Ruoholahden

Tervetuloa Jussi Jaakkola
hammasJaalaranta 6
hoitoon!

& 09 685 2400

SANOMAT

JÄTKÄSAARI

RUOHOLAHTI

TAMMIKUU 2020

Tervetuloa Jussi Jaakkola
hammas- Jaalaranta 6
hoitoon!
& 09 685 2400

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Telakan pomo
Jätkäsaaresta
Carl-Gustaf Rotkirch johtaa
155-vuotiasta telakkaa
uusien asuinalueiden
puristuksessa Hietalahdessa.
Sivut 4–5

MLL:n liikuntakerhossa voi liikkua monella
lailla. Jasper Tuoma harjoitteli äidin kanssa
sählyä Jätkäsaaren liikuntahallissa.

Lasten ja
vanhempien
yhteissählystä tuli
hitti Jätkäsaaressa

Helsinki
Shipyardin
toimitusjohtaja
Carl-Gustaf
Rotkirch asuu
Jätkäsaaressa.

Sivu 3

1h

ILMAINEN
PYSÄKÖINTI

RUOH IS

– lähelle on helppo tulla

Plussa-kortilla

Itämerenkatu 21
00180 Helsinki

Alko • Apteekki • Bieder -Kukkakauppa • Burger King® • Carwash • Ciao! Caffe
Dressmann • Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka • Finlayson • Hiusfashion • Hoplop
Hua Du - Aasialainen buffet • Jysk • K-Citymarket 24 h • K-Rauta • Kierrätyspiste
Ko-Ju sushi buffet • Mayor’s Gym 24 h • Motivus • Musti ja Mirri • Peura - muotia naisille
Posti Pakettiautomaatti • Smooth It • Subway® • Sähköautojen latauspiste
Talletusotto-automaatti • Tokmanni • Uff

ruohis.fi
1

RUOHOLAHDEN SANOMAT

... ja kaikki hoituu kerralla.
Tammikuu 2020

PÄÄKIRJOITUS

4,1
KUUKAUDEN LUKU

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Vuosikymmen, jona
Jätkäsaari valmistui

T

ervetuloa
tulevaisuusmatkalle
2030-luvulle.
Kirjoitan pääkirjoitustani täällä hiljan valmistuneessa Jätkäsaaren
keskuskorttelin ylimmässä kerroksessa, 80 metriä meren pinnan yläpuolella. Näkymät ovat huikeat, kiitos kysymästä.
Alun perin tämä 24. kerroksen kattohuoneisto piti tulla asuinkäyttöön, mutta lehtemme onnistui vuokrata se toimistokäyttöön.
Nyt kirkkaana tammikuisena pakkaspäivänä voin nähdä, kuinka Tallinnan televisiotornin ohuenohut varsi väräjää horisontissa.
Alhaalla ratikka etenee Atlantinkatua kohti Länsiterminaalia. Tuolla näkyy Bunkkeri-rakennuskin, jonka altaissa kävin aamu-uinnilla.
Viime viikolla erehdyin Bunkkikselle iltauinnille, mutta silloin siellä oli mielestäni hieman
liian ruuhkaista.
Koko Jätkäsaari näyttää kovin valmiilta.
Lähimmät nostokurjet ovat kanavan toisella
puolella Ruoholahdessa, jossa vanhaa Itämerentornia korkeampi toimistotalo on viimeistelyvaiheessa kauppakeskuksen länsipäädyssä.
TÄSSÄ YMPÄRILLÄ asuu jo melkoinen määrä kaupunkilaisia, peräti 30 000 asukasta Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa sekä Hernesaaressa. Töissä täällä käy toiset 30000 henkeä
päivittäin. Se on paljon se.

miljardia euroa

risteyksessä. Laiva on juuri purkanut Länsisatamassa.
ENTÄ MITÄ TÄMÄ VUOSIKYMMENEN tuo tullessaan?
2030-luvulla keskustatunnelihanke todennäköisesti toteutuu. Voimakkaasti kasvanut sähköautokanta ja yksityisautoilun uusi buumi, eli
”tesloittuminen”, kuten media on ilmiötä kutsunut, on ruuhkauttanut etelähelsinkiläisiä katuja niin, etteivät rekat tahdo mahtua sekaan.
Tesloittumisen johdosta keskustatunnelihanke oli lopulta helppo ajaa läpi kaikissa valtuustoryhmissä.
Sähköautobuumin ratkaiseva käänne tapahtui, kun Suomessa liikenteen hiilidioksidipäästöillä keksittiin rikastaa suomalaista graniittikiveä ja korvata sillä akun harvinaiset ja
kalliit mineraalit.
”Finland rocks”, totesikin USA:n presidentti Donald Trump kuuluisan monimerkityksellisen lauseensa toisen presidenttikautensa päätöspuheessa.
Kuka olisi uskonut kaikkea tätä vielä 2020-luvun alussa? Toisaalta jos silloin olisi kylvänyt kaikenlaisia ajatuksia ilmoille, niin
varmasti joku niistä olisi osunut kohdilleen.
Edes suunnilleen. Hyvää 2030-lukua kaikille!

VUONNA 2025 VALMISTUNUT Länsilinkin
rekkaramppi kiiltelee auringossa. Se on tuonut
pientä helpotusta ruuhkiin, mutta ainakin nyt
näyttää siltä, että liikenne on taas puuroutunut

Tesloittuminen
on ruuhkauttanut
etelähelsinkiläisiä katuja
niin, etteivät rekat tahdo
mahtua sekaan.”
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OLISIPA SIHIJUOMAA. Kaapelitehtaan Hotelli- ja ravintolamuseossa
avautuu 24. tammikuuta Oispa kaljaa
-näyttely, joka tarjoaa näkökulmia
suomalaiseen olutkulttuuriin ja sen
merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Näyttelyssä tarkastellaan myös
oluen valmistusprosessia.

Ruoholahden

Facebook 801 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat
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Lasten ja vanhempien yhteiset sählyvuorot
ovat suosittuja Jätkäsaaressa
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Lokakuussa valmistunut Jätkäsaaren
liikuntahalli tuli tarpeeseen. Kaikki
vuorot varattiin heti täyteen.
Liikuntahalli on väliaikainen ja toimii
Jätkäsaaren koulun liikuntapaikkana
kunnes Bunkkeri valmistuu.

Sählyä ja liikuntaa

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”H

yvä hyvä, kiinni palloon!” tsemppaa
Jukka Saarelainen joukkueensa pelaajia.
Käynnissä on tiukka mutta hyvähenkinen sählymatsi Jätkäsaaren liikuntahallissa. Kentällä on viisi noin kouluikäistä
lasta ja viisi aikuista.
Vaaleassa ja valoisassa hallissa tuoksuu uudelta, kauniit puurakenteet näyttävät arvokkailta. Lokakuussa valmistunut halli on tilapäinen,
ja sitä käyttää niin Jätkäsaaren koulu kuin iltaharrastajat ainakin siihen asti kunnes Bunkkeri
ja sen liikuntatilat valmistuvat.
Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan siihen menee vielä ainakin kolme vuotta.
Kankaisen väliseinän takana taaperot äitiensä avustuksella roikkuvat köysissä ja renkaissa,
potkivat palloa, pelailevat sählymailoilla. Isoäiti
keinuu köydellä. Vähän isommat tytöt hyppivät
narua isien pyörittäessä.
Juuri tämä oli järjestäjien eli MLL Ruoholahden-Jätkäsaaren paikallisyhdistyksen vapaaehtoisten aktiivien toive.
VANHEMPI–LAPSI-LIIKUNTAKERHO aloitti toimintansa marraskuussa 2019 heti liikuntahallin
valmistuttua.
”Kerho sai alkunsa ajatuksesta, että olisipa
kiva harrastaa jotain koko perheen kanssa”, ohjaajana toimiva yhdistyksen varapuheenjohtaja
Erika Leijola kertoo.
Kun kodin viereen alkoi nousta liikuntahalli, päättivät he yhdessä miehensä Jukka Saarelaisen kanssa järjestää sinne liikunnallista toimintaa kaikille paikallisille perheille.
Tänään kerhoon on saapunut noin 40 lasta
ja aikuista, myös monta ensikertalaista. Sujin ja
Juhani Honkala kuulivat kerhosta edellisviikolla
ja innostuivat tulemaan mukaan lastensa Lukasin, 5, ja Hugon, 2, kanssa. Koko perheelle hankittiin heti sopivat sählymailat.
”Sähly on meille ihan uusi juttu. Tosi hienoa
että joku jaksaa järjestää tällaista”, Sujin Honkala sanoo.
”Aiomme ehdottomasti tulla mukaan uudelleenkin.”
Viime vuoden lopulla kuusi kertaa kokoontuneessa kerhossa oli mukana parhaillaan yli 50
kävijää.
”Suosion myötä perustettiin toinenkin liikuntakerho, kun paikalla käyneet isät ideoivat
oman sählykerhon”, Leijola kertoo.
Mukaan yhteistyökumppaniksi saatiin Mies-

Illan sählypeli on ohi, eikä tulosta muistella. Hiki tuli ja kivaa oli! Edessä vasemmalta Topi Turunen,
Samuel Ruotsalainen, Aaro Turunen, Ahti Salonen ja Frida Hietanen. Takana vanhemmat.

Vanhempi-lapsi -liikuntakerho sai alkunsa Erika
Leijolan ja Janne Saarelaisen halusta harrastaa
liikuntaa yhdessä koko perheen kanssa.

Salissa voi liikkua muillakin tavoilla, kun käytössä
ovat köydet, renkaat, puolapuut, patjat ja muut
välineet. Renkaissa temppuilee Tyyni Puupponen.

Suosion myötä
perustettiin toinenkin
liikuntakerho, kun paikalla
käyneet isät ideoivat oman
sählykerhon.”
Sählyssä aikuiset pelaavat yhdessä kouluikäisten
lastensa kanssa sekajoukkueissa. Peliin
mahtuu mukaan vähän nuoremmatkin.

kursseja
tanssin
talossa
Järjestämme monipuolista kurssitarjontaa nyt myös uudessa
Tanssin talon harjoitussalissa
Kaapelitehtaan A-rapussa
Tammikuu 2020

Erika Leijola

MLL Ruoholahti–Jätkäsaari

≈ MLL Ruoholahden-Jätkäsaaren paikallisyhdistyksen Vanhempi–lapsi-liikuntakerho ja Miesten
Säbäsakki -sählykerho järjestävät liikuntaa Jätkäsaaren väliaikaisessa liikuntahallissa.
≈ Halli sijaitsee Jätkäsaaren peruskoulun vieressä
osoitteessa Hyväntoivonkatu 1
≈ Vanhempi–lapsi-liikuntakerho kokoontuu perjantaisin 10.1.–24.4. kello17–18.
≈ Suositusikä sählyyn on 7–12-vuotta. Tarkoitus
on, että vanhempi pelaa yhdessä lapsen kanssa.
≈ Alle 7-vuotiaille löytyy oma alue. Lapset ovat
vanhempiensa vastuulla, eikä lasta saa jättää
yksin. Mukaan omat sählymailat, sisälenkkarit,
juomapullot ja sählyyn suojalasit.
≈ MLL:n kerhon kertamaksu on kaksi euroa
lapselta tai viisi euroa perheeltä. Aikuiset ja alle
yksivuotiaat ilmaiseksi.
≈ Maksu maksetaan paikan päällä joko käteisellä (mielellään tasaraha) tai Mobile Payllä.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ks. Facebook:
MLL Ruoholahden-Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
≈ Miesten Säbäsakki torstaisin 2.1.–28.5. kello
21–22. Järjestäjänä yhteistyössä Miessakit ry.
Hinta noin 60 euroa kevätkaudelta 2020. Kerhoon on ilmoittautuminen ks. Facebook: Säbäsakki
Jätkäsaari tai ota yhteyttä Juha Liukkonen:
juha.liukkonen@miessakit.fi

sakit ry. Ensimmäisessä Säbäsakin tapaamisessa
joulukuussa oli paikalla lähes 30 miestä. Molemmat kerhot jatkavat toimintaansa keväällä.
Kerhot ovat maksullisia.
”Maksuja kerätään, koska maksamme kaupungille vuokraa tilan käytöstä. Tuloilla pyritään
kattamaan vuokrakulut”, Leijola kertoo.
Vapaaehtoisena toimivat ohjaajat eivät saa
työstään palkkaa.
”Parasta MLL:n vapaaehtoistyössä on se, että saa järjestää itseään kiinnostavaa toimintaa”,
Leijola sanoo.
Hänen mielestä parasta kerhotoimintaa on
sellainen, johon ei tarvitse sitoutua.
”Vanhempi–lapsi-liikuntakerhoon ei ole ennakkoilmoittautumista.”
Kerhojen suosio kertoo alueen kasvusta ja
asukasprofiilista.
”Lähes kaikki Jätkäsaaressa asuvat tulevat
jostain muualta, joten monilla on halu tutustua
uusiin ihmisiin”, Vanhempi–lapsi-liikuntakerhon ohjaajana toimiva yhdistyksen puheenjohtaja Laura Francke sanoo.
Jätkäsaaren asukasmäärän kasvaessa paikallisyhdistyksen tavoitteena ja toiveena on saada lisää
osallistujia kerhoihin ja muihin tapahtumiin.
”Kaksi kertaa vuodessa järjestämillämme
suurkirppiksillä on jo nyt käynyt yli 700 ihmistä. MLL täyttää tänä vuonna sata vuotta ja luvassa on muun muassa suuret lastenjuhlat”, Leijola
kertoo.
”Kerhotoimintaamme ja vapaaehtoistyöhön
ovat tervetulleita kaikki”, jatkaa Francke.

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

nia

afrikkalainen tanssi, alkeet
aikuinen-lapsi-tanssi ja -akrobatia 5-9 v
after work -jooga
seniorilattarit
salsa, alkeet
pilates, alkeet
iyengarjooga, alkeet/alkeisjatko

tutustu ja ilmoittaudu helao.fi
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Hietalahden telakka tekee paluu
KUVAT: RAUNO HIETANEN

155-vuotias vuotias telakka on edelleen
kiinteä osa Etelä-Helsinkiä. Sen toiminta
jatkuu normaalisti, vaikka Hernesaaren
asuinrakentaminen haukkaakin
telakalta kolmanneksen pinta-alasta.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

U

rho- ja Sisu-jäänmurtajat, Finnjet,
luksusristeilijöitä Karibialle, lukuisia
autolauttoja.
Ruoholahti-Jätkäsaaren naapurista on vuosien saatossa lähtenyt yli 500
laivaa maailman merille. Maailmalla käytössä olevista jäänmurtajista puolet on peräisin Helsingin
telakalta.
Tuorein telakalta valmistunut laiva on jäätämurtava tankkeri Yuriy Kuchiev. Se luovutettiin
viime elokuussa omistajilleen.
Jätkäsaaresta Yuriy Kuchievin lähtöä seurasi
muun muassa Carl-Gustaf Rotkirch, Helsingin
telakan eli Helsinki Shipyard Oy:n nykyinen toimitusjohtaja.
”Istuin parvekkeella ja katsoin, että koska laiva lähtee”, kertoo hiljattain Jätkäsaareen muuttanut Rotkirch.
TELAKKA sai uuden omistajan toukokuussa 2019,
kun Algador Holdingsin omistukseen siirtyi koko
Helsinki Shipyard Oy:n osakekanta.
Heti perään eli kesäkuussa 2019 telakka teki
sopimuksen kahden luksusristeilyaluksen rakentamisesta. Risteilijöiden tilaaja on Venäjän suurin
jokiristeilijäyhtiö Vodohod Ltd. Vodohod on Algadorin omistama yhtiö.
Luksusristeilijöistä ensimmäinen on tarkoitus
luovuttaa elokuussa 2021 ja toinen tammikuussa
2022. Laivat ovat noin 110-metrisiä. Niiden matkustajakapasiteetti on 148 henkilöä ja miehistön
maksimimäärä 110 henkilöä.
KAUPUNGIN KASVAESSA ja muuttuessa Helsingin telakka on pysynyt samalla paikalla jo yli puolitoista vuosisataa.
Hiljattain telakka sopi kaupungin kanssa
vuokra-ajan jatkamisesta vuoteen 2035 saakka.
”Nyt uuden firman nimissä olemme avanneet
keskustelun siitä, että vuokra-aikaamme pidennetään vielä 15 vuotta eli vuoteen 2050 asti”, Rotkirch kertoo.
Tänä vuonna Hernesaaren kaupunginosan rakentaminen alkaa vaikuttaa telakan arkeen konkreettisesti.
Telakan pinta-ala pienenee reiluun kymmeneen hehtaariin aiemmasta noin 15 hehtaarista,
kun Hernesaaresta puretaan neljä isoa hallia.
”Vuoden viimeisenä päivänä meillä päättyy vuokrasopimus Hernesaaressa. Siihen mennessä meidän pitää purkaa siellä olevat rakennukset”, sanoo telakan kiinteistöistä ja
kunnossapidosta telakalla vastaava johtaja Jarmo Saramies.
Purkutyö alkaa helmikuussa suurlohkohallista, joka on aivan Hernesaaren jalkapallohallin vieressä. Lähellä on myös risteilijälaituri, ja

Helsingin telakalla on ollut omistajia Wärtsilästä Masa-Yardsiin ja STX Europeen. Nykyinen telakan nimi on Helsinki Shipyard, ja omistaja on Algador Holdings.

312-metrinen sisähalli on on telakan suurin rakennus. Siellä on hitsattu kasaan
niin luksusristeilijöitä, autolauttoja, jäänmurtajia kuin tankkereitakin.

Kemikaalivirasto on Helsingin
telakan uusi naapuri

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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telakka haluaa turvallisuussyistä saada purkutyöt vauhtiin ennen loppukevättä, jolloin risteilyturistien määrä purettavan hallin vieressä
kasvaa.
Telakan toiminta kuitenkin jatkuu normaalisti, vaikka pinta-ala pienenee. Logistiikkaketjua telakka aikoo tehostaa, eli telakka-alueelle
tuodaan vain ne tavarat, jotka siellä sillä hetkellä tarvitaan.
On myös todennäköistä, että telakka perustaa varaston telakka-alueen ulkopuolelle.
Historiansa aikana Helsingin telakka on levittäytynyt peräti 30 hehtaarin alueelle. Vuosien varrella supistuminen kymmeneen hehtaariin tuntuu kovalta pudotukselta, mutta
laivanrakennus on kehittynyt ja tehostunut
vuosien varrella.
Laivat muun muassa rakennetaan nykyään
mahdollisimman isoista moduuleista, jotka legopalikoiden tapaan liitetään yhteen telakalla.
”On järkevääkin tuoda isoja valmiita kokonaisuuksia, kuin että ahtaaseen laivaan kannettaisiin
olalla putkia tai jotain yksittäisiä komponentteja,
Saramies kuvailee.
Esimerkiksi risteilijälaivojen hyttimoduuleissa

HIETALAHDEN TELAKKA sai uuden naapurin viime viikolla, kun EU:n kemikaalivirasto ECHA
muutti Telakkarantaan.
Kemikaaliviraston uudet toimitilat koostuvat
kahdesta rakennuksesta. Niistä toinen on aikanaan telakan käytössä palvellut konepajahalli.
Viraston varsinainen kahdeksankerroksinen
toimistotalo on uudisrakennus, joka puolestaan
on rakennettu osittain vanhan puutyöpajan päälle. Toimitalo on Skanskan kehittämä ja rakentama.
Telakkarannan uusiin tiloihin siirtyivät kaikki
ECHA:n noin 600 työntekijää. Aiemmin kemikaalivirasto toimi Annakadulla.
Euroopan kemikaalivirasto on yksi EU:n suurimmista virastoista. Sen tehtävänä on edistää kemikaalien turvallista käyttöä Euroopan unionin
alueella.
Kemikaaliviraston viereen rakennetaan par-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

haillaan uusia koteja noin neljällesadalle.
Telakkarannan laiturialueelle rakennetaan
rantapromenadi, jolle tulee kahviloita ja ravintoloita, kaupunki kertoo tiedotteessaan.
Telakkarannan alue valmistuu vuoteen 2026
mennessä.
TELAKKARANNAN asuin- ja toimistoalueen editse kulkeva Telakkakatu on ollut suljettuna liikenteeltä, kun muun muassa raitiovaunukiskoja rakenettaan osuudelle. Telakkakadun uusiminen
valmistuu kesällä 2021 ja sen poikkikadut talonrakentamisen tahdissa.
Työmaa on vaikuttanut myös Helsingin telakan logistiikkaan. Läheskään kaikkea tavaraa telakan ei tarvitse tuoda paikalla teitä pitkin. Esimerkiksi laivan lohkot tulevat telakalle
merikuljetuksina.
Ruoholahden Sanomat
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un risteilijöihin
Hietalahden telakalla on ollut monta omistajaa puolentoista vuosisadan aikana
≈ Helsingin telakalta Hietalahdesta on valmistunut
yli 500 laivaa sen toimintansa aikana. Nykyisin
telakan palveluksessa on noin 400 työntekijää.
≈ Telakan tarina alkaa vuodesta 1865, kun Helsingfors Skeppsdocka perustetaan.
≈ Vuonna 1910 jäänmurtajien rakentaminen
alkaa Helsingissä.
≈ Vuonna 1936 Wärtsilästä tulee telakan uusi
omistaja.
HELSINGIN TELAKKA

Vuonna 1938 Helsingin telakalta valmistui
jäänmurtaja Sisu, joka palveli vuoteen 1974 asti.

≈ Vuonna 1961 valmistui Suomen ensimmäinen
autolautta Skandia. Siinä oli ensimmäisenä Suomessa läpiajettava autokansi, johon mahtui 175
henkilöautoa ja 20 kuorma-autoa.
≈ Vuonna 1977 Finnjet rakennetaan Helsingissä.
Luovutuksensa aikaan alus on maailman nopein,
pisin ja suurin autolautta.
≈ Vuonna 1984 telakalta luovutetaan ensimmäinen risteilyalus, jonka hytit on rakennettu peri-

SARAMIES USKOO, että yhteiselo Hernesaaren
tulevien asukkaiden ja työpaikkojen kanssa sujuu
hyvin. Hänen mukaansa telakka on päässyt kaupungin kanssa suunnittelemaan aluetta niin, että
esimerkiksi tavaraliikenne telakalle sujuu hyvin
jatkossakin.
”Meillä on sitten jatkossa 16-kerroksiset kerrostalot pääporttien toisella puolella, siinä on päiväkodit ja kaupat lähellä”, Saramies kuvailee.
VUONNA 1865 perustetulla telakalla on ollut
monta omistajaa ja nimeä. Vuonna 1936 Wärtsilästä tuli telakan omistaja. 1990-luku oli Kvaerner
Masa-Yardsin ja luksusristeilijöiden aikaa.
2000-luvulla loistoristeilijöiden koot kasvoivat
niin suuriksi, että niiden tuotanto siirrettiin Turkuun. Viime vuodet Helsingin telakalla on rakennettu autolauttoja ja jäätämurtavia aluksia Aker
Finnyards-, Aker Yards- ja STX Europe -nimillä.
Mutta nyt tilauskirjassa on jälleen risteilijöitä.
”Uusien tilausten myötä palaamme risteilijöihin”, Saramies sanoo.

MEYER TURKU

SUOSITUIN ANNOS
Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.
Vuonna 1975 Hietalahdessa valmistui
jäänmurtaja, jonka tasavallan presidentti Urho
Kekkonen kastoi kaimakseen. Urhon sisaralus
Sisu valmistui 1976. Molemmat palvelevat yhä.

aatteella AOC eli ”All Outside Cabins”. Alus saa
nimen Royal Princess.
≈ 1989 Masa-Yards aloittaa toimintansa Helsingin telakalla. Kvaerner ostaa Masa-Yardsin
vuonna 1991 ja näin syntyy Kvaerner MasaYards. 1990-luvulla kymmeniä luksusristeilijöitä
rakennetaan Carnivalille. Viimeisimpänä Carnival
Miracle vuonna 2004.
≈ Kvaerner Masa-Yards fuusioituu Aker Finnyardsin kanssa vuonna 2004 ja yhtiö aloittaa toimintansa nimellä Aker Finnyards Oy. Vuonna 2006
yhtiö muuttaa nimekseen Aker Yards ja vuonna
2009 telakka myydään STX Europelle.
≈ Arctech Helsinki Shipyard Oy perustetaan
joulukuussa 2010 kun STX Finland ja venäläinen
United Shipbuilding Corporation (USC) allekirjoittavat yhteisyrityssopimuksen.
≈ Vuonna 2019 Algador Holdings Ltd allekirjoittaa kauppasopimuksen Arctech Helsinki Shipyard

292-metrinen Costa Atlantica luovutettiin
Helsingin telakalta vuonna 2000.

Oy:n kanssa Helsinki Shipyard Oy:n ostamisesta.
Kauppa astuu voimaan 20. toukokuuta. Helsinki
Shipyard Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetään CarlGustaf Rotkirch.
≈ Kesäkuussa2019 Helsinki Shipyard ja Venäjän
suurin jokiristeilyvarustamo Vodohod Ltd allekirjoittavat sopimuksen kahden luksusristeilyaluksen
rakentamisesta.
≈ Elokuussa 2019 telakalta valmistuu arktinen
jäätämurtava tankkeri Yuriy Kuchiev.
HELSINGIN TELAKKA

KOREALAISTA RUOKAA tarjoava Giwa on
toiminut uudella nimellä ja konseptilla Bulevardilla pari vuotta. Aiempi nimi oli Makki
Makki. Ravintolan omistaa Ki Sook Han.
VISKI- JA OLUTRAVINTOLA Barley & Bait
aukesi lokakuussa Välimerenkadulle. Sen
omistavat Miika Posio ja Toni Moilanen.
Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esitelty Ismet, Kabuki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, Dos Pulpos,
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Vessel Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan
Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolalaiva Verna, Chalupa, Mount Kailash,
Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s,
Salve, Kotipizza, Hieta, Malaga Bar,
La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin
Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Table,
Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

Ruoholahden Sanomat

Telakan tuorein luovutus on jäätämurtava
tankkeri Yuriy Kuchiev elokuulta 2019.
KUVAT: RAUNO HIETANEN

on pääsääntöisesti valmiina kaikki kalusteet sängystä lähtien, kun se kiinnitetään laivaan.

HELSINGIN TELAKKA

Telakan
tomitusjohtaja
jätkäsaarelaistui

HELSINGIN TELAKAN toimitusjohtaja CarlGustaf Rotkirch muutti Hietalahdenrannasta Juutinraumankadulle Jätkäsaareen pari
vuotta sitten.
”Talo on kiva, samassa talossa on Uusi
Sauna ja palvelut ovat lähellä. Ravintolatarjonta kasvaa koko ajan”, Rotkirch kehuu.
”Kävelymatka Citymarketiin ei ole pitkä.
Olemme käyttäneet pesulaa, ompelimoa ja
suutaria, kaikki löytyvät läheltä.”
Hyvällä säällä Rotkirchin työmatkat telakalle taittuvat kävellen tai pyörällä. Työpaikalle on osittainen näköyhteys kotoa.
”Kotoa näki Yuriy Kuchiev -tankkerin kansirakennelmat talojen välistä”, Rotkirch kertoo.
Ruoholahden Sanomat

GIWA
MIKÄ Salmon dolsat bibimbap 20 e
MITÄ Lohta, porkkanaa, ituja ja muita kasviksia tulikuuman riisipedin päällä.
MISSÄ Bulevardi 19

Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Carl-Gustaf
Rotkirch on viihtynyt hyvin Jätkäsaaressa.

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Yleensä
asiakkaat valitsevat dolsat bibimbadin ja
siihen täytteeksi lohen. Bibimbap tarkoittaa
suomeksi riisin sekoittamista.”

Hesburger aloittaa helmikuussa McDonald’sin
vanhoissa tiloissa Ruoholahden metroasemalla
Uusi ravintola on auki puoleenyöhön
asti. Metrokorttelin liiketilat ovat
olleet tyhjillään syyskuusta lähtien.
HESBURGER AVAA uuden ravintolan Ruoholahden metrokortteliin. Tammikuun aikana liiketiloihin on kannettu monenlaista tarpeistoa.
Ravintolan on tarkoitus aueta ensi kuussa. Se aikoo pitää ovensa auki puoleenyöhön asti kuutena päivänä viikossa ja sunnuntaisin kello 22:een asti. Lasten leikkialuetta ravintolaan ei
tule.
”Hesburger Ruoholahti Metrotori avataan helmikuussa. Tiedotamme ajankohdasta tarkemmin
lähempänä ravintolan avausta”, vahvistaa BurgerIn Oy:n viestintäpäällikkö Heini Santos.

Tammikuu 2020
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Hesburger avaa Ruoholahden metrokortteliin
ravintolan helmikuussa. Nimikyltti
asennettiin paikoilleen tammikuussa.

Hesburger on Burger-In-yhtiön rekisteröity
liikemerkki. Hesburgereita on Suomessa lähes
300.
Metrokorttelin tiloissa toimi viime syyskuuhun asti parinkymmenen vuoden ajan
McDonald’s-ravintola.
Santosin mukaan liiketila Itämerenkadulla
metroaseman kupeessa on näkyvällä paikalla, ja
tilat soveltuvat hyvin Hesburger-ravintolalle.
Uusi ravintola on kolmas Hesburger Ruoholahti–Jätkäsaaressa.
Porkkalankadulla
Neste-tankkausaseman
kyljessä oleva Hesburger Express jatkaa Santosin mukaan toimintaansa edelleen, samoin Jätkäsaaren Tyynenmerenkadulla sijaitseva Hesburger.
Ruoholahden Sanomat
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BARLEY & BAIT
MIKÄ Kylmäsavulohileipä 5 e
MITÄ Pieni täytetty lämmin leipä, jossa
kylmäsavulohta, salaattia. Ravintola tarjoaa
kolmea erilaista leipää huikopalaksi.
MISSÄ Välimerenkatu 20
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kylmäsavulohileipä on leivistämme suosituin. Kai se on
lohen ja pippurimajoneesin yhdistelmä, joka
vetää annoksessa.”

5

Ruoholahden

SANOMAT

JÄTKÄSAARI

RUOHOLAHTI

Olemme lukijoidemme
kanssa ylpeitä hienosta
seudustamme. Mainostaja,
näytä, että sinäkin olet.
Varaa mainostilaa
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Upouusi yksiö Jätkäsaaressa oli
kodittomalle muusikolle iloinen yllätys
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

UUDESSA TALOSSA Keskustassa

Hekan Bahamankatu 2

asuminen ei ollut luonnossa viihtyvän
Jaakko Salon haave koskaan. Lähes
vuoden kodittomuuden jälkeen
Jätkäsaari tuntui silti kodilta heti.

≈ Bahamankatu 2 sijaitsee Atlantinkadun puolivälissä. Talossa on kaksi rappua, joissa on 61
vuokra-asuntoa yksiöistä neljän huoneen huoneistoihin.
≈ Kooltaan asunnot ovat 36,5-86,5m2. Alakerrassa on rasvahormilla varustettu liiketila eli mahdollisuus kahvila-ravintolalle. Talo valmistui lokakuussa
2019.
≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
≈ Vuokraaja: Heka eli Helsingin kaupungin asunnot Oy
≈ Rakentaja: Rakennusliike Reponen Oy
≈ Arkkitehtitoimisto: Kirsti Sivén & Asko Takala
Arkkitehdit Oy

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

V

antaan Ruskeasannssa syntynyt Jaakko Salo jäi kodittomaksi vuonna 2018.
Eron myötä asuminen Hoasin eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön
perheasunnossa Viikissä ei ollut enää
mahdollista eikä uutta asuntoa tahtonut löytyä.
Hakemukset Vantaan ja Helsingin kaupun
kien vuokra-asuntoihin oli tehty, mutta mitään
ei ollut tarjolla. Asunnottomuus venyi.
”Kiireellisyysluokituksessa olin samassa tilanteessa kuin kuka tahansa kaupunkiin muuttava. Asuin lähes vuoden kavereiden luona ja välillä vanhemmillani. Tavarat olivat säilytyksessä
useassa osoitteessa”, Salo kertoo.
Saton tai muiden vuokra-asuntoja tarjoavien
yhtiöiden asunnot eivät tulleet kulttuurituotantoa opiskelevalle Salolle kyseeseen korkean hinnan vuoksi.
Hoasin kanssa sukset olivat mennet ristiin
Salon kieltäydyttyä soluasunnosta. Yllätys olikin
valtava, kun viesti Hekalta saapui.
”Se oli kuin salama kirkkaalta taivaalta. En
voinut uskoa sitä todeksi”, Salo kertoo.
Hän ja Luna-kissa olivat saaneet Jätkäsaaresta upouuden 36,5 neliöisen, parvekkeellisen
vuokrayksiön.
Muuttopäivänä lokakuun viimeisenä talo oli
täynnä ihmisiä ja pihat pakettiautoja.
”Odotin pari päivää, joten sain muuttaa kai-

Jaakko Salo oli lähes vuoden ilman asuntoa ennen kuin Helsingin kaupungin
vuokra-asunto löytyi Jätkäsaaren Bahamankadulta.

kessa rauhassa”, 29-vuotias Salo kertoo.
Asunnossa kaikki oli valmista ja kohdillaan.
Yhteiset tilat, kuten ilmainen pesutupa ja ylimmän kerroksen saunatilat, olivat käyttövalmiina.
Ne ovat jo tulleet Salolle tutuiksi. Myös katutasossa olevassa kerhotilassa on pidetty kokousta.
”Innostuin koulun opiskelijakuntatyöskentelyn myötä myös talotoimikunnassa toimimisesta.”
Talossa on lisäksi yksi iso liiketila, jossa on
ravintolavalmius. Keliakiaa sairastava Salo toivoisi tilaan gluteenitonta ravintolaa.

”Ulkomailla kuten Barcelonassa olen syönyt
sellaisessa. Suomessa pelkästään gluteenitonta
ruokaa tarjoavaa ravintolaa ei vielä ole.”
Katujen Äänet -punkbändissä bassoa soittavalle Salolle toinen mieluinen liike olisi soitinkauppa.
”Se vielä puuttuu Jätkäsaaresta.”
Muuten hän on alueen palvelutarjontaan
tyytyväinen.
”Varsinkin 24 tuntia auki olevat kaupat hämmentävät, kun aikaisemmin totuin ostamaan viikon ruoat kerralla. Jos opiskelijabudjetti antaisi

periksi, kävisin enemmän alueen ravintoloissa.”
Jätkäsaari ei ollut Salolle aikaisemmin tuttu
muuten kuin Verkkokauppa.comista.
”Sattumalta viime keväänä kävelin alueen läpi. Mietin silloin että onpa kivannäköinen kaupunginosa. Värikäs ja moderni.”
Hänen mielestään alueesta tulee mieleen
Vantaan Leinelä, joka tunnetaan taidekaupunginosana.
Hyvä mielikuva alueesta on nyt voimistunut.
Vaikka aikaisemmin aina luontoa lähellä asunut
Salo ei osannut haaveillakaan keskustassa asumisesta, on Jätkäsaari tuntunut heti kotoisalta.
”Meri korvaa puuttuvaa luontoa. Odotan innolla tulevaa kesää ja meressä uimista.”
Useita kulttuuritapahtumia tuottanut Salo
haaveilee tapahtumien järjestämisestä myös Jätkäsaaressa.
”Olisin mielelläni järjestämässä alueelle
omaa kaupunginosapäivää tai vaikka rokkiklubia. Kunhan sopiva paikka ja porukka löytyy.”

Blinit ovat
saapuneet!
Tervetuloa herkuttelemaan Bistro Gimiksen
perinteinen blinimenu runsaiden lisukkeiden kera.
Blinilista on tarjolla aina 7.4. saakka.
Maa-artisokkakeittoa
Blini

*****
L

|

9 ¤ 10 ¤

L, G

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ
Suosittu Sushi KO-JU!

|

6¤ 7¤

Punasipulia, suolakurkkua, tilliä ja metsähunajaa.
Kysy gluteenitonta vaihtoehtoa henkilökunnalta.

• Sushimestarimme valmistavat
100% tuore
sushit myymälässä edessäsi päivittäin Sushi Buffet
• Tuore, laadukas, maistuva
• Parhaat, aidot raaka-aineet Japanista
kg

22

Lisäksi:
Siianmätiä ja smetanaa
Lohitartar ja smetanaa
Katkarapuskagen L, G
Savuporomousse L, G
Metsäsienisalaatti L, G
Lisäblini L 4 ¤
*****

7¤
6¤
6¤
6¤
4¤

L, G
L, G

Meiltä päivittäin paikan päällä tehdyt täytetyt patongit!

Kokoa oma salaattisi!
Picadeli
salaattibaari

|
Kaurakeksiä ja tuorejuustovaahtoa.

Mustikkatiramisu

L

95

9 ¤ 10 ¤

15

90
kg

Palvelutiskit avoinna myös
sunnuntaina ja pyhäpäivinä klo 10-18
Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700
www.helsinkistateofmind.com
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Atlantinsillan työt etenevät
tiukassa aikataulussa
AVATTU UUSI RAVINTOLA

VACCO

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

A

tlantinsillan rakentaminen on täydessä vauhdissa Jätkäsaaren eteläkärjessä. Valmistuttuaan Atlantinsillalla kulkevat niin ratikat kuin autoliikennekin.
Urakan on määrä olla valmis 31. toukokuuta 2021, ja raitiovaunujen on tarkoitus kulkea
sillalla kesäkuussa 2021.
”Aikataulu urakassa on tiukka välitavoitteineen”, kertoo projektinjohtaja Jukka Repo Helsingin kaupungilta.
Atlantinsillan rakentaminen alkoi lokakuussa 2019. Reilun parin kuukauden aikana mereen
on tehty tukitäyttöjä ja Melkinlaiturin – eli Jätkäsaaren puoleisen rannan – vanhoja laiturirakenteita on kunnostettu ja vahvistettu.
Paalutustyöt ovat täydessä vauhdissa, ja työmaalla näkyykin kourallinen lyöntipaalutuskoneita.
Länsiterminaalin puolella katujen paalulaattojen paalutukset ovat käynnissä, samoin rannan
tukimuurien paalutukset.
Paalutustyöstä syntyy jonkin verran melua.
Paalutuksia tehdään arkisin kello 7–22.

VÄLIMERENKATU 20, JÄTKÄSAARI

Ti–Pe 11–21 / La 12–21/ Su 12–19 (Ma Kiinni)
– BURGERIT PUUHIILIGRILLISTÄ –
– RAIKKAITA SALAATTEJA –
PIZZAT ALKAEN
BURGERIT ALKAEN

10,50 €
13,90 €

LOUNAS 11–15 (sis. kahvi tai tee)
LOUNASPIZZAT
LOUNASBURGERIT
LOUNASSALAATIT

10,50 €
10,50 €
10,50 €

!

TAMMI–HELMIKUUN TARJOUS

–20%

VEDEN PÄÄLLE rakentuu parhaillaan myös väliaikainen puukantinen silta. Sen avulla itse Atlantinsiltaa päästään rakentamaan. Ennen sillan
käyttöönottoa puinen apusilta puretaan.
Repo kertoo, että urakassa tehdään Atlantinsillan lisäksi myös paljon pohjarakentamista,
rantarakenteita, katuja, kunnallistekniikkaa, nä-

KAIKISTA ANNOKSISTA TÄLLÄ KUPONGILLA
RAVINTOLA VACCOSSA
Voimassa 16.01.–29.02. 2020
044 706 0009
pizza_vacco %
vacco.jatkasaari@gmail.com

Atlantinsillan työmaalla väliaikaisen työsillan työt olivat käynnissä tammikuussa. Puisen työsillan
avulla rakennetaan itse Atlantinsilta. Paalutustyöt ovat myös käynnissä parhaillaan.

köalatasanne ja osa Madeiranaukiosta.
”Lisäksi työmaa yhteensovittaa työnsä Helsingin sataman ja viereisten työmaiden kanssa
useita työvaiheitaan.”
YIT rakentaa sillan Helsingin kaupungille noin 23 miljoonalla eurolla. Atlantinsillan on
suunnitellut konsulttitoimisto WSP ja siltaa ympäröivät alueet ja rakenteet Ramboll.
Atlantinsillan rakentaminen saa Euroopan
unionin tukea osana Länsisataman ja Tallinnan
satamatoimintojen kehittämisen Twin-Port-hanketta.

Havainnekuva Atlantinsillasta etelästä kuvattuna.

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Helposti parhaasta lähikaupasta!

la
su

Tarjoukset voimassa 13.1.-2.2.2020, ellei toisin mainita.

Tuore suomalainen
kirjolohifilee

Lämminsavustettu
kirjolohifilee

ruodoton, D-leikattu

16

19

KG

25 TUOTTEELLA JA
EISTEMME VALIKOIMAA
LAAJENSIMME IRTOMAK
KOT JA HUULET!
KRO
T,
UFO
OT
AID
.
MM
NYT
VALIKOIMASTA LÖYDÄT

Grillattu
kokonainen kana

Kiireetön -leivät
390 g (8,95/kg)
kaura, siemen, hapanjuuri,
täysjyvä ja mysli

3

98

pintamaustettu

5

49

100 G

I

puh. 020 734 5640

KG

Suoraan grillistä!

FAZER

(9,80/kg)

8

24

95

Uunituoretta leipää!

K-Irtomakeiset

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

NA PÄIVÄNÄ
MITTAA MEILLE JOKAISE
3.
JÄTKÄSAAREN SUSHI TOI
ETIMME PALVELEE KLO 11-2
UFF
HIB
SUS
.
HIA
SUS
JA MENEKIN MUKAAN
AN!
UMA
UST
TUT
A
ULO
TERVET

95

KG

7-23
7-23
9-23

Jätkäsaaren parhaat
sushit saat meiltä!

ruodoton

95

0

RAUNO HIETANEN

Siltaurakan on määrä valmistua
toukokuussa 2021. Paalutustyöt ovat
käynnissä, ja veden päälle rakennetaan
parhaillaan väliaikaista työsiltaa.

99

KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

KPL

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Tammikuu 2020

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

NUORISOTALO
KORALLI

Niko Popkoffin
työmatka K-Rautaan
kestää noin minuutin

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

Tervetuloa uusi vuosikymmen!
KEVÄT JA VALOISAMMAT päivät. Täältä tullaan! Kuluva talvi ei ole oikukkaan säänsä
vuoksi ole tuonut lunta, mutta onneksi Ruoholahden nuorisotalon 20-vuotissynttärit toivat
valoa harmauden keskelle. Vietimme juhlia
keskiviikkona 18.12. yhdessä lasten ja nuorten
kanssa.
Iloksemme luoksemme piipahti myös nuorisotalon ensimmäinen toiminnanjohtaja Kristiina Rouhiainen sekä joukko nuoria, jotka viettivät aikaa täällä 2000-luvun alkutaipaleella.
Toimintamme nuorisotalolla jatkuu entiseen
malliin maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin
ja perjantaisin sekä parittoman viikon lauantaisin.
Pieniä muutoksia aikatauluihin tulee perjantain osalle niin varhais- kuin iltanuorten
osalle.
Nähdään siis kokkailun, leffatorstain, pelailujen, polttopallon, biljardin ynnä muun toiminnan merkeissä. Otamme ilolla vastaan ehdotuksia toimintaamme, joita mahdollisuuksien
mukaan toteutamme yhdessä lasten ja nuorten
kanssa.
Muistutamme vielä, että nuorisotalolla
käymiseen tarvitset vuoden 19/20 jäsenkortin, joka on ilmainen. Jäsenkortti toimii peliemme sekä ohjaimien ym. laitteiden panttina. Lisätietoja
kortin saamiseksi saat ohjaajilta.
Ruoholahden nuorisotalon ohjaajat Tepa,
Tuomas, Niko ja Hanna sekä toiminnanjohtajamme Kirsikka toivottavat kaikille Ruoholahdessa sekä Jätkäsaaressa asuville oikein mukavaa
alkanutta vuotta ja vuosikymmentä.

Yhteystiedot
nuorisotalolle

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

Eteläisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja:
Kirsikka Linna
kirsikka.linna@hel.fi 09 310 71656
Ohjaajat:
Hanna Merilä hanna.merila@hel.fi
Tuomas Saari tuomas.saari@hel.fi 040 5775408
Niko Vilkman niko.vilkman@hel.fi 040 480 2066
Terttu (Tepa) Ylönen
terttu.ylonen@hel.fi 041 5121759
Nuorisotalon tiedot:
ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi p. 050-559 1776,
www.facebook.com/Ruoholahden nuorisotalo sekä
http://ruoholahti.munstadi.fi. Instagramissa meitä
voi seurata @ruoholahden_nuorisotalo

Aukioloajat
VARHAISNUORET (3.–5. LUOKKALAISET)
Ma, ke ja to kello 14–16.30
Pe kello 16–18
Parittomat lauantait alkaen 18.1. kello 16–18
6-LUOKKALAISET
Ma, ke ja to 17–20.45
Pe 17–21 ja la 16–21
ILTANUORET (7. LK –>)
Ma, ke ja to 17–20.45
Pe 17–22.45 ja la 16–22.45

Lukijan kiitokset
Jätkäsaaren
koiranulkoiluttajalle
tekojäärata
LUKIJA KATI NOKKALA HALUAA kiittää koiraaukeaa ehkä jo
nulkoiluttajaa, joka auttoi häntä 7. joulukuuta
Välimerenkatu 20:n kohdalla Jätkäsaarestammikuun lopulla 2019
sa.
JÄTKÄSAAREN LIIKUNTAPUISTON tekojäärata
on ehkä luistelukunnossa tammikuun lopussa.
Helsingin kaupungilta kerrotaan, että tällä
viikolla (viikko 3) jäänhoitokoneet päässevät tekemään kenttää.
Avaamiskelpoinen kenttä on näillä näkymin
tammikuun lopulla (viikon 4 lopussa tai viikon
5 alussa). tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa. Se
kerrotaan Jätkäsaaren Facebook-ryhmässä, kun
me tiedon saamme.
Liikuntapaikkayksikkö kertoo pyrkivänsä
mahdollisimman huolelliseen lopputulokseen
kentän suhteen, jotta loppukausi sujuisi jääkentän avaamisen jälkeen hyvin.
Ruoholahden Sanomat

Kaapelitalo
levittäytyy
Vallilaan

KAAPELITALO OSTAA Vallilassa sijaitsevan lääkeyhtiö Orionin entisen pääkonttorin.
Osoitteessa Nilsiänkatu 10 sijaitseva kiinteistö on rakennettu vuosina 1934–1945. Siinä on viisi toimistokerrosta ja kaksi kellarikerrosta, ja se
on kokonaisalaltaan on noin 17 000 neliömetriä.
Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö
Oy Kaapelitalo pyörittää Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskuksia.
”Yhtiölle tarjoutui mahdollisuus ostaa kiinteistö, joka sopii meidän profiiliimme ja istuu strategiaamme”, kommentoi Kiinteistö Oy Kaapelitalon
toimitusjohtaja Kai Huotari lehdistötiedotteessa.
Ruoholahden Sanomat
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”Kompastuin korokkeeseen ylittäessäni katua enkä päässyt maasta ylös ilman apua. Tulit auttamaan minua ja saatoit minut autolle.
Näin ollen pääsin ensiapuun sairaalaan. Kaunis kiitos Sinulle suurenmoisesta avusta.”
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN K-RAUDAN logistiikkatyöntekijä Niko Popkoffin työmatkaan ei paljoa tuhraudu aikaa.
”Asun ihan tuossa toisella puolella katua.
Työmatka kestää minuutin tai kaksi ”, 37-vuotias
Popkoff kertoo.
Popkoff muutti Jätkäsaaresta Ruoholahteen
vuosi sitten.

TÖISSÄ: Niko Popkof f

KESKIMÄÄRÄISTÄ lämpimämpi tammikuun keli
vaikuttaa myös myyntiin.
”Nyt on mennyt vähemmän hiekoitussepeliä,
jäänsulatusainetta ja lumikolia, kaikkea mikä
liittyy lumeen, talveen, jäähän ja kylmään”,
Popkoff sanoo.
Logistiikkaosaaja on viihtynyt K-Raudassa
mukavasti.
”Esimiehet ja työkaverit ovat hyviä, sillä
pääsee jo pitkälle.”

Niko Popkoffin työpäivään K-Rauta
Ruoholahdessa sisältyy usein trukilla ajoa.

OHIKULKIJAT: Sofia Vir ta ja Emmi Lisko
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

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

OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
Laivapojankatu 3

OTA NYT

Punkkibussi on liikkeellä! Influenssarokote

KAIKK

RAUNO HIETANEN

K-RAUDAN Niko Popkoffin työpäivä Ruoholahdessa koostuu yleensä asiakasnoudoista,
saapuvan tavaran tarkistuksista, trukilla ajosta, liikkeen ulopuolisista ajoista ja myymälätyöskentelystä.
” Työ on hektistä heti aamukahdeksasta.
Myymälässä asiakkaiden yleisin kysymys on,
että missä mikäkin tuote on. Tuotteita on kuitenkin
niin paljon täällä”, Popkoff kuvailee.
Popkoff on työskennelllyt Ruoholahden kauppakeskuksen K-Raudan logistiikassa toista vuotta.
Hän asui vielä Jätkäsaaren puolella aloittaessaan nykyisen työnsä, ja muutti noin vuosi sitten
työpaikan viereen Ruoholahteen.
K-Raudassa on vilkkaan joulusesongin jälkeen
Popkoffin mukaan menossa jo valmistautuminen
tulevaan kevätkauteen.

Kanava

w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i

KAVERUKSET Sofia Virta ja Emmi Lisko tulivat Jätkäsaareen ostoksille bussilla ja ratikalla
suoraan koulusta. Malmilla Perho Liiketalousopistossa matkailun kaksoistutkintoa suorittaville nuorille Jätkäsaari on tuttu monella tapaa.
Varsinkin Länsiterminaali on tuttu paljon
matkustaville nuorille.
Ruoholahden Sanomat

I

alk.25€

Maanantaisin 15–17.30

S-Market Ruoholahti
koko aikataulu:

saaristolaakarit.fi
istolaakar

l Kanava-palstan ilmoitusten hinta on
2,30 euroa palstamillimetriltä (sis. alv).
Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus
on 90 mm. Vuosis opimuksista alennus.
Kysy: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT

SOFIA VIRTA JA EMMI LISKO ovat käyneet
Jätkäsaaressa useasti. Kaverukset matkustavat
paljon, joten risteilyille Länsisatamasta tulee
lähdettyä monta kertaa vuodessa.
”Viimeksi olin Tallinnassa pari viikkoa sitten”,
Espoossa nykyisin asuva rovaniemeläinen Lisko
kertoo.
”Minä taas olen lähdössä parin viikon päästä”, kertoo paljasjalkainen puistolalainen Virta.
Lentoemännän ammatista haaveilevat kaverukset myös lentävät paljon. Viimeksi he kävivät
yhdessä Sisiliassa syksyllä.
”On vähän ristiriitaista lentää ja matkustaa
paljon, sillä se saastuttaa. Ilmastonmuutos on
totta kai huono asia”, sanoo Virta.
”Silti uusiin kulttuureihin tutustuminen ja matkustaminen on tärkeää”, pohtii Lisko.
Jätkäsaari näyttää nuorten mielestä kiinnostavalta paikalta. Molemmat voisivat kuvitella
asuvansa alueella.
”Uudet talot näyttävät hienoilta”, Virta
sanoo.
”Täällä on myös palvelut lähellä. Ja julkisilla
pääsee hyvin liikkumaan”, lisää Lisko.
Sofia Virta (vas.) ja Emmi Lisko
käyvät usein risteilyillä.
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VUOTTA SITTEN

Tervetuloa konserttiin!
R-kioskin pitäjä
Mikko Hurskainen
ajatteli, että miksi yhtään
postilaatikkoa ei ollut
2700 kodin asuinalueella.”

to 23.1. klo 19.00
LAULAJIEN ILTA
Anitta Rannan oppilaat
ma 27.1. klo 18.30
VIULISTIEN ILTA
Tapio Tuovilan oppilaat

Tammikuun 2005 kanteen pääsi postilaatikko
Ruoholahden kauppakeskuksen edessä.

Ruoholahden Sanomien vuoden 2005 ensimmäisessä lehdessä iloittiin, että
uusi postilaatikko saatiin Selkämerenkadun R-kioskin eteen. Ykkösluokan
postimerkki maksoi 15 vuotta sitten 0,65 euroa, nyt hinta on 1,60 euroa.
Lehdessä käydään läpi myös Länsisataman kaupunginosan kuulumisia.
Juttu jatkuu Ruoholahden alueen kuulumisilla:
”Ruoholahden viimeisiä toimistotontteja rakennetaan. Kemiran pohjoispuolelle rakennettavan hotellin on määrä valmistua ensi kesän yleisurheilun MM-kisoihin mennessä.”
Jätkäsaaren osalta juttu kertoo, että osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin pari kuukautta sitten
ja sen mukaan alueen ”asukasmäärä on 14 500
henkeä, työpaikkoja on kuudelletuhannelle.”
Salmisaaren ja Eiranrannan asemakaavoistakin on maininnat:
”Rakentaminen alkanee vielä tänä vuonna.
Valmistuttuaan alueelle tulee noin 700 asukasta”,
Eiranrannasta kirjoitetaaan.
Salmisaareen puolestaa alkoi rakentua toimistokorttelit.
”Kaavassa alueelle on varattu 97 000 kerrosneliötä toimitiloja ja 20 000 neliötä urheiluhallille.”
Pikku-uutinen kertoo, että Kauppakeskus
Ruoholahden joulun alla järjestetyssä arvonnassa ”upen helmenvalkean Vespan” voittajaksi selvisi 49-vuotias Teuvo Siikanen Konalasta.
”Minulla ei ole yleensä juurikaan arpaonnea,
joten voitto tuntuu todella hyvältä”, Siikanen kuvaili tuntemuksiaan.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Vauva
perheaamut
maanantaisin
TERVEHDYS Ruoholahden Leikkipuistosta!
Toivottavasti olette nauttineet joulunajasta ja
ottaneet toiveikkain mielin vuoden 2020 vastaan.
Koululaiset ovat palanneet levänneinä lomiltaan ja kuitenkin koulun alkamista ja kave-
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ke 29.1. klo 19.00
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat ja
opiskelijat esiintyvät

ti 4.2. klo 14.45
KAPPELIKAHVILAN
MUSIIKKIHETKI
Konservatorion oppilaat ja
opiskelijat konsertoivat
Hyvän toivon kappelissa
(Länsisatamankatu 26).
Kappelikahvila aukeaa klo 14.

reiden tapaamista on selvästi odotettu.
Tervetuloa puistoomme leikkimään, osallistumaan ohjattuihin tuokioihin sekä tapaamaan
muita perheitä.
Muistakaahan vauvaperheaamut ja laulutuokiot maanantaisin kello 10 alkaen sekä pikkulapsiperheiden perjantai kello 10.
Maanantaisin aloittaa kello 11.30 aloittaa
myös Kotoklubi Kaneli, jossa kuvakorttien ja
laulujen avulla opimme suomenkieltä. Tervetuloa mukaan myös suomea jo osaavat perheet.
Ihanaa vuotta 2020!
Puiston väki

ma 10.2. klo 18.30
VIULUT JA VIOLAT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat

to 6.2. klo 19.00
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat

ti 11.2. klo 19.00
LAULUILTA
Ilona Jokisen oppilaat

pe 7.2. klo 18.00
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin ja Katarina
Nummi-Kuisman oppilaat

ke 12.2. klo 19.00
PIANISTIEN ILTA
Riitta Sipilän oppilaat
to 13.2. ja pe 14.2. klo 19
KONSERVATORION
OOPPERAENSEMBLE: LA
SERATA CAPPRICCIOSA
Katkelmia W. A.
Mozartin oopperoista
Ohjaus Mika Nikander

pe 7.2. klo 19.00
HELSINKI CONCORDIA:
SINFONISIA ASPEKTEJA
Weill, Sallinen, Tšaikovski
Marja Inkinen Engström, viulu
joht. Petri Sakari

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

@helsinginkonservatorio

Ruoholahdentori 6
100 m Ruoholahden metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Jotain uutta, jotain vanhaa
JÄTKÄSAARESSA ELETÄÄN ison muutoksen keskellä. Seurakuntana olemme onnellisessa tilanteessa. Uudessa kaupunginosasssa ihmiset ovat
avoimella mielellä, eikä asioita tarvitse tehdä
”niin kuin aina ennenkin on tehty.”
Myös kristinusko on luotu muutokseen, nykyhetkessä elämiseen. Paavali kirjoittaa:
”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.”
Uudistumisen lisäksi seurakunnassa turvau-

Kappelissa
tapahtuu

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

la 8.2. klo 15.00
PIANISTIEN JA VIULISTIEN
ILTAPÄIVÄ
Liisa ja Janne
Malmivaaran oppilaat

ti 4.2. klo 19.00
LAULAJIEN ILTA
Hanna-Leena
Haapamäen oppilaat

ma 3.2. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat

Jätkäsaari sai
postilaatikon

VUODEN 2005 ENSIMMÄINEN Ruoholahden
Sanomat kertoo alueelle tulleesta uudesta postilaatikosta.
Päätoimittaja Jouko Liukkonen kertoo pääkirjotuksessaan, miten yksinkertaisen kansalaistoiminnan seurauksena Postin oranssi peltiaatikko saatiin myös Jätksaareen.
”Iäkäs rouva saapui tuulisena ja lumisateisena pakkasiltana Jätkäsaaressa Selkämerenkadun
R-kioskiin ja pyysi omistajaa viemään kotimatkallaan kirjeen metroaseman postilaatikkoon.... Tästä kioskin pitäjä Mikko Hurskainen ajatteli, että miksi yhtään postilaatikkoa ei ollut 2700 kodin
asuinalueella, vaan kaikki sijaitsivat alueen laitamilla... Sama todettiin myös Suomen Postissa, ja
tuloksena on nyt uusi postilaatikko Jätkäsaaressa Selkämerenkatu seitsemän R-kioskin edessä”,
Liukkonen kirjoittaa.
Samalla sivulla on kirjepostin hinnasto, josta selviää, että ykkösluokan kirje meni viisitoista
vuotta sitten perille 0,65 euron merkillä. Nyt hinta on 1,60 euroa.
Keskiaukeamalla käydään läpi Länsisataman
kaupunginosien kuulumisia.
”Masa-Yardsin telakka on muuttunut nimeltään Aker Finnyardiksi. Telakan toiminta jatkuu
alueella. Vastikään valmistui ison risteilijälaivan
urakka”, jutussa todetaan.

ti 4.2. klo 18.30
VIULISTIEN ILTA
Päivi Valjakka-Salmisen
oppilaat

HYVÄN TOIVON KAPPELI,
LÄNSISATAMANKATU 26
Katso myös www.facebook.com/
hyvantoivonkappeli
Hyvän toivon kappelin
2v-synttäriviikko 2.–6.2.2020
Su 2.2. klo 12 Messu. Tekstiilitaiteilija Outi Martikainen puhuu
Hyvän toivon kappelin kirkkotekstiilien symboliikasta, Hannu
Varkki haastattelee. Musiikissa
mm. Kanavan Kaiku. Messun
jälkeen keittolounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

dutaan vanhaan. Vanha viisaus kantaa myös nykyhetkessä. Se muistuttaa ihmisenä elämisen
ytimestä: toivoa on, ja meidät on luotu välittämään toisistamme.
Vietämme Hyvän toivon kappelissa kaksivuotissynttäreitä helmikuun alussa. Tervetuloa
mukaan juhlimaan lyhyttä ja iloista historiaamme!
Hannu Varkki
kappalainen

Ma 3.2. klo 10–21 Avoimet ovet.
Tervetuloa tutustumaan kappeliin
ja juttelemaan seurakuntalaisten
ja työntekijöiden kanssa!
Ma 3.2. klo 10.30–11.30 Perhekaraoke.
Ma 3.2. klo 17–18.30 Yhteisöruokailu. Edullista ruokaa ja
mukavaa yhdessäoloa.
Ma 3.2. klo 19–21 Heviä
karaokea. Tiukkaa musiikkia
ja hedelmä-vihannestarjoilua.
Mukana hevifani, pappi Hannu
Varkki.
Ti 4.2. klo 14 Kappelikahvila,
Helsingin konservatarion opiskelijoiden musiikkia
Ti 4.2. klo 18.15 Kanavan Kaiku
-kuoron avoimet harjoitukset
To 6.2. Avoin meditaatio klo

17–17.45. Elsa Sihvola ohjaa
mielen hiljentämiseen ja keskittävään rukoukseen.
To 6.2. klo 18 Toivon torstai –
syvää keskustelua toivosta ja
epätoivosta. Panelisteina dosentti
Aku Visala, dominikaaniveli
Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond, VTM ja kirjoittaja
Lise Niska sekä dramaturgi ja
näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen.
Juontaa Joona Salminen. Musiikissa Elsa Sihvola, Tuuli Malve ja
Lauri Hongisto.
Muista myös:
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–13
(seurakunta)
Perhekerho ke klo 9.30–11.30
(MLL)
Vauvakerho ti klo 13–14.30

Tammikuu 2020

ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Love Me Do Winter Fair 18.-19.1.
Vegemessut 24.-26.1.
Kaapelitehtaan pentunäyttely 2.2.
UusioUra 4.2.
Kustom Kulture Show 8.-9.2.
Disobey 14.-15.2.

Valssaamo

Zodiak: Sivuaskel-festivaali 31.1.-8.2.

Puristamo

Taidekoulu Alfa: Päättötyönäyttely Aika
14.-26.1.
Markku Pätilä: taidenäyttely 28.1.-5.2.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kevätkauden aloitusiltamat 16.1.
Ninu Lindfors, Vanajan vankilan naiset:
Maan päällä paikka 21.-28.1.

Suomen valokuvataiteen museo

Unfold 17.1.-15.3.
Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo
17.1.-24.5.
Kehon kirjaaminen – Suomen passin historia
17.1.-24.5.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Oispa kaljaa 24.1.>
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Työväen Näyttämöiden Liitto:
100-vuotinen taival 31.1.-16.8.
Hair – Popteatterista eteenpäin 1969-2019
31.1.-23.8.

Kameraseura Galleria West
Vuoden luontokuvat 2019 8.-30.1.

Marja Paasio: Kirie mistici 31.1. asti
Marja Paasio: Stoa Mariapassio 18 vuotta
3.2.-31.3.

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

MUU Kaapeli

Jouni Kujansuu: Toolbox – Tarvikkeita
18.1.-23.2.

Käytävägalleria

Ilta-ateljee – kahdeksan vinkkeliä 30.1. asti

Oispa kaljaa – näkökulmia olueen

Stoa Mariapassio

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

VIVIAN MAIER

Valokuvamaailman sensaatio Vivian Maier

October 18,
New York,
1953.
© Estate
of Vivian
Maier,
Courtesy
of Maloof
Collection
and Howard
Greenberg
Gallery, NY.

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

Suomi on olutmaa. Olut on suosituin alkoholijuomamme, mutta se on paljon muutakin kuin
alkoholia. Muutamasta raakaaineesta syntyvällä juomalla on
lukemattomia rooleja. Olut on
elintarvike, päihde, intohimo,
ongelma, ammatti, inhokki, harrastus, siirtymäriitti vapauteen
ja paljon muuta. Hotelli- ja ravintolamuseossa 24.1. avautuva
Oispa kaljaa -näyttely tarjoaa
tuoreita näkökulmia olueen ja
sen merkitykseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä ja -historiassa.
Näyttelyssä kävijä voi verestää omia olutmuistojaan ja jättää vaikkapa muistokirjoituksen keskuudestamme poistuneelle keskioluelle. Oispa kaljaa -näyttelyssä tarkastellaan
myös oluen valmistusprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, oluen roolia ihmisten sosiaalisessa elämässä sekä yhteiskuntaa olutta juovien ihmisten säätelijänä ja rakenteiden
luojana.

Tapahtumia, tastingeja ja työpajoja

tämistä käsitteleviä työpajoja sekä näyttelyn
teemaan liittyviä yleisötapahtumia.

Luentosarja oluesta

Hotelli- ja ravintolamuseossa toteutetaan kevään aikana yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa luentosarja, jonka aiheina
ovat oluen valmistus, oluen yhteisöllisyys sekä olut ja sukupuoli.
• 12.2. klo 17.30 Mitä olut on?
Olutsommelier, toimittaja Maria Markus
• 18.3. klo 17.30 Olut ja yhteisöllisyys
Suomessa keskiajalta 1800-luvulle.
Tutkija Jenni Lares (Tampereen yliopisto)
• 22.4. klo 17.30 Juomaa ruuan kanssa ja
illanviettoihin ─ naiset ja olut.
Yliopistonlehtori Hanna Kuusi
(Helsingin yliopisto)
Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat Teerenpeli ja K-Citymarket Ruoholahti.
Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
Liput: 10/5 € tai Museokortti. Yhteislippu
kolmeen museoon (Hotelli- ja ravintolamuseo,Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen museo) 15 €.
Vapaa pääsy joka kuun viimeinen keskiviikko
klo 17–20.

Hotelli- ja ravintolamuseossa järjestetään
näyttelyyn liittyviä opastettuja kierroksia joi- www.hotellijaravintolamuseo.fi
hin voi yhdistää olutmaistiaisia. Kevään ai- www.facebook.com/hotellijaravintolamuseo
kana järjestetään myös oluen ja ruoan yhdis-
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Valokuvamaailman sensaatio
Vivian Maierin kuvat ovat ensimmäistä kertaa esillä Suomessa.
Lastenhoitajana työskennellyt
Maier kuoli köyhänä erakkona.
Kuoleman jälkeen löytyneet kuvat tekivät hänestä valokuvamaailman merkkitapauksen.
Maailmankuulun Vivian Maierin kuvia on
esillä tämän kevään ajan Suomen valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla. Vivian Maier (1926–2009) oli amerikkalainen
valokuvaaja, jonka laaja elämäntyö on tullut kohinalla julkisuuteen hänen kuolemansa jälkeen. Maier kuvasi intohimoisesti koko
aikuiselämänsä, mutta ei itse tuonut työtään
esille, vaan ansaitsi elantonsa toimimalla lastenhoitajana lukuisissa perheissä New Yorkissa ja Chicagossa 1950-luvulta alkaen.
Kerrotaan, että Maier saapui usein työhaastatteluihin kamera kaulassaan.
Maierin yli 100 000 kuvan arkisto löytyi
sattumalta vuonna 2007 chicagolaisesta varastosta, jonka vuokria ei ollut maksettu pitkään aikaan. Elämäntyön tulo julkisuuteen
muutti postuumisti Vivian Maierin tarinan ja
toi hänen rikkaan perintönsä osaksi amerikkalaisen katuvalokuvauksen historiaa.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Vivian Maierin kuvissa toistuvia teemoja ovat katuelämä, tuntemattomien ihmisten
muotokuvat ja hänelle tuttu lasten maailma.
Maier tallensi mielellään kuviinsa myös itsensä, joko heijastavan peilin kautta tai valokuvaajan varjona.
Omakuva ja sen varjo -näyttely tarjoaa
arvoitukselliselle valokuvaajalle tilaisuuden
kertoa kuka hän oli, miten hän koki itsensä
maailmassa, ja mitä hän kenties ajattelisi nyt
saamastaan huomiosta.
Vivian Maierin valokuvia nähdään nyt
Suomessa ensimmäistä kertaa. Näyttelyssä
on esillä 83 Vivian Maierin valokuvaa sekä
tämän kuvaamia kaitafilmejä vuosilta 1953–
1986. Vivian Maier – The Self-portrait and
It’s Double -näyttelyn on tuottanut diChroma
photography ja sen on kuratoinut Anne Morin.
Suosittu Vivian Maierin salaisuus -dokumenttielokuva on näyttelyn johdosta nähtävissä Yle Areenassa koko kevään ajan.
Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo
17.1.–24.5.2020
Suomen valokuvataiteen museo,
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Ti–su 11–18, ke 11–20, ma suljettu
Lput 10/5 euroa, Museokortilla ja alle 18vuotiaille vapaa pääsy.
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