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Baletti vei 
Raimon

Sivut 4–5

Raimo Asikainen oli 53-vuotias, kun hän kokeili ensimmäistä 
kertaa balettia. Kauden jälkeen lääkärintarkastuksessa hän 
oli pari senttiä aiempaa pidempi. ”Keho oli ryhdistäytynyt.” 
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PÄÄKIRJOITUS

Pääkaupunkiseudulla on arviolta mil-
joona neliötä tyhjää toimistotilaa.

Samaan aikaan eri puolille kau-
punkia – varsinkin Ruoholahteen ja 
Jätkäsaareen – on vireillä suuria toi-

mistorakentamisen hankkeita.
Luulisi, että miljoonalle tyhjälle toimisto-

neliölle löytyisi helposti vuokralaisia. 
Näin ei kuitenkaan ole. Vanhat toimistora-

kennukset ovat usein väärässä paikassa tai vää-
ränlaisia muuten. Usein toimistotilat ovat myös 
liian vanhanaikaisia kelvatakseen yrityksille. 

Brändimielikuvaansakin yritysten pitää 
miettiä. Esimerkiksi peliyhtiö Supercell valit-
si näyttävän Wood City -korttelin Jätkäsaaressa 
uudeksi päämajakseen.

Ei ole kenenkään etu, että vanhat toimistora-
kennukset seisovat vajaakäytöllä, kun tonteista 
on muutenkin pulaa pääkaupunkiseudulla. Toi-
mistoja muutetaan jo nyt asunnoiksi, mutta on-
ko muutosvauhti riittävä? Pitäisikö kaupungin 
kehittää joku lisäporkkana, jolla tyhjiä toimisto-
ja saataisiin nopeammin hyötykäyttöön?

PORKKANOITA ODOTELLESSA katsastetaan 
hieman, mitä uusia toimitiloja seudullemme 
on tulossa lähiaikoina.

NCC rakentaa Porkkalankadun varteen  käy-
töstä poistuneen 8-ratikan kääntöpaikalle uutta 
korkeaa toimistotilaa lähiaikoina. Modernit ti-
lat houkuttelevat aikanaan jonkin suuryrityksen 
pääkonttorin Ruoholahteen. Päävuokralaisen 
nimeä ei ole vielä julkisuuteen kerrottu. 

Marian sairaalan viereiseen puutalojen ja 
puiden täplittämälle tontille rakentuu Pohjois-
maiden suurin kasvuyrityskampus Mechelinin-

kadun ja kevyenliikenteen väylän Baanan väliin.  
Suunnittelupöydällä on myös Jätkäsaaren 

Länsiterminaali 1:n paikkeille rakentuva toimi-
tila- ja hotellikortteli.

TIIVISTYVÄN RAKENTAMISEN naapurissa La-
pinlahden vanha sairaalaalue on säilynyt alueen 
asukkaiden avarana ja vehreänä henkireikänä. 
Nyt kuitenkin  Lapinlahden toimijat – eli Lapin-
lahden Lähde Oy, Osuuskunta Lapinlahden Ti-
lajakamo  ja Pro Lapinlahti mielenterveysseura 
– ovat huolissaan. 

Lapinlahden sairaala-alueen suunnitelmis-
ta on ollut käynnissä kaupungin kilpailu, jonka 
jatkovaiheeseen pääsi kaksi ehdotusta.  Toinen 
näistä, Y-säätiön hanke nimeltään Lapinlahti 
360, oli laadittu Lapinlahden toimijoiden tuella.

Y-säätiön hallitus päätti kuitenkin viime het-
kellä vetää ehdotuksensa pois taloudellisiin ris-
keihin vedoten. Jäljelle jäi yksi, Lapinlahden 
Kevät -niminen hanke, jonka takana on kiinteis-
tösijoittaja Nrep Oy ja Oaklins Merasco Oy.

Kaupunkiympäristölautakunta päättänee 
kevään aikana, että jatketaanko kilpailua, vai 
edetäkö ainoan tarjouksen kanssa. 

Lapinlahti on arvokas alue, ja sen rooli kai-
kille avoimena, väljänä, vehreänä alueena ja jo-
pa hieman anarkistisena vastavoimana konttori-
keskittymän vieressä tulee säilyttää. 

. 

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

Jätkäsaaren asuntojen keskimääräinen pinta-
ala tuoreen Helsingin tilastollisen vuosikirjan 

mukaan. Vuonna 2015 luku oli 63,9 neliötä.

Miljoona toimistoneliötä 
väärässä paikassa

Ruoholahden Sanomat ilmestyy  
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PASSINÄYTTELY. Suomen valokuva-
taiteen museossa Kaapelitehtaalla 
avautui tammikuussa näyttely pas-
sin historiasta. 1800-luvulla passin 
haltijasta ei välttämättä kirjattu muuta 
tietoa kuin nimi. Valokuvat tulivat pas-
seihin 1900-luvun alussa. Näyttelyyn 
voi tutustua 24. toukokuuta saakka.  

LAPINLAHDEN HISTORIAA. Miten 
Aleksis Kivi liittyy Lapinlahden mieli-
sairaalaan? Tämä ja moni muu asia 
selviää keväällä joka toinen viikon-
loppu järjestettävissä Lapinlahden 
Lähteen historiakierroksissa. Seuraa-
va kierros lauantaina 22.2. kello 14, 
Kahvila Lähteeltä, kesto 90 minuuttia.

SATUTUOKIO KIRJASTOSSA. Jät-
käsaaren kirjastossa (Tyynenmeren-
katu 1) pidetään satutunti joka toinen 
keskiviikko kello 9.30. Seuraava 
kerta on 19. helmikuuta. Parinkym-
menen minuutin pituinen satutuokio on 
tarkoitettu yli kolmevuotiaille. Ilmoit-
tautumiset riikka.penttila@hel.fi

S a n t a k a t u  2 ,  0 0 1 8 0  H E L S I N K I

Vanhat toimisto-
rakennukset ovat usein 
väärässä paikassa tai 
vääränlaisia muuten.”
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Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
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Seuraa meitä, niin pysyt ajan  
tasalla Jätkäsaaren ja  
Ruoholahden tapahtumista.
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Kyllä tämä on merkittävä päivä sekä 
Kaapelitehtaalle että Tanssin talolle”, 
Matti Numminen iloitsee.

Numminen on Tanssin talo ry:n 
johtaja, ja hän on juuri seurannut, 

kuinka peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 
Kaapelitehtaan edustalla. 

”Peruskiven muuraus on konkreettinen askel 
kohti talon valmistumista”, Numminen sanoo.

Peruskiveen upotettiin aikakapseli, jonka si-
sällä on muun muassa Ruoholahden Sanomat. 
Lisäksi kapseliin suljettiin Helsingin Sanomat 
ja Hufvudstadsbladet sekä nykykäytössä olevat 
metallirahat ja Tanssin talon arkkitehtipiirus-
tukset.

Tanssin talo rakentuu Kaapelitehtaan pit-
kulaisen sisäpihan edustalle. Uudisrakennus 
yhdistyy Kaapelitehtaan päätyyn Pannuhalli-
tilaan. Pannuhallista tulee peruskorjauksen jäl-
keen Tanssin talon 250-paikkainen sali. 

Nyt muuratun peruskiven päälle rakentuu 
Tanssin talon 700-paikkainen Erkko-sali. 

Tammikuun lopulla järjestetyssä tilaisuudes-
sa peruskiveä muuraamassa ja puheita pitämässä 
olivat Jan Vapaavuori, tiede- ja kulttuuriministeri 
Hanna Kosonen (kesk) sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen. 

Tervehdykset lausuivat myös Tanssin talo 
ry:n johtaja Numminen ja Kiinteistö Oy Kaapeli-
talon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Muurausta oli seuraamassa noin sata Tans-
sin talon vaiheisiin vaikuttaneiden tahojen edus-
tajia. Kaikki paikallaolijat pääsivät myös muura-
maan peruskiveä. 

KAAPELITEHTAAN SISÄPIHAAN tulee osittai-
nen lasikatto. Kattamistyöt aloitetaan kesäl-
lä 2020. Uudisrakennuksen runkotöitä tehdään 
syksyyn saakka. 

Sen jälkeen alkaa vesikaton ja julkisivujen 

rakentaminen. Tanssin talo avaa näillä näkymin 
ovensa alkuvuodesta 2022.

Numminen kiittelee Jane ja Aatos Erkon sää-
tiötä Tanssin talon rahoittamisesta. 

Peruskiveen upotettiin aikakapseli 
mukanaan muun muassa 
Ruoholahden Sanomat, Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja 
nykykäytössä olevat metallirahat.

Ministeri Hanna Kosonen (vas.), päärahoittajatahoa edustava Nils Ittonen ja Helsingin pormestari 
Jan Vapaavuori muuraamassa peruskiveä. Kuvassa erottuu aikakapseli betonikehikon keskellä 
pystyssä. Aikakapseliin suljettiin muun muassa Ruoholahden Sanomat jälkipolvien löydettäväksi.

Tanssin talon pienoismalli sai paljon huomiota 
juhlaväeltä. Tanssin talon yksi ulkoseinistä 
on kokonaan peilimäistä materiaalia.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

”

Pormestari Vapaavuori muurasi 
Tanssin talon peruskiven 

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄAVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINENTUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

KATTAUKSET KLO 11  JA  15KATTAUKSET KLO 11  JA  15
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KATSO MENU: www.faroravintola.fi  
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!  
Kellosaarenranta 2, Ruoholahti

010 424 9830

Herkullinen bistromenu ja 
kanavatunnelmaa – Ravintola Faro
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Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

RAUNO HIETANEN

CLARIONIN Vuosi hotellissa -konsepti saa jatkoa 
Jätkäsaaressa. Artisti Robin Packalen on yksi tä-
män vuoden asukeista.

Muita Year in Clarionin ”kakkoskauden” 
asukkeja ovat matkabloggaaja ja ympäristökon-
sultti Anna-Katri Räihä sekä podcastaaja Tiia 
Rantanen. Rantanen on perustanut suositun 
Kaverin puolesta kyselen -podcastin.

Packalen, Räihä ja Rantanen asuvat kukin 
noin sata päivää Clarionissa. Robin Packaleniin 
voi jo nyt törmätä Jätkäsaaren seutuvilla. Hän 
asustelee oman osuutensa ripoteltuna vuoden 
ympäri sekä Jätkäsaaren että Helsinki-Vantaan 
Clarionissa.

Year in Clarion -konseptin ensimmäinen 
asukas oli somevaikuttaja Joonas Pesonen. Hä-
nen hotellivuotensa on juuri tullut täyteen. Ruo-
holahden Sanomat kirjoitti Pesosen tunnelmista 
kesäkuun 2019 lehdessä. Jutun, kuten muitakin 
juttuja vuosien varrelta pääset lukemaan osoit-
teesta ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti/

Pesosen tilalle hotelliin muuttaa helmikuus-
sa Anna-Katri Räihä, ja kesän korvilla asukkaak-
si vaihtuu Tiia Rantanen.

Clarion majoittaa vielä neljännen asukkaan 
hotelliin noin sadaksi päiväksi, ja haku asuk-
kaaksi on parhaillaan käynnissä.

Ruoholahden Sanomat

Hotelli Clarion 
ottaa Robin 
Packalenin ja 
somevaikuttajia 
vuosiasukeiksi

Hotelli Clarionin udet asukkaat ja yksi 
lähtevä asukas yhteiskuvassa Year in Clarion 
-julkistustilaisuudessa tammikuussa hotellin Sky 
Barissa. Vasemmalta Anna-Katri Räihä, Joonas 
Pesonen, Tiia Rantanen ja Robin Packalen. 

”En usko, että koko hanke olisi nitkah-
tanut eteenpäin ilman isoa yksityista rahoi-
tusta. Säätiö on aivan keskeisessä osassa, et-
tä koko hanke on saatu onnistumaan.” 

Koko rakennushankkeen kustannusar-
vio on 40 miljoonaa euroa. Jane ja Aatos Er-
kon säätiö rahoittaa hanketta 15 miljoonalla 
eurolla, Helsingin kaupunki noin kymme-
nellä miljoonalla eurolla sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriö reilulla seitsemällä mil-
joonalla eurolla. 

Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitus-
osuus on lähes kahdeksan miljoonaa euroa.

Numminen sanoo, että Tanssin talo  
nostaa  tanssin suosiota Suomessa.   

”Meidän nöyränä tavoitteena on kasvat-
taa suomalaisia tanssin yleisöjä. Tanssilla 
on tälläkin hetkellä hyvänkokoiset yleisöt, 
mutta meidän toiminnan lähtökohta on se, 
että tähtäämme entistä suurempiin yleisöi-
hin ja tanssin suosion kasvattamiseen niin 
taiteenlajina kuin harrastuksena.”
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Aikuisbaletti koukuttaa vielä 80-vuotiaana

Tunnin aluksi Riitta Kronman saa puo-
lentusinaa halausta.

”Täytän tänään 80 vuotta”, baletti-
harrastaja hymyilee.

”Aloin käymään balettiryhmässä 
65-vuotiaana. En silloin kyllä uskonut, että vielä 15 
vuotta myöhemminkin käyn täällä.”

Aikuisbaletttiryhmän maanantai-illan harjoi-
tukset ovat käynnissä Aleksanterin teatterissa Bu-
levardilla. Ryhmäläiset tapaavat kutsua harrastus-
taan mamma- ja pappabaletiksi.

Balettitunnin vetäjä Aita Vuolanto asettuu 
peiliseinän  eteen ja oppilaat seinustoille, toinen 
käsi tangolla. Kaksirimainen tanko kiertää salin 
muita seiniä, paitsi peiliseinää.

Nurkassa on pianokin, mutta sitä ei tänään 
soiteta. Klassinen musiikki tulee nauhalta.

”Plie, demi-plie”, Vuolanto toistelee samalla 
kun taivuttelee nilkkaansa ylös päkiän varaan ja 
takaisin alas.

Myös muita ranskankielisiä balettitermejä sol-
juu opettajan suusta.

RAIMO ASIKAISEN vasen käsi on kiinni seinä-
tangossa. Hän on tämän viikon harjoitusten ainoa 
mies. Asikainen vie jalkojaan ja käsiään eri asen-
toihin opettajan ohjeiden mukaan. Ilme on kes-
kittynyt, ryhti on suora. 

Metsäalan yrittäjä Asikainen on 56-vuotias. 
Hän aloitti baletin 53-vuotiaana. 

”En ole koskaan ennen harrastanut balettia, 
enkä aikonutkaan harrastaa”, Asikainen kertoo.

Muutama vuosi sitten joulun alla yrittäjäjuh-
lissa Helsingissä kävi kuitenkin niin, että Asikai-
sen pöytäseurueeseen istahti baletinopettaja Ai-
ta Vuolanto miehensä Ollin – baletinharrastaja jo 
usemman vuoden ajan – kanssa.  

Puhe pöytäseurueessa kääntyi nopeasti ba-
lettiin. Naamiaisteemaisten juhlien edetessä Asi-
kainen lupasi, että tulee kokeilemaan balettia, jos 
samassa pöytäseurueessa istunut Jussi-niminen 
kaveri tulee myös mukaan.

”Tulin sitten tunnille tammikuussa, mutta Jus-
si ei tullutkaan. Eikä häntä muuten ole näkynyt 
vieläkään”, Asikainen kertoo.

Asikainen sen sijaan tuli uudestaan tunnille. 
Ja taas uudestaan seuraavalla viikolla.

”Sitten kävinkin koko kevään.”
”Ensimmäisen kerran jälkeen kehosta löytyi 

paljon sellaisia lihaksia, jotka eivät olleet aiem-
min kipeytyneet missään muussa liikuntamuo-
dossa. Se oli niin monipuolinen treeni.”

Asikainen on aiemmin harrastanut muun 
muassa lavatanssia ja kilpatanssia. 

Ensimmäisen kevään balettiharrastuksen jäl-
keen Asikainen sai yllättäviä uutisia työpaikan 
lääkärintarkastuksessa. 

Raimo Asikainen ei ollut koskaan 
ajatellutkaan harrastavansa 
balettia. Yrittäjäjuhlissa samaan 
pöytäseurueeseen istahtanut 
pariskunta muutti käsityksen.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Raimo ja Marianne Asikainen sekä Raija-Leena Söderholm käyvät aikuisbaletissa lähes joka viikko.

80 vuotta treenipäivänä täyttänyt Riitta Kronman saa onnitteluhalauksen  Raija-
Leena Söderholmilta. Vieressä Piki Vaarama ja Taina Engros.

”Olin kasvanut kaksi senttiä. Keho oli ryhdis-
täytynyt pelkästään näiden harjoitusten takia niin 
paljon”, hän pohtii.

Myös Asikaisen vaimo Marianne Asikainen 
käy aikuisbalettiryhmässä. Hän seurasi lajista in-
nostunutta puolisoaan baletin pariin.

BALETTIOPETTAJA Vuolannon vetämässä aikuis-
balettiryhmässä on noin kaksikymmentä aktii-
vista harrastajaa, ja noin neljä heistä on miehiä. 
Tammikuisena maanantaina ryhmäläisiä on pai-
kalla kymmenkunta.

Ryhmäläisten keski-ikä on korkeahko, mut-
ta ryhmän liikkeistä sitä ei huomaa. 71-vuotiaan 
opettajan jalka nousee korkealle liikesarjoissa. 

Venyttely on huimaa seurattavaa. Harva on 
näin venyvä edes nuorilla päivillään.

62-vuotiaan Raija-Leena Söderholmin pää 
ulottuu suoran jalan polveen asti.

Söderholm kertoo aloittaneensa baletin vii-
sivuotiaana lapsena. Baletista tuli myös työ. Hän 
tanssi ammatikseen balettia kolmekymmentä 
vuotta sitten, muun muassa Cats- ja Chicago-mu-
sikaaleissa. 

uuteen ja upeaan  
Jätkäsaaren  
R-kioskiin!

R-KIOSKI  JÄTKÄSAARI VÄLIMERENKATU 14

Kaikki  
hodarit

2€

Tarjoukset  
voimassa 

23.2.2020 asti

Marabou
Kex patukat

2€
5 KPL
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

MIKÄ   Pizza Diavola  13,90 e

MITÄ   Mozzarellaa, salamia, N’duja -salami-
levitettä ja basilikaa.

MISSÄ   Välimerenkatu 20 

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kasvispizzoja, 
kuten Sicilianaa ja Massimoa, menee paljon. 
Myös Beyond Meat Burger -annos on ollut 
suosittu.”

VÄLIMERENKADUN  Dos Pulposin omistaja 
Kadir Yukun vaihtoi ravintolansa nimeä ja 
konseptia vuodenvaihteessa. Nyt ravintola on 
pitsoja ynnä muuta tarjoava Vacco.
 
CASA MARE avasi ovensa Lauttasaaressa 
vuonna 1984. Ravintolakolmio-ketjun omis-
tukseen se siirtyi vuonna 1989. Ketjua johtaa 
Joonas Keskinen.

Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esi-
telty Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ra-
men, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, 
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Ves-
sel Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Rak-
sa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan 
Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ra-
vintolalaiva Verna, Chalupa, Mount Kailash, 
Hampton Bay, Meritähti, Open Lob-
by, Fafa’s, Salve, Kotipizza, Malaga Bar, 
La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin 
Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Tab-
le, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Lehtipihvi 25,90 e

MITÄ   Naudan ulkofilettä ohueksi nuijittuna, 
maustevoita, ranskalaisia perunoita.

MISSÄ   Gyldenintie 6

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Juuri keit-
tiössä puhuttiin, että kumpi on suositumpi, 
lehtipihvi vai pariloitu naudan maksa, niin 
kyllä se on lehtipihvi tällä hetkellä.” 

VACCO

CASA MARE

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Aikuisbaletti koukuttaa vielä 80-vuotiaana

TÄMÄ JUTTU sai al-
kunsa Helsingin Yrittä-
jien itsenäisyyspäivän 
juhlista 2019. 

Siellä pöytäseu-
rueeseeni osui Raimo 
Asikainen vaimoineen.

Metsäalan yrittä-
jän yli viisikymppisenä 
aloittama  balettihar-
rastus oli sen verran 
erikoinen, että tarinaan piti tutustua lähemmin.   
Kovin monelle, edes Raimolle itselleen, ei olisi 
ikinä tullut mieleenkään valita balettia. Raimo 
on hyvä esimerkki siitä, että mitä tahansa voi 
alkaa harrastaa.  

Balettituntia kuvatessani – olin luvannut 
Raimolle – tartuin itsekin seinänvierustankoon 
ja matkin opettajan plie- ja demi-plie-liik-
keitä. Nilkkaa ylös ja alas, taivutuksia ynnä 
muuta.

Nopeasti selvisi, että koordinaatiota ja 
tasapainoa baletissa ainakin tarvitaan. Kynnys 
tämän lajin harrastukseen ei ole kuitenkaan 
suuri. Kukin tekee liikkeensä oman venymisensä 
ja kykyjensä mukaan.   

Rauno Hietanen

TOIMITTAJALTA

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

ERIK LÄHTEENMÄKI

Opettaja Aita Vuolanto ja oppilas Taina Engros vaihtavat kuulumisia ennen balettitunnin alkua. 
Engros matkustaa maanantaisin Uudestakaupungista Helsinkiin balettitunnille ja takaisin.

Raimo Asikainen löysi ensimmäisten 
balettituntien jälkeen lihaksia, jotka eivät olleet 
kipeytyneet missään muussa liikuntamuodossa.

Raija-Leena Söderholm venyttelee.

”Baletin maailma voi joskus nuoremmilla ol-
la vakavaa, mutta nämä rouvat hymyilevät itsel-
leen ja nauttivat tanssista”, 62-vuotias Söderholm 
kuvailee.

Hän aloitti Aita Vuolannon aikuisbalettiryh-
mässä viitisen vuotta sitten. Ryhmän vanhempia 
jäseniä hän pitää esikuvanaan.

”Täällä on reilusti yli 70-vuotiaita ja 80 vuot-
ta täyttäneitäkin, jotka eivät valita mistään. Vähän 
nuorempikin katsoo, että tuollaisella asenteel-
la haluaa tästä eteenpäin itsekin tanssia”, Söder-
holm kehuu.

Kehun saa myös opettaja. 
”Aita on niin loistavan ihana opettaja, ja sen li-

säksi että hän on huippuammattilainen, hän osaa 
ottaa vanhat rouvat oikealla tavalla.”

VUOLANTO ON OPETTANUT Suomessa balettia 
yli 30 vuotta. Aikuisbalettiryhmäkin hänellä on 
ollut parikymmentä vuotta. 

”Huomasin, että aikuisbaletillekin on tarvet-
ta. Aikuisillakin pitää olla mahdollisuus treena-
ta. Olen vähän kehittänyt sitä systeemiä, miettinyt, 
mikä on aikuisille sopivaa, jotka haluavat liikkua 

kauniin musiikin tahdissa. Siitä se sitten lähti pik-
ku hiljaa”, Vuolanto kertoo.

Vuolantoa työllistää aikuisbaletin lisäksi tänä 
keväänä Heli Aallon balettikoulun keväällä ensi-
iltaan tuleva Lumikki ja seitsemän kääpiötä.

LOPPUVENYTTELYJEN aikana Taina Engros hei-
luttaa kättään nopeasti ryhmäläisille ja livahtaa 
ulos salista. Uudessakaupungissa asuva Engros 
matkustaa maanantaisin edestakaisin pelkästään 
balettitreenien takia. Matkoihin kuluu aikaa yh-
teensä noin seitsemän tuntia.

Balettiryhmäläiset pitävät tiiviisti yhteyttä 
myös tanssisalin ulkopuolella. He ovat käyneet 
yhdessä katsomassa balettiesityksiä.

Toissa kesänä ryhmäläiset juhlivat opettaja Ai-
ta Vuolannon 70-vuotispäiviä tämän kotikaupn-
gissa Pärnussa. Lähes koko aikuisbalettiryhmä oli 
mukana.

”Teimme pienen koreografian ja tanssimme 
hänelle hänen puutarhassan pihalla nurmikolla 
Se oli täydellinen yllätys hänelle, ja hän on mon-
ta kertaa sanonut myöhemmin, että se oli tosi hie-
noa.”

RUOHOLAHDEN SANOMAT on ryhtynyt kori-
pallojoukkue ToPoLan tytöt 2010/2011 yhteistyö-
kumppaniksi. Joukkueen hiljattain käyttöön ot-
tamien peliasujen lahkeessa näkyy Ruoholahden 
Sanomien logo.

ToPoLa eli Touhun Pojat Lauttasaari on toimi-
nut Lauttasaaressa vuodesta 1978. Se ottaa kaik-
kiin joukkueisiinsa uusia pelaajia. Joukkueiden 
yhteystiedot ja harjoitusajat löytyvät osoitteesta 
www.topola.fi.

ToPoLa treenaa pääosin Lauttasaaren Yhteis-
koululla (Isokaari 19).

Ruoholahden Sanomat

Baletin maailma voi 
joskus nuoremmilla 

olla vakavaa, mutta nämä 
rouvat hymyilevät itselleen 
ja nauttivat tanssista.”
 
Raija-Leena Söderholm
aikuisbalettiharrastaja

Ruoholahden 
Sanomista ToPoLan 
tyttöjoukkueen 
yhteistyökumppani

Topola tytöt 2010/2011 -joukkue yhteiskuvassa Lauttasaaren Yhteiskoululla.
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Elokuussa 2009 Helsingin kaupungin 
massakoordinaattori Mikko Suomi-
nen odotti malttamattomana Madon-
nan 85 000 ihmistä Jätkäsaareen vetä-
nyttä konserttia. 

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

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

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

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

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

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

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

Juuri nyt paikalla jalostetaan vuonna 2021 
valmistuvan Atlantinsillan tarveaineita. 

RANTAVIIVA ELÄÄ

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

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

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

Jätkäsaaressa lisää rakennusmaata on vallat-
tu myös merialueelta. 

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

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

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

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

MASSA-MIKON MILJOONASÄÄSTÖT

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

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

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

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

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

Pian kaupunki perusti kaivumaiden uusiokäyt-
töä vauhdittamaan massakoordinaattorin toimen. 

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

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

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

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

SAVI PÄÄTYI MYLLYPUROON

Entä mitä tapahtui maalle altaisiin nostetulle sa-
velle? 

Nykyisellä Saukonlaiturilla sijainneissa nel-

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

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

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

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

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

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

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

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

Petja Partanen, teksti

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

VLADIMIR POHTOKARI

HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

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

Jätkäsaari kasvaa Länsimetron louheella

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

Tämän aukeaman  
artikkelit 

ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia 

yhteistyössä Ruoholahden 
Sanomien kanssa.
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ANTTI PULKKINEN

HELSINGIN KAUPUNKI

Jätkäsaari kasvaa Länsimetron louheella

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

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

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

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

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

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

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

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

”Se tarkoittaa yli 10 miljoonan euron sääs-

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

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

Hernesaaren kärjen louheet 
tuodaan proomulla Vuosaaresta

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

Petja Partanen, teksti

Itämerenkatu 16, ihan siinä metroaseman vieressä
Avoinna ma-pe 10–18

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

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE
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Jätkäsaaren tekojää viimein auki

Jätkäsaaren tekojäärata avautui  käyttöön 
tammikuun viimeisenä päivänä.

Ensimmäisten joukossa avajaispäi-
vänä jään pääsi testaamaan jätkäsaare-
lainen Liisa Heinonen.

”Tosi hienoa tämä on! Tuntuu siltä kuin las-
kettelurinteessä pääsee lumikissakoneen jälkeen 
laskemaan, pääsee ihan neitseelliselle jäälle.”

Heinonen saapui kahdeksaa minuuttia yli 
yhdeksän avajaisaamuna luistelemaan ja har-
mitteli hieman, ettei ollut ensimmäinen luiste-
lija. Samasta Senioritalo Aikalisästä oli naapuri 
ehtinyt jäälle juuri ennen häntä.

Heinonen aikoo hankkia kypärän seuraaville 
luistelukerroille.

”Olis tärkeätä, että aikuiset myös pitäisivät 
kypärää ja antaisivat hyvän mallin lapsille.”

ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA luistelemassa oli 
myös Sulo Honkavaara, joka kaverinsa kanssa 
kiersi kenttää luistelutukien kanssa.

”Mukavaa, kun viimein saatiin auki tämä jää. 
Kaikki ovat tätä odottaneet. Saadaan vähän tal-
viurheilua ja tekemistä tänne pimeyteen”, kertoo 
Sulon äiti Elisa Honkavaara.

Luistelijoita onkin riittänyt. Avajaispäivää 
seuranneena sunnuntaina tekojäällä oli arviolta 
250 luistelijaa, kertoo yksikön päällikkö Jyrki In-
kinen Helsingin kaupungin liikuntapalveluista.

Ystävänpäivän aamuna 14. helmikuuta ken-
tällä nähdään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kou-
lujen yhteinen ystävyysluistelu Mukana ovat 
kaikki neljännen luokan oppilaat Jätkäsaaren, 
Helsingin kansainvälisestä ja Ruoholahden ala-
koulusta, yhteensä noin 120 oppilasta.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

LOUNASKAHVILA 

AVATTU

Kahvia
Teetä

Aamiainen

Lo
un
as

Jäätelöbaari

Thaifood
Vegaaninen ruoka

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

Kotiruoka

Tuoretta leipää

Ma - pe 7.30 - 18.00
La 10.00 - 17.00, Su 11.00 - 18.00

Kahvi ja 
täytekakkupala 

4,00
(14.-16.02.)

Ystävänpäivätarjous

R-kioski siirtyy Selkämeren kadulta   Välimerenkadulle

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

Palvelutiskit avoinna myös 
sunnuntaina ja pyhäpäivinä klo 10-18

• Sushimestarimme valmistavat 
   sushit myymälässä edessäsi päivittäin
• Tuore, laadukas, maistuva    
• Parhaat, aidot raaka-aineet Japanista

100% tuore 
Sushi Buffet

Suosittu Sushi KO-JU!

2295
kg

Meiltä päivittäin paikan päällä tehdyt täytetyt patongit!

1590
kg

Kokoa oma salaattisi!
Picadeli 
salaattibaari

Tämän viikon alusta luistelu kentällä on ol-
lut maksullista. Aikuisten lippu maksaa 3,50 eu-
roa ja lasten 1,50 euroa (7–17-vuotiaat). Alle seit-
semänvuotiaat pääsevät luistelemaan ilmaiseksi. 

Liput ostetaan automaatista, joka toimii vain 
kortilla, käteisellä maksu ei siis onnistu. 

Luistelijoilla on käytössään lämpimät puku-
huoneet wc-tiloineen. Kahvilaa, luistinvuokraus-
ta tai luistinhuoltoa ei ole.

Jäälle pääsee 8.30–21.30 joka päivä (keskiviik-
koisin klo 9–21.30), myös viikonoloppuisin. 

Huoltotauko kannattaa huomioida, se on jo-
ka päivä 15.30–17.  Puolet kentästä varataan mai-
lallisille luistelijoille, puolet mailattomille. 

Luistelu on ollut maksullista tästä 
viikosta alkaen. Alle seitsemänvuotiaat 
pääsevät edelleen ilmaiseksi kentälle. 

Jätkäsaarelainen Sulo Honkavaara oli ensimmäisiä luistelijoita tekojääradalla.

Liisa Heinonen oli avajaisaamuna luistelemassa.

KANAVAN KUPEESSA pitkään palvellut Selkä-
merenkadun R-kioski siirtyy syvemmälle Jät-
käsaareen. Uusi sijainti on Välimerenkatu 14:ssä 
Viirus-teatterin vieressä.

Yrittäjänä jatkaa Iiris Nummi, joka on alueen 
asukkaille hyvin tuttu. Hän on vetänyt Selkäme-
renkadun R-kioskia jo seitsemän vuotta.

”Fiilikset ovat tosi korkealla”, Nummi kom-
mentoi juuri ennen muuttoa.

Nummi kertoo, että jätkäsaarelaisilla on ol-
lut toiveena, että kioski saataisiin keskemmälle 
aluetta palvelemaan saarelaisia.

”Jännityksellä odottelen, kuinka asiakkaat Iiris Nummen R-kioski siirtyi Välimerenkadulle.

”Jännityksellä odottelen, kuinka 
asiakkaat vastaanottavat tämän uuden 
pisteen”, yrittäjä Iiris Nummi sanoo.
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Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fiistolaakar

koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi 

TAMMIKUU ON vuoden hiljaisin kuukausi 
kauppakeskuksen kukkakaupassa heti heinä-
kuun jälkeen. Helmikuussa tahti jälleen kiihtyy, 
ja yksi  tärkeistä päivistä on ystävänpäivä 14.2.

”Odotan ystävänpäivältä tänä vuonna pal-
jon, koska se osuu perjantaille. Perjantai on help-
po päivä muutenkin ostaa kukkia”, kukkakaup-
payrittäjä Tapio Komminaho sanoo.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS ja hovioi keus 
sijaitsevat Salmisaaressa, ja se oli yksi syy 
Hannu Tuomaiselle ottaa Jätkäsaari asian-
ajotoimistonsa osoitteeksi. Jätkäsaaressa ei 
myöskään ole muita asianajotoimistoja.

”Olen aina tykännyt tästä alueesta, meren-
läheisyys on hieno asia.”

Ruoholahden Sanomat

HANNU TUOMAINEN  on uusi yrittäjä Jät-
käsaaressa, mutta asianajomaailmassa ja yrittä-
jänä hän on konkari. 

Tuomainen valmistui vuonna 1989 Helsingin 
oikeustieteellisestä tiedekunnasta. 

”Olen auskultoinut varatuomariksi ja asian-
ajohommia on tullut tehtyä pitkään. Olen ollut 
toisen palveluksessa ja valtion virassakin välillä. 
Yrittäjänä olen nyt ollut noin seitsemän vuotta”, 
Tuomainen luettelee.

Viime vuonna Jätkäsaaren Välimerenka-
dulla toimistonsa avannut Tuomainen painottaa 
tekevänsä lakiasioita laidasta laitaan. Paikallisia 
asiakkaita hän on myös saanut.

”Testamenttia, perintöpuolen asioita ja yritys-
asiakasta.”

Helsingin oikeustalon sijainti kivenheiton 
päässä toimistolta on olennaista Tuomaiselle, 
sillä hänen käsittelemistä jutuistaan puolet on 
rikosoikeudellisia. 

”Rikosjutut ovat jotenkin ehkä valikoituneet 
tämän karun ulkonäön perusteella”, hän nauraa.

”Tuosta pinosta jos katsoisi, niin siinä on mur-
hasta perunkirjoitukseen tuossa pöydällä.”

Tapio Komminaho on  kukkakauppa Biederin 
yrittäjä Ruoholahden kauppakeskuksessa.

Hannu Tuomaisen asianajotoimisto 
sijaitsee Välimerenkadulla.

Tulppaaneja, 
perunkirjoituksia, 
murhia ja ruusuja

KONKARI: Tapio Komminaho

TULOKAS: Hannu Tuomainen

KUKKAKAUPPA BIEDERIN vetäjä Tapio 
Komminaho on ollut Ruoholahden kauppakes-
kuksessa noin kahdeksan vuotta. Ensin hän oli  
kukkakaupan myyntipäällikkönä pari vuotta.

”Sitten aloimme miettiä, miten saisin vielä 
enemmän tästä kaupasta ja itsestä irti,  ja että 
mikä olisi mielekästä”, 32-vuotias Komminaho 
kertoo.

Komminaho sopi lopulta Bieder-ketjun kanssa 
franchising-yrittäjyydestä, ja nyt Komminaho on 
ollut kukkakauppayrittäjän kengissä kuusi vuotta. 

”Yrittäminen on vähän verissä, isä on ollut 
metsätalousalan yrittäjä.”

Oululaislähtöinen Komminaho muutti 11 
vuotta sitten pääkaupunkiseudulle, juuri kun oli 
valmistunut puutarhuriksi. Parin muun kukkakau-
pan jälkeen hän päätyi Biederille Ruoholahteen.

ALKUVUODEN KUKKA on Komminahon mu-
kaan ehdottomasti tulppaanit. 

”Meidän tulppaanit on lähes poikkeuksetta 
lähellä tuotettuja, ne tulevat Espoosta Träskän-
dan puutarhalta.”

”Ystävänpäivän hitti on tottakai ruusu, se on 
rakkauden kukka, jota miehet ostavat vaimoil-
leen ja tyttöystävilleen. Tottakai myös kaverikuk-
kia voi antaa, kaverikukaksi meillä on tulppaa-
neja”, Komminaho vinkkaa.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että täällä 
juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja 
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

SILLOIN, KUN LAPSET ja nuoret eivät ole toi-
mimassa, nuorisotalo ei suinkaan lepää laake-
reillaan ja ole tyhjillään, vaan erilaiset järjes-
töt pitävät täällä kokouksiaan tai järjestävät 
toimintaa vauvasta vähän vanhempiinkin kä-
vijöihin. 

Jos ryhmäsi tai järjestösi tarvitsee tilaa, 
kannattaa käydä katsomassa varaamo.hel.fi-si-
vuilta Ruoholahden nuorisotalon vapaita ti-
loja sekä aikoja. Täällä on mahdollista pitää 
kokousten lisäksi vaikkapa lapsesi syntymä-
päiväjuhlat. 

Tilojen vastaavan/varaajan täytyy olla ai-
na täysi-ikäinen. Lisätietoja saat soittamalla tai 
laittamalla meille sähköpostia. Toki voit käydä 
itse henkilökohtaisesti tutustumassa nuoriso-
taloon. 

Iki-ihana yhteistyökumppanimme Alepa 
on tällä hetkellä remontissa, emmekä voi tar-
jota toistaiseksi nuorille Alepan välipala herk-
kuja, mutta ei hätää. Innokkaat kokkimme 
ovat keittäneet puuroa, jota olemme syöneet ja 
lopusta puurosta on yhdessä leivottu sämpy-
löitä. 

Leivonta on ehdottomasti suosikkitoimin-
taamme, joten pullat, vohvelit ynnä muut her-
kut ovat löytäneet tien vatsoihimme. 

Ettei elämämme olisi pelkkää herkuttelua 
niin herkkujen syönnin lisäksi pelaamme vas-
tapainoksi päivittäin polttopalloa alakerran 
salissa. 

Sali ja sen pylväät antavat peliin lisähaas-
tetta, joten pelit päättyvät aina todella puna-
poskisiin ja janoisiin pelaajiin. 

Pelit, niin sähköiset kuin lautapelitkin se-

kä leikit ja turnaukset kuuluvat toimintaam-
me, unohtamatta joka torstain Disney-iltapäi-
väämme. 

LAUANTAI-AUKIOLOAJAT HELMIKUUSSA:  
15.2. kello 16–18 varhaisnuoret, 6-luokkalaisil-
le sekä iltanuorille, jotka eivät osallistu yöla-
neihin kello 16–21.
29.2. kello 16–18 varhaisnuoret, 6-luokkalaiset 
kello 16–21 ja iltanuorille kello 16–22.45.

TALVILOMA VIIKON TAPAHTUMAT: Aloitam-
me loman perinteisesti iltanuorten yölaneil-
la 15.–16.2. Olethan varmistanut paikkasi? Ho-
pi, hopi, hae lupalappusi ja palauta se nutalle 
mahdollisimman pian. Paikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoite-
tusti, joten nopeet syövät hitaat.

Nuta on auki ma–pe kello 12–19 kaikenikäi-
sille nuorille, päivittäin erilaista toimintaa eri-
laisin turnauksin, kokkauksin ja retkin. Tule ja 
vaikuta päivän toimintaan.

KESÄTÖIDEN HAKEMINEN: Nuorten 
16–17-vuotiaiden kesätyöhaku ja Siisti kesä! 
-hankkeen haku kaudella 2020 alkaa 24.2. ja 
päättyy 9.3.2020 klo 16.  Katso lisätietoa www.
hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/kesatyot2020

Muistathan hakea kesätöihin ajoissa ja tar-
kistaa, että CV:si on ajan tasalla. Suoraan CV:n 
lähettäminen nuorisotalolle tai ohjaajille ei 
auta kesätyön saantiin mitenkään, vaan hae 
kesän paras työpaikkasi helsinkirekryn kautta. 
Pyydä ja kysy tarvittaessa apua ohjaajilta.

Henkilökunnan puolesta Tepa

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Nutan voi varata vaikka synttäreille

Kanava

Ruusuja

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

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

%044 0880 518

l

KAIKKI

Maanantaisin 15–17.30Maanantaisin 15–17.30
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

 OTA NYT
Influenssa-

rokote
 alk.25€

MLL Ruoholahti–
Jätkäsaari 
järjestää jälleen 
suurkirppiksen 
ja vappuriehan

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

MANNERHEIMIN Lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistys MLL Ruoholahti–Jätkäsaari järjestää 
jälleen suurkirppiksen.

Lastenvaatteisiin  ja -tarvikkeisiin keskitty-
vä  kirppis on lauantaina 14.3. kello 12.30–15 Ruo-
holahden ala-asteella. MLL Ruoholahden–Jät-
käsaaren jäsenille ovet avautuvat jo kello 12.

Koko perheen perinteinen vappurieha puo-
lestaan järjestetään maanantaina 27.4. Ruoholah-
den leikkipuistossa.

Ruoholahden Sanomat

Ruusuja TT-Fysion koko henkilökunnalle iloi-
sesta ja hyvästä asenteesta asiakkaita kohtaan ja 
Sarlotalle kannustavasta ja ammattitaitoisesta 
fysioterapiasta (Tyynenmerenkatu 3). Tarja Pel-
tonen – Jätkäsaari

     Saitko hyvää palvelua? Pelastiko 
joku päiväsi? Ruusuja-palstalla jul-
kaistaan alueen asukkaiden kiitoksia. 

l

R-kioski siirtyy Selkämeren kadulta   Välimerenkadulle
vastaanottavat tämän uuden pisteen.”

Välimerenkadun R-kioski viettää avajaisiaan 
torstaina 13. helmikuuta eli samana päivänä kuin 
tämä helmikuun Ruoholahden Sanomatkin il-
mestyy. 

Iiris Nummi kertoo, että uudessa kioskissa 
on asiakkaille parikymmentä neliötä enemmän 
myymälätilaa kuin Selkämerenkadulla. 

Uutena palveluna tiloihin tulee myös Postin 
noutopistelaatikot.

”Sitten satsaamme huomattavasti enemmän 
ruokapuoleen. Saamme täytettyjä leipiä ja tuo-
retavaraa huomattavasti enemmän mukaan otet-
tavaksi myös.”

Ruoholahden metroaseman R-kioski jatkaa 
normaalisti. Nummi sanoo, että Selkämerenka-
dun R-kioski on sijainnut ehkä turhankin lähek-
käin metroaseman R-kioskin kanssa. 

Ruoholahden Sanomat
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Tarvitaanko 
uutta siltaa?
Ruoholahden Sanomien helmikuun 2005 lehdestä puolet on varattu 
palveluhakemistolle, eli Ruoholahden Avain 2005:lle. Siihen on koottu yhteys-
tiedot postinumeroalueesta 00180. Viisitoista vuotta sitten asukkaat pääsivät 
sanomaan mielipiteensä siitä, tarvitaanko uutta siltaa kanavan yli.

HELMIKUUN 2005 Ruoholahden Sanomat on 
suurelta osin palveluhakemisto. 

Numeroon on koottu lähes kaikki postinu-
meroalueen 00180 palvelut, ja ne täyttävät puo-
let 16-sivuisesta lehdestä. 

Hakemiston mukaan seudulla oli esimer-
kiksi vain yksi hotelli, Radisson SAS Seaside 
Hotel. 

Kauppakeskus Ruoholahden tiloista löytyi 
tuolloin kaksi pankkia, Okopankki ja Sampo 
Pankki. Itämerenkatu 14:n kohdalla näköjään 
palveli Videofirma Makuuni. 

VIIDENTOISTA VUODEN takaisen lehden kan-
nessa on havainnekuva sillasta, joka muistuttaa 
Crusellin siltaa. Kyseisen lehden ilmestymisen 

aikoihin silta ei ollut vielä saanut rakentamis-
päätöstä.

Jätkäsaari-seuran kevätkokouksessa oli 
mahdollisuus keskustella sillasta. 

”Samalla kuullaan sillan rakentajan, Hel-
singin kaupungin edustajien alustus siltakes-
kusteluun ja läsnäolijat voivat esittää kysymyk-
siä sekä kertoa mielipiteensä, tarvitaanko silta, 
koska ja millainen”, lehti kertoo.

Lehdessä on myös kerrottu julkisen liiken-
teen ensimmäiset ja viimeiset lähdöt Ruoho-
lahdesta. Tuolloin ensimmäinen metro lähti 
Ruoholahdesta arkisin kello 5.33. Nykyään en-
simmäinen metro Ruoholahdesta itään lähtee 
kello 5.26 ja länteen kello 5.29.

Ruoholahden Sanomat

Helmikuun 2005 Ruoholahden Sanomissa 
oli havainnekuva sillasta ja ilmakuva.

Lehdessä on myös 
kerrottu julkisen 

liikenteen ensimmäiset 
ja viimeiset lähdöt 
Ruoholahdesta.”

VUOTTA SITTEN

Helmikuu 2020

PERHEKERHO ON KOHTAAMISPAIKKA kotona 
lastaan hoitaville vanhemmille, isovanhemmil-
le tai lapsen hoitajalle. Perhekerhoon ei tarvit-
se ilmoittautua, vaan voitte tulla mukaan silloin 
kun teille parhaiten sopii. Siellä saat vaihtaa 
kuulumisia ja kokemuksia kasvusta, kasvatuk-
sesta ja yhdessäolosta. Perhekerhossa voi myös 
pohtia elämän syvempiä kysymyksiä. Lapsil-
la on vapaus leikkiä ja jumpata yhdessä tois-

ten kanssa. Perhekerhossa on aina kahvi-, tee- 
ja mehutarjoilu. Perhekerho järjestetään Hyvän 
toivon kappelilla maanantaisin ja tiistaisin klo 
9.30–12. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Kynttilänpäivän hengessä valoa talveesi!
Janette Lintula

lastenohjaaja
Milla Kiiski

perhetyöntekijä

Perhekerho tuo  
keidashetken arkeen

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Tervetuloa hyvinvointipäivään 
la 7.3. klo 10–15!
Hyvinvointipäivässä luodaan 
kokonaisvaltaista hyvinvointia 
eri ikäisille. Päivään kuuluu muun 
muassa rentoutumista, nukketeat-
teria, musiikkia, tanssia, stressin-
hallintaa MBB-menetelmän avulla 
ja lounas klo 11.30. Päivässä 
pelataan lautapelejä yhteistyös-
sä Lapinlahden Lähteen kanssa.

LÄNSISATAMANKATU 26
Valoisa ja kodikas messu joka 

sunnuntai klo 12. Kirkkokahvit 
klo 11 alkaen ja messun jälkeen. 
Meditatiivinen Luottamuksen 
messu kuun viimeisenä sunnuntai-
na. Messun aikana on pyhäkoulu 
ja leikkitilat perheiden käytössä. 
Lisätietoja: hannu.varkki@evl.fi

Ma klo 17–18.30 Yhteisöruo-
kailu. Aterian hinta aikuisille 
1€. Mahdollisuus myös toimia 
vapaaehtoisena. Lisätietoja: eija.
hoikkala@evl.fi
Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: mika.leppa-aho@evl.fi
To klo 17–17.45 Avoin medi-
taatio.  Lisätietoja elsa.sihvola@
evl.fi.
To klo 18–20 Kaikille avoin 

musiikkiryhmä. Lisätietoja elsa.
sihvola@evl.fi.

LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) sekä ma klo 17–19 
ja ke klo 9.30–12 (MLL)
Vauvakerho ti klo 13–14.30
English Family Club  – a new 
club for English-speaking families 
on Thursdays 10–12 am. Info: 
liaedwardsphotography@gmail.
com
Lisätietoa kerhoista: milla.kiis-
ki@evl.fi, janette.lintula@evl.fi
Monitoimitila Ankkuria voi 
varata suoraan netistä Kliffa.fi 
-palvelun kautta. Tila on varat-
tavissa perjantaisin klo 12–21.  
Vuokra on 5e/h.

to 13.2. ja pe 14.2. klo 19.00 
KONSERVATORION 
OOPPERA ENSEMBLE: 
LA SERATA CAPRICCIOSA
Katkelmia W. A. Mozartin  
oopperoista. Ohj. Mika Nikander
Konserttisali

ma 24.2. klo 19.00 
KONSERTTOJEN  
KAUNEIMMAT
J.S. Bach, Bruch, 
Wieniavski, Saint-Saëns, 
Shostakovitsh, Tshaikovski
Maaret Repo-Pohjonen, viulu
Joonas Pohjonen, piano
Konservatorion opetta-
jakonserttien sarja
Konserttisali
Liput 10/5 €

pe 28.2. klo 18.00 
OLIPA KERRAN PIANO
Elämyksellinen konserttimatka 
pianon kehityksestä uruista 
nykyaikaiseen flyygeliin.
Kamarimusiikkisali

pe 28.2. klo 19.00 
FINEST AND LATEST MUSIC 
FOR CELLO AND PIANO
Tüür, Zinovjev, Vasks, 
Pohjonen, Pärt
Sami Mäkelä, sello
Timo Latonen, piano
Konservatorion opettaja-
konserttien sarja
Konserttisali
Liput 10/5 €

ma 2.3. klo 18.30 
HUILISTIT LAVALLA
Kamarimusiikkisali

ti 3.3. klo 14.45 
KAPPELIKAHVILAN  
MUSIIKKIHETKI
Konservatorion oppilaat ja 
opiskelijat konsertoivat  
Hyvän toivon kappelissa 
(Länsisatamankatu 26).

ti 3.3. klo 19.00 
KAMARIMUSIIKIN TAIKAA
Ohjaava opettaja 

Timo Saarilahti
Kamarimusiikkisali

ke 4.3. klo 19.00 
LAULAJAT ÄÄNESSÄ
Tehi Sulosen oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 5.3. klo 19.00 
LIEDERKREISIT
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia
Ohjaava opettaja  
Heikki Pellinen
Konserttisali

pe 6.3. klo 19.00 
VIULISTIEN ILTA
Petri Aarnion oppilaat
Luokka 130

la 7.3. klo 15.00 
ROHKEASTI VANHA!
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esittävät 
vanhaa musiikkia
Kamarimusiikkisali

Kappelissa 
tapahtuu

 

PUISTOSSA ON ALKANUT aurinko loistamaan 
taivaalla kirkastaen mieltämme. Leikit ovat jat-
kuneet pihalla pienten kanssa ja koululaiset 
ovat nauttineet auringosta. Pulkat saimme yh-
den lumisateen yllättäessä yhdeksi aamupäi-
väksi ulos, mutta katsotaan saavatko ne jäädä 
talvilomalle tältä erää. 

Kultahippu-kerho on käynyt retkillä Kalasa-
tamassa ja Menninkäisetkin ovat retkeilleet kor-
kealla Clarion-hotellissa katsomassa maisemia. 

Koululaisten kanssa on katsottu yhdessä tu-
levaa kevättä. Ohjelmistossa on luvassa muun 
muassa leipomista, retkiä sekä toivottuja tuo 
ja vaihda -päiviä. Olemme keskustelleet myös 
käytöstavoista ja mediapäivänä kävimme lä-
pi turvallista käyttäytymistä Ruoholahdessa ja 
median käytössä. 

Puiston avoimissa toimissa on pidetty varas-
toa auki leikkijöille. Katsoimme varaston lelu-
ja ja tutustuimme varaston tarjontaan. Lisäksi 

suoritimme leikkipuiston oravan viikkotehtä-
vää ja harjoittelimme talvijumppaa lämpimik-
semme. Muistakaa kysellä ohjaajilta, että mi-
tä leluja varastosta löytyy. Keväällä ajattelimme 
myös siivota varastoa ja katsoa kesän lelut kun-
toon! 

Vietämme puistossa laskiaisriehaa 25.2. kel-
lo 16–18. Mukana on koiravaljakko, jonka kyy-
tiin voi pompata, makkaranpaistoa ja buffet. 
Nähdään riehassa!

Talvilomalla 17.–21.2. puisto on suljettu, mut-
ta koululaisilla on mahdollistua osallistua leiri-
toimintaan, jota toteutetaan yhdessä Lahnalah-
den puiston kanssa. Ottakaa yhteys puistoon, jos 
haluatte ilmoittautua mukaan retkitoimintaan. 
Retkellä on tarkoitus vierailla useassa eri Helsin-
gin kaupungin kohteissa viikon aikana.

Vauvamaanantaisin tapaamme vauvojen 
kanssa puiston tiloissa joka maanantai aamu 
kello 10. Aamuissa leikitetään, loruillaan ja lau-
letaan. Tuokion jälkeen toimii myös puistossa 
kello 11.30 Kotoklubi Kaneli, jossa harjoitellaan 
suomen kieltä toistometodia hyödyntäen. 

Hauskaa kevättä ja nähdään keväällä puis-
tossa!

Puiston väki

Laskiaisrieha 
koittaa pian

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti



11RUOHOLAHDEN SANOMATHelmikuu 2020

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Disobey 14.-15.2.
Joogafestival Helsinki 29.2.-1.3.
Taidemaalariliiton Teosvälitys 7.-15.3.

Valssaamo
TEOS 21.2.-1.3.
Korutaideyhdistyksen Teosmyynti 7.-15.3.

Puristamo
TEOS 21.2.-1.3.
Ornamon Teosmyynti 7.-15.3.
Haagan Taideseuran vuo-
sinäyttely 17.3.-25.3.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Naisklovnifestivaali Punainen Helmi 12.-15.2.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Jenni-Elina von Bagh: A Prologue 25.2.-4.3.

Suomen valokuvataiteen museo
Unfold 15.3. asti
Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo 24.5. asti
Kehon kirjaaminen – Suomen pas-
sin historia 24.5. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Oispa kaljaa 3.1.2021 asti 
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Työväen Näyttämöiden Liit-
to: 100-vuotinen taival 16.8. asti
Hair – Popteatterista eteen-
päin 1969-2019 23.8. asti

Kameraseura Galleria West
Merellinen ja maaginen Eesti 28.2. asti

MUU Kaapeli
Jouni Kujansuu: Toolbox – Tar-
vikkeita 23.2. asti

Drawing Gallery D5
Ex Tempore x 4 26.2. asti

Käytävägalleria
Liisa Knuuti: Terra Incognita 29.2. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio: Stoa Mariapas-
sio 18 vuotta 31.3. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Teatterimuseon vuosi 2020 alkoi 
näyttelyvaihdolla. Tammikuun lo-
pussa avattiin uudet näyttelyt 
Hair – Popteatterista eteenpäin 
1969–2019 ja Kansa elää näyttä-
möllä, jotka juhlistavat kahta te-
atterimaailman merkkipäivää. 
Kansa elää näyttämöllä juh-
lii 100-vuotiasta Työväen Näyt-
tämöiden Liittoa ja Hair-näyttely 
musikaalin 50-vuotista taival-
ta suomalaisilla näyttämöillä.

Hippisukupolvi halusi 1960-luvulla pelastaa 
maailman rakkauden, suvaitsevaisuuden ja 
väkivallattomuuden avulla. Näistä teemois-
ta, yhdistettynä rockmusiikkiin, syntyi Hair. 
Teatterimuseon näyttely esittelee musikaalin 
Suomen kantaesityksen Tampereen Popteat-
terissa vuonna 1969 ja kolme muuta esitys-
versiota.

Työväen Näyttämöiden Liiton juhlanäyt-
tely sijoittuu kahteen huoneeseen, joista en-
simmäinen kertoo työväenteattereiden kehi-
tyksestä 1800-luvulta alkaen. Toinen huone 
esittelee liiton nykypäivää ja nostaa esille vii-
si eri-ikäistä, aktiivista teatterintekijää, jotka 
kertovat intohimostaan teatteriin. 
Taiteilijatapaamisia ja lomaseik-
kailuja, ohjelmaa kaiken ikäisille 
Teatterimuseon taiteilijatapaamiset kutsuvat 
kuulemaan teatterintekijöiden muistoja ja aja-
tuksia. Tapaamisia järjestetään kerran kuus-
sa lauantaisin ja keskiviikkoisin. Lauantai-
sarjaan pääsee museon pääsylipulla tai 

Museokortilla, keskiviikkosarjaan on vapaa 
pääsy. Keskiviikkoiltojen ohjelma liittyy Kan-
sa elää näyttämöllä! -näyttelyyn. Työväen-
teatterin historiaan johdattaa myös dosentti 
Mikko-Olavi Seppälän luento keskiviikkona 
26.2. klo 18.30.

Lapsiperheille tutut Teatterikissan loma-
seikkailut valtaavat museon talvilomaviikol-
la ja pääsiäisenä. Kaapelitehtaan kolmen 
mu seon perhepäivää vietetään 21.3. Tutus-
tu Teatterimuseon koko ohjelmistoon www-
sivuilla tai seuraa museota Facebookissa, 
Instagramissa ja Twitterissä!

Museo on auki yleisölle ti−su klo 11−18, 
ke klo 11−20. Liput 10/5 € tai Museokortti. 

Lisätiedot: www.teatterimuseo.fi tai www.fa-
cebook.com/teatterimuseo.

Teatterimuseon värikäs kevätkausi

Taiteilijatapaamiset 
keväällä 2020
Lauantaisarja, klo 13–14.30
• 15.2. näyttelijä, teatterijohtaja 
   Asko Sarkola 
• 14.3. näyttelijä Elina Knihtilä 
• 18.4. vieras ilmoitetaan myöhemmin 
• 9.5. näyttelijä Esko Roine

Keskiviikkosarja, klo 18.30–20
• 25.3. ohjaaja, teatterinjohtaja 
  Maarit Pyökäri 
• 29.4. näyttelijä Jarkko Lahti 
• 27.5. professori, ohjaaja 
  Yrjö Juhani Renvall

Värikäs Hair-näyttely kertoo musikaalin suomalaisista esityksistä.

HEIKKI SUOMI

Lokakuussa 2019 Kaapeliteh-
taan koillispäädyssä käynnistyi-
vät Tanssin talon rakennustyöt 
maanrakennus- ja perustus-
töillä. Hankkeen isoimpia etap-
peja olivat syksyn aikana uu-
den lastauslaiturin käyttöönotto 
Tammasaarenkadulla, autolii-
kenteen päättyminen Kaapeli-
tehtaan päädystä sisäpihalle, 
maankaivun aloitus sekä työ-
maan ensimmäinen räjäytys.

Tanssin talon peruskivi muurattiin
Uusi vuosikymmen alkoi rakennustyömaalla 
juhlallisuuksilla, kun Tanssin talon peruskivi 
muurattiin 30.1.2020.

Työmaalla kuultiin viralliset tervehdykset 
Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaa-
vuorelta, tiede- ja kulttuuriministeriltä Han-
na Kososelta sekä Jane ja Aatos Erkon 
säätiön hallituksen puheenjohtajalta Nils It-
toselta. Myös Tanssin talo ry:n johtaja Mat-
ti Numminen ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
toimitusjohtaja Kai Huotari lausuivat terveh-
dyksensä. Peruskiveä oli muuraamassa run-
sas joukko Tanssin talon eri vaiheisiin vaikut-
taneiden tahojen edustajia. 

Peruskiveen upotettiin teräksinen aika-
kapseli, jonka sisään tallennettiin peruskir-
jan lisäksi lehtiä, kolikoita sekä Tanssin talon 

pääpiirustukset. Muuratun peruskiven pääl-
le tulee rakentumaan 700-paikkainen Erkko-
sali.

Virallisen muurausosuuden jälkeen juh-
lallisuudet jatkuivat Pannuhallissa, ja ”jatkoil-
le” oli kutsuttu myös Kaapelitehtaan vuokra-
laisia sekä lähinaapurustoa. Vieraat pääsivät 
nauttimaan Pekka Louhion, Kaisa Niemi-
sen ja Jukka Tarvaisen tanssiesityksestä 
sekä tutustumaan Tanssin talon pienoismal-
liin. 
Seuraa rakennushanketta
Tanssin talon rakennushankkeen verkkosi-
vuilta www.tanssintalorakentuu.fi voit seura-
ta hankkeen etenemistä sekä siihen liittyviä 
järjestelyitä. Sivuilta löytyy mm. viikoittaiset 
katsaukset työmaalta, hankkeen alustava ai-
kataulu sekä ajantasaiset kulku- ja lastaus-
reitit karttoineen. 

Työmaakameran avulla voit seura-
ta työmaan etenemistä reaaliajassa. Ka-
mera onkin yksi sivuston suosituimpia si-
vuja. Mikä tahansa rakennustyömaassa 
mietityttääkään, voit tutustua usein kysyttyi-
hin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta ky-
symykseesi, voit lähettää sen esimerkiksi si-
vuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. 
Kaikki tanssintalorakentuu.fi-osion sisällöt 
ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tanssin talon on määrä avata ovensa 
vuonna 2022.

Neljä kuukautta rakennustyömaata
KAPINA OY

Peruskiveen muurattavaa aikakapselia sulkemassa Helsingin kaupungin pormestari Jan Va-
paavuori, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, työmaan vastaava työnjohtaja Kris-
tian Torsell sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen.

ILMOITUS
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OMAN KYLÄN PARAS LÄHIKAU� A!

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

Jätkäsaari

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Tarjoukset voimassa 9.2.-1.3.2020, ellei toisin mainita.

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

Palvelu pelaa

Uunituoretta omasta uunista!
Rukiiset piirakat
ja croissant

Aina tuoretta!
Suomalainen tuore
kirjolohifilee
D-leikattu

039
KPL 199

PS

1699
KG

Helppoutta arkeen!
LEIVON 

Bämpylä sämpylä
5 kpl/325 g (6,12/kg)

Jätkäsaaren 
Sushibaarimme 
palvelee
jokaisena päivänä!
(Myös sunnuntaina)

2495
KG

Lämminsavustettu
lohifilee

2290
KG

249
KPL

Uunituoretta omasta uunista!
Jätkäsaaren oma 
maalaisleipä
430 g (5,79/kg)

  

 

 

  

 

 

Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700

www.helsinkistateofmind.com

Blinit ovat 
saapuneet!

Tervetuloa herkuttelemaan Bistro Gimiksen 
perinteinen blinimenu runsaiden lisukkeiden kera. 

Blinilista on tarjolla aina 7.4. saakka.  
 

Maa-artisokkakeittoa L, G       9 ¤ | 10 ¤

* * * * *

Blini L      6 ¤ | 7 ¤ 
Punasipulia, suolakurkkua, tilliä ja metsähunajaa. 
Kysy gluteenitonta vaihtoehtoa henkilökunnalta.

Lisäksi:
 

* * * * *

Mustikkatiramisu L       9 ¤ | 10 ¤ 
Kaurakeksiä ja tuorejuustovaahtoa.

Siianmätiä ja smetanaa L, G 7 ¤

Lohitartar ja smetanaa L, G 6 ¤

Katkarapuskagen L, G 6 ¤

Savuporomousse L, G 6 ¤

Metsäsienisalaatti L, G 4 ¤

Lisäblini L  4 ¤

Jätkäsaari  
kasvaa.  

Kasva sinäkin.

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi   
 050 330 6399&


