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KOLUMNI

Kulkiessa Ruoholahdessa tai Jätkäsaa-
ressa törmää usein julkisiin taideteok-
siin. Teokset ilahduttavat, mutta saat-
tavat myös hämmentää; onko tuokin 
möhkäle muka taideteos? 

Kun pysähtyy teoksen äärelle, tutkii sen ole-
musta ja tutustuu sen tarinaan, voi parhaim-
massa tapauksessa kokea elämyksen. Voi saada 
uusia ajatuksia tai oivalluksia ympäröivästä to-
dellisuudesta, elämästä, itsestään. Taide voi he-
rättää keskustelua tai jopa väittelyä, jossa jokai-
sen mielipide on oikea. 

Ei ole hyvää tai huonoa taidetta, on vain tai-
detta. Aina teokset kuitenkin miellyttävät ja ko-
hottavat arjen yläpuolelle. Kuinka paljon hie-
nommalta aukio tai puisto näyttääkään kun 
siellä on taideteos!

Tutkimusten mukaan julkiset taideteokset 
lisäävät asuinalueiden arvostusta ja jopa asunto-
jen ostohalukkuutta. Myös ilkivalta alueilla saat-
taa vähentyä. Taide lisää sosiaalista kanssakäy-
mistä ihmisten välillä sekä lisää hyvinvointia. 

Hienoa, että Helsinki on yksi niistä kaupun-
geista Suomessa, jotka noudattavat järjestelmäl-
lisesti prosenttiperiaatetta taidehankinnoissaan. 
Ensi vuonna kolmekymmentä vuotta täyttävän 
periaatteen mukaan tietty prosenttiosuus julki-
sen rakentamisen ja peruskorjauksen kustan-
nuksista käytetään julkiseen taiteeseen. 

HELSINGISSÄ SUURESTA OSASTA julkisten tai-
deteosten hankintoja ja ylläpitoa vastaa HAM 
Helsingin taidemuseo. Lisäksi taidetta pihoil-
leen, nurkilleen, seinilleen tai rappukäytäviinsä 
voi hankkia rakennuttaja, talonyhtiö, seurakun-
ta tai vaikka talossa majaileva yritys. 

Suunnitelmat elävät talojen ja kortteleiden 
rakentumisen mukana. Kukaan ei siis voi tietää, 
miltä Jätkäsaaren julkisen taiteen kokonaisuus 
näyttää, kun alue on valmis noin vuosikymme-
nen kuluttua.

Uusia teoksia odotellessa voi tutustua alu-
een moniin jo olemassa oleviin teoksiin. HAM 
ylläpitää verkkosivua, josta kartalta löytyy lähes 
kaikki Helsingin 500 julkista taideteosta. 

Jätkäsaari-Ruoholahden kaikkia teok-
sia ei kartalta löydy, sillä niistä vain osa kuuluu 
HAMin kokoelmiin.  Museo on luvannut kui-
tenkin ylläpitää ja päivittää sivustoa myös mui-
den teosten osalta mahdollisuuksiensa mukaan. 
Teosten merkitykset aukeavat paremmin tausta-
aineistoon tutustumalla. 

Tietoa teoksista löytyy myös tämän lehden 
keskiaumeamalta. Juttua varten sain ilokseni tu-
tustua oman asuinalueeni julkisiin taideteok-
siin. Tarkastella niiden pintoja ja materiaaleja, 
hämmästellä niiden massiivista kokoa tai teko-
tapaa. Miten tuhansien kilojen painoinen kivi-
möhkäle on saatu tuohon muotoon ja asentoon? 

Taustatarinat veivät minut matkalle merelli-
sen kaupunginosan pitkään historiaan sekä vii-
me vuosien tapahtumiin. Matka aukaisi silmäni 
entistäkin enemmän ymmärtämään maamme, 
kaupunkimme ja kaupunginosamme upeutta. 
Odotan innolla mitä tuleman pitää.

Onko sinulla menovinkki? 
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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FUTISILTA JÄTKÄSAARESSA. Paikal-
lisen jalkapallojoukkue PPJ:n peli-ilta 
järjestetään ensimmäistä kertaa 
perjantaina 28. elokuuta kello 17–22 
Jätkäsaaren tekonurmella. Luvassa 
on useita junioriotteluita sekä PPJ:n 
varuste- ja tuotemyyntiä. Tapahtuma 
on ilmainen.

KESKELLE TAIDETTA. MUU Galleria 
sijaitseen Lönnrotinkatu 33:ssa eli lä-
hellä Hietalanden toria. Siellä on esillä 
vuonna 1981 syntyneen kuvataiteilija 
Ella Takolahden teoksia. Taiteilijan 
istallaatiossa katsojasta tulee katso-
mistapahtuman keskipiste. Näyttelyn 
voi kokea 6. syyskuuta asti. 

KLASSINEN HIETSU. Hietsun Pa-
viljongissa uimarannan kupeessa 
esiintyjät ja kuulijat kohtaavat 
epämuodollisessa ja olohuonemai-
sessa ympäristössä Klassinen Hietsu 
-konserttisarjassa. 30. elokuuta on 
vuorossa Harmo ja minä, jossa kerto-
jana on Vesa Vierikko. Maksullinen.Ei ole hyvää tai 

huonoa taidetta,  
on vain taidetta.”

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

Lokakuu 8.10. 30.9.
Marraskuu  5.11. 28.10.
Joulukuu 3.12. 25.11.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

One Pint Pub
PAIKALLINEN OLUTKAUPPA, 

Ravintola & Terassi

MA-To 15-02
Pe-Su 13-02
SANTAKATU 2, RUOHOLAHTI

Seuraa Syksyllä julkaistavaa Olutdokumenttia youtubessa

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI
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RAUNO HIETANEN

Kaupungin suurin 
koronapiste aukeaa 
Jätkäsaareen

Pitkään tyhjillään olleella L3-makasii-
nilla Tyynenmerenkadulla käy ku-
hina. Kaupunki rakentaa nopealla 
aikataululla tiloihin koronanäytteen-
ottopisteen.

Jätkäsaaren pisteestä tulee suurin Helsingin 
kaupungin ylläpitämä näytteenottoyksikkö, ja 
pian ehkä myös Helsingin suurin.

”Puhutaan 200–300 näytteestä päivässä nyt 
alkuun, jatkossa jopa kaksi kertaa suuremmasta 
määrästä”, sanoo Minni Minkkinen Helsingin 
kaupungilta. 

Minkkinen koordinoi kaupungin näytteenot-
topisteiden perustamista koronaviruspandemian 
aikana. 

Ennen Jätkäsaarta Minkkinen on ollut avaa-
massa Kruununhaan ja Kannelmäen koronapis-
teitä. Näissä on kapasiteettia ottaa näytteet noin 
150 asiakkaalta päivässä per piste.

Jätkäsaaren, kuten muidenkin näytteenotto-
pisteiden, kapasiteettia lisätään syksyn aikana.

Läheisessä Hernesaaressa on myös suuri ko-
ronapiste: terveyskonserni Mehiläisen ylläpitä-
mä drive-in-näytteenotto. Kaupunki ostaa Mehi-
läiseltä näytteenottopalveluja.

 
KAUPUNGIN TILAPALVELUYKSIKKÖ on etsinyt 
sopivia tiloja näytteenottopisteitä varten, ja eh-
dotti Minkkiselle L3-makasiinia.

”Tulimme katsomaan makasiinitiloja ja tote-
simme, että samme rakennettua tänne hyvän uu-
den pisteen.”

Katutason muutaman sadan neliön aulamai-
nen tila on saanut jo vaneriset väliseinät. Raken-
nustiimin vetäjä mittailee vatupassilla lattian ta-
saisuutta. 

Jätkäsaaren näytteenottopisteeseen tulee al-
kuun kolme linjaa. Pisteessä on yhteensä kym-
menkunta työntekijää Huslabilta ja Helsingin 
kaupungilta.

Minkkisen mukaan näytteenottopisteiden 
toiminta on jo sen verran hioutunutta, että jono-
ja ei pääse muodostumaan kadulle. Myös vartija 
huolehtii, että jonoja ei synny.

”Näytteenottoon tullaan ajanvarauksella. 
Ovella vartija antaa maskin ja käsidesiä ja ohjaa 
sisälle odottamaan vuoroaan. Asiakkaat tulevat 
pääovesta sisään ja poistuvat takaovesta kotiin”, 
Minkkinen kuvailee.

Kaupungin näytteenottopiste avautuu 
syyskuussa L3-makasiinirakennukseen 
Tyynenmerenkadulla. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

aikaa
ota 

itsellesi
HELSINGIN
AIKUISOPISTO
OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

helpot lettikampaukset

sosiaali- ja terveyshallintotieteetuusi opistotalo Runeberginkatu 22–24

kulttuurikävelyjä Töölössä
digital photography

suomen verkkokurssit

asahi

burleski

ukulelemuskari

japanin hiragana ja katakana

1000+ kurssia
helao.fi

Onni on oma,

palveleva mattoliike.

Matot ja tekstiililattiat kotiin, toimistoon ja julkiseen tilaan.

Alueen asukkaana saat nyt 10 %
alennuksen kaikista normaalihintaisista

tuotteista. Käytä koodia ASUKAS.
Etu on voimassa 30.9.2020 asti

sekä myymälässä että verkkokaupassa.

ELÄINLÄÄKÄRIASEMA 
KAIKENIKÄISILLE  

ELÄIMILLE 

Selkämerenkatu 13  
www.pupsnpets.fi

pupsnpets@outlook.com
    045 273 4650&

Hyvän tuulen fest 
siirtyy ensi vuoteen
JÄTKÄSAAREN OMA FESTIVAALI Hyvän tuu-
len fest siirtyy ensi vuoteen. Juhlat olisivat olleet 
perjantaina 28.8. Hyväntoivonpuistossa ja Jät-
käsaaren liikuntapuistossa sekä Jätkäsaaren kou-
lulla.

”Haluamme, että juhla on hyväntuulinen 
ja turvallinen, ja sitä on vaikeaa taata nykyises-
sä koronan sävyttämässä tilanteessa”, järjestäjät 
kertovat.

Näillä näkymin Hyvän tuulen fest järjeste-
tään touko- tai elokuussa 2021. 

Tapahtuman verkkosivut säilyvät. Siellä jul-
kaistaan päivitetty ohjelma ensi vuonna. Osoite 
on www.hyvantuulenfest.fi

Hyvän tuulen festin sisartapahtuma, jalka-
pallojoukkue PPJ:n peli-ilta kuitenkin järjeste-
tään suunnitellusti.  Katso peli-illan lisätiedot 
viereisen sivun menovinkeistä.

Jätkäsaari–Ruoholahtilehti

Ohjeet koronatestiin saapuvalle
 ≈ Helsingin kaupungin koronanäytteidenottopiste 

sijaitsee Tyynenmerenkadulla L3-makasiiniraken-
nuksessa. Se aukeaa näillä näkymin 7. syyskuuta. 

 ≈ Matkustettaessa näytteenottoon – varsinkin 
julkisilla – kannattaa käyttää suojamaskia.

 ≈ Sisäänkäynti on Tyynenmerenkadulla vasta-
päätä Mount Kailash -ravintolaa.

 ≈ Näytteenottoon tullaan ajanvarauksella. 
 ≈ Ovella vartija antaa maskin ja käsidesiä.
 ≈ Näytteenoton jälkeen asiakkaat poistuvat tilois-

ta maski päällä Jätkäsaarenlaiturin puolelta kotiin 
odottamaan testitulosta.

Minni Minkkinen Helsingin kaupungilta koordinoi koronanäytteidenottopisteiden perustamista. 
Taustalla työnteijät remontoivat uutta koronapistettä, L3makasiinia Tyynenmerenkadulla.  
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Asfalttikenttä muuttui kumpuilevaksi puistoksi

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto on täynnä 
elämää. Metallikaruselli pyörii vinhas-
ti lasten alla, lomalaiset lukevat penkillä 
kirjaa, teinit selaavat kännyköitään. Sta-
ran kasteluautot ja sadettimet huoltavat 

vasta istutettua puustoa ja nurmikkoa.
Puistosuunnittelun projektinjohtaja Petra 

Rantalainen kehuu lopputulosta vuolaasti. 
“Maastonmuodot ovat hienot, samoin puiston 

värimaailma. Ja sillat.”
Hyväntoivonpuiston pohjoispäässä Rokki-

porkkanaksi nimetty kevyen liikenteen silta ylit-
tää Välimerenkadun. Oranssi katseenvangitsija on 
kävelijöiden ja pyöräilijöiden ahkerassa käytössä. 
Sillan myötä matka Jätkäsaaren asuinkortteleis-
ta metrolle tai vaikka ydinkeskustaan onnistuu il-
man ensimmäistäkään pysähdystä liikennevaloi-
hin. 

Pian Rokkiporkkana saa kaverin, sillä puiston 
etelä- ja pohjoisosan yhdistävän Rokkiporkkana 
2:n suunnitelmat ovat jo valmiina. 

“Tarjouspyynnöt Länsisatamankadun ylit-
tävän sillan rakentamisesta ovat pian lähdössä”, 
Rantalainen kertoo.

Hyväntoivonpuiston ensimmäiset suunnitel-
maluonnokset on piirretty jo vuonna 2007. Nyt 
valmistuneen puistonosan rakentaminen pääsi 
toden teolla vauhtiin vuonna 2017, mutta ennen 
sitä maastoa oli jo pitkään muokattu täyttömailla. 

“Joissain paikoissa täyttömaata on jopa seitse-
män metriä, ja puiston alla on myös kaksi parkki-
hallia.”

JÄTKÄSAAREN VIHREÄ SYDÄN on myös kool-
taan valtava. Lähes sadan metrin levyinen ja yli 
kilometrin mittainen puistokiemura on valmiina 
lähes Kaivopuiston kokoinen. Jätkäsaaren pinta-
alasta viidennes, siis noin 20 hehtaaria, tulee ole-
maan puistoa. Rantalainen kertoo, että Hyväntoi-
vonpuisto on poikkeuksellinen satsaus Helsingin 
puistorakentamisessa.

“Uusissa puistoissa pitää lähteä nollasta liik-
keelle. Kaikki maa ja kasvualustat pitää tuoda 
muualta.”

Valmiin puiston kumpuilevaa maastoa katso-
essa unohtuu, että Jätkäsaaressa lähtötilanne oli 
vielä tavallistakin karumpi. Nykyinen vihreä kei-
das oli alunperin tasainen asfalttikenttä. 

“Tähän on todellakin luotu aivan uusi maise-
ma.”

VIELÄ NYT PUISTOALUE katkeaa Länsisataman-
katuun, mutta puiston eteläosan suunnittelu on 
sekin käynnistynyt jo 2016 ja maaston muokkaus 
alkuvuodesta 2019. 

Jätkäsaarta halkovan kilometrin 
pituisen Hyväntoivonpuiston 
pohjoisosa on nyt valmis, ja 
eteläosan esirakentaminen 
loppusuoralla. Arviolta viiden 
vuoden päästä puiston eteläkärkeä 
koristaa urbaani hiekkaranta. 

Hyväntoivonpuiston keskellä pyöräilijöille on erotettu sininen väylä. Puisto on valmistuessaan yli kilometrin pituinen.

“Paikalle on tuotu kaikkiaan 100 000 kuutio-
ta täyttömaata”, kertoo eteläosan esirakennusura-
kasta vastaavan Staran työnjohtaja Kimmo Kuu-
sisto. 

Viimeisiä maatäyttöjä päästään tekemään, 
kun sataman väliaikainen pysäköintialue poistuu 
puiston tieltä syksyllä. 

Maatäytöt kätkevät sisäänsä myös aimo jou-

Petja Partanen, teksti

PETE@MCCLEAN.FI

TASSUMAFIA

ITÄ MEREN KATU 11–13, RUOHOLAHTI
WWW.TASSUMAFIA.FI

TÄYDEN PALVELUN  
PÄIVÄKOTI

Koirien päivä- ja tuntihoitoa
Pentutreffejä
Kissojen ympärivuorokautista hoitoa
Koirien koulutusta
Trimmausta
Hammaskiven poistoa

l

l

l

l

l

l

Lisäksi meillä on kattava valikoima palveluita, 
tuotteita ja ruokia koirille ja kissoille.

Ensimmäinen 
hoito ilmainen

Varaa aika ja tuo  
koiraystäväsi tutustumaan:
ruoholahti@tassumafia.fi 

puh:  
050 514 2700

PUH. 050 514 2700
PORTHANINKATU 9, KALLIO

sushibuffa
15 €

SUSHI’N’ROLL JÄTKÄSAARI
VÄLIMERENKATU 14

   040 187 4478

à la carte take away 

&

Hyväntoivonpuistossa seuraavaksi vuorossa Rokkiporkkana 2

 ≈ 2007 Hyväntoivonpuiston suunnittelu alkaa.
 ≈ 2011 Pohjoisosan suunnitelmat valmistuvat. 
 ≈ 2014 Pohjoisosan esirakentaminen alkaa.
 ≈ 2016 Puiston eteläosan suunnittelu alkaa.
 ≈ 2017 Varsinainen puistorakentaminen alkaa 

puiston pohjoisosassa.
 ≈ 2018 Välimerenkadun ylittävän Rokkiporkkana-

sillan avajaiset, puiston eteläosan suunnitelmat 
hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa.

 ≈ 2019 Eteläosan esirakentaminen alkaa.
 ≈ 2020 Kaupunki pyytää tarjouksia Länsisa-

tamankadun ylittävästä Rokkiporkkana 2-sillan 
urakasta, eteläosan esirakennustyöt valmistuvat.

 ≈ 2021 Rokkiporkkana 2-sillan rakentaminen 
alkaa. 

 ≈ Noin 2022 Eteläosan rakentaminen käyntiin.
 ≈ Noin 2026 Koko puiston avajaiset, Ahdinaltaan 

uimarannalla kirmataan aaltoihin.
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS

MAMA MOZZA avasi uuden ravintolan 
Atlantinkadun eteläpäähän heinäkuussa. 
Entuudestaan Mama Mozzia on Tikkurilassa, 
Pakkalassa, Aurinkolahdessa ja Kalasata-
massa. Ketjun omistaa Kerem Bölük.
 
SUSHI’N’ROLL on avasi ovensa Viirus-
teatterin yhteyteen entisiin Skøgulin tiloihin. 
Sushi’n’roll-ravintola löytyy myös Kapteenin-
kadulta. Omistaja on Lakshmi Venkatesh.

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.

MIKÄ   Sushibuffet 15 e

MITÄ   Pariakymmentä erilaista sushivaih-
toehtoa sekä lämpimiä ruokia.

MISSÄ   Välimerenkatu 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Sushibuffas-
sa on 12–15 makivaihtoehtoaja ja nigireitä 
puolen tusinaa. Buffan saa mukaan kahteen 
boksiin, toiseen voi kerätä sushia ja toiseen 
lämpimän ruuan.”

MAMA MOZZA

SUSHI’N’ROLL

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Asfalttikenttä muuttui kumpuilevaksi puistoksi

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Hyväntoivonpuiston keskellä pyöräilijöille on erotettu sininen väylä. Puisto on valmistuessaan yli kilometrin pituinen. Hyväntoivonpuiston eteläosan esirakennustyöt valmistuvat tänä vuonna.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
Hammaslääkari  

Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa  
syksyn  
alkua!

Tämä artikkeli on Helsingin  
kaupungin tuottama yhteistyössä  

Jätkäsaari–Ruoholahti- 
lehden kanssa.

kon tekniikkaa hulevesiviemäreistä valaisinkaape-
leihin. 

Kun urakka joulukuussa 2020 valmistuu, on 
puiston pinta vielä kauttaaltaan 80 senttimetriä 
lopullista puistonpintaa alempana, ja varsinainen 
puiston rakennus voi alkaa.

ETELÄOSAN PUISTOSUUNNITELMAT ovat odot-
taneet toteutusta jo parin vuoden ajan. Rantalai-
nen kertoo, että Rokkiporkkana 2 -sillan rakenta-
minen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna, puiston 
rakentaminen noin vuotta myöhemmin. 

Juuri nyt laaditaan myös asemakaavaa puis-
ton eteläpään merenlahteen Ahdinaltaaseen. Kaa-
vaa laativalla arkkitehti Teo Tammivuorella on 
Jätkäsaaren asukkaille hyviä uutisia. Ahdinaltaa-
seen aikanaan kaavailtu hiekkaranta ehdittiin jo 
poistaa suunnitelmista, sillä syvyys ja aaltoilu oli-
si tehnyt siitä uimareille vaarallisen. 

Tarkempi suunnittelu kuitenkin paljasti, että 

aallokko saadaan pidettyä kurissa, ja hiekkaranta 
pystytään rakentamaan ilman massiivisia meren-
täyttöjä. 

“Näyttää siltä, että kyllä sinne uimapaikka saa-
daan, mutta se on niitä viimeisiä Jätkäsaareen to-
teutettavia juttuja. Viisi vuotta pitää vielä malt-
taa”, Tammivuori arvioi. 

Helsingin urbaaneimman hiekkarannan lisäk-
si asemakaavaan on tulossa myös 4000 hengen ta-
pahtuma-areena sekä kelluva uimalaitos, vastaa-
vanlainen kuin Allas Sea Pool Kauppatorilla.

“Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada lauta-
kuntaan tänä syksynä.” 

KUN KOKO PUISTOALUE on valmis, pyörämatka 
sinistä pyörätietä pitkin läpi puiston ja yli porkka-
nanväristen siltojen vie hetkessä kantakaupungin 
puolelle, ja Baanaa pitkin ydinkeskustaan. 

Pyörä on ratikkaakin nopeampi tapa päästä 
kaupungin ytimeen. 

MIKÄ   Savupororisotto  16,80 e

MITÄ   Savupororouheella ja valkoviinikerma-
kastikkeella maustettua risottoa.

MISSÄ   Atlantinkatu 18

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Savupororisot-
to on ollut tosi suosittu. Liharuuista pippuripihviä 
(21,30 e) menee paljon ja pastoista carbona-
raa (16,90 e).”     

ANTTI PULKKINEN

Rokkiporkkana 2

Puiston eteläosa

Ahdinallas

Puiston pohjoisosa

“Kun autottomasta alueesta puhutaan, niin 
ehkä tämä puisto on se, joka tekee Jätkäsaaresta 
autottoman”, pohtii Tammivuori. 

Puistoa myöten pääsee useaan paikkaan Jät-
käsaaressa, ja se tarjoaa monelle turvallisen tien 
kotoa kouluun ja päiväkoteihin.
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3   ABC kissa…
 ≈ 1996, Pekka Nevalainen (1951–)
 ≈ Paikka: Ruoholahden ala-asteen 

piha osoitteessa Santakatu 6
 ≈ Materiaali: Teräs, ruostumaton 

teräs, lasikuitu, betoni
 ≈ Kuuluu HAMin kokoelmiin.
 ≈ Teos hankittiin koulun raken-

tamisen määrärahoilla. Teoksen 
ideana on vanha lastenloru ”A, B, 
C kissa kävelee, tikapuita pitkin 
taivaaseen”, josta se on myös saanut 
nimensä. Vuonna 2019 Helsingin 
Sanomien kaupunkiliite uutisoi, 
että joku oli teipannut oranssilla 
pakkausteipillä kissalle alushousut. 
Tekijää ei saatu koskaan selville. 
Vuosien aikana teos on kokenut 
myös muunlaista vandalismia ja 
kissan häntä on ollut ainakin kaksi 
kertaa poikki. Taidemuseon tekemi-
en korjausten jälkeen teos on aina 
palautettu paikoilleen.

 1   Kihlaus (Engagement)
 ≈ Veistos, 2000, Dennis Oppenheim 

(1938–2011)
 ≈ Paikka: Ruholahdentori
 ≈ Korkeus: 9 metriä
 ≈ Materiaali: Teräs, akryyli, valot
 ≈ Kuuluu HAMin kokoelmiin.
 ≈ Kihlaus julkistettiin vuonna 2000 

amerikkalaisen taiteilijan ollessa itse 
paikalla. Oppenheim oli 1960–1970 
-lukujen avantgardisti ja käsitetaitei-
lija. Hän oli tunnettu performansseista 
ja maataiteesta, tuotantoon kuuluu 
myös veistoksia, installaatioita sekä 
valokuva- ja videoteoksia. Monet 
veistoksista sijaitsevat julkisilla pai-
koilla. Kihlauksessa on kaksi toisiinsa 
kiinnittynyttä jättimäistä sormusta, 
joissa jalokivinä olevissa taloissa 
palaa iltaisin valot. Sormukset ovat 
avioliiton vertauskuva ja talot sym-
boloivat kotia ja perhettä. Kaikkien 
liittojen hajoamista symboloi sormus-
ten loitontuminen toisistaan.

 2   Suojaava taivas  
(Kosketus)

 ≈ Reliefi, 1996, Pertti Kukkonen (1965–)
 ≈ Paikka: Selkämerenkatu 6
 ≈ Materiaali: Betonielementti, värit
 ≈ Pertti Kukkonen on toteuttanut lukui-

sia julkisia teoksia ulko- ja sisätiloihin. 
Hänen teoksiaan on Suomessa lähes 
kaikissa tärkeimmissä taidekokoelmissa 
sekä ulkomailla The British Museumissa 
Lontoossa ja Euroopan Keskuspankissa 
Frankfurtissa. Yksi viimeisimmistä Kuk-
kosen teoksista on Kalasataman REDin 
kookas maisemointiteos Valaskala, 
jonka työryhmässä hän oli mukana. 

 ≈ Ruoholahdesta löytyy useita Kuk-
kosen teoksia. Näistä yksi on betoniin 
tehty reliefi Suojaava taivas, josta käy-
tetään myös nimeä Kosketus. Teoksen 
aihe liittyy rakennuksessa toimivaan 
päiväkotiin. Teoksessa alastomat mies 
ja nainen liittyvät toisiinsa käsistään. 
Sama kuvio toistuu keskellä olevassa 
kohokuviossa, joka muistuttaa medal-
jonkia tai mitalia. Kukkosen tuotantoon 

kuuluu puu-, pronssi- ja betoniteosten 
lisäksi mitaleja. Muita Ruoholahdesta ja 
Jätkäsaaresta löytyviä Kukkosen teok-
sia ovat seinäteokset Käärme paratiisis-
sa, Päätepiste ja Mare.

Taidetta 
kotikaduilla

Ruoholahden ja Jätkäsaaren kaduilla on paljon 
prosenttitaidetta. Termi viittaa Helsingin kaupungin 

käytäntöön, jossa rakennushankkeiden määrärahoista 
yksi prosentti käytettään taidehankintoihin. Ota aukeama 

mukaan ja tee pieni taidekävely kotikaduilla!

 6    Satama
 ≈ Reliefi, 1959, Eino Räsänen (1902–1970)
 ≈ Paikka: Huutokonttori, Tyynenmerenkatu 1
 ≈ Huutokonttori oli 1900-luvun alussa paikka, jossa satamatyöntekijöitä huudettiin 

töihin päivittäin tarpeen mukaan. Myöhemmin tilat toimivat muun muassa sataman 
työntekijöiden sosiaalitiloina. Nykyisin talossa toimii baari-kahvila sekä Jätkäsaa-
ren kirjasto ja infokeskus. 

 ≈ Talon edustan seinässä oleva reliefi on vuodelta 1959. Sen tekijän tiedot olivat 
pitkään hukassa, kunnes työryhmä selvitti sen tekijän ja alkuperän. Ilmeisesti kau-
pungin 1950-luvulla järjestämässä kuvanveistokilpailussa voittanut Satama sijaitsi 
aluksi Katajanokalla, josta se siirrettiin Jätkäsaareen. Tiedot teoksen alkuperästä 
ovat edelleen vajavaiset.

 7    Keskustelu 
Itämerestä

 ≈ Veistos, osa 3 teossarjasta 
Kohtaamisia, 2016, Olli Mantere 
(1972–)

 ≈ Paikka: Juutinraumankatu (aukio)
 ≈ Materiaali: ruotsalainen graniitti
 ≈ Teossarja kuuluu HAMin kokoel-

miin.
 ≈ Olli Mantere voitti Helsingin 

kaupungin veistoskilpailun vuonna 
2009 teossarjallaan Kohtaamisia. 
Sarjaan kuuluu kuusi teosta, joista 
tällä hetkellä paikoillaan on kolme. 
Teoksista neljälle on paikka Hieta-
saarenkujan aukioilla, jotka ovat 
nimetty aikoinaan Jätkäsaareen 
tavaraa toimittaneiden ulkomaisten 
satamien mukaan. Teokset luovat 
vertauskuvallisia tilanteita sata-
mien tuontitavaran ja suomalaisen 
kulttuurin kohtaamisesta. Lähes joka 
aukion teos toteutetaan osittain tai 
kokonaan nimikkokaupungin maan 
kivilajista. 

 10   Eläkoon! 
 ≈ Seinäteos, 2017, Erika Kallasmaa 

(1969–)
 ≈ Paikka: Päiväkoti Jätkäsaari, Rion-

katu 10
 ≈ Teos kuuluu HAMin kokoelmiin.
 ≈ Seinäteos sisältää neljä muurattua 

kuvaa päiväkotirakennuksen tiiliseinillä.  
Teos on toteutettu erikoismuurauksella 
värillisistä ja eri sävyisistä, lasitetuista 
tiilistä. Taiteilija Kallasmaa sanoi halu-
avansa teoksellaan ilahduttaa ja luoda 
turvallisuuden tunnetta lapsille. Teosten 
avulla lapsen on helppo tunnistaa ja 
muistaa oma päiväkotinsa. Symboliik-
kaa sisältävien kuvien avulla lapset 
kehittävät talosta omia tarinoitaan ja 
luovat siihen oman siteensä. Kuvien 
merkitykset taitelijan mukaan:

 ≈ Perhonen/korento on muodonmuu-
toksen mestari. Ne ovat kauniita, taita-
via ja tärkeitä, mutta myös hauraita ja 
suojeltavia aivan kuten lapsetkin.

 ≈ Toukka on maanmuokkaaja ja 
möyrijä, sitkeä ja pieni, tärkeä olento. 
Liikuntasalin pyöreät ikkunat toimivat 
osana hahmoa ja sommitelmaa.

 ≈ Meditoiva Viikuna on pehmeän 
muotoinen ja värinen. Se on yhtä aikaa 
turvallinen, suojeleva syli ja lapsen 
oma, hassu pehmolelu. Viikuna-hahmo 
on kotoisin Laura Ruohosen runosta 
Varomaton Viikuna.

 ≈ Mustekala on monikätinen ja muo-
doltaan joustava, se venyy ja taipuu 
mihin vain. Se on kuin on ketterä ja 
vauhdikas lapsi.

 11   Bad Bad Boy
 ≈ Veistos, 2013, Tommi Toija 

(1974–)
 ≈ Paikka: Verkkokauppa.comin 

etupiha, Tyynenmerenkatu 9
 ≈ Materiaali: Betoni, teräs
 ≈ Korkeus: 8,5 metriä
 ≈ Paino: 7,5 tonnia
 ≈ Valtava vaaleanpunainen beto-

nipoika pissaa häpeillen viemäriin 
selkä Verkkokauppa.comille päin. 
Teräsrunkoisen veistoksen vedenkier-
to on lämmitetty, joten pissailu onnis-
tuu myös pakkasella. Teos valmistui 
tilauksesta kesällä 2013 Ruotsin 
Örebrossa OpenArt -tapahtumaan, 
jossa poika pissasi linnan puistossa 
jokeen. Ruotsista poika matkusti Suo-
meen, jossa siitä tuli julkkis Helsingin 
Kauppatorilla lirutellessaan satama-
altaaseen. Poika oli osa Helsingin 
Juhlaviikkojen ohjelmaa ja Toijan 
näyttelyä Amos Anderssonin taide-
museossa. Jätkäsaareen Tyynen-
merenaukiolle pisuttelemaan tuhma 
poika pääsi vuonna 2015.

 12   Poikkeama
 ≈ Tiiliveistos, 1995, Miika Nyyssönen 

(1965–) 
 ≈ Paikka: Messitytönkadun ja Jaala-

rannan kulma
 ≈ Teos näyttää ensivilkaisulla repe-

ämältä talon tiiliseinässä. Katsoessa 
aukosta voi nähdä ovaalinmuotoisen 
sisätilan ja tiilireliefin. Teoksen nimi 
Poikkeama viittaa juuri tähän pyöreään 
muotoon, joka poikkeaa talon ja alueen 
neliskanttisesta arkkitehtuurista. 

 ≈ Veistosten lisäksi Nyyssönen te-
kee tilataideteoksia, installaatioita, 
maalauksia sekä video- ja ääniteoksia. 
Poikkeama-teoksen on tuottanut Helsin-
gin kaupungin asuntotuotantotoimisto. 
Teoksen hallinnasta vastaa kiinteistö.

 13   Kellosaaren vara-
voimalan maisemointi

 ≈ Ympäristötaide, 2003, Klaus Aalto 
(1975–)

 ≈ Paikka: Kellosaarenranta 7
 ≈ Helsingin Energia järjesti Kellosaa-

ren varavoimalan pihan maisemoinnista 
kilpailun lisätäkseen ympäristön viihtyi-
syyttä. Yleisöäänestyksessä voittajaksi 
valittiin Klaus Aallon suunnitelma, jossa 
öljysäiliö on koristeltu keltavalkoisin ja 
betoniaita punavvalkoisin kuvioin. Pihal-
la kulkee punaiseksi maalattu polku, 
jonka viereen on istutettu pensaita. 
Teosta voi katsella Kellosaarenrannan 
suunnasta, piha-alueelle on pääsy 
kielletty.

 14   Love and Anarchy
 ≈ Seinämaalaus, 1994, Thierry Noir (1958–)
 ≈ Paikka: Kaapelitehtaan sisäänkäynti/tunneli
 ≈ Materiaalit: Betoni, öljyvärit
 ≈ Ranskalais-berliiniläinen katutaiteilija Thierry Noir tuli 

maailmakuuluksi Berliinin muuriin tekemistään graffiteis-
ta. Love and Anarchy -teoksen hän maalasi Kaapeli-
tehtaan pääsisäänkäynnin tunneliin Helsingin kaupungin 
tilaustyönä ollessaan Rakkautta ja Anarkiaa  -festivaa-
lien vierailevana taiteilijana vuonna 1994. Noir maalasi 
myös toisen teoksen Ruoholahteen Itämerenkadun ja 
Santakujan välisen korttelin pihaan talonyhtiön 20-vuo-
tissyntymäpäivien kunniaksi vuonna 2012.

Pipsa SinkkoWesterholm, teksti ja kuvat  toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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 4   Länsilinkki
 ≈ Ympäristötaide, 2011, Martti Aiha 

(1952–)
 ≈ Paikka: Mechelininkadun alku Jät-

käsaaren suulla 
 ≈ Materiaali: Betoni, merialumiini
 ≈ Teos on toteutettu Helsingin kaupun-

gin prosenttirahahankkeena. Se kuuluu 
HAMin kokoelmaan.

Taidetta 
kotikaduilla

Ruoholahden ja Jätkäsaaren kaduilla on paljon 
prosenttitaidetta. Termi viittaa Helsingin kaupungin 

käytäntöön, jossa rakennushankkeiden määrärahoista 
yksi prosentti käytettään taidehankintoihin. Ota aukeama 

mukaan ja tee pieni taidekävely kotikaduilla!

 5    Horisontti
 ≈ Ympäristötaideteos, 2013, Hannu Kähönen (1948–) 
 ≈ Paikka: Jätkäsaaren laituri
 ≈ Koko: Pituus 54 metriä (vastaa Itämeren keskisyvyyttä)
 ≈ Materiaali: Ruostumaton teräs
 ≈ Teos muodostuu Puhdas Itämeri -kampanjaan osallistuneiden ostamista 

nimilaatoista, joita on 4225 kappaletta. Kampanjaa hallinnoinut John Nurmisen 
Säätiö luovutti teoksen kaupungille The Tall Ship Races Helsinki 2013 -tapahtu-
man yhteydessä. Kampanjan yli 120 000 euroa ohjattiin Itämeren suojeluun.

 8    Öljypisarat, 
 ≈ Veistos, osa 4 teossarjasta 

Kohtaamisia, 2015, Olli Mantere 
(1972–) 

 ≈ Paikka: Suezin katu (aukio)
 ≈ Materiaali: zimbabwelainen kivi
 ≈ Teoksen aiheena on Suezin 

sataman päätuonti- ja vientiartik-
keli öljy. Kolme öljypisaraa muis-
tuttavaa, mustaa kiiltävää kiveä 
ovat kauniita kuin korut. Samalla ne 
muistuttavat meitä koko maailmaa 
pyörittävän aineen eli öljyn ja sen 
kulutuksen kielteisistä puolista. 

 9    Kaksoset
 ≈ Veistos, osa 5 teossarjasta Kohtaa-

misia, 2015, Olli Mantere (1972–)
 ≈ Paikka: Kap Hornin katu (aukio)
 ≈ Materiaali: suomalainen ja chileläi-

nen luonnonkivi
 ≈ Teoksessa suomalainen ja chileläinen 

luonnonkivi muodostavat kaksi muotoa, 
jotka symboloivat kahden erilaisen 
maaperän ja maan liittoutumista. Mo-
lemmissa kappaleissa on samat osat, 
mutta ne ovat luonteeltaan erilaisia. 
Toinen kappaleista on dynaaminen, 
toinen alakuloinen.

 ≈ Olli Mantereen teossarja Kohtaa-
misia täydentyy vielä näillä: Osa 6 
Globaali keskustelu (Rionaukio), osa 
1 Lämmin Kohtaaminen (Malaganka-
dun aukio) sekä osa 2 Skutsi (Livor-
nonaukio).

 14   Love and Anarchy
 ≈ Seinämaalaus, 1994, Thierry Noir (1958–)
 ≈ Paikka: Kaapelitehtaan sisäänkäynti/tunneli
 ≈ Materiaalit: Betoni, öljyvärit
 ≈ Ranskalais-berliiniläinen katutaiteilija Thierry Noir tuli 

maailmakuuluksi Berliinin muuriin tekemistään graffiteis-
ta. Love and Anarchy -teoksen hän maalasi Kaapeli-
tehtaan pääsisäänkäynnin tunneliin Helsingin kaupungin 
tilaustyönä ollessaan Rakkautta ja Anarkiaa  -festivaa-
lien vierailevana taiteilijana vuonna 1994. Noir maalasi 
myös toisen teoksen Ruoholahteen Itämerenkadun ja 
Santakujan välisen korttelin pihaan talonyhtiön 20-vuo-
tissyntymäpäivien kunniaksi vuonna 2012.

 15   Vooki
 ≈ Veistos, 1974,  Raimo Utriainen 

(1927–1994)
 ≈ Paikka: Tammasaaren laituri
 ≈ Koko: korkeus 12 metriä, leveys 5 

metriä
 ≈ Materiaali: Ruostumaton teräs, 

alumiini
 ≈ Teos kuuluu HAMin kokoelmiin.
 ≈ Kiiltävästä metallissäleistä tehty teos 

seisoo Lauttasaaren sillan kupeessa 
Tammasaaren laiturilla Kaapelitehtaan 
puolella. Sen tilasi naapurissa pitkään 
majaillut Alko Oy kuvanveistäjä Raimo 
Utriaiselta. Teoksen nimi oli alkujaan 
Aallonharjalla. Nykyisin se tunnetaan 
nimellä Vooki, joka tarkoittaa aaltoa. 
Teos oli Utriaisen ensimmäinen alumiini-
säleistä tehty teos. Alumiinisäleestä tuli 
myöhemmin Utriaisen usein käyttämä 
materiaali ja tavaramerkki. Vooki on 
ensimmäinen Helsinkiin julkiselle pai-
kalle pystytetty täyskonstruktivistinen 
taideteos. 

 16   Rumba
 ≈ Veistos, 1992, Martti Aiha 

(1952–)
 ≈ Paikka: Itämerenkadun ja Pork-

kalankadun risteys
 ≈ Koko: Korkeus 15 metriä
 ≈ Materiaali: Alumiini
 ≈ Teos kuuluu HAMin kokoelmiin.
 ≈ Veistoksen hankki paikalle Alko, 

joka lahjoitti 60-vuotisjuhlansa kun-
niaksi Helsingin kaupungille julkisen 
veistoksen Salmisaareen toimitilo-
jensa tuntumaan. Teoksesta järjes-
tettiin vuonna 1990 kilpailu, jonka 
Martti Aiha voitti. Teoksen nimi 
viittaa tekijän mukaan musiikkiin 
sekä ohi kulkevaan liikenteeseen. 
Suomen Taideyhdistys valitsi Rum-
ban vuoden 1994  ympäristötaide-
teokseksi. Matti Aihan toinenkin työ 
Länsilinkki löytyy Ruoholahdesta ja 
tästä taidekävelystä kohdasta 4.

 ≈ Rumba-veistos siirretään väli-
aikaiseen varastoon elokuun ai-
kana, koska NCC alkaa rakentaa 
We Land -toimistotaloa teoksen 
viereen. Rumba tuodaan takaisin 
rakennustöiden jälkeen.

Pipsa SinkkoWesterholm, teksti ja kuvat  toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaareen 
tulossa lisää julkisia 
taideteoksia

Jätkäsaari  saa lähivuosi-
na useita uusia julkisia 
taideteoksia. 

”HAM Helsingin tai-
demuseolla on tällä het-

kellä kolme teostilausta meneil-
lään ja lisäksi kaksi teosta on 
suunnitteluvaiheessa. Ne kaik-
ki ovat prosenttitaidehankkei-
ta ja teokset sijoitetaan julkisille 
alueille ulkotilaan”, amanuenssi 
Kristiina Ljokkoi HAMista ker-
too.

Ljokkoin mukaan Jätkäsaaren 
tulevat julkiset teokset ovat pysy-
väisluonteisia eli suunniteltu hy-
vin pitkäikäisiksi. 

”Materiaaleiksi valitaan sel-
laisia, jotka kestävät vuosikym-
meniä. Kuten graniittia tai muita 
kivilajeja.”

Ensimmäinen tilattu teosko-
konaisuus on Olli Mantereen 
kuusiosainen Kohtaamisia, josta 
kolme osaa on jo paikoillaan. Ti-
lattuna on myös Laura Könösen 
teos Ei taivasta rajana. 

”Teos tulee ensin esille Hel-
sinki Biennaaliin Vallisaareen 
kesäkaudeksi 2021, jonka jäl-
keen se sijoitetaan pysyvästi 
Hyväntoivonpuistoon”, Ljokkoi 
kertoo.

Kolmas tilattu teos on Panu 
Rytkösen Maan merkit mereltä. 

”Kyseessä on kuusiosai-
nen pronssiin valettu veistosko-
konaisuus. Teos on jo tekeillä, 
mutta sen tuleva sijainti tai jul-
kistusajankohta eivät ole vielä 
varmistuneet.”

Lisäksi HAM on tilannut kak-
si luonnosta, joiden pohjalta on 
myöhemmin mahdollista tila-
ta teokset. Niistä tietoa annetaan 
myöhemmin.

LJOKKOIN MUKAAN HAM Hel-
singin taidemuseo hankkii alu-
eelle jatkossa myös muita teok-
sia, mutta määrä tai aikataulut 
eivät ole tiedossa. Paikka ja vara-
us teokselle tehdään usein jo alu-
een kaavoitusvaiheessa. 

”Hankintojen aikataulut ovat 
sidoksissa rakennusten valmistu-
misaikatauluihin.” 

Ljokkoin mielestä Jätkäsaa-
ri on hieno kohde julkisten tai-
dehankintojen suhteen, sil-
lä taiteilijat saavat olla mukana 
hankkeissa jo alueen suunnitte-
lusta saakka. 

”Se takaa, että teokset integ-
roituvat paikkaansa hyvin esi-
merkiksi kokonsa puolesta. Teok-
set eivät ole irrallisia vaan ovat 
alusta alkaen osa seutua.”

JÄTKÄSAAREN viimeisin pro-
senttitaidehaanke on vuodel-
ta 2019. Jätkäsaaren perus-
koulu sai Tuomas A. Laitisen 
Biomipeli-teoksen kouluraken-
nuksen kolmeen valokuiluun. 
Niistä kahteen on ripustettu vä-
rikkäitä suupuhallettuja lasiveis-
toksia. Teoskokonaisuuteen kuu-
luu myös animoitu videoteos, 
jonka kuvamaailma muuntuu jat-
kuvasti taiteilijan luoman algorit-
min perusteella.

TÄLLÄ HETKELLÄ Helsingin noin 
500 julkisesta taideteoksesta puo-
let kuuluu HAMin kokoelmiin. 
Loput teokset ovat yritysten, ta-
lonyhtiöiden, seurakuntien tai 
yksityisten tahojen hankkimia ja 
omistamia. 

Jätkäsaareenkin saattaa siis li-
säksi tulla näiden muiden taho-
jen hankkimaa taidetta.

Julkisiin taidehankkeisiin ra-
hoitusta jakaa myös valtio. Tai-
teen edistämiskeskus Taike jakaa 
vuosittain kymmeniä miljoonia 
euroja apurahoja ja avustuksia. 
Vuonna 2020 uusille prosenttipe-
riaatteen mukaisille taidehank-
keille eri puolella Suomea Taike 
myönsi 500 000 euroa. 

Kiinteistö Oy Kaapelitalo sai 
50 00 euroa Tanssin taloon han-
kittavan valoteoksen toteutta-
miseen. Valoteos toteutetaan 
sisääntuloaulana toimivalle Ta-
pahtumatorille avoimen kilpai-
lun kautta. 

Pipsa SinkkoWesterholm  
toimitus@ruoholahdensanomat.fi Helsingissä noin 500 

julkista taideteosta 
 ≈ Helsingissä on noin 500 julkista 

taideteosta. Teoksiin kuuluu muun 
muassa veistoksia, seinäteoksia, 
muistomerkkejä ja ympäristötai-
detta. 

 ≈ Teokset sijaitsevat julkisissa 
tiloissa, kuten puistoissa, aukioilla 
tai kaduilla sekä sisätiloissa kuten 
metroasemilla, päiväkodeissa, 
kouluissa tai sairaaloissa. 

 ≈ Vanhimmat teokset ovat 
1800-luvulta.

 ≈ HAM Helsingin taidemuseo 
hankkii teoksia omilla määrära-
hoillaan, prosenttiperiaatteella 
sekä lahjoituksilla. Loput teokset 
ovat muun muassa säätiöiden, yri-
tysten, seurakuntien tai yksityisten 
tahojen hankkimia ja omistamia.

 ≈ HAM Helsingin taidemuseon 
sivuilta löytyy kartta ja tietoa 
julkisista taideteoksista:  
www.hamhelsinki.fi/julkinen-taide

Nämäkin ovat katujemme taidetta
 ≈ 17.  RUOHOLAHDEN TILATEOS, 1993, Juhana Blomstedt (Ruoholah-

den metroasema)
 ≈ 18 LEPAKKO 2003, Jouni Kuusimäki (Porkkalankatu 1) 
 ≈ 19. NIMETÖN, 2000, Pekka Helin (Porkkalankatu 18)
 ≈ 20. LIIAN PAINAVAT VIERAAT, 2010, Maria Duncker (Salmisaaren-

ranta)
 ≈ 21. YKSILÖ JA YHTEISÖ, 2008, Kimmo Pyykkö (Varman pääkonttori, 

Salmisaari)
 ≈ 22. ELÄMÄN NEKTARIA, 1938, Gunnar Finne (Salmisaarenranta 7)
 ≈ 23. KÄÄRME PARATIISISSA, 1997, Pertti Kukkonen (Selkämerenpiha)
 ≈ 24. PÄÄTEPISTE, 1992, Pertti Kukkonen (Selkämerenkatu 16)
 ≈ 25. MARE, 1999, Pertti Kukkonen (Messitytönkuja 2, pysäköintitalon 

katolla)
 ≈ 26. PÄÄVÄRIT, 2002, Kari Cavén (Länsisatamankatu, raitiovaunujen 

8 ja 9 kääntöpysäkki)

2 3

23
24

4

5
6

7
8
9

10

11

LÄHTEET: WWW.HAMHELSINKI.FI/JULKINEN-TAIDE, WWW.UUTTAHELSINKIA.FI
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K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

2395
KG1695

KG

Lämminsavustettu  
kirjolohifilee
Suomi 

ja Norjan lohifilee 

Suomalainen tuore 

Ruodoton kirjolohifilee  

Herkulliset

Rapuherkut
Valkosipuli ja chili    

2995
KG

Ahvenfileet, kuhafileet 
ja siikafileet  

päivän hintaan. 

1895
KG

Norjalainen tuore 

Ruodoton lohifilee

Tarjoukset voimassa  27.8.-30.9.2020, ellei toisin mainita.
SYKSYN KALAHERKUT JÄTKÄSAARESTA!

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Yhteisöllinen Jätkäsaari! 
Aina tuoreet  

Jätkäsaaren Sushit 
 

Pelkät Nigirit 

2495
KG 2995

KG

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

Liian vähän vedellistä toimintaa, ajatteli 
Mika Pennanen pari vuotta sitten. Hän 
oli juuri muuttanut Jätkäsaareen ja ty-
kästynyt kaupunginosaan heti.

Jätkäsaari ja Ruoholahti ovat veden 
syleilyssä, ja Pennanen halusi, että urbaanissa-
kin ympäristössä vesielementti otettaisiin pa-
remmin haltuun. Aina ei tarvitse mennä Töölön-
lahdelle suppaamaan.

”Perustin sup-vuokraamon, että päästäisiin 
vesille siihen ympäristöön, mihin laudat on alun 
perin tarkoitettu. Niillä tehdään retkiä ja mat-
kustetaan ympäri, eikä pyöritä pienessä paikas-
sa”, Pennanen sanoo.

Pennanen tapaa asiakkaansa useimmiten 
Ruoholahden kanavan varressa. 

Kanava on luonteva paikka aloittaa suppai-
lukierros. Portailta on helppo laskeutua laudan 
päälle, ja kanavan vesi on tyynen rauhallista, 
vaikka muualla vähän tuulisikin.

Kanavasta pääsee helposti kiertämään Jät-
käsaaren tai käännähtämään Lapinlahdella ja 
Hietaniemen uimarannalla asti. 

Pennanen on käynyt vaimonsa kanssa myös 
Lauttasaaren edustan pienillä saarilla, joihin 
rantautuminen veneellä olisi hankalaa.  Sup-lau-
dalla sen sijaan pääsee rantautumaan melkein 
mihin vain.

Pennasella on kahdeksan lautaa, joita hän 
vuokraa parillakympillä puoleksitoista tunniksi.

”Se on hinta jonka itsekin suostuisin maksa-
maan”, hän sanoo.

Tunnissa tai puolessatoista suplaudalla ehtii 
vaikka Jätkäsaaren ympäri hyvällä kelillä.

Pennanen sanoo, että 30–45 minuuttia riittää 
saamaan tuntuman lautaan ja lajiin, jonka jäl-
keen voi uskaltautua jo kotikanavaa pidemmäl-
lekin. Suppaaja on kiinni jalkaremmilla laudas-
sa, joten juuri muuta vaaraa lajissa ei ole kuin 
suunnittelematon kastuminen.

Vuokraajien ikähaitariksi Pennanen arvioi 
15–50 vuotta. 

”Asiakkaita on käynyt laidasta laitaan, on pa-
riskuntia, jotka lähtevät pienelle mindfullesmat-
kalle. Sitten tulee kaveriporukoita, jotka lähtevät 

Jätkäsaaren ympäri  tunnissa suppilaudalla
Mika Pennasen SUP Jätkäsaari tarjoaa 
kyytejä paikallisvesissä. Leudolla 
tuulella Pennanen suosittelee kierrosta 
Jätkäsaaren ympäri. Ruoholahden 
kanavatunnelissa laudan päällä 
kyyristely on jännää touhua. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Yrittäjä Mika Pennanen tuo suplaudat Ruoholahden kanavan   varteen asiakkaille. 
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Itämerenkatu 16, ihan siinä metroaseman vieressä
Avoinna ma-pe 10–18

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

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE

Uusia ja vanhoja 
ravintoloita, tai Max 
Takalan rakennus—
kuulumiset

NYT CAFE 

KAP HORNISSA

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

Thaimaalainen

LOUNASBUFFA

arkisin klo 10.30 - 14.00

Salaattibaari
Päivän thaikeitto

5-6 ruokalajia bufee-pöydästä

Thai a´la Carte
Take Away

Kotiin toimitukset Foodoran
palvelussa

Päivän ruokalista
www.wajadee.fi

tai Facebook

3

Sisäänkäynti
Ingång

Entrance

Tyynenmerenkatu 6, L3
Stillahavsgatan 6, L3

Jätkäsaaren koronanäytteenotto aloittaa 
Jätkäsaaren koronanäytteenottopiste aloittaa syyskuun aikana toimintan-
sa osoitteessa Tyynenmerenkatu 6 (rakennus L3). Näytteenotto on Hel-
singin kaupungin toimintaa.

Näytteenottoon tullaan lähetteellä. Ajan koronatestiin saa tekemällä oi-
rearvion osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla koronavirusneuvontaan, 
joka on auki joka päivä klo 8-18, p. 09 310 10024. Kiireellisissä asioissa 
palvelee Päivystysapu p. 116117.

Sosiaali- ja terveystoimiala

www.hel.fi/koronavirus    www.hel.fi/coronavirus    www.hel.fi/en/coronavirus

Jatkasaari-Ruoholahti_lehti-ilmo_140x185mm.indd   1Jatkasaari-Ruoholahti_lehti-ilmo_140x185mm.indd   1 19.8.2020   9:58:0719.8.2020   9:58:07

Jätkäsaaren ympäri  tunnissa suppilaudalla
SUP Jätkäsaari 

 ≈ SUP Jätkäsaari aloitti 
toimintansa tänä kesänä. 
Vuokrattavia lautoja 
yhteensä kahdeksan.

 ≈ Lautoja voi vuokrata 
puolestatoista tunnista 
useaksi päiväksikin. 

 ≈ 90 minuutin vuokrahin-
ta on 19,90 euroa. Siihen 
sisältyy laudan, melan 
ja opastuksen lisäksi 
kaulapussi kännykälle ja 
vedenpitävä kassi, jonka 
saa kiinni lautaan.

 ≈ Lisätietoa:  
info@supjatkasaari.fi 

 ≈ Facebook:  
SUP Jätkäsaari

NIIN,  kyllä meidän 
piti kiertää Jätkäsaari. 

Sup-yrittäjä Mika 
Pennanen oli säätie-
dotuksista katsonut 
sopivan illan, jolloin 
ajatus olisi helposti to-
teutettavissa. Tuulta oli 
kuusi metriä sekunnissa 
saaren edustalla.

Aloitamme tyynestä Ruoholahden kanavas-
ta, jossa suplaudan päällä oli helppo seistä ja 
opetella sen hallintaa. 

Siirtyminen matalaa kanavatunnelia pitkin 
Hietalahden puolelle on jännittävää. Tunnelissa 
täytyi vähän kyyristellä, että pää ei osu kat-
toon. Tai laskeutua polvilleen laudalle.

Hietalahden puolella heikko iltatuuli heilut-
taa lautaa sen verran, että pulahdus veteen ei 
ole enää kaukainen ajatus. 

Etenemme ravintolalaivojen ohi kohti 
Helsingin telakan rantoja. Jalkani tärisevät 
jännityksestä jatkuvassa pienessä aallokossa. 
Pennanen sanoo, että tärinä on normaalia ja 
menee ohi vartissa. 

Käännymme telakalta takaisin kohti Jät-
käsaarta. Nyt pitäisi päättää, lähdemmekö 
kiertämään saarta vaiko emme. Pennanen kat-
selee merelle, jossa Tallinnan-laiva suuntaa juu-
ri etelään. Sivusilmällä hän arvioi edistymistäni 
suppaajana. Jaloissani tärisee edelleen. Pää-
tämme palata takaisin Ruoholahden kanavaan, 
jonka kuljemme vielä päästä päähän. Tämäkin 
on mukava uusi näkökulma kotikanavaan.

Isä ja poika ovat onkimassa kanavan por-
tailla ja kyselevät Pennaselta laudan vuokraus-
hintoja. Hetken kuluttua he huutavat meille ja 
näyttävät onkea. Koukussa roikkuu pieni kala. 

Rauno Hietanen

TOIMITTAJALTA

suppailemaan ja tutkimaan vesiympäristöä.” 
Ilokseen Pennanen huomasi, että pitäessään 

pop-up-testauspäivää Lapinlahdessa, paikalle 
tuli paljon lapsiperheitä kokeilemaan suppausta. 
Lapsetkin pääsivät laudalle mukaan.

”Lapsi on istunut laudalla kun äiti tai isä 
meloo eteenpäin. Pienimmät lapset ovat olleet 
3–6-vuotiaita. Heille löytyy pelastusliivit.” 

Pennanen suosittelee kierrosta Jätkäsaaren 
ympäri varsinkin kaikille paikallisille.

”Kierroksella saa kokonaisvaltaisen käsityk-
sen, että millainen Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
alue on, ja miltä se näyttää kun katsoo vähän toi-
sesta suunnasta.”

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden testatessa lau-

taa elokuisena iltana tuulta oli noin kuusi met-
riä sekunnissa. Se oli hieman liikaa kokematto-
malle lähteä kiertämään koko Jätkäsaarta, joten 
testikierros ulottui Ruoholahden kanavaan sekä 
pistäytymiseen kanavatunnelia pitkin Hietalah-
denaltaalle.  

Pennasella on jo toiminnan laajentaminen 
mielessä. 

”Jos asiat menevät oikein, niin otamme kajak-
keja mukaan toimintaan. Sitten myös vesiskoot-
tereita ollaan mietitty ensi vuodelle. Jos kysyntää 
on, niin vastaamme siihen”, yrittäjä pohtii. 

Pennasen on tarkoitus jatkaa sup-lautojen 
vuokrauskautta vielä syksylläkin, niin kauan kun 
sopivia kelejä ja kysyntää riittää.

Yrittäjä Mika Pennanen tuo suplaudat Ruoholahden kanavan   varteen asiakkaille. 
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YKSI KESÄNI kohokohdista oli, kun pääsimme 
perheeni kanssa käymään kotiseudullani Vaa-
lassa. 

Vaikean kevään jälkeen oli ilo, että pääsim-
me moikkaamaan vanhempiani. Tämä kesä on 
avannut kotimaanmatkailuun uusia ikkunoita. 
Mekin löysimme majapaikan, jossa en ollut en-
nen käynyt: tunnelmallisen Kantturan tilan Ou-
lujoen rannalta.  

VIRTAAVAN VEDEN KATSELEMINEN joessa oli 
syvältä rauhoittavaa. Ihminen on valjastanut 
Oulujoen sähköntuotantoon, mutta virtaava ve-

si ei pysähdy. Se on löytänyt uudet uomansa. 
Virkistävän kesän jälkeen epävarmuus tule-

vasta on taas lisääntynyt. Stressin iskiessä muis-
telen mielessäni kuvaa virtaavasta joesta. Elämä 
jatkuu. Kaikki ei mene niin kuin olemme suun-
nitelleet, mutta löydämme yhdessä uudet uo-
mamme.  

Elämän syvät pohjavirrat jatkavat juoksu-
aan. Uskon, toivon ja rakkauden virrat kantavat 
meitä kaikkia. 

Virtaavaa syksyä toivoen, 
Hannu Varkki 

kappalainen 

Virta kantaa

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Järjestämme kokoavaa toi-
mintaamme vastuullisesti ja 
turvallisesti. Toimintaamme voi 
tulla muutoksia viranomaisten 
ohjeiden pohjalta.

HYVÄN TOIVON KAPPELI
LÄNSISATAMANKATU 26–28 
Lähellä 8- ja 9-ratikan päättäriä

LÄNSISATAMANKATU 26
Valoisa ja maanläheinen messu 
joka sunnuntai klo 12. Medita-
tiivinen Luottamuksen messu kuun 

viimeisenä sunnuntaina. Lisätie-
toa: hannu.varkki@evl.fi
Vapaaehtoisten ilta ma 31.8. klo 
17–19. Uudet ja vanhat vapaa-
ehtoiset tervetuloa! 
7.9. alkaen Yhteisöruokailu 
ma klo 17–18.30. Aterian hinta 
aikuisille 1€. Mahdollisuus myös 
toimia vapaaehtoisena. Lisätieto-
ja: eija.hoikkala@evl.fi  
8.9. alkaen Kappelikahvila ti klo 
14–16. Avoin kohtaamispaikka. 
Lisätietoja: mika.leppa-aho@evl.fi
9.9. alkaen Iso Korva -keskus-
teluryhmä kerran kuussa ke klo 
18–20. Ryhmään mahtuu 12 hen-
keä. Lisätietoja Aila Valkila, p. 
0500 826 124, Mirja Vallisaari, 
p. 040 760 9193

10.9. alkaen Avoin meditaatio 
to klo 17–17.45. Hiljaisuudesta 
voimaa arkeen ja apua stres-
siin. Lisätietoja: elsa.sihvola@
evl.fi  
10.9. alkaen Avoin musiikkiryh-
mä to klo 18–19.30. Lisätietoa 
Elsalta.

LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa: milla.kiiski@evl.fi, 
janette.lintula@evl.fi 
Isiryhmä 15.9. alkaen, ilmoittau-
tuminen 9.9. mennessä. Keskuste-
lua arjesta ja isyydestä. Lisätie-
toa juhana.kuusniemi@evl.fi 

Kappelissa  
tapahtuu

”HELSINGIN LEIKKIPUISTOT ponnistivat kesäl-
lä 1–3.-luokkaisille koululaisille 338 viiden päi-
vän leiriä ympäri kaupunkia. Leireille osallistui 
yli 2 200 koululaista.” 

Näin kirjoitettiin Helsingin kaupungin ko-
tisivustolla elokuun alussa. Myös Ruoholahden 
leikkipuistossa iloittiin kesäleirien huumas-
ta läpi kesän. Leirejä järjestettiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti koko kesäloman ajan. Ret-
killä askarreltiin, retkeiltiin kaupunkiympäris-
tössä ja leikittiin yhdessä vauhdikkaita leikkejä. 

Jatkossa järjestämme mahdollisuuksien mu-
kaan samankaltaista toimintaa myös tulevina 
loma-aikoina. 

Kesäruokailu päättyi puolipilvisenä päivänä 
leikkipuistossa. Saimme viileämmän lopetuk-
sen lämpimän ruoan maittamana. Puistoruo-
kailijat hoksasivat hyvin käsistä levitetyt ”len-
tokoneen siivet” pitämään turvavälit kunnossa 
jonottaessa. 

MYÖS KIDS FACTORY kävi tänä vuonna jaka-
massa puistossa smoothieita. Lisäksi saimme 
kulttuurikummi-asiantuntijan vierailemaan 
puistossa. Tunnelma maistuvine ruokineen oli 
koko kesän kohdallaan ja Etelä-Helsingin per-
heet löysivät puistosta oivia paikkoja picnic-vil-
teilleen, turvavälit huomioiden.

Seuraavaksi jäämme odottelemaan lehtien 
värjäytymistä ja viileiden tuulien puhallusta. 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille ja kohdataan 
leikkipuistossa!

Leikkipuisto Ruoholahden väki

Kesäruokailut 
sujuivat hyvin 
ja turvavälejä 
noudattaen 

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

la 29.8. klo 15.30 
OOPPERAA KORONAN 
VARJOSSA
Avoin oopperaluokka esit-
tää kohtauksia eri ooppe-
roista, mm. Don Giovanni, 
Figaron häät, Hoffman-
nin kertomukset, Carmen 
ja Lucia di Lammermoor.
Konserttisali

pe 18.9. klo 19.00 
HELSINKI CONCORDIA: 
SOLISTIT IRTI
Helsingin Konservatorion 
oppilaat ja opiskelijat 
solistitehtävissä: Cho-
pin, Dvořák, Hatšaturjan, 
Mozart, Prokofjev, Pur-
cell, Sibelius, Verhey 
Helsinki Concordia
joht. Petri Sakari
Konserttisali

la 19.9. klo 15.00 
W. A. MERCURY: NUORISO-
KUOROJEN HITTIKIMARA 
JOENSUU-HKI
Joensuun ja Helsingin 
Konservatorion nuoriso-
kuorot Valo ja All 4 Voices
joht. Mari-Annika 
Heikkilä ja Anna Nora
Konserttisali

pe 2.10. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Tapio Tuovilan oppilaat
Konserttisali

la 3.10. klo 16.00 
ALL THE COLOUR IN 
THE UNIVERSE
Kamarikuoro Audite
joht. Jani Sivén
Alex Freemanin, Matthew 
Whittallin, Edie Hillin, 
Ildebrando Pizzettin ja 
Joby Talbotin teoksia
Konserttisali

ma 5.10. klo 19.00 
LAULAJAT LAVALLA!
Konservatorion lau-
lajat esiintyvät
Konserttisali

ke 7.10. klo 18.30 
ORKESTERIEN KONSERTTI
Valonsäde, Elohopea ja Vi-
sollo-orkesteri esiintyvät
Konserttisali

to 8.10. klo 18.00 
PIANISMIN JUHLAA!
Konservatorion pia-
nistit esiintyvät
Konserttisali

KESÄISEN SÄÄN vielä helliessä meitä, haluam-
mekin nuorisotalolta tervehtiä kaikkia alueen 
lapsia, nuoria, alueen asukkaita sekä yhteistyö-
kumppaneita. Toivottavasti kaikilla oli oikein 
rentouttava kesä ja kiitämmekin kaikkia kesä-
toimintaamme osallistuneita. 

Toivotamme vanhat sekä uudet nuorisota-
lon kävijät tervetulleiksi nutalle 24.8. alkaen. 
Keskitämme toimintaamme iltapäivisin mah-
dollisimman paljon ulkona yhdessä olemiseen. 
Elokuun pidämme taloa auki hieman poik-
keusaikatauluin, mutta palaamme normaali ai-
katauluun heti syyskuuhun tultaessa.  

NUORISOTALO NOUDATTAA annettuja hygie-
niasuosituksia ja haluamme muistuttaa tilojen 
kaikkia kävijöitä:

•Kun saavut nuorisotalolle, mene heti pese-
mään kädet saippualla.

•Yski tai aivasta nenäliinaan tai hihaan, älä 
kämmeneen ja pese kädet.

•Älä saavu nuorisotalolle nuhaisena tai ki-
peänä.

•Muista pitää turvavälit.
•Nuorisotalo voi turvallisuussyistä rajoittaa 

kävijämääriä, jotta turvavälit säilyvät. WC-tilat 
ovat toistaiseksi käytössä ainoastaan nuorisota-

lon toimintaan osallistuville.
•Muutoksia turvallisuusohjeistuksiin voi 

syksyn aikana tulla hallituksen päätöksien ja 
ohjeistuksien mukaan.

SYYSKUUN AUKIOLOAJAT:
Varhaisnuoret: ma, ke to 14–16.30 ja pe 16–18
Iltanuoret: ma, ke to 17–21 ja pe 16–22.45
Seiskojen lauantai 29.8. kello 16–22.45
Lauantai-aukioloajat 12.9. alkaen joka toi-

nen lauantai: 
varhaisnuoret 16–18
iltanuoret 16–22.45

ALKAVALLA KAUDELLA eli kaudella 2020–2021 
tulee olemaan kahdenlaista jäsenkorttia. Syk-
syn 2020 aikana yli 13-vuotiaat saavat käyttöön-
sä kokonaan digitaalisen jässärin. Koska alle 
13-vuotiaat eivät tietoturvasyistä voi rekisteröi-
tyä palveluun, he saavat käyttöönsä muovisen 
jäsenkortin ja vuosittaisen lukuvuositarran. To-
ki myös he, joilla ei ole mahdollisuutta digitaa-
liseen jäsenkorttiin saavat hakemusta vastaan 
muovisen jäsenkortin. Lisäinfoa saa ohjaajilta 
talolta.    

Ohjaajat Marika, Maria, Tuomas ja Tepa 
odottavatkin innolla nuorten kesän kuulumisis-
ta sekä kävijöitä toimintaan!

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Nuorisotalo taas auki 
tästä viikosta alkaen

Kanava     Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 2,00 euroa palsta-
millimetriltä (sis. alv).  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

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 7.9. klo 14–16.30 ma 7.9. klo 14–16.30 
ma 21.9. klo 14–16.30ma 21.9. klo 14–16.30
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

LUE KORONATIEDOTE:
www.saaristolaakarit.fi

Myös 
pneumo -
kokki-
rokotusRokotukset kätevästi myös ulkona!

Ajankohtainen tieto  
konserteista ja  

noudatta mistamme  
varotoimista  

löytyy verkko-
sivuiltamme.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
PRIDE -KONSERTTI 
La 12.9.2020 klo 16-18 
 
SUMMER SOUND 2020 
Pe 18.9. - la 19.9. 
 
HELSINKI INK 2020 
25.-27.9.2020

Avoinna pe klo 18 - 01,  
la 12 - 01, su 12 – 19

Valssaamo
SUOMEN TAITEILIJAT RY    
52. VUOSINÄYTTELY 
18.-30.8.2020

Avoinna ma-pe   
klo 12-19, la-su klo 12-16

CATALYSTI / 2084 
1.-13.10.2020

Puristamo
HELSINGIN TAIDEYHDISTYS  
POP OUT ART 18.-30.8.2020

Avoinna päivittäin klo 12-18

JOENSUUN TAITEILIJASEURA 
JUHLANÄYTTELY 2020 
8.-20.9.2020 

RYHMÄNÄYTTELY 
1.10.-18.10.2020

Ruoholahden muuntuvat 
maisemat ovat Arkin oppilaiden 
ulkona oppimisen ympäristöjä.

Jätkäsaareen on noussut kokonainen kau-
punginosa, Lauttasaaren siltaa peruskorja-
taan, Lapinlahden sairaala-alueen kohtalos-
ta keskustellaan ja Kaapelin kylkeen kohoaa 
Tanssin talo. Maisemat muuttuvat. Ruoho-
lahti elää. 

Arkin kesäleireillä lapset löysivät Kaape-
litehtaan lähistöltä monenlaisia oleskelun, 
toiminnan ja työskentelyn paikkoja. Ranta-
kallioilta avautui upeita näkymiä, urbaaneim-
mistakin sopista löytyi kaupunkiluontoa ja 
puistot tarjosivat mahdollisuuksia vauhdik-
kaaseenkin menoon. 

Maanantaina 24.8.2020 alkavalla syys-
lukukaudella Arkissa jatketaan kevätluku-
kaudella aloitettua kestävän tulevaisuuden 
visiointia. Keväällä teemaa käsiteltiin erityi-
sesti asumisen vinkkelistä, ratkaisuja etsien 
ja toivoa luoden. Miten asuu ötökkä, miten 
ihminen? Millaisia ovat tulevaisuuden ky-
lät ja kaupungit? Miten niissä eletään? Mikä 
neuvoksi, jos elinolot yhtäkkiä muuttuvat? 
Syksyllä teemaan pureudutaan maiseman 
kautta. Mistä maisema muodostuu? Miten 
maisema vaikuttaa rakentamiseen? Millaista 

työtä tekee maisema-arkkitehti? Missä luu-
raa paikan henki?

Maisema-teema nivoo muuttuvan Ruo-
holahden luonnonilmiöineen, viherympä ris-
töineen ja kaupunkitiloineen tiiviisti osaksi 
arkkitehtuurin harrastamista. Arkissa opitaan 
nyt entistä enemmän ulkona, mitä inspiroi-
vimmassa oppimisympäristössä!

Jaana Räsänen, rehtori

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki
Tallberginkatu 1 C 106, 00180 Helsinki
info@arkki.net
www.arkki.net

Maisemat muuttuvat - Ruoholahti elää

Tiesitkö, että Lasten ja nuorten arkkiteh-
tuurikoulu Arkki on osa ainutlaatuista, 
suomalaista taiteen perusopetuksen jär-
jestelmää? Arkkitehtuurin opetus Arkissa 
on siksi tavoitteellista, vuodesta toiseen 
etenevää ja valtakunnallisen opetussuun-
nitelmaan sidottua. Opetuksen sisällöt 
löytyvät oppilaiden omista ympäristöistä, 
ajankohtaisista ilmiöistä ja arkkitehtuurin 
inspiroivista maailmoista. Lapsille ja nuo-
rille kyse on hauskasta harrastuksesta.  
Lue lisää: www.arkki.net. 

Tuure Boelius, Alma ja Erika 
Vikman Pride-konsertissa 
Merikaapelihallissa.

Pride on yksi Suomen suosituimmista festi-
vaaleista. Pride-kulkue keräsi viime vuonna 
Helsinkiin jopa 100 000 marssijaa. Pride-viik-
koa vietetään taas 7.-13. syyskuuta Helsin-
gissä, mutta koronavirus on haastanut järjes-
täjien luovuuden. 

Tapahtumien ja yhteisöllisyyden asian-
tuntija Annu Kemppainen Helsinki Prides-
ta kertoo, että Pride-kulkue ja puistojuhla jär-
jestetään tänäkin vuonna – uudella tavalla. 

- Kulkueen ja puistojuhlan voi järjestää 
omissa porukoissa ja omilla hoodeilla, mis-
sä vaan kokee sen turvalliseksi”, Kemppai-
nen sanoo. 

Tapahtumasivuille luodaan verkkokulkue 
yhteisöille ja partneriorganisaatioille, johon 
myös yksityisihmiset voivat liittyä. Verkko-
kulkueen lisäksi kaupunkia, katuja ja puis-
toja, otetaan haltuun kaikissa sateenkaaren 
väreissä lauantaina klo 12 alkaen. Pien-
ryhmät, yhteisöt ja ystäväporukat tekevät 
Pridea näkyväksi kaduilla ja sosiaalisessa 
mediassa.

Kulkueen jälkeen on vuorossa Pride-kon-
sertti, joka järjestetään Kaapelitehtaan Meri-
kaapelihallissa. Kemppainen on syystäkin yl-
peä konsertin esiintyjäkattauksesta. Lavalle 
nousevat muun muassa Tuure Boelius, Al-
ma ja Erika Vikman. Lisäksi yleisö viihdyt-
tää Betty Fvck-dragshow sekä DJ.  Myös yl-
lätysesiintyjä on luvassa.

Lippuja tilaisuuteen on kuitenkin turha 
metsästää. Turvavälien vuoksi Merikaapeli-
halliin voidaan ottaa vain 100-500 katsojaa 
sen hetkisistä viranomaisrajoitteista riippuen. 
Liput jaetaan yhteistyökumppaneille ja sa-
teenkaariyhteistöille.  

- Näin se on reilumpaa, Kemppainen sa-
noo. 

- Olisi väärin, että vain ne innokkaimmat 
some-kanavien seuraajat ehtisivät saada ti-
laisuuteen lipun. 

Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus näh-
dä konsertti. YLE Teema lähettää konsertin 
suorana kanavallaan, joten sitä voi seurata 
vaikkapa piknikiltä tai kotisohvalta. Taltiointi 
on nähtävissä myöhemminkin YLE Areenan 
kautta.  

#imwithpride ja #helsinkipride2020.
https://pride.fi/

Täytetään kaupunki sateenkaaren väreillä!
FULLSTEAM AGENCY

Arkin kuvataideleiriläislä ulkosalla.

HEINI HOSKARI

Tuure Boelius

ILMOITUS
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AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

KAUPPAHALLIKUJALLE AVATTU UUSI PH7 KONDITORIAPISTE

Perinteiset Hartikaisen
Juhlaravut

kala.ruoholahti@citymarket.fi

RAPUTILAUKSET  
JA -TIEDUSTELUT 
rapumestariltamme 

050-4753 441  
tai

19,90

päivän hintaan

MARJATORILTAMME 
tuoreet marjat ja 

herneet3995
kg

Keitetty 
Täplärapu +10 
10 kpl/ämpäri ämpäri (1,95€/kpl), Suomi

Keitetty 
Täplärapu +11
8 kpl/ämpäri

29,90
ämpäri (3,74€/kpl), Suomi

Meillä tehty aidolla leppäsavulla 
kylmäsavustettu LOHI

4995
kg

Palana  Siivuna

ERÄ

ERÄ

Ruoholahden Pysäköinti Oy tarjoaa:Ruoholahden Pysäköinti Oy tarjoaa:

Ruoholahden Pysäköinti Oy         010 228 1093     www.ruoholahdenpysakointi.fiRuoholahden Pysäköinti Oy         010 228 1093     www.ruoholahdenpysakointi.fi

Sähköauton Sähköauton 
latauspaikkojalatauspaikkoja
Ruoholahden Pysäköinti Oy (RPY) tarjoaa syyskuusta 2020 alkaen 

sähkö autojen latauspaikkoja alueen asukkaille ja yrityksille.  
Nopealla latausyksiköllä varustettuja pysäköintipaikkoja tulee 
10 kappaletta Kellosaarenkatu 6-8: kohdalle. Lisäksi Toriparkin 

lämpimään halliin tulee latauspaikka 20 autolle. 

KUVASSA 
Kellosaaren  
kadun lataus
paikat olivat työn 
alla heinäkuun 
lopussa.

Latauspalvelu maksaa asiakkaalle  
15 €/kk lisää nykyisen pysäköinti paikan 
maksun lisäksi.
Asiakas maksaa omasta RPY:n lataus-
paikastaan käyttämästä sähköstä 15 
senttiä/kWh.
Asiakas on samalla  Liikennevirran 
asiakas  ja voi käyttää  sen valtakun-
nallista latauspaikkojen verkostoa, 
jossa  sähkön hinta  vaihtelee riippuen  
latauspaikasta. Lisätietoa  virta.global/
fi-sivuilta.
RPY:n  kanssa tehtävässä sopimuksessa 
täsmälliset  ehdot palvelusta. 

lisämaksu

Paikat varattavissa syyskuussa

15 €/kk15 €/kk

12345678!”#”%&/

ergrerwertyuuuuuuiopasdfgh✍

jkll<

&&

Lataus pisteessä 
täyssähkö auton 

55kWh:n akun lataus 
tyhjästä täydeksi  

kestää noin  
4–5 tuntia.

ll

ll

ll

ll

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi  /  puh 050 330 6399

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI


