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Supercellin uudessa päämajassa on oma
leikkipuisto työntekijöiden lapsille.

Supercelliläisten
sukat suhisevat
pian Jätkäsaaressa
Peliyhtiön uuden toimitalon aula on
puurakentamisen taidonnäyte.

Pontus Nuutinen toivoo Ninjago-legoja sekä
enemmän lomaa kaikille. Jätkäsaaren ja
Ruoholahden asukkaat toivoivat myös lunta,
korona-ajan loppumista ja yhdessäoloa. Sivut 4–5
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Satamatunnelista tulee
kunnallisvaaliteema

K

annattaako satamatunnelia rakentaa?
Siinä on kysymys, joka kantaa ensi kevään kuntavaaleihin asti.
Muun muassa kokoomus ja Helsingin Satama ovat toivoneet, että Jätkäsaari–Ruoholahden liikennesumppua ratkaistaisiin rakentamalla maanalainen tunneli
Länsisatamasta suoraan Länsiväylälle.
Tunnelia käyttäisi varsinkin tavaraliikenne.
Myös demareiden Nazima Razmyar – Helsingin varapormestari sekä puolueen pormestariehdokas kuntavaaleissa – on myötämielinen
tunnelin suhteen. Kokoomuksen ja demareiden
tuella vaakakuppi kääntyy jo satamatunnelin
kannalle, sillä puolueet muodostavat melkein
puolet kaupunginvaltuustosta. Rkp ja perussuomalaiset seurannevat kokoomuksen kantaa, jolloin tunnelihankkeen takana olisi tukevasti yli
puolet valtuustosta.
Valtuuston toiseksi suurin ryhmä vihreät ei
ole tunnelista innostunut, vaan siirtäisi satamatoimintoja voimakkaasti Vuosaareen.
Satamatunnelikeskustelu sähköistää kuntavaaleja. Seuraavan kaupunginvaltuuston valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi Jätkäsaari–
Ruoholahden liikenneratkaisuihin.
Siinäpä syytä kerrakseen innostua paikallisvaaleista, jotka lähes aina ovat ne vähiten uurnille innostavat vaalit. Viime kuntavaaleissa
vuonna 2017 äänestysprosentti oli alle 59 prosenttia, kun taas viime presidentinvaaleissa ja
eduskuntavaaleissa äänestysprosentti huiteli 70
prosentissa ja yli.

summa, se kuulostaa aliarviolta. Epäilen suuresti, että noin halvalla tunnelia tulee. Hinta alkaa
vähintäänkin kakkosella.
JA JOS TUNNELIPÄÄTÖS etenee toteutukseen,
mitenkäs tuo viereinen Hernesaari? Se on vielä
enemmän pullonpohjalla kuin Jätkäsaari.
Kartalla Hernesaaren ja Jätkäsaaren kärjet
ovat niin lähekkäin, että välille kannattaisi ainakin miettiä autotunnelin haaraa, joka yhdistyisi
satamatunneliin. Tälle tunnelille voisi olla käyttöä 2030-luvulla, kun Hernesaaressa käyskentelee päivittäin kymmenentuhatta ihmistä.
Siltaa Jätkäsaaren ja Hernesaaren välille ei
voi rakentaa. Ainakaan ennen vuotta 2035. Sinne asti yltää kaupungin ja telakkayhtiö Helsinki
Shipyardin välinen vuokrasopimus. Mikä tahansa silta estäisi telakalla rakennettavien ja korjattavien laivojen kulun.
PÄÄKAUPUNKISEUTU on nyt vahvassa koronaviruksen leviämisvaiheessa. Aallon huippuvaihe
ajoittuu vuoden pimeimmille viikolle.
Kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Kevät ja
kuntavaalit tuntuvat mukavan arkisilta sanolta. Ehkä jo tuolloin hymymme näkyvät kaduilla kuin ennen vanhaan. Hyvää joulua ja pitäkää
huolta läheisistänne!

SATAMATUNNELILLE on esitetty 180 miljoonan
euron hintalappua. Samalla kun se on valtava

Hernesaaren ja Jätkäsaaren
kärjet ovat niin lähekkäin,
että välille kannattaisi
miettiä tunnelia.”
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Otettujen koronanäyteiden määrä Jätkäsaaren
pisteellä L3-makasiinilla 7.9.–8.11. 2020.
Lisää koronanäytteistä ja alueellisista
ilmaantuvuusluvuista sivulla 5.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti ilmestyy
kerran kuussa. Se on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton
aluejulkaisu. Lehti noudattaa
hyviä journalistisia tapoja.
PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.
JAKELUALUE
Ruoholahti (00180)
Jätkäsaari (00220)
Lauttasaari (00200 ja 00210)
Hernesaari, Munkkisaari ja Eira (00150)
Punavuori (00120)
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NOUTOPISTEET
Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren
kirjasto, Ruoholahden metroaseman ja
Välimerenkadun R-kioskit, Jätkäsaaren
K-Market, Jätkäsaaren Alepa.

SOHVALLE. Menovaihtoehdot vähenevät kuin sirkkelimiehen sormet, kun
koronarajoituksia lisätään. Yle Areenasta löytyy Aki Kaurismäen elokuva
Laitakaupungin valot, joka on melkein
kokonaan kuvattu Ruoholahdessa. Elokuva vie aikamatkalle vuoden 2006
Ruoholahteen alkuteksteistä lähtien.

JAKELU
Posti Oy (Jakelupalaute p. 0100 85160)
PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399
TOIMITTAJAT
Milla Palkoaho
Pipsa Sinkko-Westerholm

VUODEN LUONTOKUVAT. Kaapelitehtaalla on tammikuun ajan näytillä
kaikki Vuoden Luontokuva 2020
-kilpailussa palkitut yli 30 valokuvaa.
Näyttely on Kameraseura Galleria
Westin järjestämä näyttely. Näyttelyyn voi tutustua 4.–31. tammikuuta
2021

KUSTANTAJA 		
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
ILMOITUSMYYNTI/AINEISTOT
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

ULKOKONSERTTI TORILLA. Yksi
tapahtuma, jonka toivoisi toteutuvan,
on Ruoholahdentorilla järjestettävä
Helsingin Konservatorion musiikkileikkikoulun esitystä. Ulkoilmatapahtumassa voi laulaa ja leikkiä jouluisten
sävelten tahdissa 16. joulukuuta kello
17.30–18.15.

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

Jätkäsaari–
Ruoholahti
somessa

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman
lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.
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Supercellin uudella toimistolla on
sukkasääntö ja oma päiväkoti
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Peliyhtiön päämajassa työtilat
muuntuvat uusiksi jopa
viikonlopussa. Työntekijöillä on
hissin vieressä kenkäparkki.

K

Joulukuu 2020

Tervetuloa
viihtymään
uudistettuun
perheravintolaamme!

25% alennus
á la carte
-annoksista.

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI-LEHTI tutustui tiloihin lehdistöpäivänä marraskuussa, jolloin
suuri osa Supercellin uuden päämajan lattioista
oli vielä suojattu pahveilla.
Yleisökierrätyksiä Supercellin tiloissa ei aiota järjestää.
”Sekä nykyinen että uusi toimistomme on tarkoitettu työntekijöillemme työskentelypaikaksi eli
emme järjestä vierailuja niihin”, yhtiö viestittää.
Ylimmässä kerroksessa on henkilökunnan
ruokala. Ruokalassa, kuten muuallakin toimistossa, yhtiön mobiilipelien teemat tulevat esille,
esimerkiksi piiloteltuna yksityiskohtiin. Ruokien
tarjoilukärryt tuovat mieleen Clash of Clans -pelin. Neuvotteluhuoneista yksi on sisustettu Hay
Day -hittipelin henkeen lehmineen ja pihakaivoineen.
”Joka kerroksessa on yksi peliteemallinen
neukkari”, Supercellin Janne Saarinen sanoo.
Saarinen on toiminut uuden toimitilan projektipäällikkönä.
Saarinen kertoo, että Supercellin vanhoissa tiloissa Itämerenkadulla tilat alkoivat loppua.
Vanhat tilat olivat Saarisen mukaan myös joustamattomat.
Uusien tilojen kohdalla Saarinen käyttääkin
useasti sanaa muutosjoustavuus.
”Tiimitilat pitää saada viikonlopussa isommaksi tai pienemmäksi, se ei voi kestää kuukausia.”
Supercell oli aluksi tulossa vuokralaiseksi taloon, mutta projektin edetessä yhtiö päätti, että
oli parempi omistaa toimitilat. Rakennustöiden
edetessä SRV onkin toteuttanut sisätiloja uuden
omistajan toiveiden mukaan.
Muun muassa lattioita on korotettu sen verran, että johdot kulkevat lattian alla. Näin elektroniikalle löytyy töpseli lähes mistä kohtaa huonetta tahansa.
Toimistolle on ripoteltu pieniä nukkumahyttejä, joiden ovessa lukee nap zone.
Supercellin toimitalon kyljessä on parkkitalo, jonka katolla on lasten leikkipuisto pallokenttineen ja merirosvolaiva-kiipeilytelineineen.
Puisto on pelkästään Supercellin päiväkodin
käytössä. Leikkipuiston laidalla on puuverhoiltuja lieriöitä, joista näkee joka suuntaan puistoon. Lieriöissä esimerkiksi vanhempi voi istahtaa läppärinsä kanssa ja seurata jälkikasvunsa
touhuja sivusilmällä.
Supercellin päiväkoti on mitoitettu noin 30
lapselle. Supercellin henkilöstö on kansainvälistä, ja päiväkodin kielinä ovat englanti ja suomi.
”Jos päiväkoti ei täyty omista lapsista, toimija voi avata paikkoja yleiseen hakuun”, Saarinen
kertoo.
Wood City -kortteli täydentyy seuraavaksi ho-

AVOINNA
MA–PE 10.30–22
LA 12–22
SU 13–21

+ LOUNAS ARKISIN 10.30–15

Rauno Hietanen

Koskee ruokalistan annoksia nrot 14–42.
Voimassa arkisin klo 15 jälkeen ja
viikonloppuisin (31.12. 2020 saakka)

WWW.YETINEPAL.FI

!

engät pois, sillä Supercellin päämaja on lähes valmis. Peliyhtiön työtekijät muuttavat uusiin tiloihinsa tammikuussa.
Työntekijöitä odottaa kengätön toimisto. Hissien vieressä kerroksissa on saapumistila, jonne kengät jätetään, ja syvemmälle työtiloihin sipsutellaan sukkasiltaan. Sukkasääntöön
työntekijät ovatkin jo tottuneet vanhalla toimistolla.
Supercellin aulatilat on verhoiltu kauttaaltaan puulla. Aaltoilevat puuelementit tekevät tilasta orgaanisen.
Yhtään suoraa kulmaa aulassa ei tunnu olevan. Tällaista voisi olla vaikka valaan sisällä, valaan kylkiluiden keskellä.
Wood City -korttelin toimitilat Jätkäsaaressa ovat olleet puurakentamisen uuden ajan virstanpylväs, joka on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Väkeä on käynytkin ihmettelemässä
rakennusta melkein kaikilta mantereilta.
”Vieraita on ollut muun muassa Chilestä ja
Japanista”, Wood Cityn rakennuttajan SRV:n
Antti Aaltonen sanoo.

ITÄMERENKATU 12, PUH 09 693 3010

Tervetuloa
hammashoitoon!
Supercellin aulatilat on verhoiltu aaltoilevasti muotoillulla puulla. Mediapäivänä
marraskuussa aulan lattiat oli vielä suojattu pahveilla.

Mukavaa
loppu
vuotta!
Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400

Supercellin uuden toimitilan yhteydessä on parkkihalli, jonka päälle on rakennettu
monipuolinen leikkipuisto työntekijöiden lasten päiväkodin käyttöön.

Tilaa netistä

Kaikki apteekkituotteet
– myös reseptilääkkeet:
www.verkkoapteekkihelsinki.fi
tai kotisivuiltamme
www.ruoholahdenapteekki.fi
Toimistolta löytyy useita torkkukoppeja.

Pelimaailmasta vaikutteita saanut tarjoilukärry.

HAE TILAUKSESI apteekin
kassalta tai valitse maksullinen
pikakuljetus kotiin
(pääkaupunkiseutu).

Kymmenvuotias Supercell
≈ Supercell on suomalainen vuonna 2010 perustettu, mobiilipelejä tekevä peliyhtiö.
≈ Harvoin ja rima korkealla pelejä julkaisevan
yhtiön tunnettuja pelejä ovat Clash of Clans, Hay
Day, Boom Beach ja Brawl Stars.
≈ Supercellin nykyinen pääomistaja on kiinalainen Tencent. Toimitusjohtaja on Ilkka Paananen.
≈ Yhtiön liikevaihto viime tilikaudella oli 1,3 miljardia euroa ja tulos 505 miljoonaa euroa (2019)
≈ Supercell muuttaa Itämerenkadun tiloistaan
uuteen pääkonttoriin Jätkäsaarenlaituriin tammikuussa 2021.

Lähde: Kauppalehti (tilinpäätösluvut)

TILAUKSET MYÖS puhelimitse
puh 09 685 9410

Joka kerroksessa on yhtiön peleistä inspiraation
saaneita neuvotteluhuoneita. Hay Day -pelin
lehmä on päässyt yhteen neukkariin.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 HKI
ma–pe 8–20, la 10–18
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Lahjalistalla on legoja, lunta ja
KUVAT: MILLA PALKOAHO

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehti
kysyi paikallisilta, mitä joulun
toivelistalta löytyy tänä vuonna.
Perinteisten lelujen lisäksi toivottiin
myös terveyttä ja aikaa läheisten
kanssa. Myös koronatilanteeseen
haaveiltiin helpotusta.
Milla Palkoaho

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”N

Ninjago-legoja”, ilmoittaa kuusivuotias Lucas Winiecki ja lisää nopeasti
listalleen vielä robottilelut sekä Youtubesta tutun lapsitähden Ryan Kajin
oman lelumerkin, Ryan’s Toysit.
Ryan Kaji on saavuttanut suuren suosion Youtubessa videoilla, joilla hän tutustuu leluihin, ja
nyt hänen oma lelusarjansa on Yhdysvalloissa
valtava hitti.
Kolmevuotias pikkusisko Lily toivoo taas pehmeää pakettia, josta paljastuisi kissapehmolelu.
”Sekä keittiötarvikkeita”, Lily täydentää toiveitaan.
Tänä vuonna Winieckin perheellä on luvassa
uudenlainen joulu, sillä he ovat muuttaneet Suomeen Yhdysvalloista.
Edellisessä kodissaan Coloradossa he yhdistelivät suomalaisia ja amerikkalaisia jouluperinteitä, mikä tarkoitti jopa kahta visiittiä joulupukilta
yhden joulun aikana.
“Yhdysvaltojen kodissa jouluun kuuluivat
myös joulusukat, mutta Jätkäsaaren kodissa ei ole
takkaa, jonka reunalle ne voisi ripustaa”, perheen
äiti Emma kertoo.
Pienillä yllätyksillä täytettäville sukille aletaan
kuitenkin miettiä paikkaa uudessa kodissa. Joulusukkien täytteeksi Emma toivoisi jotain Marimekolta, sekä lahjakortteja esimerkiksi hierontaan.
Varmuuden vuoksi toive hemmottelusta käännetään vielä englanniksi perheen isälle.
Jacob Winieckin lahjatoive ei ole ehkä vielä tänä jouluna toteutumassa, mutta hänen haaveissaan on asuntovaunu. Siitä olisi iloa koko perheelle, joka on tottunut seikkailuihin asuessaan
Denverissä. Winieckit tahtovat jatkaa retkeilyelämää myös Suomessa.

Yhdysvaltojen kodissa
jouluun kuuluivat
myös joulusukat, mutta
Jätkäsaaren kodissa ei ole
takkaa, jonka reunalle ne
voisi ripustaa.”
Emma Winiecki
Jätkäsaari

Eemeli Pyhähuhta
KAUPPAKESKUS Ruoholahden eteen on parkkeerattu värikäs pakettiauto, josta käsin tarjoillaan
KotKotChicken-hampurilaisia. Joululahjatoiveiden keksiminen ei ole Eemeli Pyhähuhdalle yhtä helppoa kuin herkullisen katuruoan valmistaminen.
”Hankala kysymys miehelle, jolla on jo kaikkea! Mutta ehkä joku ulkomaanmatka olisi nyt kiva.”

Winieckin perhe Emma (vas.), Lily, Lucas ja Jacob tavattiin raitiovaunussa. He
ovat hiljattain muuttaneet Yhdysvaltain Coloradosta Jätkäsaareen.

Sara Toivanen

Anna Räisänen, Ruoholahti

JÄTKÄSAAREN Hyvän toivon kappelissa työskentelevä pappi Sara Toivonen tietää lahjatoiveensa
niin itselleen kuin koko yhteisölle.
“Itselleni toivoisin bluetooth-kuulokkeita. Maskin kanssa tarvitsisin pienet ja kätevät kuulokkeet.”
“Kappelille ja meidän yhteisöllemme jokainen uusi ihminen on suuri ja tärkeä lahja, kuten
myös erilaiset yhteistyökuviot alueella.”
“Ja totta kai meidän kaikkien suuri lahjatoive
on, että korona pysyisi hallinnassa. Me juhlimme
joulun lasta, ja siihen sanomaan kuuluu vahvasti
toivo”, hän lisää.

OMAN JOULULAHJATOIVEEN keksiminen osoittautuu mahdottomaksi Ruoholahdessa asuvalle
Anna Räisäselle.
”Olen todella huono toivomaan mitään”, hän
nauraa.
Mutta yksi toive Räisäsellä on ylitse muiden,
ja siitä olisi varmasti iloa kaikille alueen asukkaille: lumi!
”Lunta, toivon meille kaikille lunta. Olen todellinen lumifani.”

TOTEUTAN ASUNTOUNELMASI
asiantuntevasti ja luotettavasti
Kun kaipaat asuntokauppaasi vankkaa alueen tuntemusta, soita minulle.
Olen asunut kanavan varressa jo vuodesta 1993, ja nähnyt Ruoholahti-Jätkäsaari
alueen koko kehityskaaren konttisataman ajoista alkaen. Kokemukseni kiinteistönvälittäjänä yhdessä Bo LKV:n raikkaan konseptin kanssa on pettämätön yhdistelmä.
KUTSU MINUT MAKSUTTOMALLE ARVIOKÄYNNILLE!

Kun varaat arviokäynnin 31.12.2020 mennessä, tuon sinulle upean Bo-kalenterijulisteen.
SUSANNE GERSTENMAIER
myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner
050 318 0132 | susanne@bo.fi
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lisää lomaa

Länsisataman
aluerakentamis
projektin uusi
johtaja on
Tuomo Sipilä
LÄNSISATAMAN aluerakentamisprojektin johtajana aloittaa Tuomo Sipilä. Hän ottaa tehtävänsä vastaan vuoden 2021 alussa.
Sipilä on viimeksi vastannut aluerakentamisprojekteista Tuusulassa.
Sipilä korvaa vuodesta 2014 Länsisataman
aluerakentamisesta vastanneen Outi Säntin.
Säntti valittiin hiljattain koko Helsingin aluerakentamispäälliköksi.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Lotta Nokkala, Jätkäsaari
Raija Sillanpää ja Pekka Koistinen, Jätkäsaari
RAIJA SILLANPÄÄ ja Pekka Koistinen toivovat joululahjaksi kuin yhdestä suusta terveyttä.
”Olisi myös hieno juttu jos saataisiin koronavirus taltutettua”, Raija Sillanpää lisää.
”Toivoisin, että voitaisiin nähdä lapsia ja lapsenlapsia”, Pekka Koistinen sanoo.
Jouluna yhteistä aikaa yritetään järjestää koronarajoituksen huomioiden.

”HARRY POTTER-JUTTUJA, vanhoja Pet Shop
-leluja ja jättipehmoa, joka on laiskiainen”, Lotta
Nokkala luettelee toiveensa.
Lahjatoiveita voikin olla joulukuuksi varalla
useampi, sillä joulun lisäksi Lotta täyttää 10 vuotta kuun lopussa.

Uusia ravintoloita
Jätkäsaareen ja
Ruoholahteen,
Sushi’n’roll lopettaa
JÄTKÄSAAREN ja Ruoholahden alue saa jälleen
uusia ravintoloita. Hiljattain Länsilinkissä sijaitsevan Cargo-ravintolan tilalle aukesi Morton. Se
on ensimmäinen Morton-ravintola Helsingissä.
Hanpurilaisiin keskittyvällä ketjulla on useita ravintoloita ympäri Suomea.
Uusi ravintola saadaan myös Länsisatamankadulle Lidliä vastapäätä. Ravintola Chinaboss
aloittaa tiloissa, joissa aiemmin toimi Vessel-ravintola.
Välimerenkadulla Viirus-teatterin vieressä
vasta kesän lopulla avannut Sushi’n’Roll -ravintola lopetti toimintansa marraskuun lopussa.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Lounas

alk. 9,70€

Nepalese Cuisine

Helena Östring, Jätkäsaari

Alimasa Al-ameri

Pontus Nuutinen, Jätkäsaari

HELENA ÖSTRINGIN joulu poikkeaa tänä vuonna
aiemmista sillä, että mukana juhlinnassa on perheen juhannuksena syntynyt esikoispoika. Lahjatoiveet ovat aineettomia.
”Nyt toivomme vain iloista, mukavaa yhdessäoloa perheen kanssa”, tuore äiti hymyilee.

RUOHOLAHDEN metroaseman sisäänkäynnin
viereisellä 6ix by 9ine-parturin uudella yrittäjällä
Alimasa Al-amerilla on lyhyt ja ytimekäs toivelista tällä joululle.
”Toivoisin, että koronatilanne olisi pian ohi…
ja tietenkin onnellista elämää!”

NELIVUOTIAS Pontus Nuutinen ei mieti pitkään
lahjatoiveitaan. Listalta löytyy runsaasti Lego Ninjago-leluja, pomppukengät ja yksi toive, jonka
Pontus omistaa kaikille alueen asukkaille.
”Että kaikilla olisi useammin lomaa!” Pontus
nauraa.

Jätkäsaaren koronaluvut muuttuivat, kun
ajantasainen asukastilasto otettiin käyttöön
Aiemmissa koronakatsauksissa
Jätkäsaaren tilanne ylikorostui, koska
niissä käytettiin asukaslukua parin
vuoden takaa. Tilastovirhe koski
useaa nopeasti kasvanutta aluetta
Helsingissä. Virhe on nyt korjattu.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAARI JA RUOHOLAHTI edustavat keskikastia koronavirustartuntojen alueellista ilmaantuvuutta tarkasteltaessa.
Jätkäsaaressa uusia tartuntoja tuoreimmalla kahden viikon seurantajaksolla oli sataatuhat-

Joulukuu 2020

ta asukasta kohden 184,5. Vastaava luku KamppiRuoholahden postinumeroalueella on 156.
Jätkäsaaren kohdalla Helsingin kaupungin ilmoittamissa koronaluvuissa oli aiemmin tilastovirhe, sekä muillakin postinumeroalueilla, joihin
on muuttanut paljon asukkaita viime vuosina.
”Ongelma on se, että viralliset postinumeroalueiden väkilukutiedot, joita Tilastokeskus julkaisee, ovat ajankohdasta 31.12.2018. Esimerkiksi
Kalasatamassa, Verkkosaaressa ja Kruunuvuorenrannassa asukasluku on tämän jälkeen tuplaantunut”, kertoo Pekka Vuori kaupungilta.
Esimerkiksi kuukausi sitten (28.10.) julkaistuissa luvuissa Jätkäsaaren ilmaantuvuusluku oli
261, kun se nykyiseen asukasmäärän suhteutettuna olisi ollut 221.
Vuoren mukaan tuoreimmat eli 25. marras-

kuuta julkaistut kaupunginosien koronatilastot
käyttävät tuoreita asukaslukuja syyskuulta.
JÄTKÄSAAREN koronanäytteenottopisteellä otettiin syyskuun alusta marraskuun alkuun noin
12000 näytettä eli noin 200 näytettä joka päivä.
Jätkäsaaren koronanäytteenottopiste aukeaa jälleen 7. joulukuuta L3-rakennuksessa. Koronapiste oli tauolla, koska kaupunki avasi influenssarokotuspisteen samassa rakennuksessa.
Ne eivät olleet yhtä aikaa auki asiakaskunnan sekoittumisen välttämiseksi. Influenssarokotuksia
annettiin parhaimmillaan 1500 yhdessä päivässä.
”Olemme saaneet valtavasti kiitosta siitä, miten hienosti ja mallikkaasti influenssarokotuspiste on toiminut”, kaupungin rokote- ja koronanäytteennottopistevastaava Minni Minkkinen kertoo.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Ma–pe
10.30–21
la–su
12–21

Keittiö sulkeutuu
puoli tuntia
aiemmin.

Online-tilaus

Voit tilata ruoan soittamalla 044 449 6050
tai klikkaamalla Online-order -kuvaketta
nettisivuiltamme osoitteessa

www.mountkailash.fi

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

Take
away

–10%

À la cartesta

Jätkäsaaressa
vuodesta 2015
Tyynenmerenkatu 5
www.mountkailash.fi
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Tehtävä Goldfinger –
muuttoaikaa vain yksi tunti
UUDESSA TALOSSA Kultaisessa

talossa on oma kuntosali ja
lainakajakkeja. Emilia Kronlund ja
Jami Nordlund löysivät asunnon
Jätkäsaaresta vähän vahingossa.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

G

oldfinger-talon muoto on erikoinen.
Saukonkadulle päin talo näyttää kapealta kolmiolta, kuin silitysraudan
pohjalta.
Arkkitehtuurikilpailussa voittaneen muoto on tuttu New Yorkin Manhattanilla
sijaitsevasta ikonisesta Flatiron-rakennuksesta.
Myös talon väri on erikoinen. Auringonpaisteessa talon pinta viidennestä kerroksesta ylöspäin välkehtii keltaisena kuin kulta. Talon nimi
Goldfinger eli kultasormi onkin osuva.
Taloyhtiö ja naapuritalo Goden Eye tarjoavat
asukkailleen monia yhteiskäyttöön tarkoitettuja,
maksuttomia tiloja ja palveluja, kuten kuntosalin, etätyöhuoneen, kerhotilan, SmartPost-automaatin ja lainattavia kajakkeja.
Asukkaiden käytössä on myös kaksi vuokraautoa.
Pohjanmaalais-satakuntalainen pariskunta
Emilia Kronlund ja Jami Nordlund löysivät syksyllä 2019 ensimmäisen yhteisen omistusasuntonsa Jätkäsaaresta pikaisesti – ja vähän vahingossa.
”Olimme muutaman kuukauden aktiivisesti etsineet asuntoa eri alueilta Helsingin kantakaupungista ja Espoon puolelta”, Jami Nordlund
kertoo.
Jätkäsaari oli haussa mukana, mutta tarjontaa siellä ei ollut. Yhtä asuntoa Töölössä oli jo
käyty katsomassa, mutta sitten karttahaussa yllättäen näkyi kaksi vapaata kolmiota Jätkäsaaressa.
Alue oli molemmille tuttu, sillä pariskunta oli asunut aikaisemmin Nordlundin yksiössä
Malagankadulla.
”Soitin välittäjälle heti. Kun toivomamme
asunto varmistui vapaaksi, löimme kaupat lukkoon”, Nordlund kertoo.
Asunto oli juuri se, mitä he olivat etsineet.
Valoisa kolmio isolla parvekkeella ja omalla saunalla. Muuttamaan he pääsivät heti talon valmistuttua huhtikuun lopulla 2020.
MUUTTO OLI KORONATILANTEEN vuoksi järjestetty niin, että jokaisella asukkaalla oli muuttoon aikaa yksi tunti. Pariskunnan muuttomiesten lisäksi rakennuttaja tarjosi avuksi lauman
muuttomiehiä.
”Samaan aikaan muutti myös toisen asunnon asukkaat, joten piti olla tarkka tavaroiden
liikkumisesta”, Kronlund kertoo.
”Uskomattoman hyvin ja tehokkaasti muut-

pesupaikka.ﬁ

Goldfinger-talon muoto erottuu edukseen. Jami Nordlund ja Emilia Kronlund muuttivat taloon huhtikuun lopulla.

Helsingin Goldfinger
≈ 12-kerroksinen asunto-osakeyhtiö Helsingin
Goldfinger sijaitsee Saukonlaiturin vieressä osoitteessa Bahamankatu 10.
≈ Talossa on yksi rappu, jossa on 109 vapaarahoitteista omistusasuntoa yksiöistä neljän huoneen
huoneistoihin. Kooltaan asunnot ovat 22–84m2.
Talo valmistui huhtikuussa 2020.
≈ Rakennuttaja: Peab Oy
≈ Rakentaja: Peab Oy
≈ Arkkitehtitoimisto: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Pariskunnan asuntoon kuuluu tilava parveke.

to sujui. Olimme valmiit alle tunnissa”, Nordlund jatkaa.
Ainoastaan yksi ylimääräinen rinkka ilmestyi heille muuton mukana. ”Sekin löysi oikean
omistajansa myöhemmin.”
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Reilun puolen vuoden jälkeen asunto on alkanut tuntua kodilta. Hillitty sisustus on valmis
ja lamput ja taulut paikoillaan.
”Joulu varmasti lisää vielä asunnon kodikkuutta, kun laitamme koristeita”, Kronlund sanoo.

Parasta 67-neliöisessä asunnossa molempien
mielestä ovat useat, suuret ikkunat ja valoisuus.
Sekä suurelta, lasitetulta parvekkeelta avautuva näkymä merelle ilta-aurinkoon. Näköyhteys
ulottuu myös Saukonaltaan toiselle puolelle
Saukonpaateen ja siellä asuvien ystävien asuntoon.
”He ovatkin yksi syy, miksi aikoinaan muutin Jätkäsaareen ensimmäisen kerran. Heillä vieraillessani huomasin miten kiva alue tämä on”,
Nordlund kertoo.
Myös Kronlund pitää Jätkäsaaresta varsinkin
sen sijainnin vuoksi.
”Meidän on helppo kulkea töihin keskustaan. Sieltä löytyy myös kaikki tarvitut palvelut.
Lisäksi pidämme kovasti merestä.”
Viime kesänä pariskunta sai ystävältään venekyydin Vallisaareen suoraan kodin vierestä.
Ensi kesän suunnitelmiin kuuluu melontaretki
talonyhtiön kajakeilla.
”Melomme Eiraan jäätelölle”, Nodlund
suunnittelee.

LEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3
02600 Espoo

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

OLEMME AVOINNA
Ma-Pe 7-21
La-Su 10-20
Joulukuu 2020

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

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden
päätoimittajalle yrittäjäpalkinto

Satamatunneli on seuraava ki

NYT CAFE
KAP HORNISSA
Thaimaalainen

LOUNASBUFFA
arkisin klo 10.30-14.00
Päivän ruokalista
www.wajadee.ﬁ
tai Facebook
Myös vegaanisia
vaihtoehtoja!

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

H

ESKO
VALKEALA
Aamulatte
ja croisant

Lounais-Helsingin Yrittäjien
vuoden yksinyrittäjäpalkinto
oli yllätys Rauno Hietaselle.
”Mahtavaa saada tällainen
tunnustus muilta yrittäjiltä.”

4,20 (klo 8.30-10.30)

Lokakuun take away -tarjous:
Khao Pad (paistettu riisi) tai
Phad Thai (paistettu nuudeli)
kanalla arkisin klo 14.00 - 17.00

- 20%

Kap Hornin katu 3
www.wajadee.ﬁ
040 687 4330
Kotiin toimitukset Foodoran tai Woltin
palvelussa

J

elsingin Satama hakee uutta ratkaisua Jätkäsaaren ja Ruoholahden rekkaruuhkiin.
Satamayhtiön
toimitusjohtaja
Ville Haapasaari ehdottaa Länsisatamaan tunnelia, jota pitkin rekat ja muu satamaliikenne pääsisi satama-alueelta Jätkäsaaren
ja Ruoholahden ali Länsiväylälle.
Tunneli olisi Haapasaaren mukaan eräänlainen täsmäratkaisu satamaliikenteen tuomalle
kuormitukselle Länsisatamassa.
”Muualle kuin Länsiväylälle suuntautuva tavaraliikenne on aivan marginaalista.”
Tunneli-ideaan liittyy myös ajatus Helsingin
Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen
lopettamisesta.
”Tässä tarkasteltiin, että pystyttäisiinkö keskustasatamien liikennettä keskittämään”, Haapasaari taustoittaa tunneliehdotusta.
Helsingin kaupungilla on pitkään ollut ajatuksissa vapauttaa Eteläsataman aluetta laajemmin muulle kuin satamatoiminnalle.
Haapasaaren mukaan Länsisatamaan voitaisiin ottaa Tallinnan-liikenne Katajanokalta, jos
Eteläsataman Tukholman-liikenne puolestaan
siirtyisi Katajanokalle.
”Tämä vaatisi sekä tunnelin rakentamista että Länsisataman kenttäalueen laajentamista.”
Eli summaten: jos tunneli rakennettaisiin
Länsisatamaan, koko Helsingin keskustasata-

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti kirjoitti
rekkatunnelista lokakuussa 2020.

Tarjoukset voimassa 31.10. saakka

ätkäsaari–Ruoholahti-lehden
päätoimittaja Rauno Hietaselle on myönnetty Lounais-Helsingin Vuoden yksinyrittäjä -palkinto.
”Tuntuu todella mahtavalta saada
tällainen tunnustus muilta yrittäjiltä”, Hietanen
sanoo.
Palkinnon perusteluissa todettiin muun muassa, että Hietanen ”ansaitsee Lounais-Helsingin
Yrittäjät vuoden 2020 yksinyrittäjäpalkinnon ei
ainoastaan hänen alueella tekemänsä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisäämisen ansiosta, vaan ansiokkaasta yritystoiminnasta yksinyrittäjänä.”

RAUNO HIETANEN

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

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

mien Tallinnan-liikenne olisi keskitetty tänne.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Länsisatamaan on piirretty tunneli. Tänne johtava
pistotunneli oli myös osa maanalaisen kokoojakadun eli niin sanotun keskustatunnelin suursuunnitelmaa.

suunnitelmien virheet. Tunneli satamaan olisi yksi hyvin toimiva vaihtoehto tähän, sillä sen
jälkeen sataman liikenne ei enää kulkisi asuinalueen läpi”, Sazonov jatkaa.

Demareilta tukea
satamatunnelille
HELSINGIN KAUPNGINVALTUUSTON suurin
puolue kokoomus kannattaa satamatunnelia.
”Jätkäsaaren liikenneongelmat on saatava
ratkeamaan. Nykyisellään asukkaille aiheutuva
haitta on kohtuuton”, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov.
”Kannatamme kaikkia ratkaisuja, jotka korjaavat aiemmin tehtyjen onnettomien liikenne-

VALTUUSTON TOISEKSI suurin puolue vihreät puolestaan ohjaisi satamaliikennettä entistä
enemmän Vuosaareen.
”Jätkäsaaren liikenneongelmat on tärkeä ratkoa. Pidämme kuitenkin tunnelia kestävämpänä
ratkaisuna ohjata nykyistä suuremman osan rekka- ja autoliikenteestä Vuosaareen”, sanoo vihreiden ryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.
”Näemme, että Vuosaaren sataman toiminnan kehittäminen on kustannuksiltaan hallitta-

IDEA JÄTKÄSAAREN rekkatunnelista saa kannatusta myös demareiden
valtuustoryhmässä.
Jätkäsaari
7-23
7-23
JÄTKÄSAAREN
TUOREIMMAT TARJOUKSET
VIIKONLOPPUISIN!
Apulaispormestari
Nasima
Razmyar kertoo
9-23
Helsingin
Sanomien
mukaan kannattavansa
Suoraan
grillistä!
Tuoretta kalaa!
Herkkuja Leipämöltä! saRuodoton kirjolohifileetamatunnelia.
Grillattu Razmyarin
Kanan reisikoipi
Makuleivät todenkanta heijastuu
Ruotsi
Aurajuusto, jalopeno ja
tuplajuusto-paprika, 340-345 g
näköisesti myös demareiden valtuustoryhmään.
Aiemmin muun muassa kokoomus on puhuhut vahvasti satamatunnelin puolesta.
Kokoomus ja Sdp muodostavat lähes puolet
kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston jäsenmäärästä. Pienryhmien
saanee määräenemmistön
LA-SU TARJOUS! tuella tunnelihanke
LA-SU TARJOUS!
LA-SU TARJOUS!
valtuustosta taakseen.
2
Satamatunnelista toivotaan
helpotusta LänKPL
2 KPL
KPL
KG
sisataman rekkaruuhkiin. Tunneli kulkisi satamasta Länsiväylälle. Satamatunnelihankkeen
hinnaksi on esitetty noin 180 miljoonaa euroa.
K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki I puh. 020 734 5640
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehtifacebookista
ville.hamalainen@k-market.com
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Tarjoukset voimassa la-su lokakuun ajan.
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden päätoimittaja Rauno Hietanen (kesk.) valittiin LounaisHelsingin yrittäjäyhdistyksen Vuoden yksinyrittäjäksi. Kari Eharin (vas.) kutsuttiin
yhdistyken kunniapuheenjohtajaksi. Vuoden yritykseksi alueelta valittiin ravintola
Persilja, jota edusti palkitsemistilaisuudessa nykyinen omistaja Ismo Tosun.

”HIETASEN JULKAISEMA paikallislehti on monien Ruoholahti–Jätkäsaari alueen talouksien
arvostama paikallinen media. Sen laadukas ulkoasu ilahduttaa ja on odotettu saapuvaksi kerran kuukaudessa alueen postilaatikoihin, myös
yrityksiin”, perustelut jatkuvat.
PALKITSEMISTILAISUUDESSA kiiteltiin myös
lehden laajaa jakelualuetta, joka ulottuu Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Lauttasaaren lisäksi Punavuoreen, Eiraan, Hernesaareen ja osiin
Kamppia.
Lauttasaaressa marraskuussa järjestetyssä
palkitsemistilaisuudessa Kari Eharin Reconos
Ky:stä kutsuttiin yhdistyken kunniapuheenjohtajaksi.

2

2

50

99

Meillä myös
Pakettiautomaatti

meidät löydät myös

www.facebook.com
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Vuoden yritykseksi alueelta valittiin lauttasaarelainen ravintola Persilja, jota edusti palkitsemistilaisuudessa Ismo Tosun.
Lounais-Helsingin Yrittäjissä on noin 560 jäsenyritystä, joista yksinyrittäjiä on yli kolmesataa.
Lounais-Helsingin Yrittäjien alueeseen kuuluu Jätkäsaari, Ruoholahti, Lauttasaari sekä
Lehti- ja Kuusisaari, ja lisäksi osittain Kamppi ja
Töölö.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

su

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Jätkäsaari

Lokakuu 2020
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TARJOUKSET VOIMASSA 30.11.-20.12.2020 ELLEI TOISIN MAINITA.

Ruodoton
kirjolohifilee
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Lohimedaljonki
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Tilauksen voi jättää osoitteessa:
www.k-market.com/jatkasaari

maitosuklaa, ruby ja valkosuklaa
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OTAMME VASTAAN JOULUKINKKU- JA
JOULUKALATILAUKSIA 13.12.2020 ASTI.
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MEILLÄ TEHTY!

Vegaaninen
joulutorttu

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com
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NYT CAFE
KAP HORNISSA
Thaimaalainen

LOUNASBUFFA
arkisin klo 10.30-14.00

Päivän ruokalista
www.wajadee.ﬁ
tai Facebook
Myös vegaanisia
vaihtoehtoja!
Take away
Pienempään nälkään:

Sapata:
meetwursti
kinkku
juusto-tomaatti

3,90

Salaattiannos:
kana-caesarsalaatti

6,90

Kap Hornin katu 3
www.wajadee.ﬁ
040 687 4330
Kotiin toimitukset Foodoran tai Woltin
palvelussa

Hotellihuone taipuu toimistoksi
– nokosetkin saa ottaa
RAUNO HIETANEN

Korona-aikana yritykset ovat joutuneet
miettimään toimintaansa uudelleen.
Jätkäsaaren Clarion tarjoaa alle 40
eurolla hotellihuoneita työhuoneiksi.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

I

llaksi pois kotoa, mainostaa Finnair. Hotellit mainostavat staycationeita, ja mainostivat jo ennen koronaa. Moni iso ja pieni yritys innovoi tapoja, jolla sinnitellä
koronan yli. Hyvä niin.
Jätkäsaaren Clarion on tarjonnut syksyn aikana toimistohuonepakettiaan 39 eurolla.
Hinnalla saa hotellihuoneen käyttöönsä aamuseitsemästä iltaseitsemään. Aamiaisen saa
kympin lisämaksusta. Saunan, kuntosalin ja uima-altaan saa käyttöönsä 15 euron lisämaksusta.
Clarionin markkinointipäällikkö Outi Hartmanin mukaan toimistohuonepaketteja menee
jonkin verran ja niistä on tullut hyvää palautetta.
”Työhuoneita menee muutamia per päivä, joista koostuu kuukausitasolla ihan toivottua
kauppaa meille. Ja suosituimmat päivät ovat puolessa välin työviikkoa”, Hartman kertoo.
TESTATAAN päivähuone.
Vastaanottovirkailija ottaa vastaan iloisella äänellä. Mahdollinen hymy jää maskin taakse
piiloon.
”Me olemme varanneet sinulle tällaisen maisemahuoneen 14. kerroksesta”, virkailija sanoo.
Virkailijankin mukaan päivähotellihuonetarjous on ollut suosittu.
”Normaalisti päivähinta olisi 80–100 euroa
ajankohdasta riippuen.”

Hotelli Clarion taipuu rauhalliseksi
työhuoneeksi, vaikka työpöytä onkin melko
pieni. Sängyllä on hyvin tilaa työskennellä.

Hissi vie yläkerroksiin. Käytävillä ei aamulla puoli kymmeneltä muita näy. Avainkortti oven
lukijaan ja sisälle pieneen huoneeseen.
Maisemat täytyy tarkistaa ensin. Tuolla näkyykin Jätksaaren muodokas kuplahalli. Vasemmalla Hernesaaren niemi alkaa näyttää riisutulta. Moni teollisuusrakennus on jo maan
tasalla. Kuplahalli Hernesaaressa vielä näkyy
olevan pystyssä. Sekin puretaan pian.
Tuossa puolestaan on Helsingin telakan kokoonpanohalli. Siellä piilossa katseilta valmistuu
parhaillaan arktisten alueiden luksusristeilijä.
Huoneessa on parisänky, pieni työpöytä, nojatuoli ja taulutelevisio. Sekä wc- ja suihkutilat.
Huone on melko pieni, mutta täysin riittävä
toimistotarpeisiin.
Työpöydällä on tykötarpeet kahvin ja teen-

Työsketelypisteeksi
valikoituu parisänky.
Siinä on tilaa levitellä
atk-laitteet
ja muut työvälineet.”

keittelyyn. Kahvinkeitolla onkin hyvä aloittaa
työpäivä.
Työpöydän pinta-alasta puolet menee kahvitarpeille sekä puhelimelle ja pöytälampulle.
Läppäri siihen mahtuu, mutta ei paljon muuta.
Työpisteeksi valikoituukin parisänky. Siinä
on tilaa levitellä atk-laitteet ja muut työvälineet.
Sängyn kuuden muhkean tyynyn avulla saa askarreltua itselleen mukavan työasennon.
Vastaanottovirkailija kertoo, että huonetta
saa käyttää aivan kuten normaalin hotelliyöpymisenkin aikana. Eli sängyn käyttöä ei ole mitenkään rajoitettu. Siinä voi tehdä töitä tai vaikka ottaa päiväunet.
HOTELLIHUONEESSA on hämmentävän hiljaista. Ilmastointi pitää tasaista suhinaa. Kadun äänet eivät näin ylös kantaudu.
Lounasta hotellilla ei ole poikkeusolojen takia tarjolla. Virkailija neuvoo, että ruokia voi tilata hotellille lähiravintoloista ruokalähettisivujen kautta, tai käydä lähiravintoloissa syömässä.
Pimeän tullen on aika pakata tavarat reppuun ja suunnata kotiin.
”Miten meni?” kysyy vastaanottovirkailija.
Oikein hyvin. Rauhallisen ja häiriöttömän
työpäivän jälkeen liikenteen meteli ja kodin hälinä tuntuvat oudoilta.
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Chinaboss
Jätkäsaari

AVAJAISTARJOUKSET

8,50 €

3 DRAGON

Japanilaisen samurain kulttuurin
perintö. Garage kanavartaat,
riisi ja samuraidippi.

Chinaboss Jätkäsaari

TILAA KOTIIN,
TÖIHIN
TAI NOUDA
www.chinaboss.fi

p. 050 4000 583
Kuljetus

0€

(Jos tilaus väh. 19,60€)

8,50 €
AUTUMN

Valitse liha makusi muukaan.
Saatavilla Riisi tai Nuudelivaihtoehdolla Syksyn ehdoton hitti.

8,50 €

CHINAMAN

Chinamanchiliä & Osterikastiketta,
raikkaita kasviksia ja liha makusi
mukaan (riisiä tai nuudelia
lisukkeeksi.)
TARJOUS VOIMASSA
TOISTAISEKSI
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AUKIOLOAJAT
Avoinna ark. 10:00 - 21:00
La ja Su 12:00 - 21:00
Länsisatamankatu 36
00220 Helsinki
Kuljetustilaukset puoli tuntia
ennen ravintolan
sulkemisaikaa.

Joulukuu 2020

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

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

Juha Ruoho kyllästyi
jonottamiseen ja perusti
autopesuketjun
Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
MITEN AUTON PESEMINEN voi olla niin hidasta ja vaikeaa, ihmetteli Juha Ruoho yrittäjäkollegansa kanssa vajaa kymmenen vuotta sitten.
Ajatuksesta kimposi ilmoille yritysidea.
Nyt yrittäjillä on kaksi Pesupaikka-nimistä pesukadun ja omatoimipesun yhdistävää liikepaikkaa. Ensimmäinen on Leppävaarassa, toinen aukesi marraskuussa Ruoholahteen.

TERVETULOA FAROON!

OPETTAJA Katariina Lantto sanoo olevansa
onnekas.
”Olen pystynyt yhdistämään kaksi unelma-ammattia,
ssss opettajan työt ja näyttelemisen.
”Korona-aikana töiden jatkuvuus ei todellakaan ole ollut itsestäänselvyys. Varsinkaan teatterialalla. Mutta toistaiseksi töitä on riittänyt.”
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

TÖISSÄ: Ka tariina Lantto
KATARIINA LANTTO on ykkösluokkalaisten luokanopettaja Jätkäsaaren koulussa. Ekaluokkalaisia on koulussa yhteensä 83 ja oppilaat on jaettu
neljään ryhmään. Opettajia ekaluokkalaisille on
neljä plus yksi erityisopettaja.
”Aloitamme koulupäivät aulassa luokkien
keskellä. Sitten jakaudumme neljään luokkatilaan
ja teemme luokissa yhdessä suunnitellut jutut”,
Lantto kuvailee.
”Aiemmin luokanopettajana olen ollut yksin,
nyt on ensimmäinen kerta, kun olen tiimiopettajuussysteemissä. Tämä on mielestäni aivan huikeata. Voi jakaa vastuun ja jokaisen työpäivän
upeiden kollegoiden kanssa. Kaikki tilanteet voi
kohdata yhdessä, ja sitten miettiä miten hommat
saisi sujumaan vieläkin paremmin.”
Lantto opiskeli lukion jälkeen luokanopettajaksi ja myöhemmin valmistui näyttelijäksi teatterikorkeakoulusta.
Tällä hetkellä hän on Turun kaupunginteatterissa Cabaret-musikaalissa. Näytökset ovat
useimmiten perjantai- ja lauantai-iltoina.
”Siellä minä näyttelen, soitan haitaria, laulan
ja tanssin.”
”Minua jännitti tosi paljon, että miten kahden
ammatin yhdistäminen onnistuu. Tämä on mennyt
tosi sujuvasti”, Punavuoressa asuva Lantto kertoo.
”Työmatka on täydellinen. Tänne on mukava
pyöräillä varsinkin silloin, kun ei tuule kovasti.”

Joululounas. Kolme ruokalajia pöytiintarjoiltuna.
& 010 424 9830 Kellosaarenranta 2.

www.faroravintola.fi

KUVAT: RAUNO HIETANEN

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Katariina Lantto on Jätkäsaaren koulun
ekaluokkalaisten opettaja. Hän opettaa
myös maantietoa yläkoululaisille.
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Finnairin ja Mamma
Rosan valmisateriat!

TASTE OF
FINNAIR
-ATERIAT

YRITTÄJÄ: Juha Ruoho

MYYNNISSÄ
NYT!

ESPOOLAINEN Juha Ruoho seisoo tyytyväisenä
uudenkarhean Pesupaikka-toimitilan pihamaalla
Länsiväylän päässä. Takana on kiireinen syksy,
kun uusi toimipiste on noussut Ruoholahti–Salmisaaren ramppiin.
Ruoho irtisanoutui palkkatöistä vuonna 2014
ja perusti yrittäjäkollegansa kanssa Suomen
Pesupaikat Oy:n. Sitä ennen hän oli tehnyt pitkän
uran autoalalla, muun muassa myynnin ja myynnin johdon parissa.
”Lähdimme rakentamaan autopesuketjua,
jonka tarkoituksena oli ratkaista autonpesemiseen liittyviä ongelmia, kuten jonottamista”,
Ruoho kertoo.
Jonottamista Pesupaikalla ratkoo ison volyymin pesukatu, joka ottaa autoja sisään minuutin
välein, ja jossa yhden auton pesu kestää kuusi
minuuttia.
Koko pesutapahtuman helpottamiseksi Pesupaikka kehitti myös mobiilisovelluksen, jolla pesun
voi maksaa kotisohvalta. Pesukadulla kamera
tunnistaa auton rekisterinumeron, ovet aukeavat
ja asiakas voi ajaa suoraan pesuun.

Kiitos
asiakkaat
ja henkilökunta!

ef
Meiltä paljon erilaisia
valmiita, tyylikkäitä
joulukoreja ja kasseja!

Leipomo konditoria pH7 leivokset
ja herkut Kauppahallikujalta

Palvelutiskit avoinna
myös sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

Juha Ruoho perusti yrittäjäkollegansa
kanssa Pesupaikka-ketjun. Ruoholahden
toimipiste aukesi marraskuussa.

Joulukuu 2020
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Talven alku

LEIKKIPUISTOSSA on alkanut talvi. Tuuli ja työ
ovat korjanneet syksyn lehdet puistosta. Lumi on laskeutunut ensi vierailulle ja puistossa
tuoksuu talven tulo aamuisin.
Syksy kului puistossa kerhoissa retkeillen,
leikkien ja yhdessä touhuten. Kerholaiset ovat
päässeet nauttimaan kauniista syksystä ja ensi
lumestakin päästiin iloitsemaan. Tunnelma kas-

vaa ryhmän pienten jalkojen kasvun matkassa.
Koululaiset pääsivät Halloweenin tahdituksella nauttimaan syksyn lopusta. Meillä oli
puistossa ennustusta, kasvomaalausta ja hienoja asuja. Tällä hetkellä syksyn pimeys loistaa
joulun odotusta ja puistosta saakin nauttia alueen ympäristössä tuikkivista valoista.
Mukavaa talven alkua kaikille ja tavataan
leikkipuistossa. Tervetuloa mukaan leikkimään!
Terveisin parhain,
Leikkipuisto Ruoholahden väki

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

Nuorisotalo
kiinni
loppiaiseen

RUOHOLAHDEN NUORISOTALO suljetaan
30.11.2020–6.1.2021 väliseksi ajaksi. Nuoriso-ohjaajat ovat tavoitettavissa 30.11.–22.12. muun muassa somessa ja puhelimitse, sekä discordissa.
Jalkaudumme myös alueella.
Syksyyn on mahtunut paljon kivoja yhteisiä
juttuja, piilosta ja pelailuja. Me ohjaajat olemme
erityisen tyytyväisiä siihen, että etenkin varhaisnuoret tuntuvat viihtyvän hyvin keskenään keksien
erilaisia leikkejä ja pelejä kaikkien kävijöiden iloksi.
Sanomme aina syksyllä, että tehkää nuorisotalosta teidän näköisenne paikka, ja tänä syksynä

siinä on onnistuttu hienosti.
On ilo katsoa, kun kaikki varhaisnuoret leikkivät yhdessä sopien säännöt ja opettaen leikit uusille kävijöille.
Nuoristalo osallistuu tänäkin vuonna alueen
joulukalenteriin ja tänä vuonna luukku numero kahdeksalla. Kahdeksas päivä joulukuuta nuorisotalon katutason ikkunoissa voidaankin nähdä
”spektaakkeli” kuten sitä nuorten ja ohjaajien keskuudessa kutsutaan.
Toivommekin, että alueen asukkaat, ja etenkin
kävijöidemme kotiväki tulisivat katsomaan joulukalenterin luukkuamme, sekä me ohjaajat, että
luukun tekijät ovat siitä hyvin innoissaan.
Haluamme kiittää kaikkia kävijöitä, yhteistyökumppaneita, vanhempia, sekä alueen asukkaita
menneestä vuodesta ja toivomme, että seuraavasta vuodesta tulee huikea kaikin puolin.
Nuorisotalon ohjaajat

Helsingin
Konservatorion
musiikkileikkikoulun

SOIVA
JOULUIKKUNA
Musiikkileikkikoulu avaa soivan jouluikkunan ke 16.12.
klo 17.30–18.15. Tervetuloa Ruoholahdentorille laulamaan, leikkimään ja kuuntelemaan jouluisia sävelmiä!
@helsinginkonservatorio

ke 16.12. klo 17.30
Konservatorion edustalla,
Ruoholahdentori 6

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Joulu maskin takana

VILLE MÄKELÄ
Myyntijohtaja
puh. 044 0510 019
ville.makela@printhaus.fi

Kanava

l Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 2,00 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
Myös

Punkkibussi on liikkeellä! PNEUMO
KOKKI-

Rokotukset kätevästi myös ulkona!

rokote

ma 7.12. klo 14–15.30
ma 14.12. klo 14–15.30

S-Market Ruoholahti

kokoKORONATIEDOTE:
aikataulu:
LUE
saaristolaakarit.fi
istolaakar
www.saaristolaakarit.fi

OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i
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Laivapojankatu 3

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki
puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

MYYDÄÄN uutta vastaava Pyrkijä E500

Seniorisähköskootteri 1800€

Vuosimalli 7/2020. Tummanpunainen. Hintaan sisältyy kuljetus pääkaupunkiseudulle.
Myyjä: Inkeri Mentzoni 0400 244 797

ISTUN METROSSA, kun katseeni kiinnittyy tutun näköiseen ihmiseen. Alan pälyillä, onko kyseessä tuttavani, mutta kasvoja peittävä suojamaski tekee tehtävästä yllättävän haastavan.
Lopulta jäämme pois samalla asemalla ja hän
tuleekin luokseni kysymään, olenko minä hänen tuttavansa.
Naurahdamme maskiemme takana: me molemmat erehdyimme luulemaan toisiamme joksikin toiseksi.
Lähestyvässä joulussa tuntuu tänä vuonna olevan jotakin samaa kuin tuossa kohtaamisessani. Tunnistan joulun häämöttävän jo
aivan nurkan takana: tutut laulut, muistot ja toi-

Kappelissa
tapahtuu
Koronatilanteen vuoksi pyrimme järjestämään Kauneimpia
joululauluja ja aattohartauden
ulkona kappelin edessä. Nämä
tilaisuudet järjestetään vain,
mikäli koronatilanne sen sallii.
Katso päivitetty tilanne: facebook.com/hyvantoivonkappeli.
HYVÄN TOIVON KAPPELI
LÄNSISATAMANKATU 26–28
Lähellä 8- ja 9-ratikan päättäriä

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

veet tulvivat mieleen. Samalla vaivaa jännitys ja
epäilys. Tuleeko joulu sittenkään tänä vuonna
sellaisena kuin sen tunnemme?
Joulu tulee varmuudella. Hyvän toivon kappelilla valmistaudutaan ottamaan joulu vastaan kanssasi sellaisena kuin se tänä vuonna
on. Laulamme kauneimpia joululauluja ulkona
lyhtyjen valossa ja toivomme, että kappelin ikkunan joulukalenteri tuo valoa joulun odotukseen. Jos joulu jännittää tai mietityttää, me kappelin työntekijät olemme sinua varten.
Valoa joulun odotukseen!
Sara Toivanen
seurakuntapastori

Kappelin joulukalenteri
1.–24.12. kappelin ikkunassa.
Seurakuntalaisten ja työntekijöiden piirroksia, kuvia ja tekstejä.
Kappelin joulumaisema näkyvillä
kappelisalin ikkunassa adventinaikana.
Julkaisemme kappelin Facebook-sivuilla ja Instagramissa meditatiivisia rukoushetkiä, videoita
ja mietelmiä.
Syksyn saarnoja ja kesän Sanat
ja Henki -keskustelusarjaa voi
kuunnella Spreaker-palvelussa
Hyvän toivon kappeli -kanavalla.

Jos toivot keskustelua tai
huolten jakamista, ole yhteydessä Hannuun 050 5121820,
hannu.varkki@evl.fi tai diakoniatyöntekijä Eija Hoikkalaan, 02 2340 6202, eija.hoikkala@evl.fi. Seurakuntamme
työntekijä tai seurakuntalainen
soittaa sinulle.
Keskusteluapua myös joka
päivä klo 9-21 tuomiokirkkoseurakunnan numerossa 09 2340
6102 ja kirkon Palvelevassa
Puhelimessa joka ilta klo 18-24
numerossa 0400 221180.
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TAPAHTUMIA:
ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
>

Kemppainen, Nieminen, Peura:
And then they left 4.-17.12.

PERFORMANCESIRKUS
>

Särkyneiden sydänten satama 11.-12.12.

TEATTERIMUSEO
>

Tarpeisto pääroolissa 30.5.2021 asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
>

Katja Eydel: Koulutus 6.1.2021 asti

>

Jari Silomäki: Tunteiden maantie 6.1.2021 asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

Oispa kaljaa 30.5.2021 asti

>

Palveluksessanne! Jatkuva

VAPAA TAIDEKOULU
>

Joulumyyjäiset 12.-13.12.

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Yhteyksiä – Conexões 3.-30.12.

KAMERASEURA
GALLERIA WESTIN
NÄYTTELYITÄ
YHTEYKSIÄ – CONEXÕES
-NÄYTTELY 3.-30.12.2020
Näyttely oli syyskuussa esillä Portugalissa Avintesin kansainvälisillä valokuvafestivaaleilla. Ajatus yhteistyöprojektista
syntyi Suomen kameraseurojen liiton valokuvaustyöpajassa
Portugalissa. Työpajaan osallistuneet suomalaiset kamerakerholaiset tapasivat Nazaréssa paikallisia kuvaajia.
Maiden väliset yhteisnäyttelyt ovat muotoutumassa vuosittain toistuvaksi traditioksi: parhaillaan työstetään kevään
2021 näyttelyä.

VUODEN LUONTOKUVAT
2020 -NÄYTTELY 4.- 31.1.2021

Suomalaisen nykytanssin lippulaiva Tero Saarinen
Company avaa Kaapelitehtaalla sijaitsevan TSC
Studionsa taiteellisille residensseille. Ohjelman
tavoitteena on tukea erityisesti vapaan kentän
tanssitoimijoiden työskentelyolosuhteita ja toimialan
kehittymistä sekä toimia alustana monitaiteellisille
kokeiluille. TSC:n tarjoamat residenssit on tarkoitettu
näyttämöteoksen luomiseen ja harjoittamiseen tai
oman taiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Esillä ovat kaikki Vuoden Luontokuva 2020 -kilpailussa palkitut 36 kuvaa: jokaisen kilpailusarjan kolme parasta sekä
kunniamaininnan saaneet kuvat.
Mukana myös Vuoden Luontokuvaksi valittu Petri Pieti
läisen ”Rakentaja”.
Kilpailun ja näyttelyn tavoitteena on kertoa sekä suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, että kuvaajien luonnossa
kokemista tapahtumista.

Tero Saarinen Companyn toiminnan keskiön ollessa kokonaisvaltaisissa tanssiteoksissa, TSC-residenssien haku on
auki monialaisesti esittävien taiteiden rajapinnoilla työskenteleville, kehollisesta ilmaisusta kiinnostuneille taiteilijoille.
Residenssiin voivat hakea esittävien taiteiden alalla toimivat yksittäiset tekijät, työryhmät sekä vakiintuneemmat
ryhmät tai kollektiivit, jotka ovat kiinnostuneita kehollisesta
ilmaisusta ja sen edelleen kehittymisestä.

Petri Pietiläinen

DRAWING GALLERY D5
>

Satu Nikku ja Antje Sariola:
Puu näkyy lävitse 12.1.2021 asti

TSC-RESIDENSSIT ON TARKOITETTU
TAITEELLISEEN TYÖSKENTELYYN
Työskentely voi olla esimerkiksi näyttämöteoksen luomista
ja harjoittamista, tai oman taiteellisen ajattelun kehittämistä
muun muassa liikekielen tai koreografisen materiaalin työstämisen kautta.

STOA MARIAPASSIO
>

TERO SAARINEN
COMPANY
KÄYNNISTÄÄ
RESIDENSSITOIMINNAN

Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia IV 26.2.2021 asti

Tero Ahonen

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

—————
TALLBERGINKATU 1, HELSINKI
KAAPELITEHDAS.FI
Huom. Koronarajoitusten takia tapahtumiin
saattaa tulla muutoksia tai ne voidaan perua
kokonaan. Tarkista aikataulut tapahtumanjärjestäjän omilta verkkosivuilta tai sosiaalisen median
kanavista.
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TSC TARJOAA KAKSI RESIDENSSIJAKSOA

Vuoden luontokuva 2020 ”Rakentaja”

Kameraseura Galleria West
Tallberginkatu 1 B, Kaapelitehdas, 2. krs.
00180 Helsinki
Avoinna ma-su klo 9-21. Vapaa pääsy!

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

TSC tarjoaa kaksi residenssijaksoa välillä maaliskuu – kesäkuu 2021. Työskentelyjaksot ovat pituudeltaan kaksi viikkoa.
Residenssin aikana taiteilijat saavat käyttää työskentelyynsä TSC Studiota ilmaiseksi. TSC:n henkilökunta ohjeistaa työryhmät residenssin käytäntöihin jakson alussa, minkä
lisäksi residenssitaiteilijoilla on mahdollisuus saada mentorointia TSC:n taiteelliselta ja tuotannolliselta henkilöstöltä
erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.
Residenssiin kuuluu vähintään yksi yleisökohtaaminen,
joka voi residenssistä riippuen olla esimerkiksi avoin harjoitus, demo, keskustelutilaisuus tai muu vastaava.

ILMOITUS

MISSÄ
NYKYTANSSI
DREIJAA
VALOKUVAAJAA

200-neliöinen TSC Studio sijaitsee Kaapelitehtaan E-rapussa.

Haku on nyt käynnissä kahdelle työskentelyjaksolle kevääl
lä 2021: viikoille 12–13 ja 22–23. Haku on auki 10.12.2020
saakka. Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomake:
terosaarinen.com/fi/residenssit
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ANNA LÄHIMMÄISELLESI LAHJAKSI
LIPUT LÄHITEATTERIIN!
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Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

PIPSA LONKA:

FYRA DAGAR
AV NÄRHET
KANTAESITYS TEATTERI
VIIRUKSESSA 19.2.2021
VIIRUS@VIIRUS.FI
VÄLIMERENKATU 14, JÄTKÄSAARI

Jätkäsaari Ruoholahti 2020.indd 1

HYVÄÄ JOULUA

toivottaa alueen oma mattokauppa
Alueen asukkaana saat 10 % alennuksen kaikista
normaalihintaisista tuotteista. Käytä koodia ASUKAS.
Etu on voimassa 31.12.2020 asti sekä myymälässä että verkkokaupassa.

Kiinteistösi
parhaaksi jo
vuodesta 2008.

Uusi paikallinen kiinteistöhuoltoyhtiö.

PESTONE.FI
Välimerenkatu 20
Puh. 040 8488 991
Jätkäsaari – Töölö – Meilahti – Munkkivuori – Munkkiniemi

Arkihuolesi

Jätkäsaari–
Ruoholahti-lehden
jakelualue 2021

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Hyvää joulua Lauttasaari, Ruoholahti, Salmisaari,
Jätkäsaari, Punavuori, Hernesaari ja Eira!
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One Pint Pub
toivottaa
sydämellistä
joulua
Katso Henkilökunnan joulu
tervehdys One Pint Pubin
somesta

@OnePintPub
Santakatu 2, ruoholahti
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