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JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Sivut 8–9

RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla
RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla

 1h 
ILMAINEN 

PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortilla

Itämerenkatu 21 
HELSINKI

... ja kaikki hoituu kerralla.
 ruohis.fi

HuaDu 
Aasialainen buffet

Lounas aikaan klo 10-15
valinnainen annos ja kahvi 

+ limua niin paljon kuin jaksat

9,90 

Smooth it -baari
– käsin tehdyt tuorevälipalat  
Unelmiesi smoothiet ja 
ravitsevat tuorepuurot 
sekä chiavälipalat -  
kotimaisista marjoista, 
vuoden ympäri.

K-Citymarketin yhteydessä:

Yhdistele makusi mukaan:
 Whopper + 

Long Chicken 
2 ateriaa

10,-

Salaatti ja  
Aloe juoma

yhteishintaan

9,90 

kiinalaisia ruokia ja susheja
la-su  15,- klo 12-18

ma-pe klo 10.30-19

12,-

3 Subia 
2 hinnalla

Voimassa 9.10. asti 

100% tuore 
sushibuffet

22,95
kg

Kondotoria 
kauppahallikujalla
Tilaa suolaiset ja  
kakut myymälästä tai 
ruoholahti@konditoriaph7.fi

Ruoholahden ala-
asteen koulun 

vararehtori 
Maria Nyqvist on 
itsekin joutunut 

paikattavaksi 
kaaduttuaan 
pelikentällä.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Rekkatunnelista 
toivotaan 
ratkaisua 
satamajumille

Korona muutti 
paikallisten 
lomasuunnitelmat

Jätkäsaarelainen Egzona Kuka ei päässyt 
siskonsa häihin koronan takia.

Sivut 4–5

PIPSA SINKKO-WESTERHOLMRAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Tuhansien 
kyynelten 
kenttä Sivu 3

Helsingin Sataman ehdotuksessa 
tunneli johtaisi Länsisatamasta 
Länsiväylälle. Kokoomus tukee ajatusta, 
vihreät ohjaisi liikennettä Vuosaareen.

Ruoholahden 
pelikenttä on 
ollut huonossa 
kunnossa jo vuosia. 
Melkein päivittäin 
joku lapsi loukkaa 
itsensä kentällä.
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PÄÄKIRJOITUS

Kaupungin rahakirstun vartijoiden sie-
täisi hävetä. Niin heitteille he ovat jät-
täneet Ruoholahdenpuiston urhei-
lukentän. Asfalttikentän pinta on 
halkeillut ja sen päällä on pieniä kiviä 

ja hiekkaa. Lapset kaatuilevat siellä tuon tuosta.
Punaisena kenttänä tunnettu kenttä on Ruo-

holahden ala-asteen koulun vieressä Santaka-
dulla.

Korona-aika on lisännyt kentän käyttöä. 
Koululuokat käyttävät sitä normaalia enemmän 
välitunneillaan. Tämä tuo lisäväljyyttä koulun 
omalle pihalle, kun kulkutautia yritetään pitää 
aisoissa.

Vuosia eri tahot ovat pyytäneet kaupunkia 
korjaamaan kentän. Kaatumiset ja loukkaantu-
miset ovat kentällä päivittäisiä, sen tietävät kou-
lun oppilaat, opettajat, terveydenhoitaja sekä 
alueen vanhemmat.

Kenttä on paitsi vaarallinen, myös visuaali-
sesti epähoukutteleva. Harmaalle kentälle loh-
keilevalle kovalle alustalle ei tee mieli lähteä ur-
heilemaan. 

Samaan aikaan, kun Ruoholahden pelikent-
tä on rapistunut, kivenheiton päässä Jätkäsaares-
sa on valmistunut tuliterät tekonurmet talvijää-
dytysjärjestelmineen. 

Jätkäsaaren urheilupuisto on mahtava lisä 
alueellemme, mutta asukkaiden silmissä näyt-
tää siltä, että punaisen kentän kunnostus on pai-
nettu taka-alalle samalla, kun Jätkäsaaren pro-
jekteja kiirehditään valmiiksi. 

Tämän priorisoinnin kaupunki myöntääkin: 
tyhjään kuoppaan uuden alueen tontilla pitää 
saada jotain täytettä. Sitten vasta katsotaan kirs-
tun pohjalle, että riittääkö killinkejä kunnosta-
maan vanhaa.

PUNAINEN KENTTÄ ON TARKOITUS korvata 
hiekkatekonurmella, kuten sivun 3 jutussa ker-
rotaan. Tämä on erittäin tervetullut uutinen. On 
jo aikakin, että punaisesta tulee vihreä. 

Kunnollinen kenttä houkuttelee niin pieniä 
kuin isojakin liikunnan riemuihin. Näin on käy-
nyt läheisellä niin kutsutulla vihreällä kentällä 
Messitytönkadun varrella. Siellä viihdytään ja 
siellä on useina iltoina jopa ruuhkaista. 

Punaisen kentän kunnostuksen kanssa ele-
tään nyt suunnitteluvaihetta, joka kestää noin 
vuoden. Kaupungin talousarvioehdotuksen mu-
kaan Ruoholahdenpuiston pelikentän ja sen 
viereisen leikkipaikan peruskorjaus olisi vuo-
sina 2022–2023. Kustannusarvio on noin puoli 
miljoonaa euroa.

Valmista olisi siis vuonna 2023. Siihen on 
vielä aika monta kevättä, kesää, syksyä ja talvea, 
varsinkin jos suunnittelussa ja rakennustöissä 
tulee tulee viivästymisiä. Kuten usein tulee. 

Lähes kolmeen vuoteen mahtuu satoja kaa-
tumisia. Kaupungin on syytä ristiä sormet ja 
sääriluut, ettei mitään pahempaa sattuisi kentäl-
lä sinä aikana. 

Yksikin vakava loukkaantuminen kentäl-
lä tekee arvottomaksi korjauksen viivyttelyn, ja 
saa puolen miljoonan euron hilloamisen vuosi-
en varrella tuntumaan pikkusummalta. 

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

Avoimien tehtävien määrä Helsingin 
käräjäoikeudessa Salmisaaressa. Molemmat tehtävät 

ovat määräaikaisia käräjätuomarin virkoja. 

Vaarallista peliä  
lasten kustannuksella

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti  ilmestyy  
kerran kuussa. Se on poliittisesti  
ja uskonnollisesti sitoutumaton  
alue julkaisu. Lehti noudattaa  
hyviä journalistisia tapoja.

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.
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Rauno Hietanen
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MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman 
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virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu 
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

ISTUTTAMAAN. Lapinlahti täyttää 
ensi vuonna 180 vuotta ja juhlavuoden 
kukkaloistoa silmällä pitäen Lapinlah-
den Lähde -yhteisö järjestää kukka-
sipuleiden istutustalkoot sunnuntaina 
18. lokakuuta klo 13–15. Työvälineitä 
löytyy paikalta, mutta oman lapion ja 
hanskat saa ottaa kotoakin.

SE MYSTINEN TUNNE. Kahdeksan 
maalaria kokosi yhteisen näyttelyn, 
jonka teemana on taiteilijan kokema 
mystinen tunne, joka on läsnä maa-
lauksen syntyprosessissa. Näyttelyn 
avajaisia vietettiin viikonloppuna ja sii-
hen voi tutustua 18. lokakuuta saakka 
Kaapelitehtaan Puristamossa.

RANTAREITTI AUKI. Salmisaaresta 
pääsee jälleen kevyenliikenteenväy-
lää Länsiväylän ali Lapinlahteen tai 
toisinpäin. Salmisaaren rantareitti 
korjattiin kesällä. Se oli vuosia poissa 
käytöstä, sillä meren aaltoilu on syö-
vyttänyt muun muassareitin rantapen-
kerettä.

On jo aikakin, että 
punaisesta tulee 
vihreä.”

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

Marraskuu  5.11. 28.10.
Joulukuu 3.12. 25.11.
Tammikuu 21.1. 13.1.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 95 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 1020 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 572 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Syksyn salibandykouluihin 
ilmoittautuminen on alkanut!

Säbäkoulu järjestetään Jätkäsaaren liikuntahallissa.
2009-2012 syntyneiden säbäkouluryhmä torstaisin klo 17-18.

Tarkemmat tiedot: www.m-team.fi

Tule mukaan!

Lokakuun tarjous

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–16

–20%
Sana-sol  
Vitanallet  

(kola tai  
mansikka- 
sitruuna) 

RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin  
yhteydessä
Itämerentori 2  
Puh. 029 170 0780
info@ruoholahdenassaapteekki.fi

JUHLAPYHIEN POIKKEUSAUKIOLOT:  ASSAAPTEEKKI.FI

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Ilmoita 
tässä

puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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KUVAT: RAUNO HIETANEN

Lapsilla loukkaantumisia lähes 
päivittäin Ruoholahden kentällä

Kaatumisia, naarmuja, verta. Ruoholah-
den pelikenttä ala-asteen vieressä on 
niin huonossa kunnossa, että sen käyt-
tö ei ole ollut vuosiin huoletonta.

Ruoholahden ala-asteen koulun 
vararehtori Maria Nyqvistin mukaan oppilaat 
loukkaavat itseään asfalttikentällä tiheään tah-
tiin.

”Lähes päivittäin sellaisia pieniä nirhaumia 
tulee oppilaille.”

Asfalttikenttä eli niin kutsuttu punainen 
kenttä on halkeillut ja kuoppainen useasta koh-
dasta. Alkuperäinen väri on haalistunut pois 
vuosien saatossa. Kentällä on irtokiviä ja hiek-
kaa, jotka tekevät alustasta alttiin kaatumisille.

”Talvisin tähän ei saa tasaista jäätä, se on 
epätasainen ja aiheuttaa kaatumisia.”

Kun kentällä sattuu, apu on onneksi lähellä.
”Terveydenhoitaja on koululla kolme päi-

vää viikossa, hän auttaa. Tai sitten oma opettaja 
paikkailee pienet haavat. Muistaakseni oppilail-
le ei ole kentällä isompaa vammaa tullut”, seit-
semättä vuotta Ruoholahden koulussa opettava 
Nyqvist sanoo.

Nyqvistin mielestä liikunnallista nautintoa ei 
kentällä juuri saa, kun koko ajan pitää varoa as-
keliaan.

Nyqvist itsekin on kaatunut kentällä niin, et-
tä lähti polvensa kanssa ensiapuun. 

”Tulin ensimmäistä kertaa jäälle sinä talvena 
ja samassa luistimen terä osui johonkin. Katsoin 
jälkeenpäin, että siinä oli ihan kunnon kuoppa 
jäässä. Tulin polvi edellä jäähän.”

NYQVISTIN MIELESTÄ jäädytysjärjestelmällä va-
rustettu tekonurmikenttä olisi ihanteellinen rat-
kaisu Ruoholahteen. 

Kaupunki on aloittanut suunnittelun Ruoho-
lahdenpuiston asfalttikentän vaihtamiseksi hiek-
katekonurmeksi. Pitkä matka siihen vielä kuiten-
kin on. Jäädytysjärjestelmää ei kentän alle näillä 
näkymin tule. 

Aluesuunnittelija Jere Saarikko kertoo, että 
tekonurmikko olisi käytössä vuonna 2023. 

Samassa yhteydessä kunnostetaan kentän ja 
kanavan välissä oleva leikkipuisto. Koko suunni-
telman hintalappu on arviolta puoli miljoonaa 
euroa.

Koulu ja paikalliset asukkaat ovat toistuvas-
ti toivoneet kaupungilta, että se kiirehtisi kentän 
kunnostamista, mutta asia on toistaiseksi jäänyt 
muiden hankkeiden jalkoihin. 

Saarikon mukaan Ruoholahden pelikenttä 
on priorisoinnin uhri. 

”Tämä on tällaista sovittelua – kun rahat ei-
vät riitä, niin aina pitää jotain lykätä eteenpäin.”

Saarikolle on tuttua asfalttikentän tapatur-
ma-alttius.

”Siinä ei oikein uskalla kaatua ja rajummin 
pelata, kun menee vaatteet ja polvet.”

Koko uudistusremontin – eli tekonurmen 
asennus, aitojen uusiminen ja leikkipaikan väli-
neiden uusiminen sekä kasvillisuustyöt – hinta-
arvio on noin puoli miljoonaa euroa. 

RUOHOLAHDEN KENTTÄ oli yksi äänestykseen 
edenneistä kohteista viime vuoden osallistava 
budjetointi -äänestyksessä. Kentän kunnostus-
ehdotus keräsi yli 300 ääntä, mikä oli kohtuu-
suoritus puolen miljoonan euron hankkeelle. 
Hanke ei edennyt toteutukseen.

Kyseisessä äänestyksessä Ruoholahden ken-
tän ohitti muun muassa 300 000 euron hintai-
nen uimalaituri-hanke Lauttasaaren Vattunie-
meen. Se sai lähes 1400 ääntä.

Osallistuva budjetointi eli OmaStadi-hanke 
käynnistyi jälleen lokakuussa. Tällä kertaa jaossa 
on 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten omien 
ehdotusten toteuttamiseen. 

Kaupunkiluotsi Jarkko Laaksonen päivystää 
Jätkäsaaren kirjastossa tiistaina 20. lokakuuta ja 
auttaa asukkaita, jotka tarvitsevat apua ideoiden 
jättämiseen OmaStadi-äänestykseen.

Vararehtori Maria Nyqvist  on itsekin 
lähtenyt ensiapuun kaaduttuaan 
huonokuntoisella kentällä. 
”Punainen kenttä” on odottanut 
korjausta vuosikausia. Uusi pinta 
saadaan ehkä vuonna 2023.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Koko koulu juhli 
Ruoholahden 
uutta leikkipihaa

ELÄINLÄÄKÄRIASEMA 
KAIKENIKÄISILLE  

ELÄIMILLE 

Selkämerenkatu 13  
www.pupsnpets.fi

pupsnpets@outlook.com
    045 273 4650&

Koskee a la carte -annoksia (nrot 14–42). 
Voimassa arkisin klo 15 jälkeen sekä  
viikonloppuisin (31.10. 2020 saakka) !

10-V SYNTTÄRITARJOUS!
Kaksi annosta 
yhden hinnalla
tällä kupongilla. 

AVOINNA
MA–PE 10.30–22

LA 12–22
SU 13–21
LOUNAS ARKISIN 10.30–15

ITÄMERENKATU 12,   PUH 09  693 3010

+

WWW.YETINEPAL.FI

Tervetuloa 
maistelemaan 
eksoottisia ruokia 
perheravintolaan!

Ruoholahden pelikentällä kirjaimellisesti sattuu ja tapahtuu. Ruoholahden ala-asteen 
koulun vararehtori Maria Nyqvist toivoo, että kenttä saataisiin pian kunnostettua. 

sushibuffa
15 €

SUSHI’N’ROLL JÄTKÄSAARI
VÄLIMERENKATU 14

   040 187 4478

à la carte take away 

&

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa  
syksyn  
alkua!

RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN koulu sai uusi-
tun pihan käyttöön kevätlukukauden päätteeksi.

Syyslukukauden alettua piha vihittiin viralli-
sesti käyttöön. Vihkimistä oli kokoontunut seu-
raamaan koko koulu. 

Koulun rehtori Jouni-Jukka Annala leikkasi 
leikkivälineiden väliin viritetyn vihkiäisnauhan 
yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen Jussi 
Pajulan kanssa.  Annala kehui puheessaan, että 
piharemontti on varsin onnistunut. Hän on pan-
nut merkille, että koulun pihavälineet ovat las-
ten kovassa käytössä myös iltaisin. 

Suurimmat hurraukset raikuivat pihalla, kun 
rehtori ilmoitti, että kaikki oppilaat saavat juhla-
päivän kunniaksi syödä jäätelöt luokissaan.

PIHAREMONTIN TOTEUTUS oli edistyksellinen, 
sillä oppilaat olivat mukana valitsemassa laittei-
ta pihalle. Suunnitteluryhmässä mukana olivat 
muun muassa Topi Turunen, Tuukka Mitru-
nen ja Jesse Honkanen koulun 6C-luokalta.

Suunnittelu toteutettiin 3D Bear -yrityksen 
kanssa, jonka sovelluksella koulun pihan pääl-
le pystyi lisäämään erilaisia leikkivälineitä ja tar-
kastelemaan, miltä ne näyttäsivät paikallaan.

Nyt pihassa on uudenkarheita laitteita: mo-
nen istuttavia hämähäkkikeinuja, kuutiokiipeily-
teline ja aidattu pieni pallokenttä. 

Koulun vanhempainyhdistyksen Jussi Pajula (vas.) 
ja rehtori Jouni-Jukka Annala pitelevät nauhaa 
käsissään koulun pihan vihkiäisissä syyskuussa.

Jesse Honkanen (vas.), Topi Turunen ja Tuukka 
Mitrunen olivat mukana pihan suunnittelussa.

”Suunnittelu oli helppoa ja kivaa”, sanoo 
Jesse Honkanen. 

”Minä tykkään aika paljon tuosta viisikul-
miokiipeilytelineestä, siinä on kiva kiipeillä 
vähän miten sattuu”, Tuukka Mitrunen sanoo. 

Topi Turunen kertoo, että keinut ovat olleet 
tosi suosittuja. Koronasääntöjen takia heidän 
luokkansa saa olla noin kerran viikossa pihalla. 
Muuten välitunnit kuluvat punaisella kentällä.

”Siellä kentällä jos kaatuilee, niin pitää 
käydä terkkarilla”, Turunen sanoo.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
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Korona muovasi paikallisten lomasuunnitelmia

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti kysyi asuk-
kailta heidän syyslomasuunnitelmistaan, 
sekä miten korona on vaikuttanut loma-
suunnitelmiin yleensä. 

Helsingissä koulujen syyslomaa vie-
tetään viikolla 42. eli 12. lokakuuta alkavalla viilol-
la. Suomenkielisissä kouluissa loma kestää koko 
viikon ja ruotsinkielisissä kaksi päivää.

Niklas, Paula, Edward, Amanda 
ja Daniel Saari, Jätkäsaari

”SYYSLOMAVIIKOLLE EI ole mitään erityisiä 
suunnitelmia”, kertoo Paula Saari. 

Hän hoitaa kotona perheen kuopusta, yksi-
vuotiasta Danielia. Eskarilaisella Edwardilla on 
päiväkodissa syyslomalla lyhyempi viikko. Aikaa 
vietetään silloin ainakin läheisessä Hyväntoivon-
puistossa jalkapalloa pelaten. 

Saaret muuttivat takaisin Suomeen muutama 
kuukausi sitten Kiinasta, jossa he asuivat viisi ja 
puoli vuotta töiden takia. 

”Myös Kiinassa on lokakuussa viikon loma it-
senäisyyspäivän vuoksi. Paikalliset viettävät silloin 
aikaa perheen kesken, me taas useimmiten mat-
kustelimme”, Niklas Saari kertoo.

Koronan vuoksi lähes kaikki perheen suunni-
telmat tänä vuonna ovat menneet uusiksi. 

”Palasimme Suomeen yli puoli vuotta etuajas-
sa. Myös kaikki kevään ja kesän matkat peruun-
tuivat.”

Muuttuneiden suunnitelmien myötä myös ko-
tipaikka Suomessa vaihtui.

”Ilman koronaa emme asuisi Jätkäsaaressa”, 
Paula Saari sanoo.

”Palasimme Suomeen yli puoli 
vuotta etuajassa. Myös kaikki kevään 
ja kesän matkat peruuntuivat”, 
Saaren perhe kertoo. Myös perheen 
kotipaikka Suomessa vaihtui. 
”Ilman koronaa emme 
asuisi Jätkäsaaressa.”

PETE@MCCLEAN.FI

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Konsta Lehikoinen, Jätkäsaari

”EN EHDI viettää syyslomaa, töissä riittää kiireitä. 
Nuorempana syysloma kului kavereiden kanssa 
pallopelejä pelaten kotikylässäni Juuassa. Tai sit-
ten mökkeilimme perheen kanssa Vuokatissa.”

Kurt Pehrsson, Ruoholahti

”ELÄKELÄISENÄ OLEN lomalla kaiken aikaa. 
Syyslomalla olisimme ehkä käyneet Tallinnas-
sa, mutta nyt se ei onnistu. Käymme ehkä mökil-
lä Tammisaaressa ja olemme kotona.”

Mirja Lahtinen, Jätkäsaari

”PIDIN VASTA ÄSKETTÄIN kesälomani koro-
nan takia, joten en vietä syyslomaa. Aikaisem-
min, kun lapsemme olivat kouluikäisiä, kävim-
me syyslomalla maalla isovanhempien luona 
tai risteilyllä Ruotsissa. Nykyisin säästän lomaa 
talveksi, jolloin olemme matkustaneet mieheni 
kanssa lämpimään eli Kanarialle tai Thaimaa-
han.”

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Niklas ja Paula Saari sekä lapset Edward, Amanda ja Daniel muuttivat takaisin Suomeen Kiinasta muutama kuukausi sitten.
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS

BÅT avasi ovensa toukokuussa 2020 ravinto-
lalaivassa, jossa siihen asti toimi tälläkin pals-
talla esiintynyt Pit Stop BBQ. Båtin omistaa 
kiinteistömiljonääri Raimo Sarajärvi.
 
HALIKARNAS on vuonna 1996 perustettu  
turkkilainen ravintola Ruoholahdenkadulla 
lähellä Kamppia. Sen omistaa jätkäsaarelai-
nen Mehmet Acanal.

Tällä palstalla on aiemmin on esitelty suo-
situimpia annoksia alueen ravintoloista:
Sushi’n’Roll, Mama Mozza, Blue Peter, Aa Han 
Thai, Vacco, Casa Mare, Giwa, Barley & Bait, Is-
met, Kabuki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop 
BBQ, Be My Guest, Aangan, Grön, Long River, 
Pizzeria Luca, Vessel Burger, Uusi Sauna, An-
tiokia Atabar, Raksa, Urbine, Vessel Bistro, På 
Kroken, Konstan Möljä, Burger King, Jätkäsaa-
ren 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   Lounasbuffet 10,30 e

MITÄ   Useita turkkilaisvaikutteisia, kylmiä 
ja lämpimiä ruokia viininlehtikääryleistä 
kebabiin.

MISSÄ   Ruoholahdenkatu 18

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Lounasbuffet 
jatkuu kello 17 asti. Á la carte -listalta suosit-
tuja on karitsan jauhelihasta tehty Adana şiş 
-varras (15e) ja Mixed Grill -annos (21e).”

BÅT

HALIKARNAS

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Korona muovasi paikallisten lomasuunnitelmia

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

MIKÄ   Pippuripihvi  28 e

MITÄ   Naudan sisäfilettä, pippurikastiketta 
sekä paistettuja miniporkkanoita ja parsa-
kaalia.

MISSÄ   Hietalahdenranta 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Liharuoalle 
vastapainona toiseksi suosituin ruoka meillä on 
sienirisotto (26 euroa).”     

Hesburgerin tilat 
Ruoholahdessa 
myydään kolmella 
miljoonalla eurolla
KIINNOSTAISIKO RYHTYÄ vuokraisännäksi 
hampurilaisravintolalle? Nyt se olisi mahdollista 
ihan kotikulmilla. 

 Omaa tai lainattua rahaa täytyisi löytyä pik-
kaisen vajaa kolme miljoonaa euroa, jotta Hes-
burgerin vuokraaman liiketilan saisi omakseen. 
Ruoholahden metrokorttelista.

Myynti-ilmoituksen pääsee katsomaan goog-
lettamalla liiketilan koko osoitteen eli Itämeren-
katu 14 C 3 lh. Kohdetta välittää Bulevardin Koti-
meklarit, ja myynti-ilmoituksessa kerrotaan, että 
erinomaisesti sijoittajalle sopivan ravintolatilan 
tuotto-odotus on noin 4,4 prosenttia.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI      09 685 9410
Avoinna ma–pe 8–20  l   La 10–18  l   Su suljettu

KLIKK AAKLIKK AA www.verkkoapteekkihelsinki.fi  www.verkkoapteekkihelsinki.fi 

&

Café Alejandran 
tilalle thai-ravintola

Outi Säntti vaihtaa 
entistä suurempiin 
saappaisiin – 
seuraajan haku 
käynnissä

Sampo Rossi (vas.), Inka Lilja ja Niila Pirhonen, Jätkäsaari

”MENEN SYYSLOMALLA tädin luokse kylään se-
kä ukille ja miimille Mikkeliin”, kertoo ekaluokka-
lainen Sampo Rossi. 

”Meillä vanhemmilla ei ole töistä lomaa, 
mutta viikko tuntuu lomalta, kun illat ovat va-
paita. Aiomme nauttia kaupungin riennoista”, 

kertoo Sampon äiti Inka Lilja.
”Syyslomalla pelaan ainakin futista”, sanoo 

Sampon kaveri, ekaluokkalainen Niila Pirhonen.
”Korona ei oikeastaan ole vaikuttanut syyslo-

masuunnitelmiimme, koska niitä ei ollut”, Inka 
Lilja sanoo.

Egzona Kuka, Jätkäsaari

”SYYSLOMAVIIKOLLA olen töissä isännöitsijätoi-
mistossa ja teen opinnäytetyötäni. Opiskelen tra-
denomiksi Haaga-Heliassa. Lomasuunnitelmani 
eivät muuttuneet, mutta kesäloman korona sotki. 
En voinut matkustaa siskoni häihin Kosovoon ja 
matka ystävien kanssa Portugaliin peruuntui. Toi-
saalta kerrankin tuli matkailtua enemmän Suo-
messa ja otettua rauhallisesti.”

Maxime Dauphin, Jätkäsaari

”EN VIETÄ syyslomaa. Olen töissä startup-yrityk-
sessä ja voin lomailla milloin haluan. Viimeksi pi-
din kuukauden loman marraskuussa ja kierte-
lin Thaimaassa. Kesällä olin viikon kotimaassani 
Ranskassa. Sielläkin on koululaisilla lokakuussa 
viikon loma.

Korona ei ole vaikuttanut suunnitelmiini vie-
lä. Joululomalla en ehkä pääse matkustamaan ko-
tiin, joten ajattelin lähteä Lappiin. Seuraava pitkä 
reissu on suunnitteilla maaliskuussa Etelä-Ame-
rikkaan. Saa nähdä onnistuuko se.”

PITKÄÄN Välimerenkadulla toiminut Café Ale-
jandra lopetti toimintansa kesän lopussa.

”Nyt koitti se päivä kun on aika kääntää si-
vua, Café Alejandra sulkee ovensa. Kiitos kai-
kille rakkaille asiakkaille kuluneista vuosista, 
ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!” ra-
vintola kirjoitti Facebookissa elokuun lopussa.

Alejandran tiloissa aloittaa lokakuussa thai-
maalaisravintola Siam.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Gibraltarin aukiosta 
voi esittää 
mielipiteitään 

MONELLE paikalli-
selle tuttu Jätkäsaa-
ren aluerakemtamisen 
projektipäällikkö Ou-
ti Säntti siirtyy koko 
Helsingin alueraken-
tamispäälliköksi. Sänt-
ti on projektijohtanut 
Jätkäsaarta vuodesta 
2014. 

Säntin paikka täy-
tetään piakkoin. Ha-
ku päättyy 8. lokakuu-
ta kello 16.

Tehtävän kuvaus löytyy ja haku Jätkäsaaren 
aluerakentamisprojektin johtajaksi tapahtuu os-
oitteesta helsinkirekry.fi. Tehtävästä maksetaan 
palkkaa 5600 euroa kuukaudessa sekä mahdolli-
nen työkokemuslisä.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

GIBRALTARINAUKION katusuunnitelmaluon-
nos on nähtävissä ja kommentoitavissa 14.–27. 
lokakuuta Helsingin kaupungin verkkosivul-
la osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa 
Katu- ja puistosuunnitelmat).

Aukio rakennetaan niin kutsuttuun palvelu-
kortteliin Atlantinkadun ja Länsisatamankadun 
kulmaan.

Aukion varrelle on tarkoitus sijoittaa muun 
muassa liiketiloja, päiväkoti sekä kortteleiden 
yhteisöllinen kylätalo. Katusuunnitelma valmis-
tuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaisi  näillä 
näkymin keväällä 2023.

Tällä hetkellä palvelukortteli-tontin edessä 
rakennetaan raitiovaunupysäkkejä.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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Spora tulee pian kolmen minuutin välein

Pallo-Pojat Juniorit -seuran yli neljä-
kymmentä joukkuetta ovat tehneet jal-
kapallosta monen lapsen ykkösharras-
tuksen. 

Nyt seuran jättisatsaus parantaa 
Etelä-Helsingin jalkapallojuniorien harrastus-
mahdollisuuksia entisestään. Uuden kuplahallin 
rakentaminen Jätkäsaaren urheilupuistoon alkoi 
kesällä. 

Täysikokoinen jalkapallokenttä saa näinä päi-
vinä päälleen tekonurmen, ja heti perään tontille 
saapuu kentän peittävä uusi kuplahalli. 

”Marraskuun aikana pelataan”, arvioi Pallo-

Pojat Junioreiden (PPJ) puheenjohtaja Sami Au-
rejärvi tilannetta.

Harrastajamääriin nähden jalkapallohalliti-
laa on pääkaupunkiseudulla niukasti. Erityisen 
tärkeä uusi halli on PPJ:lle, sillä seuran Herne-
saaren kuplahalli puretaan pian alueen rakenta-
misen tieltä.

”Uusi halli on meidän ainoa talviharjoitus-
paikkamme. Se on tärkeä juttu koko Etelä-Hel-
singin lapsille. He pääsevät harrastamaan lähel-
lä kotia.”

NIUKKA TARJONTA näkyy kuplahallin varausti-
lanteessa. Uuden hallin ilta-ajat ja viikonloput on 
jo varattu, myöhäisiltojen ja arkipäivien vuoroja 
on vielä saatavilla. 

Jätkäsaaren tuleva raitiolinjasto on 
HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden 
työtä. Suunnittelijat Alexandra Arppe 
ja Sakari Metsälampi saivat juuri vah-
vistuksen, että heidän toukokuulle 2021 

kaavailemansa linjastouudistus on aikataulussa. 
Uusi Atlantinsilta ja sen kiskot ovat tuolloin 

valmiina, ja raitiovaunuliikenne koko Jätkäsaa-
ren kiertävällä ympyräreitillä käynnistyy. Se on 
melkoinen hyppäys kohti oikeaa ratikkakaupun-
kia. 

”Jätkäsaaren raitioliikenne paranee huomat-
tavasti ensi toukokuussa, kun linja 9 pääsee uut-
ta Atlantinsiltaa Länsiterminaalille”, Sakari Met-
sälampi kertoo.

Raitiolinjaston rakentaminen uudelle alu-
eelle on melkoinen palapeli. Raitiokaupunkia 
on rakentamassa moni osapuoli: Helsingin kau-
punki päättää minne raiteet vedetään, pääkau-
punkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL 
suunnittelee liikenteen ja aikataulut, HKL taas 
rakentaa raiteet ja liikennöi ratikoita. Tarvitaan 
suunnittelua, sopimista, koordinointia – ja luke-
mattomia kokouksia. 

”Me valvomme kokouksissa raitioliikenteen 
etua, joukkoliikenneorganisaatio kun olemme”, 
kertoo Metsälampi. 

Suunnittelijoiden asiantuntemukselle on 
käyttöä, kun Jätkäsaaren raiteita, pysäkkejä, 
kääntöpaikkoja ja sähköistystä rakennetaan. Esi-
merkiksi Länsiterminaalin uusi pysäkki oli al-
kuperäisissä suunnitelmissa vain yhden vaunun 
mittainen. 

”Näin liikenteen suunnittelijana heti, ettei se 
olisi toiminut”, Alexandra Arppe kertoo. 

Nyt rakenteilla olevasta pysäkistä onkin tu-
lossa kahden vaunun mittainen.

KAIKKI VIEVÄT KESKUSTAAN

”Jätkäsaaren liikenteessä suurin tyytymättömyy-
den aihe ovat Länsiterminaalin suuret hetkittäi-
set matkustajapiikit”, kertoo Metsälampi. 

Toukokuusta 2021 alkaen ruuhkat purkautu-
vat nykyistä nopeammin, sillä linjat 7 ja 9 liiken-
nöivät Länsiterminaalista varhaisaamusta alkuil-
taan kymmenen minuutin vuorovälein. 

”Eikä ole väliä kumpaan suuntaan lähtevään 
ratikkaan hyppää, aina päätyy keskustaan”, Arp-
pe muistuttaa. 

Suunnittelijoiden katseet ovat kuitenkin jo 
vuodessa 2024. Suunnilleen silloin linjaston pi-

täisi olla lopullisessa muodossaan: raitiovaunu-
jen tarvitsemat päätepysäkkien kääntöpaikat 
ovat valmiina, ja nopean yhteyden Ruoholahden 
metroasemalle tarjoava 8-ratikka ajaa sekin Län-
siterminaalille. Tuolloin Jätkäsaari on kiinteä osa 
nykyistä ratikkakaupunkia – tosin vähän naapu-
rikaupunginosia parempana versiona. 

”Uutena alueena Jätkäsaaressa on hirveän 

Jätkäsaaren kuplahalli pian valmis – ”Marraskuussa pelataan”

2024

8

9

7

6

1

10
3

2

4

5

4

2

10

1

6

7

9

8

3

Toukokuussa 2021 raitiovaunut 
pääsevät uutta Atlantinsiltaa pitkin 
Jätkäsaaren kiertävälle ympyräreitille. 
Vuonna 2024 Jätkäsaari-Ruoholahden 
raitioliikenne on tiheää: Sporia lähtee 
täältä 18 kappaletta  joka tunti eli yksi 
keskimäärin kolmen minuutin välein. 

Atlantinsillalle ensi vuonna
 ≈ Atlantinkatu ja uusi Atlantinsilta avataan raitio-

liikenteelle alustavasti toukokuussa 2021. 
 ≈ Linjojen 7 ja 9 päätepysäkiksi tulee Länsisata-

man Terminaali 2 -pysäkki. Siinä linja 9 vaihtaa 
tunnuksensa linja 7:ksi, ja toisinpäin. 

 ≈ Linja 8:n liikennöi nykyiseen tapaan, linja 6T 
lakkautetaan. 

 ≈ Hernesaarta palveleva linja 6 alkaa liikennöi-
dä Eiranrantaan. 

Linjasto valmis vuonna 2024
 ≈ Ennen lopullisen linjaston käyttöönottoa pitää 

rakentaa uudet kääntöpaikat linjoille 8 ja 9 
Bunkkerin edustalle, linjalle 7 taas Atlantinkadun 
varrelle. 

 ≈ Hernesaaren linjan 6 raiteita jatketaan Eiran-
rannasta kohti Hernesaaren kärkeä. 

Raitiolinjastoa vuonna 2024 Raitiolinjastoa vuonna 2021
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Petja Partanen, teksti

Petja Partanen, teksti

Jalkapalloseura PPJ:n  
jalkapallohalli rakentuu  
pikavauhdilla Jätkäsaaren 
urheilupuistoon. 
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Jätkäsaaren kuplahallin rakentaminen etenee 
hyvää vauhtia. Tekonurmi on jo asennettu 
kentälle. Kuva on otettu lokakuun alussa.

RAUNO HIETANEN
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Spora tulee pian kolmen minuutin välein

VILLE MÄKELÄVILLE MÄKELÄ

Myyntijohtaja

puh. 044 0510 019

ville.makela@printhaus.fi

&

Tule nauttimaan laadukkaasta 
ruoasta, hyvästä viinistä,  
drinkeistä tai kahveista ainut
laatuisessa kanavamaisemassa.

ssss
 www.faroravintola.fi Kellosaarenranta 2, 00180 Helsinki        010 424 9830 

TERVETULOA FAROON!

Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

Take 
away

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

 –10%

       Nepalese Cuisine
 Ma–pe  

10.30–21
 la–su  
 12–21

Lounas 
alk. 9,70€

À la cartesta 

Online-tilaus
Voit tilata ruoan soittamalla  044 449 6050 
tai klikkaamalla Online-order -kuvaketta 
nettisivuiltamme osoitteessa  
www.mountkailash.fi

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Avattu Konditoria pH7 
leipomo Kauppahallikujalle

1590
kg

Kokoa oma 
salaattisi!

Picadeli 
salaattibaari

3995
kg 4995

kg

Palana  Siivuna

AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

Tuore paikan päällä tehty Sushi 22,95e/kg

Meillä  tehty 
aidolla leppäsavulla 

kylmäsavustettu LOHI

Tulevaisuudessa Jätkäsaarta ja Hernesaarta 
palvelevat 6, 7, 8 ja 9-linjat ajavat kymmenen 
minuutin vuorovälein aamusta iltamyöhään. 
”Jätkäsaari on rakennettu joukko-
liikennesaareksi”, suunnittelijat Alexandra 
Arppe ja Sakari Metsälampi toteavat.

Raitiolinjastoa vuonna 2021

Tämä artikkeli on Helsingin  
kaupungin tuottama yhteistyössä  

Jätkäsaari–Ruoholahti- 
lehden kanssa.

hyvät edellytykset nopealle ja sujuvalle ratikka-
liikenteelle. Ratikoille on omat kaistat, eikä siel-
lä ole vanhan kantakaupungin tapaan hitaita ka-
tuja tai raiteille pysäköityjä autoja”, Alexandra 
Arppe kertoo. 

Myös kävelymatka lähimmälle raitiopysäkil-
le on lyhyt Jätkäsaaren joka kolkalta. 

VUONNA 2024 Länsisatamasta lähtee kaikkiaan 
18 raitiovaunuvuoroa joka tunti, siis keskimää-
rin yksi ratikka kolmen minuutin välein. Metsä-
lampi toivoo, että hulppea ratikkatarjonta hou-
kuttelee raiteille nekin alueen asukkaat, jotka 
ovat kartelleet laivamatkustajien täyttämiä nyky-
vuoroja. Parhaassa tapauksessa raiteille saadaan 
myös osa sataman nykyisestä henkilöautoliiken-
teestä. Näin saataisiin helpotusta myös Jätkäsaa-
ren autoruuhkiin.

LOPULLISTA LINJASTOA varten pitää vielä so-
vittaa monta palasta yhteen. Suunnittelijat eivät 
vielä uskalla luvata lopullisen linjaston avajais-
ten tarkkaa ajankohtaa. Suurin kysymysmerkki 
on, milloin päästään rakentamaan uudet kään-
töpaikat Bunkkerin edustalle ja Atlantinkadun 
varteen.

”Molempien aikataulu on vielä avoin, ne 
riippuvat ympäristön rakennushankkeista”, Met-
sälampi kertoo.

HERNESAARI SAA OMAN RATIKAN

Hernesaaressa omaa raitiolinjaa odotetaan jo 
malttamattomina. Raiteiden rakentaminen kohti 
Hernesaaren kärkeä etenee muun rakentamisen 
mukana, mutta ensi vaihe Eiranrantaan näyttää 
jo valmiilta.

”Sähköistys puuttuu vielä”, Alexandra Arppe 
kertoo.

Kun Hernesaaren 6-linja ensi keväänä aloit-
taa, päättyy samalla nykyisen 6T:n liikennöinti. 
Tämä harmittaa Bulevardin suuntaan kulkevia 
Jätkäsaaren asukkaita. 

Uusi halli on 
meidän ainoa 

talviharrastuspaikkamme.  
Se on tärkeä juttu koko 
Etelä-Helsingin lapsille.”
 
Sami Aurejärvi
PPJ:n puheejohtaja

Halli monipuolistaa myös naapurissa toimi-
van Jätkäsaaren peruskoulun liikuntamahdolli-
suuksia. Hallin päätyyn tulee myös palloilijoita 
palveleva kuntosali.

Aurejärvi kiittelee Jätkäsaaren suunnittelijoi-
ta alueen monipuolisista liikuntamahdollisuuk-
sista. 

”Jätkäsaaren liikuntapuistosta tulee hieno 
paikka”, Aurejärvi kehuu.

PETJA PARTANEN

Suunnittelijat lupaavat seurata tilannetta. 
Seurannassa on myös Hernesaaren asukasmää-
rän kasvu. Tulevaisuudessa alueella voi olla tar-
vetta toisellekin raitiolinjalle. 

Kun Jätkä- ja Hernesaaren raitioliikenne 
käynnistyy toden teolla, aluetta palvelee peräti 
neljä kantakaupungin kymmenestä raitiolinjas-
ta. 

”Se mahdollistaa autottoman elämäntavan, 
aivan kuten ydinkeskustassa nykyisin”, Metsä-
lampi pohtii. 

RAITIOVAUNUT PÄRJÄÄVÄT HSL:n asiakas-
tyytyväisyyskyselyllä hyvin. Viime vuonna nii-
den arvosana oli kaikista liikennemuodoista 
korkein. 

Liikenteen suunnittelijoita menestys ei yllä-
tä. Ratikkakyyti on mukavaa ja niiden linjastot 
ovat matkustajille selkeitä. 

”Ratikat ovat Stadin symboleita”, Sakari 
Metsälampi toteaa.

”Ja osa kaupungin historiaa”, Alexandra 
Arppe säestää.

Ratikat ovat myös tulevaisuutta. Raideliiken-
ne elää uutta kukoistusta. Nyt raiteita rakenne-
taan Helsingin lisäksi Tampereella ja suunnitel-
laan Turkuun.
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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

Herkkuja Leipämöltä!     
Makuleivät       
Aurajuusto, jalopeno ja  
tuplajuusto-paprika, 340-345 g

Tuoretta kalaa!       
Ruodoton kirjolohifilee  
Ruotsi

Suoraan grillistä!       
Grillattu Kanan reisikoipi 

Tarjoukset voimassa la-su lokakuun ajan.
 JÄTKÄSAAREN TUOREIMMAT TARJOUKSET VIIKONLOPPUISIN!

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

1299
KG 250

2 KPL 299
KPL

LA-SU TARJOUS! LA-SU TARJOUS! LA-SU TARJOUS!

2
KPL

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

NYT CAFE 

KAP HORNISSA

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

Kotiin toimitukset Foodoran tai Woltin
palvelussa

Thaimaalainen

LOUNASBUFFA
arkisin klo 10.30-14.00

Päivän ruokalista
www.wajadee.fi

tai Facebook
Myös vegaanisia

vaihtoehtoja!

Lokakuun take away -tarjous:
Khao Pad (paistettu riisi) tai

Phad Thai (paistettu nuudeli)
kanalla arkisin klo 14.00 - 17.00

- 20%

Aamulatte ja croisant

4,20 (klo 8.30-10.30)

Tarjoukset voimassa 31.10. saakka

Helsingin Satama hakee uutta ratkai-
sua Jätkäsaaren ja Ruoholahden rek-
karuuhkiin.

Satamayhtiön toimitusjohtaja 
Ville Haapasaari ehdottaa Länsisa-

tamaan tunnelia, jota pitkin rekat ja muu sata-
maliikenne pääsisi satama-alueelta Jätkäsaaren 
ja Ruoholahden ali Länsiväylälle.

Tunneli olisi Haapasaaren mukaan erään-
lainen täsmäratkaisu satamaliikenteen tuomalle 
kuormitukselle Länsisatamassa. 

”Muualle kuin Länsiväylälle suuntautuva ta-
varaliikenne on aivan marginaalista.”

Tunneli-ideaan liittyy myös ajatus Helsingin 
Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen 
lopettamisesta.

”Tässä tarkasteltiin, että pystyttäisiinkö kes-
kustasatamien liikennettä keskittämään”, Haa-
pasaari taustoittaa tunneliehdotusta.

Helsingin kaupungilla on pitkään ollut aja-
tuksissa vapauttaa Eteläsataman aluetta laajem-
min muulle kuin satamatoiminnalle. 

Haapasaaren mukaan Länsisatamaan voitai-
siin ottaa Tallinnan-liikenne Katajanokalta, jos 
Eteläsataman Tukholman-liikenne puolestaan 
siirtyisi Katajanokalle. 

”Tämä vaatisi sekä tunnelin rakentamista et-
tä Länsisataman kenttäalueen laajentamista.”

Eli summaten: jos tunneli rakennettaisiin 
Länsisatamaan, koko Helsingin keskustasata-

Satamatunneli on seuraava kiistakapula
Helsingin Satama ehdottaa 
maanalaista väylää, joka veisi 
raskaan liikenteen Länsisatamasta 
suoraan Länsiväylälle. Tunneliratkaisu 
keskittäisi keskustasatamien kaiken 
Tallinna-liikenteen Jätkäsaareen.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

mien Tallinnan-liikenne olisi keskitetty tänne.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Län-

sisatamaan on piirretty tunneli. Tänne johtava 
pistotunneli oli myös osa maanalaisen kokooja-
kadun eli niin sanotun keskustatunnelin suur-
suunnitelmaa.  

HELSINGIN KAUPNGINVALTUUSTON suurin 
puolue kokoomus kannattaa satamatunnelia.

”Jätkäsaaren liikenneongelmat on saatava 
ratkeamaan. Nykyisellään asukkaille aiheutuva 
haitta on kohtuuton”, sanoo kokoomuksen val-
tuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov.

”Kannatamme kaikkia ratkaisuja, jotka kor-
jaavat aiemmin tehtyjen onnettomien liikenne-

suunnitelmien virheet. Tunneli satamaan oli-
si yksi hyvin toimiva vaihtoehto tähän, sillä sen 
jälkeen sataman liikenne ei enää kulkisi asuin-
alueen läpi”, Sazonov jatkaa.

VALTUUSTON TOISEKSI suurin puolue vih-
reät puolestaan ohjaisi satamaliikennettä entistä 
enemmän Vuosaareen.

”Jätkäsaaren liikenneongelmat on tärkeä rat-
koa. Pidämme kuitenkin tunnelia kestävämpänä 
ratkaisuna ohjata nykyistä suuremman osan rek-
ka- ja autoliikenteestä Vuosaareen”, sanoo vihrei-
den ryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

”Näemme, että Vuosaaren sataman toimin-
nan kehittäminen on kustannuksiltaan hallitta-

Rekkoja Tyynenmerenkadulla syyskuun lopulla. Helsingin Satama ehdottaa alueelle 
satamatunnelia, jota pitkin tavaraliikenne pääsisi Länsisatamasta Länsiväylälle. 

RAUNO HIETANEN
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TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

DILF SPORTS BARIN ravintolapäällikkö Kimi 
Noronen pitää työpaikkansa ilmapiiristä.

”Dilfissä on ollut mukava tehdä töitä. Täällä 
on rento meininki ja on kiva seurata vähän sport-
tia sivusilmällä.

Välimerenkadulle kesällä auenneessa Dilfis-
sä voi seurata urheilua jättiscreeniltä ja seitsemäl-
tä tv-ruudulta.

KITARA SELÄSSÄ kotiin Espooseen suuntaa-
va Jussi Laakkonen matkustaa Ruoholahteen 
kaksi kertaa viikossa oppiakseen soittamaan 
sähkökitaraa. 

”Päädyin ruoholahtelaiseen kitarakouluun 
sillä se vaikutti fiksulta ja ammattitaitoiselta. 
Olen ollut tyytyväinen.”

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

JUSSI LAAKKONEN saapui Ruoholahteen koto-
aan Espoon Kivenlahdesta bussilla. Tulomatkaan 
meni puoli tuntia, mutta paluumatka metrolla ja 
bussilla vie tunnin. Suora bussilinja kun ei kulje il-
taisin. Laakkonen käy Ruoholahdessa mielellään. 

”Ruoholahti on Suomen Venetsia”, hän maa-
lailee. 

Laakkonen on käynyt Guitar Trainer -kitara-
koulussa kaksi kertaa viikossa lähes vuoden. Ki-
taran lisäksi hän soittaa sähköbassoa ja rumpuja. 

”Teen omaa musiikkia, sellaista satanistista 
rockia”, Laakkonen kuvailee.

Ruoholahti on ollut Laakkoselle tuttu jo 
pidempäänkin, sillä alueella asuu ystäviä ja työ-
paikka on Kampissa. Ohjelmoijana työskentelevä 
Laakkonen on nähnyt Jätkäsaaren kasvavan ja 
kehittyvän vuosien varrella. 

”Uudet talot näyttävät vähän erilaisilta, ei 
niin tylsiltä ja harmailta kuin Kivenlahdessa.”

Parhaillaan hän suunnittelee muuttoa Helsin-
kiin. ”Haluaisin asua Kalliossa, Töölössä tai Mei-
lahdessa. Jätkäsaaressakin voisin asua, sillä täällä 
ei ole mitään huonoa. Paitsi tämä jatkuva tuuli.”

Dilfin erikoisuus on ravintolapäällikkö Kimi 
Norosen takana näkyvä, oikeasta Mercury-
auton puolikkaasta tehty baaritiski.

Jussi Laakkonen käy Espoon Kivenlahdesta 
Ruoholahdessa sähkökitaratunneilla, sillä 
täältä löytyi ammattitaitoinen kitarakoulu.

Sporttibaarin vetäjä 
tietää, mitkä lajit 
kiinnostavat paikallisia

TÖISSÄ: Kimi Noronen

OHIKULKIJA: Jussi Laakkonen

JÄTKÄSAAREN BAARITULOKAS Dilfin 
ravintolapäällikkö Kimi Noronen vastaa Dilfin 
ohella myös Huutokonttori Kanttiinista. Molemmat 
ravintolat ovat Välimerenkadulla melkein huuto-
etäisyydellä toisistaan.

Noronen päätyi aikoinaan kotiseudultaan 
Jyväskylästä Tampereen kautta Helsinkiin ja 
ravintolakoulu Perhoon. 

”Olen työskennellyt reilu kymmenen vuotta 
ravintola-alalla. Minulla on keittiötausta, mutta 
siirryin baarin puolelle, josta olen edennyt ylem-
piin tehtäviin, 32-vuotias haagalainen sanoo.

Norosen mukaan Dilfissä käy pääosin 
kaveriporukoita katsomassa pelejä, mutta myös 
pariskuntia ja yksittäisiä asiakkaita. 

”Tällä hetkellä Valioliiga on vetänyt jen-
giä, sekä formulat. Odottelemme myöskin, että 
jääkiekon SM-liiga pääsee alkamaan, koska se 
toivon mukaan tuo tänne enemmän jengiä.”

Noronen itse seuraa tällä hetkellä ainakin 
amerikkalaisia korisliiga NBA:ta ja jääkiekkolii-
ga NFL:ää.

”Oman urheilun harrastaminen on jäänyt kun-
tosalilla käymiseen sekä lumilautailuun, kun joskus 
on rinteeseen päässyt.”

Dilfin taustalla on suomalainen Heathermill-
yritys, johon kuuluu jo mainittujen ravintoloiden 
lisäksi muun muassa Milli Miglia Kalevankadulla 
ja Navy Jerry’s Hietaniemenkadulla.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Uusia ja vanhoja 
ravintoloita, tai Max 
Takalan rakennus—
kuulumiset

Satamatunneli on seuraava kiistakapula Taidekilpailu 
etsii Jätkäsaaren 
identiteettiä

RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTON syystoimin-
not ovat alkaneet. Olemme aloittaneet avoi-
men varhaiskasvatuksen pikkulapsiperheiden 
kerhojen, leikkitoiminnan kerhojen ja koulu-
laisten iltapäivätoiminnan. Korona-ohjeistus-
ta noudattaen huolehdimme käsihygieniasta ja 
ohjaamme toimintaa väljästi.

Muistetaan aina pestä kädet ennen leikki-
puistoon saapumista ja myös leikkipuistossa ol-
lessa.

Pikkulapsiperheiden aamupäivän tuoki-
oissa tänä vuonna opitaan värejä, muotoja, nu-
meroita ja eläimiä. Jokaisena arkiaamupäivänä 
on vaihtuvaa ohjelmaa perheen pienemmille. 
Olemme myös ajelleet liikenneradalla, laula-
neet lauluja, liikkuneet ja taiteilleet. 

Viikko-ohjelman löydät Facebook-sivustol-

lamme. Tervetuloa mukaan iloisiin leikkituoki-
oihimme!

PERJANTAIAAMUISIN leikkipuistossa on vau-
valeikki, johon osallistutaan ennakkoilmoittau-
tumisella. Tämä tuokio pidetään leikkipuiston 
sisätiloissa. Leikimme yhdessä erilaisia leikke-
jä, laulaen ja loruillen. Mukaan pääsee ilmoit-
tautumalla sähköpostitse lp.ruoholahti@hel.fi

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA ja leikki-
toiminnan kerhot toimivat tänä syksynä pääosin 
ulkona. Leikkitoiminnan kerhoissa on retkeil-
ty, syöty eväitä retkisuojan alla ja leikitty hausko-
ja leikkejä. Koululaisten iltapäivätoiminnassa on 
touhuttu pihalla erilaisten tehtävien parissa, lei-
kitty leikkejä ja piirrelty varastomajassa.

SYYSLOMALLA on Ruoholahden leikkipuis-
tossa koululaisille luvassa maksutonta päivä-
leiritoimintaa. Pikkulapsiperheille on luvassa 
pienten puuhia Lahnalahden leikkipuistossa 
ja Keskuskirjasto Oodin Leikkipuisto Lorussa. 
Tervetuloa mukaan leikkimään!

Leikkipuisto Ruoholahden väki

Perjantai
aamuisin 
vauvaleikkiä 

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

vampaa ja Vuosaaren kehittymisellä on myön-
teisiä heijastusvaikutuksia koko Itä-Helsinkiin”, 
Vanhanen perustelee.

SDP SUHTAUTUU varovaisesti tunneli-ideaan. 
”Pidän tärkeänä, että Jätkäsaaren liikenne-

haasteita pystytään ratkomaan sujuvoittamalla 
satamaliikennettä ja kehittämällä kävelympäris-
töä viihtyisämmäksi”, demareiden puheenjohta-
ja Eveliina Heinäluoma muotoilee.

”Meille ei ole esitelty vielä mitään konkreet-
tisia suunnitelmia, joten siksi joudun kommen-
toimaan tässä vaiheessa yleisellä tasolla.” 

Sdp on kaupunginvaltuuston kolmanneksi 
suurin puolue. 

SATAMATUNNELIN hinnaksi on arvioitu noin 
180 miljoonaa euroa. Haapasaaren mukaan Hel-
singin Satama itse rahoittaisi hankkeen. 

Helsingin Satama Oy on kaupungin satapro-
senttisesti omistama markkinaehtoinen yhtiö. 

Haapasaari kieltää, että tunnelia rakennettai-
siin kaupunkilaisten verorahoilla, vaikka omis-
tuspohja siihen viittaakin. Satamayhtiö laskee 
muun muassa saavansa vuosien varrella lisätulo-
ja tunnelin ansiosta.

”Tunnelin rahoitus tulisi käyttäjämaksujen 
eli satamamaksujen kautta. Tunnelimallissa me 
pääosin luopuisimme myös Eteläsatamasta, ja 
siinä poistuisi merkittävästi myös ylläpidettävää 
infraa”, Haapasaari summaa.  

Mahdollisen satamatunnelin linjausta ei ole 
päätetty, mutta on todenäköistä, että reitti kulkisi 
samoilla kohdilla kuin mitä oli piirretty jo kuo-
patussa suunnitelmassa maanalaisesta kokooja-
kadusta. 

”Tunneli lähtisi Länsisataman satama-alu-
eelta ja liittyisi sitten Länsiväylälle. Eli tunneli 
nousisi todennäköisesti Lapinlahden ja Porkka-
lankadun välistä Länsiväylälle.”

Jos tunneli toteutuisi, siinä olisi todennäköi-
sesti kaksi autokaistaa poispäin satamasta ja yksi 
kaista satamaan tuleville.

ATLANTINSILLAN kupee-
seen haetaan taideteos-
ta kilpailulla.

Taidetta Jätkälle 
-kilpailusa haussa on 

paikkasidonnainen 
teos, joka heijaste-
lee Jätkäsaaren identi-
teettiä, kilpailualoitteen 
tehnyt taideosuuskunta 
Forum Box kertoo.

Teos on tarkoitus sijoittaa lähelle satamaa, 
ja ensisijainen kilpailualue on Atlantinsillan ku-
peeseen rakentuva Atlantinaukio. Kilpailijat voi-
vat halutessaan sijoittaa teoksen tai sen osan 
myös Madeiranaukiolle toiselle puolelle siltaa. 

Forum Boxin mukana yhteistyössä ovat Hel-
singin Satama, Helsingin kaupunki ja Helsingin 
taidemuseo HAM. Teos liitetään aikanaan HA-
Min kokoelmiin.

Kilpailun ensimmäinen vaihe käynnistyi elo-
kuussa ja päättyy 20. tammikuuta 2021. 

Kilpailun osallistujien tulee esittää kysymyk-
set ensimmäiseen vaiheeseen liittyen 15.11.2020 
mennessä sähköpostilla kilpailun yhteyshenki-
lölle Virpi Näsänen, virpi.nasanen@forumbox.fi.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Taidetta Jätkälle -kilpailun toteutusalueet 
sijaitsevat Atlantinsillan molemmin puolin.

Sarjassa tutustutaan alueella työskentelviin sekä ohikulkijoihin. 
Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palsta vuorottelee Konkariyritys & 
tulokas -juttusarjan kanssa. Ilmianna itsesi tai tuttavasi palstalle!
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SYKSY TARJOAA mahdollisuuden pysähtyä 
nauttimaan luonnon tarjoamasta ihmeestä, irti 
päästämisestä. 

Puiden lehdet muuttavat väriään ja lopul-
ta putoavat kokonaan. Puut valmistautuvat tal-
vikauteen kerätäkseen voimaa taas uuteen ajan-
jaksoon. 

Näin mekin voimme rauhoittua ja antautua 

syksyn lepoon ja rauhaan. Antaen tilaa sille, mi-
kä on tarpeellista juuri sinulle, tässä ja nyt. Ke-
rätä voimaa ja hengähtää hetki. 

 Tunnelmallisia syksyisiä levonhetkiä toivot-
tavat: 

Milla Kiiski ja Janette Lintula
perhetyöntekijä ja lastenohjaaja 

Lupa hengähtää 

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

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. Meditatii-
vinen Luottamuksen messu kuun 
viimeisenä sunnuntaina. Lisätie-
toa: hannu.varkki@evl.fi

Pyhäinpäivän taideretriitti la 
31.10. klo 10–18. Ohjaajat Lilli 
Kinnunen, Tiina Sara-aho ja  Elsa 
Sihvola. Pyhä tanssi, kuva, sanat 
ja musiikki auttavat hiljentymi-
sessä. Hinta 20 e, ilmoittautumi-
nen. Lisätietoa: elsa.sihvola@
evl.fi 

Hyvästit vanhurskaudelle? Kes-
kustelua uudesta raamatunkään-
nöksestä ja muuttuvasta uskon 
kielestä messun jälkeen 1.11. klo 
13.30. Mukana Antti Siukonen 
Suomen Pipliaseurasta.

Yhteisöruokailu ma klo 
17–18.30 (HUOM! Ei 12.10.). 
Aterian hinta aikuisille 1€. Mah-
dollisuus myös toimia vapaa-
ehtoisena. Lisätietoja: hannu.
varkki@evl.fi, heidimaria15@
gmail.com

Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: eija.hoikkala@evl.fi

Iso Korva –keskusteluryhmä 
14.10, 11.11. ja 9.12. klo 18–20. 
Ryhmään mahtuu 12 henkeä. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Aila 
Valkila, p. 0500 826 124, Mirja 
Vallisaari, p. 040 760 9193

Avoin meditaatio to klo 17–
17.45. Hiljaisuudesta voimaa 
arkeen ja apua stressiin. Lisätie-
toja: elsa.sihvola@evl.fi  
*Avoin musiikkiryhmä 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

Kappelissa  
tapahtuu

NUORISOTALOLLA järjestetään mukavaa ohjel-
maa syyslomaviikolla tiistaista perjantaihin. Lu-
vassa on muun muassa laser-sotaa, leffahetkiä, 
tietokilpailuja sekä kaiken sortin turnauksia, 
pelailua ja yhdessäoloa. 

Syyslomalla nuorisotalo on auki varhais-
nuorille 12–15 ja iltanuorille 12–18. Koronatilan-
teen takia joudumme perumaan suositut Lanit, 
sillä Nuorisopalveluiden ohjeistuksen mukaan 
emme voi järjestää leiritoimintaa, johon yön yli 
kestävät lanit luetaan.

Korona vaikuttaa muutenkin nuorisotalon 
toimintaan. Olemme hyvin tarkkoja ohjaajien 
ja nuorten käsihygieniasta ja kehotamme pese-
mään käsiä ahkerasti. Toivomme, että flunssa-
oireiset nuoret pysyttelevät kotona, eivätkä tule 
nuorisotalolle ennen oireiden loppumista. 

Tarpeen vaatiessa lähetämme nuoria kotiin, 
jos heillä esiintyy oireita nuorisotalolla olles-
saan. Nuorisopalveluiden uuden ohjeistuksen 
mukaan ohjaajat käyttävät kasvomaskia tilan-
teissa, jossa turvavälien ylläpitäminen on vai-
keaa. Kasvomaskia suositellaan sisätiloissa käy-
tettäväksi myös kaikille yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille kävijöille. 

Nuoret ovat tervetulleita nutalla järjestet-
täviin maskipajoihin, jossa voi tehdä itselleen 

oman kasvomaskin. Pajojen aikataulut voi tar-
kistaa nuorisotalon sosiaalisista medioista. 

Muuten nuorisotalolla meininki jatkuu sa-
manlaisena kuin ennenkin, pelaillaan, leiki-
tään, vietetään aikaa yhdessä ja jutellaan päi-
vänpolttavista aiheista yhdessä nuorten kanssa. 
Syksyn suuri hitti varhaisnuorissa on ollut pii-
losilla olo, ja siihenhän talolla riittää lääniä 
mukavasti. 

Iltanuoret puolestaan pelailevat mielellään 
keskenään ja ohjaajien kanssa niin biljardia, 
pingistä kuin lautapelejäkin, unohtamatta kon-
solipelaamista. 

Jatkamme yhteistyötämme Ruoholahdenka-
dun Alepan kanssa, josta saamme kaksi kertaa 
viikossa hävikkiin muuten laitettavia elintarvik-
keita. Saammekin Alepasta paljon sesongin he-
delmiä, joita tarjoamme kävijöillemme.

 Nutan ohjaajat Maria, Marika, Tepa ja Tuo-
mas toivottavat kaikki tervetulleiksi piipahtamaan 
talolle, kaikki nuoret ovat tervetulleita toimin-
taan. Nuorilla tulisi kuitenkin olla nuorisotalon 
jäsenkortti. Alakouluikäiset saavat jäsenkorttiha-
kemuksen mukaan nuorisotalolta kotona täytet-
täväksi ja iltanuoret voivat hoitaa itselleen sähköi-
sen jäsenkortin osoitteessa jassari.hel.fi. 

Nutan väki

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Nuorisotalon työpajassa  
voi tehdä itselleen maskin

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 12.10. klo 15–16.30ma 12.10. klo 15–16.30  
ma 19.10. klo 15–16.30ma 19.10. klo 15–16.30
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.

to 8.10. klo 18.00 
PIANISMIN JUHLAA!
Helsingin Konservatorion 
pianistit esiintyvät
Vapaa pääsy
Konserttisali

ti 27.10. klo 18.30 
VISOLLOORKESTERIN 
KONSERTTI
joht. Tapio Tuovila ja 
Klaara Pyrhönen
Konserttisali

ti 3.11. klo 19.00 
SINFONISIN SÄVELIN
Helsinki Concordia
joht. Petri Sakari
Vapaa pääsy
Konserttisali

to 5.11. klo 19.00
LIEDERKREISIT
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit  esittävät lied-musiikkia
Ohjaava opettaja  
Heikki Pellinen
Vapaa pääsy
Konserttisali

pe 6.11. klo 18.00 
PIANISTIEN KONSERTTI
Helsingin  
Konservatorion  
pianistit esiintyvät
Vapaa pääsy
Konserttisali

ma 9.11. klo 19.00 
SYYSSONAATIT
Janne Malmivaara, viulu
Liisa Malmivaara, piano
Konservatorion opetta-

jakonserttien sarja
Konserttisali
Liput 10/5 €

to 19.11. klo 18.00 
ONNEA LUDWIG!
Konservatorion pianis-
tit juhlistavat 250-vuotias-
ta Ludwig van Beethovenia
Konserttisali

pe 20.11. klo 18.00 
MUSIIKKIA KIELI JA LYÖ
MÄSOITTIMILLE
Konservatorion lyömäsoitta-
jat, harpistit ja harmonikan- ja 
kanteleensoittajat esiintyvät
Konserttisali

Esitys yhdelle 
perheelle
VIIRUS-TEATTERI järjesti syyskuussa kilpailun, 
jonka voittaja pääsi ainoana perheenä seuraa-
maan Familjen bra -esitystä. Arpanni osui pai-
kalliseen asukkaaseen Helena Kinnuseen. 

”Olimme äitini ja teini-ikäisen tyttäreni kans-
sa tosiaan ainoat vieraat paikalla. Saimme vip-
kohtelun Viiruksen väeltä”, Kinnunen kiittelee.

Perhe kolmessa polvessa, eli Riitta Kaijalahti, Suvi Kinnunen ja Helena Kinnunen yhteiskuvassa 
Viiruksen väen kanssa. Perhe pääsi ainoana yleisönä seuraamaan Familjen bra -esitystä syyskuussa. 

”Ensi-illan lähestyessä tuli vähän jännäkin 
olo siitä, että siellä on ehkäpä enemmän väkeä 
lavalla kuin katsomossa, ja niinhän sitten olikin.”

”Viiruslaiset oivat miettineet miten meillä 
olisi kotoisampaa ja hankkineet katsomon etu-
riviin sohvan, ettei tuntuisi niin oudolta yksin 
katsomossa”, Kinnunen kertaa.

Perhe keskusteli viiruslaisten kanssa näytel-
mästä väliajalla ja näytelmän loputtua.

”Selvästi tämä ilta oli erityinen paitsi meille, 
myös koko tuotantotiimille.” 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

TEATTERI VIIRUS
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TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > Retro & Vintage + Design Expo 10.-11.10
 > Biohacker Summit 2020 16.-17.10.

PURISTAMO
 > Sensus Mundus – Tunne maailma 18.10. asti

VALSSAAMO
 > Catalysti Presents: 2084, a Large Exhibition and Festival 

13.10. asti

TEATTERIMUSEO
 > Tarpeisto pääroolissa 9.10. alkaen

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > AdeY: The Censored Exhibition 11.10. asti
 > Jari Silomäki: Tunteiden maantie 6.1.2021 asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
 > Oispa kaljaa 30.5.2021 asti
 > Palveluksessanne! Jatkuva

KÄYTÄVÄGALLERIA
 > Tuija Verkkoja: Pensseli kainalossa 31.10. asti

DRAWING GALLERY D5
 > Päivi Pussila: Metsä on 15.10. asti
 > Lol fug dat live free 17.10.-18.11.

GALLERIA VAAGA
 > Vapaa Taidekoulu - Lopun alku 16.10. asti

STOA MARIAPASSIO
 > Marja Paasio: Maljakon sala 30.11. asti

Lue lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

—————

TALLBERGINKATU 1, HELSINKI

KAAPELITEHDAS.FI

KONTTORI ON 
AVOINNA - TULE 
VIIHTYMÄÄN!
Tervetuloa Kaapelitehtaan uuteen Konttoriin! Täältä 
löydät Kaapelitehtaan infon, sydämen ja levähdyspai-
kan. Konttori on luotu kaikille Kaapelitehtaan kävijöille 
helpottamaan asiointia, tarjoamaan viihtyisän keitaan 
ja inspiroimaan kulttuurin pariin. Mitä ikinä Kaapeli-
tehtaalta etsitkään, henkilökuntamme opastaa sinut 
oikeaan paikkaan, kertoo mitä kiinnostavaa juuri nyt on 
meneillään ja keittää vielä kunnon kahvit.

Konttori on täysin uudenlainen tila Kaapelitehtaalla, joka on 
saanut alkunsa kävijöiltämme ja vuokralaisiltamme saadusta 
palautteesta.

UUDET PALVELUT
Konttorin alakerrasta löytyy kahvila, josta saa tietysti kahvia 
sekä teetä, pullaa, makeata, pientä suolapalaa ja take away 
-annoksia. Valikoimaan kuuluu myös pienpanimo-oluita, viine-
jä ja iltaisin tapasta. Kahvilaan voi tulla tekemään töitä (tar-
joamme mm. sähköpistokkeita, nettiyhteyden ja inspiroivan 
miljöön), virkistymään työn lomassa tai vain hengailemaan 
ja seuraamaan ikkunasta ihmisten vilinää ja Tanssin talon 
rakentumista.

Myymälän puolelta löytyy kirjoja taiteen, kulttuurin, hyvin-
voinnin ja käsityön saralta sekä pientä kivaa lahjatavaraa, mitä 
et välttämättä löydä ihan joka paikasta. Myymälän valikoi-
maa lisätään pikkuhiljaa. Tilaan siirtyy myös Kaa pelitehtaan 
C-aulasta Postin pakettiautomaatti, joka on avoinna lähialueen 
asukkaille Konttorin aukioloaikojen mukaan.

Yläkerran parvella voi lukea Kulttuuri-, mielipide- ja tie-
delehtien liitto Kultti ry:n jäsenlehtien uusimpia numeroita. 
Kahdessa työpajatilassa / neuvotteluhuoneessa voi tehdä 
omia juttujaan, järjestää työpajoja tai palavereita ja vaikkapa 
naapurustotapaamisia ja yhdistysten kokouksia. Tilat ja mah-
dolliset tarjoilut voi varata suoraan Konttorin henkilökunnalta.

Konttorissa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia syk-
syn aikana, esim. after workkeja ohjelman ja musiikin parissa. 
Kannattaa siis seurata Kaapelitehtaan nettisivuja ja Konttorin 
somea!

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

UUSI ILME
Konttori vietti avajaisiaan torstaina 1.10.2020, minkä yhtey-
dessä julkistettiin myös Kaapelitehtaan uusi logo ja visuaa-
linen ilme. Näet uudistukset jo tällä sivulla, ja lisää värejä ja 
muotoja voi ihailla niin Konttorissa kuin syksyn aikana muual-
lakin Kaapelitehtaalla!

Tulehan tutustumaan! Lauantaina 10.10.2020 saat  
kahvin ja Konttori-leivoksen erikoiskimppahinnalla 5 €! 
Löydät Konttorin Kaapelitehtaan porttikongista.

Konttori on avoinna: Ma, ti, to klo 9-19 / 
Ke, pe klo 9-21 / La klo 11-18.
Facebook & Instagram: @kaapelitehtaankonttori
www.kaapelitehdas.fi

Uuden aulapalvelutilan ja infon henkilökunta Alli Kangas-
luoma, Mari Nilivaara, Monica Gren sekä Touko Kauppila 
toivottavat sinut tervetulleeksi Konttoriin!

TARPEISTO 
PÄÄROOLISSA 
TEATTERIMUSEOSSA!
”Se voi olla minkä kokoinen tahansa, mistä materiaa-
lista ja missä olomuodossa hyvänsä. Se voi olla pieni 
kuin nuppineula tai suuri kuin dinosaurus. Se voi olla 
luonnosta löydetty kivi tai ihmisen valmistama esine. 
Näyttämöllä esineestä tulee tarpeistoa, jolla on rooli. ”

Teatterimuseossa avautuu 9.10.2020 yleisölle värikäs ja run-
sas näyttely Tarpeisto pääroolissa, joka nostaa esille tarpeis-
ton roolin esittävissä taiteissa. Esittävien taiteiden ystävät 
tuntevat lavastajan, pukusuunnittelijan ja valosuunnittelijan 
työtä, mutta kuinka moni osaa kertoa, mitä tarpeistosuunnitte-
lu on? Näyttämöltä puuttuisi jotakin olennaista, jos Hamletilla 
ei olisi pääkalloa ”Ollako vai eikö olla” -kohtauksessa tai 
Lumikilla omenaa, jota puraista. Tarpeisto on näyttämötaiteen 
välttämätön ja näkyvä elementti, joka saa nyt oman näyttelyn-
sä ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa.

Näyttelyssä pääsee herkuttelemaan tarpeistolla, kurkista-
maan tarpeistonvalmistajan työhuoneeseen sekä tutkimaan 
tarpeistoa ja sen roolia monista eri kulmista. Näyttely tuo 
näkyviin tarpeiston monipuolisuuden: tarpeisto osoittaa paik-
kaa tai aikaa, kuljettaa juonta, toimii vastanäyttelijänä, etään-
nyttää, asettaa rajoja, luo mielleyhtymiä, pakottaa ajattele-
maan, ottaa kantaa, politikoi, vihastuttaa, koristaa, ihastuttaa, 
ällöttää, naurattaa. Tarpeisto ei vain ole – se toimii!

Se voi olla minkä kokoinen tahansa, mistä materiaalista ja 
missä olomuodossa hyvänsä. Se voi olla luonnosta löydetty 
kivi tai ihmisen valmistama esine. Näyttämöllä esineestä tulee 
tarpeistoa.

Heikki Suomi

TAITEILIJATAPAAMISIA PIENELLE YLEISÖLLE, 
KUMMITUSJUHLAT LIVESTRIIMINÄ
Korona-ajan poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia Teatteri-
museon tapahtumiin. Taiteilijatapaamiset jatkuvat, mutta vain 
pienelle yleisölle paikan päällä. Striiminä tilaisuutta voi seu-
rata kotoa käsin. Monen vuoden ajalta tuttu perhetapahtuma 
Kummitusjuhlat järjestetään niin ikään livestriiminä verkossa. 

Taiteilijatapaamiset järjestetään loka- ja marraskuun viimei-
senä keskiviikkona klo 18.30. Lokakuussa museon näyttämölle 
nousee ohjaaja, professori Yrjö Juhani Renvall ja marraskuus-
sa ohjaaja, teatterinjohtaja Maarit Pyökäri. Heitä haastattelee 
toimittaja Kirsikka Moring. Paikan päälle museoon mahtuu 20 
henkilöä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, mutta paikkavaraus 
tehdään etukäteen museon verkkokaupan kautta. 

Kummitusjuhlat järjestetään verkossa lauantaina 31.10. 
klo 11–12. Lisää tietoa tapahtumasta ja siitä, miten siihen 
voi verkon välityksellä osallistua, kerrotaan pian museon 
verkkosivuilla. Tutustu Teatterimuseon näyttelyihin ja muuhun 
ohjelmistoon www-sivuilla tai seuraa museota Facebookissa, 
Instagramissa ja Twitterissä!

Museo on auki yleisölle ti−su klo 11−18, ke klo 11−20. Liput 
10/5 € tai Museokortti. Museo seuraa tarkasti viranomaisten 
antamia ohjeistuksia. Muutokset ohjelmaan ja aukioloihin 
mahdollisia.

Lisätiedot: www.teatterimuseo.fi tai 
www.facebook.com/teatterimuseo

MISSÄ JAZZ 
JÖNGLÖÖRAA 

MYYMÄLÄÄ

ILMOITUS
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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 hämärtyviin syysiltoihin

VALOA PIMEYTEEN

Tarjous voimassa 18.10. asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.Tarjous voimassa 18.10. asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

MUISTA MYÖS KATTAVA VALIKOIMAMME VALAISINPISTOTULPPIA 
JA MUITA TARVIKKEITA VALAISIMIEN ASENNUKSEEN.

LAMPPUSARJA AIRAM NASHUA 
10 VÄRIMIX 
Värilliset kuvut. 10 lämpimän valkoista 
lediä, paloikä n. 10 000 h. Muuntaja DC 
30V 2W, IP44. 502018215

1995
(21,95)

PLAFONDI AIRAM ZEO DUO 280 
850LM 830/840 VALKOINEN 
Valkoinen plafondi 
yleisvalaistukseen. Valoteho 
850 lm, värilämpötila 
valittavissa ennen asennusta. 
Halkaisija 280 mm. 502062080

1995
 (26,95)

ULKOJATKOJOHTO 
OPAL 2-OSAINEN 10M 
IP44 3X1,5 H05RR 
Pituus 10 m. 2-osainen. 
501010454

1695
(19,95) KELLOKYTKIN OPAL 24H -25 AST IP44 

Pienin aika 15 min.  500995608

295
(5,95)

SEKÄ SISÄ- ETTÄ
ULKOKÄYTTÖÖN

PLAFONDI TRIO SHOGUN SCANDI LED 
425MM 2400LM STARLIGHT DIM 
Kupu Starlight-muovia. Valoteho 
2400 lm. Portaaton himmennys, 
värilämpötilan säätö ja yövalo 
kaukosäätimellä. Koukkukiinnitys ja 
valaisinpistotulppa. 502079494

6990
 (149,-)

NÄY PIMEÄSSÄ! NÄY PIMEÄSSÄ! 
MUISTITHAN ETTÄ MUISTITHAN ETTÄ 
1.6.2020 ALKAEN 1.6.2020 ALKAEN 
ETUVALON LISÄKSI ETUVALON LISÄKSI 
MYÖS TAKAVALO ON MYÖS TAKAVALO ON 
PAKOLLINEN POLKU-PAKOLLINEN POLKU-
PYÖRÄSSÄ.PYÖRÄSSÄ.

2495
(29,-)

USB-LADATTAVA
POLKUPYÖRÄN 
VALOSETTI
Jatkuva- tai vilkkuva valo. 
Etuvalon teho 300 lm. 
502227905

 LAAJA VALIKOIMA KAUSI-
VALOJA NIIN SISÄLLE KUIN 

PARVEKKEELLE.

POLKUPYÖRÄN 
TAKAVALO TARO

Jatkuva- tai vilkkuva valo. 
Paristot 2xAAA ei sis.

502227943

495
(6,95)

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

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

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

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 nyt varattavissa

15 €/kk15 €/kk
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Lataus pisteessä 
täyssähkö auton 

55kWh:n akun lataus 
tyhjästä täydeksi  

kestää noin  
4–5 tuntia.
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