkaita on ollut vain kolme. 
”Vielä kun saisi yhden ajon niin sitten voi-

si lähteä kotiin.”
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

HANNU MÄHÖNEN on ajanut taksia 30 vuotta. 
Koskaan kyytejä ei ole ollut yhtä vähän kuin nyt. 

”Poikkeustilan tultua hiljeni kuin veitsellä lei-
katen. En olisi ikinä uskonut, että kaikki pysähtyisi 
sillä tavoin”, Mähönen sanoo. 

”Jotkut taksiyrittäjät ovat joutuneet jäämään 
tauolle ja laittaneet vakuutukset ja muut katkolle.” 

Itse hän ei ole vielä vakavissaan ajatellut 
tauolle jäämistä. Hän pärjää säästöjensä turvin.

”Jos tilanne jatkuu samanlaisena vielä pit-
kään, niin tauko saattaa olla edessä.”

Mähönen kertoo hakeneensa ELY-keskukselta 
pienyrittäjille tarkoitettua apurahaa. 

”En usko että sieltä mitään tulee. Kyse oli 
kehittämisavustuksesta, enkä varmaan osannut 
perustella tarvettani oikein”, hän harmittelee. 

”Pitää varmaan hakea uudestaan ja keksiä 
joku hyvä kehityshanke”, Mähönen naurahtaa.

Mähönen kertoo Taksi Helsingin jakaneen 
kuljettajilleen yleistä tietoa koronasta sekä käsi-
desiä asiakkaiden käyttöön. Hanskat ovat omat. 

”Kasvosuojaa ei ole annettu eikä sitä ole 
omastakaan takaa. Tosin ei niitä asiakkaatkaan 
näytä käyttävän.”

Kohde-esimies Toni Nässling on työskennellyt 
Kiinteistö Oy Lepakossa 18 vuotta.

Hannu Mähönen odotteli asiakkaita 
Ruoholahden metroaseman tolpalla.

95 prosenttia 
Lepakkokiinteistön 
työntekijöistä etäilee

TÖISSÄ: Toni Nässling

OHIKULKIJA: Hannu Mähönen

TONI NÄSSLING on työskennellyt Kiinteistö Oy 
Helsingin Lepakossa jo 18 vuotta.

”Meillä käy parhaimmillaan 75 000 vierai-
lijaa vuodessa täällä. Viime vuonna kävijöitä oli 
65 000, Securitaksen kohde-esimies Nässling 
kertoo.

Nyt vierailumäärät ovat koronaepidemian 
takia nollassa, sillä kaikki yritykset ovat kiel-
täneet vierailut. Työntekijöistäkin 95 prosenttia 
työskentelee tällä hetkellä etänä.

Vaikka aulassa on hiljaista, postin määrä ei 
ole talossa vähentynyt, kertoo Nässling.

Kiinteistössä toimivat yritykset vastaanotta-
vat runsaasti hakemuksia ja kirjeitä koronasta 
huolimatta.

Postilähetysten määrää lisää myös etätyö. 
Etätyöläisille on täytynyt välillä lähettää tietoko-
neita ja muita työvälineitä, Nässling kertoo.

Nässling asuu Vuosaaressa ja kulkee metrolla 
töihin. Metromatkat ovat koronan takia hieman 
stressanneet häntä.  

”Sitten kun pääsee töihin, niin tämähän on 
toiseksi turvallisin paikka kodin jälkeen olla.”

Lähes tyhjässä toimitalossa ainoat äänet 
kantautuvat kattoremontista. 

”Remontoijien työt ovat etuajassa. Nyt kun 
kaikki kokoukset ja tilaisuudet on peruttu, niin he 
saavat paiskia töitä ihan rauhassa.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

KORONA-AIKAA VOISI KUVAILLA nuori-
so-ohjaajien oppimiskokemuksena. Olem-
me joutuneet opettelemaan paljon uusia asioi-
ta, ottamaan haltuun uusia tapoja tehdä omaa 
työtämme, kuin myös miettimään paljon, miksi 
teemme asioita niinkuin niitä teemme.  

Tarjoamme nuorille arkisin ja viikonloppui-
sin juttuseuraa ja mahdollisuuksien mukaan jo-
tain kivaa tekemistä. Perustimme nuorille ”vir-
tuaalinutan” Discordiin #RuohisDiscord, jonka 
nuoret ovat ottaneet omakseen. Siellä organi-
soidaan turnauksia, jutellaan kaikesta maan ja 
taivaan välillä ja vietetään aikaa yhdessä, vaik-
kakin virtuaalisesti. 

Discordin käyttö vaati ainakin toisille ohjaajis-
ta hieman opettelua, vaikka koemme, että olem-
me ihan nohevia sosiaalisten medioiden käyttäjiä.  

Olemme myös nähneet nuoria paljon ”li-
venä” sillä kiertelemme ympäri Jätkäsaarta ja 
Ruoholahtea useasti viikossa. Ohjaajista onkin 
ollut mukava vaihtaa kuulumisia ja jutella nuo-
rille. Nuorten suurin toive onkin, että asiat pa-
laisivat pian tavallisiin uomiinsa ja kouluun ja 
nuorisotalolle pääsisi taas normaalisti. 

 
MITÄ SITTEN OLEMME OPPINEET? Marialle 
tärkein oppi tänä aikana on ollut se, että hän on 
löytänyt toisenlaisen tavan työskennellä; tietyn-
laisen itsenäisen työskentelyn.  Aina ei ole työ-
kaveria auttamassa ongelmissa, sillä emme ole 
kaikki samoissa tiloissa töissä. 

Onkin siis ollut pakko opetella tekemään ja 
kokeilemaan itse ja onneksi toistaiseksi en ole 
rikkonut mitään. Toinen mukava oppiminen on 
tapahtunut pelimaailmassa.  On tullut opetel-
tua myös pelaamaan erilaisia Playstation-pele-

jä, jotta voin pelata yhdessä nuorten kanssa ne-
tin välityksellä. 

Nikon mielestä on ollut ilo huomata, kuin-
ka korona-aika on vaikuttanut positiivisesti yh-
teydenpitoon nuorten ja työntekijöiden kesken. 
Yhdessä olemme miettineet, kuinka voimme 
tehdä laadukasta nuorisotyötä, jotta kukaan ei 
tuntisi olevan yksin. Tuntuukin siltä, että nuor-
ten liikunnallinen liikkuminen on lisääntynyt 
ulkoilualueilla. 

Tuomaksen mielestä enemmän digihom-
miin siirtyminen on puolestaan tuonut mah-
dollisuuden huomioida myös niitä nuoria, joita 
ei tapaa nuorisotalolla. Musiikki- ja kokkaus-
videoiden teko on ollut kivaa, joita varmas-
ti tullaan jatkamaan kuten myös talon  Dis-
cord-kanavan käyttöä yhteydenottokanavana 
korona-ajan päätyttyä. 

Tepa on tehnyt kotoa käsin etätöitä. Tär-
kein oppiminen on tullutkin etätyössä käytettä-
vien uusien työkalujen ja ohjelmien opettelussa 
– ajatuksella Teams-maailma tutuksi. Rutkas-
ti oppia on tullut myös nuorten Sekasin-chat 
-maailmasta.
HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIETOJA 
Maria: p. 040 5874022 / FB: Maria Nuorisopal-
velut sekä Instagram: mariaruoholahdesta 
Tuomas: p. 040 5775408 / FB: Tuomas Nuorten 
Palvelut Ruoholahti / Instagram: pelipoika85 
Niko: p. 040-4802066 / FB: Niko Nuorisopalve-
lut Ruoholahti 
Tepa: p. 041-5121759 / terttu.ylonen@hel.fi  
(tilakyselyt Tepan kautta) 
Etel. nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Leena 
Jonkari p. 050-5591778 / leena.jonkari@hel.fi

Henkilökunnan puolesta Tepa

NUORISOTALO 
KORALLI

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: Ruoholahden nuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Nuoriso-ohjaajien korona-ajan opit

Kanava

    Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 
2,00 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

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

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 

ma 11.5. klo 16–18.30 ma 11.5. klo 16–18.30 
ti 19.5.  klo 14–18.30ti 19.5.  klo 14–18.30
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

LUE KORONATIEDOTE:
www.saaristolaakarit.fi

Myös 
pneumo -
kokki-
rokotusRokotukset kätevästi myös ulkona!
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KEVÄT 2020 JÄÄ VARMASTI kaikkien mieleen 
karanteeneineen ja kaikkine poikkeuksineen. 
Korona, kotona ja karanteenissa lienevät kevään 
käytetyimpiä sanoja. Samoin Teams, Zoom ja 
Skype, joiden kautta olemme työskennelleet ja 
pitäneet toisiimme yhteyttä. Perinteiset puhe-
linsoitotkin ovat kokeneet odottamattoman ar-
vonnousun.

Usein asioiden arvo näyttäytyy vastakoh-
tien ja menetysten kautta. Emme voi pitää yh-
teisöllisyyttä ja toisiamme itsestään selvinä 

asioina. Meidän on oltava niistä kiitollisia ja 
nähtävä vaivaa niiden eteen niin normaaliolois-
sakin kuin nyt poikkeusaikanakin. 

Hyvän toivon kappelissa on määrätietoises-
ti rakennettu yhteisöllisyyttä, joka kantaa myös 
vaikeina aikoina. 

Kuinka hienoa tulee olemaankaan, kun jäl-
leen voimme kokoontua. Me tapaamme vielä – 
livenä!

Joona Salminen 
pappi 

Vastakohdat näyttävät 
tärkeiden asioiden arvon

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Seurakunta on tukenasi – pyy-
dä rohkeasti apua
Helsinki-avun puhelinpäivystys 
09-310 10020, ma-pe klo 9–16, 
yli 70-vuotiaille. Seurakuntien 
ja kaupungin työntekijät ottavat 
vastaan avunpyyntöjä mm. henki-
sestä tuesta ja ruoka-avusta.
Tuomiokirkkoseurakunnan päi-
vystävä puhelin 09-2340 6102, 
joka päivä klo 9-21
Tietoa muusta kirkon keskuste-
luavusta: https://kirkonkeskuste-
luapua.fi/

Auta apua tarvitsevia
Tule auttamaan Helsinki-avun 
jakelupisteessä Annankulmassa, 
tiina.silvo@evl.fi
Auta pakkaamaan ruokakasseja 
hädänalaisille Andreaskyrkanilla 
torstaisin klo 12–16,  
satu.luode@evl.fi

HENGELLISYYTTÄ VERKOSSA
*Meditatiivinen Taizé-rukous-
hetki Hyvän toivon kappelista 
julkaistaan joka torstai-ilta 
sivuillamme: facebook.com/hyvan-
toivonkappeli
*Julkaisemme säännöllisesti 
myös hartauksia ja mukavaa yh-
teistä tekemistä perheille (Toivon 
aarteet-ryhmä), hiljentymisharjoi-
tuksia ja hengellisiä mietiskelyjä

*Instagramissa @hyvatoivo 
jaetaan hengellisyyttä ja korona-
arkea
*Tuomiokirkosta lähetetään 
jumalanpalvelus tuomiokirkko-
seurakunnan YouTube-kanavalla 
joka sunnuntai klo 10
Kappelin työtekijät kuulolla
Olemme valmiita kuuntelemaan 
ja auttamaan. Rukoilemme 
kaupunginosamme ja sen ihmisten 
puolesta. 
Hannu Varkki 050-5121 820
Mika Leppäaho 09 2340 6202
Elsa Sihvola 050-598 0823
Joona Salminen 050-501 8610
Hanna Ikäheimo 09-2340 6221
Janette Lintula 09-2340 6116
Milla Kiiski 050-560 5592
Risto Pulkamo 09-2340 6184

Apua  
tarjolla

POIKKEUSTILASTA JOHTUEN leikkipuiston si-
sätilat ovat yhä suljettuina ja leikkipuistotoi-
mintaa supistettu. Tämän vuoksi tarjoamme 
lapsiperheille suunnattuja tuokioita Helsinki-
kanavalla. Tervetuloa osallistumaan!

Helsingin leikkipuistot järjestävät sähköis-
ten kanavien kautta leikki- ja toimintatuokioi-
ta vauvoille, taaperoille, lapsiperheille ja koulu-
laisille. 

Tänään leikitään leikkipuistossa -ohjelma-
sarja esittelee muun muassa Kukkuluuruu- lau-
lu- ja leikkihetkiä vauvaperheille. Heppatiiti-
äiset-orkesteri laulattaa, liikuttaa ja leikittää 
perheen isompia lapsia. Tule mukaan leikkiin 
ja toimintaan!

Helsinki-kanavalla (www.helsinkikanava.fi) 
julkaistaan leikkipuistojen uusi ohjelmasar-

ja ”tänään leikitään leikkipuistossa”. Helsinki-
kanavalla on katsottavissa videoita erilaisista 
perheiden toivomista leikki- ja toimintatuo-
kioista, joita ohjataan leikkipuistoissa ja per-
hetaloissa. Videoita on julkaistu 9. huhtikuu-
ta alkaen.

Leikkipuistot ja perhetalot julkaisevat myös 
internet- ja Facebook-sivuilla leikkipuistojen 
viikottaisia toimintatuokioita perheille ja kou-
lulaisille kotiin. Leikkipuistojen leikit, askarte-
lut ja liikkuminen voivat jatkua nyt leikkijöiden 
kesken kotona. Materiaalia julkaistaan myös 
ruotsiksi, englanniksi, arabiksi, venäjäksi ja so-
maliksi.

Muistattehan ilmoittautua koululaisten ilta-
päivätoimintaan ensi syksyksi. 

Huom! Iltapäivätoiminnan hakuaikaa on 
jatkettu perjantaihin 8.5. 2020 asti.

Ilmoittautumiset palautetaan postilla tai 
sähköisesti Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle. Ohje: www.hel.fi/iltapaivatoiminta. 

Alueen iltapäivätoiminnan vaihtoehdot ja 
lomakkeet löydät osoitteesta  iltapaivahaku.
hel.fi. 

Puiston väki

Leikkituokioita 
sähköisillä 
kanavilla

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Kunhan tilanne taas normalisoituu…

On aika aloittaa kiva ja kehittävä musiikkiharrastus!

Tutustu laajaan opetustarjontaamme:

   Valmentava opetus
   Nuorten laulukoulu 
   Musiikin perus- ja syventävät opinnot
   Avoin konservatorio aikuisille

Musiikkiopistoon ilmoittaudutaan 18.-22.5.2020 
konservatorion verkkosivuilla.

Lue lisää: Konservatorio.fi/musiikkiopistoon

Syyskauden konserttimme tarjoavat kiinnostavaa 
kuunneltavaa kaiken ikäisille.

....

AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

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

Sushit palvelusta

Suosittu Sushi KO-JU!

2295
kg

(11,05-12,28/kg)

• Herkkunakki 420 g
• Cheddarnakki 390 g

479
pkt

Wigren-nakit

Tarjous voimassa 31.5. saakka.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Everyday Designin Helena Mat-
tila on suunnitellut kauniita ja 
käytännöllisiä ratkaisuja kier-
rätyksen avuksi jo 25 vuotta.

Kierrätyksen merkitys on vuosi vuodelta saa-
nut yhä merkittävämmän roolin. Ihmisten 
ymmärrys ja tietoisuus maapallon raaka-ai-
neiden riittävyydestä on tehostanut kierrättä-
mistä monella tasolla.

Yrityksen perustamisesta lähtien oli sel-
vää, että yrityksen tavoitteena oli kehittää ja 
valmistaa mahdollisimman ekologisia tuottei-
ta helpottamaan arkea. Käytännöllisten rat-
kaisujen tuli olla toteutettavissa kauniilla ja 
kestävillä tuotteilla, jotka valmistettaisiin Suo-
messa. Yritys on toiminut vuodesta 1995 läh-
tien ja Kaapelitehtaalla 2000 luvun alusta lu-
kien.

Everyday Design alkuperäisen tavoitteen 
mukaisesti yritys suunnitteli mm. toimistolajit-
telijan ”Paper Rollsin”, joka päätyi muutaman 
vuoden kuluttua Martela Oy:n valikoimiin. 
Muut kierrätykseen ja lajitteluun suunnitellut 
tuotteet ovat edelleen yrityksen valikoimissa. 
Ja uusia tuotteita on työn alla.

Käytännöllisten tuotteiden suunnittelus-
sa kauneus, tuotteiden toiminnallisuus ja laa-
dukkaat valmistusmateriaalit sekä hyvä hin-
ta-laatusuhde ovat keskeisissä rooleissa. 
Tuotteiden tulee olla kestäviä ja helposti puh-

distettavia. Esteettisyys vetoaa kauneuden-
kaipuuseen ja ikävätkin rutiinitehtävät saat-
tavat tuntua mukavimmilta, kun ne voidaan 
tehdä helposti ja kauniilla välineillä.

Kierrätys kannattaa, koska se mahdollis-
taa sujuvamman arjen hallinnan, tavarat löy-
tyvät helposti, tila saa selkeän järjestyksen 
ansiosta tilavamman tunnun ja siivous hel-
pottuu. Kuten Coco Chanel sanoi, ”puhtaus 
on halvin ylellisyytemme”.

Tavoite tehdä kierrättämisestä helppoa 
ja luoda elävää ja vastuullista kaupunkikult-
tuuria synnyttivät maanlaajuisen ilmiön Sii-
vouspäivän, jota tänä keväänä vietetään 
23.5.2020. Lisää tietoa siivouspäivästä www.
siivouspaiva.com. Everyday Design haluaa 
osaltaan kannustaa kierrättämään ja esitte-
lee kierrätystuotteitaan toukokuun ajan Via 
Kaapelin ikkunagalleriassa osoitteessa Kel-
losaarenkatu 11.

Jos sinulla on jokin kodin kierrätykseen 
tai käytännöllisyyteen liittyvä toive, niin kuu-
lisimme siitä mielellämme. Jatkamme edel-
leen arjen pienien tuotteiden kehittämistä ja 
valmistamista. Meidät tavoittaa parhaiten tä-
nä keväänä sähköpostitse info@everydayde-
sign.fi ja myöhemmin Kaapelitehtaalla, B-
rappu, 4. krs.

Kaunista kierrätyskevättä toivottaen,

Helena ja Saara, Everyday Design

Kierrätystuotteiden suunnittelua   
jo 25 vuotta

EVERYDAY DESIGN

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tans-
sin talo ry ja Suomen valotaiteen 
seura FLASH kutsuvat suomalai-
sia ja Suomessa pysyvästi asu-
via taiteilijoita ottamaan osaa 
kiinteän valotaideteoksen toteut-
tamiseksi Kaapelitehtaan yhtey-
teen rakennettavan Tanssin talon 
Tapahtumatorille.

Tanssin taloa rakennetaan parhaillaan Kaa-
pelitehtaan koillispäätyyn. Suomen ensim-
mäisen tanssille omistetun näyttämön on 
määrä avata ovensa vuonna 2022. Uudisra-
kennukseen on tulossa mm. kaksi esityssalia 
sekä tiloja yhdistävä Tapahtumatori.

Näyttävästä Tapahtumatorista tulee Tanssin 
talon sisääntuloaula. Se toimii myös talon ylei-
sölämpiönä sekä tapahtumapaikkana erilai-
sille tilaisuuksille. 

Valotaidekilpailun tarkoituksena on löytää 
pitkälle kehitelty idea valotaideteokseksi tä-
hän teolliseen ja robustiin tilaan.

Kilpailulla haetaan korkeatasoista valo-
taideteosta, joka kuvastaa Tanssin talon ark-
kitehtonista henkeä ja tanssiin taidemuotona 
liitettävää kehollista kokemusta. Teoksen toi-
votaan toimivan myös tilan funktionaalisena 
tunnelmaa luovana valonlähteenä.

Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomes-
sa pysyvästi asuville taiteilijoille. Myös työ-
ryhmät voivat toimia hakijana. Kilpailussa 
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailu-
sääntöjä. Kilpailijan ei kuitenkaan välttämättä 
tarvitse olla Taiteilijaseuran minkään jäsenlii-
ton jäsen.

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 17.11. 
–1.12.2020.

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: I 
palkinto 5500 €, II palkinto 3000 €, ja III pal-
kinto 1500 €. Teoksen toteuttamiseksi on va-
rattu 75 000 €. Summan on tarkoitus kattaa 
kaikki teoksen toteuttamiseksi vaadittavat ku-
lut.

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotus-
ten taiteellisen oivaltavuuden ja funktionaa-
lisen toimivuuden kohtaamista sekä teoksen 
henkimää yhteyttä kehollisuuteen ja tanssiin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, 
kuinka hyvin teos kestää aikaa, miten se su-
lautuu toiminnalliseen yleisötilaan, ja sitä ym-
päröivään arkkitehtuuriin sekä tilassa järjes-
tettäviin erilaisiin tapahtumiin.

Lue lisää ja tutustu kilpailuohjelmaan liittei-
neen: 
www.tanssintalorakentuu.fi/valotaidekilpailu

Valotaidekilpailu Tanssin talon    
Tapahtumatorille

Tapahtumatorin havainnekuva 

JKMM ARKKITEHDIT

ILMOITUS
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Ystävä 
hyvä,
Elämäsi naiset ovat 
ansainneet lahjan 
tänäkin äitien-
päivänä, oli  
poikkeusolot  
tai ei. Jospa 
hankkisit  
äidille,  
läheisellesi  
tai itsellesi  
lahjakortin  
paikalliselta  
pienyrittäjältä. 

Moni tällä  
sivulla  
mainituista  
alueemme  
yrittäjästä  
on itsekin  
äiti,  
ja osaa  
arvostaa  
tukeasi.

Välimerenkatu 3, Jätkäsaari x puh. 041 319 9361 

WWW.CODDLERTODDLER.FI info@coddlertoddler.fi

Yrittäjä 
Sari Oja

Santakatu 2 LT 1-2, Ruoholahti x puh. 040 556 1260 

Yrittäjä Ulla  
Leppäkoski-Juvonen

Välimerenkatu 13, Jätkäsaari x puh 045 209 4049 

Yrittäjä  
Mirja Heinonen

Selkämerenkatu 1
Ruoholahti 

puh. 020 740 2480

Yrittäjä  
Mona Leino

WWW.OLONI.FI 
info@oloni.fi

Jätkäsaari– 
Ruoholahti- 
 lehti  
onnittelee  
äitejä, sekä 
toivottaa hyvää 
kevät mieltä 
kaikille!

Välimerenkatu 5 
Jätkäsaari  

puh. 044 9898 571 

Jätkäsaari jatkasaari@hypoxi.fi

Yrittäjä Kristiina Leskinen

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

WWW.PROKEHO.FI   info@prokeho.fi

WWW.NAILSTATION.FI  asiakaspalvelu@nailstation.fi


