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... ja kaikki hoituu kerralla.
Tammikuu 2021

PÄÄKIRJOITUS

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Koronavuoden jälkeen
kohti valoisampia aikoja

N

iin hienolta ja symmetriseltä kuin
luku 2020 näyttikin paperilla, se
paketoidaan historiaan ja muistoihin eriskummallisena ja levottomana vuotena.
Vuotta leimasi niin korona kuin rauhattomat tapahtumat Yhdysvalloissa. Rauhattomuus
Atlantin takana läikehtii vielä tämänkin vuoden puolelle, kun kahtiajakautuneessa maassa
vaihtuu valta käytännössä. Toivottavasti kevään
mittaan vähän rauhoittuisi.
Terveydellisellä tasolla Suomi on toistaiseksi selviytynyt hyvin koronasta moneen
muuhun maahan verrattuna.
Jos koronavuodesta haluaa hyviä puolia etsiä, niin ainakin suunta on tänä vuonna ylöspäin, niin Suomen taloudessa kuin yksityisellä tasolla.
Talouden mittarit näyttävät entistä paremmilta. Iskut ovat vähäisempiä kuin odotettiin.
Tilastokeskuksen tammikuun raportin mukaan kansantalouden tuotanto laski vain 0,4
prosenttia marraskuussa vuodentakaiseen verrattuna. Vaikka lukema on miinusmerkkinen,
lukua voi sanoa hyväksi torjuntavoitoksi. Koronan takia odoteltiin huomattavasti tätä synkempiä lukuja.
Mittarit kertovat kuitenkin vain osan totuudesta. On viitteitä siitä, että koronasta toivutaan niin sanotusti K-käyrän mukaan. Tässä mallissa osa yrityksistä kipuaa korona-ajasta
nopeasti ylöspäin K-kirjaimen yläsakaraa, kun
taas osalla liikevaihto laskee alasakaran suuntaan, eikä koronaiskusta tunnu olevan nopeaa
tietä ulos.
Ravintola- ja matkailuala ottaa koronasta
iskuja vyön alle vielä vähintään kuukausia. Jät-

käsaaressa ja Ruoholahdessa ravintolat kipuilevat. ”Hiljaista on”, moni ravintolayrittäjä on
kertonut, kun olen kysellyt heiltä kuulumisia.
Aluellamme toimii hotelleja ja varustamoja. Heille korona-aika on ollut myös tukala.
Onneksi olemme jo kevään korvilla. Vuoden pimein päivä on jo kaukana takana. Valo lisääntyy ja koronarokotusten edetessä voi
jo nähdä merkkejä siitä, että lähestymme normaalinkaltaisia aikoja.
JÄTKÄSAAREN RAKENTAMINEN jatkuu samalla huimalla tahdilla kuin aiemminkin.
Pääjutussamme esittäytyy Länsisataman
kaupunginosan uusi projektinjohtaja Tuomo
Sipilä. Hän on aiemmin johtanut Tuusulan
kunnassa Rykmentinpuiston vanhan armeijaalueen muuttamista asuinalueeksi.
Opiskelut ovat vieneet Sipilää Hollantiin,
Bostoniin ja San Diegoon. Ties vaikka näkisimme Jätkäsaaren suunnittelussa joitakin ratkaisuja näistä paikoista.
Tai ehkä ajatuksia löytyy vielä lähempää,
nimittäin Oslosta, jonne nuori jätkäsaarelainen
matkasi muutama vuosi sitten ja löysi hyvin
paljon Jätkäsaarta muistuttavan kaupunginosan. Juttu Oslon Tjuvholmenista on viereisellä sivulla.
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Ravintola- ja
matkailuala ottaa
koronasta iskuja vyön
alle vielä kuukausia.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti ilmestyy
kerran kuussa. Se on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton
aluejulkaisu. Lehti noudattaa
hyviä journalistisia tapoja.
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Kaupungin investoinnit Jätkäsaareen tulevina
vuosina. Suurimpia kohteita ovat tänä vuonna
valmistuvat Atlantinsilta ja Saukonpaaden puisto.
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Jätkäsaaren kaksoissisko löytyy
Norjasta – siltoja ja värikkäitä taloja
KARTTA JA KUVAT: EDVIN INGMAN

Tjuvholmen, Oslo

Jätkäsaari, Helsinki

SIS
LÄN

Tjuvholmen on moderni kaupunginosa
ja oslolaisten ylpeydenaihe.
Siellä on paljon kanavia ja siltoja
sekä palveluja. Suurin osa
Tjuvholmenista on kävelykatualuetta.
Jätkäsaarikin voisi ottaa vielä mallia
pieneltä kaksoissiskoltaan.

U

KAT

REN

ME

NK
MA
ATA

I
VÄL

ATU

KANALEN

Rauno Hietanen

TJUVHOLMENISTA Ingman ottaisi ainakin kävelykadut Jätkäsaareen.
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Suunnittelijat ovat päässeet kokeilemaan
erikoisiakin ratkaisuja Tjuvholmenissa.

Arkkitehtuuri on ehkä
vielä kokeellisempaa
kuin Jätkäsaaressa.”
Edvin Ingman
Jätkäsaari

Kiinteistösi parhaaksi jo vuodesta 2008

Kanava, värikkäitä taloja, veneitä, siltoja ja nostokurkia. Oslon Tjuvholmenissa on
paljon samaa kuin Jätkäsaaressa. Kuvassa näkyvä rakennus on The Thief -hotelli.

”Siellä oli tosiaan paljon kävelykatuja, ja
kaikki oli kävelymatkan sisällä.”
Käytännössä kaikissa alueen talojen kivijaloissa oli palveluita, eikä esimerkiksi pyöräkellareita.
”Tosi lähestyttävä kaupunginosa, sinne haluaa
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1000+ kurssia
Runeberginkatu 22–24 • helao.fi
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anavia, siltoja ja värikkäitä taloja. Jätkäsaareleista opiskelijaa Edvin Ingmania odotti moderni kaupunginosa
Oslossa, kun hän vieraili Norjassa viisi
vuotta sitten. Tjuvholmenin kaupunginosassa moni asia muistuttaa Jätkäsaarta.
”Arkkitehtuuri on ehkä vielä kokeellisempaa
verrattuna Jätkäsaareen.”
Ingman oli perheensä mukana Oslossa Ingmanin isoisän 75-vuotispäivän kunniaksi järjestetyllä matkalla.
Arkkitehti-isoisä halusi näyttää seurueelle
hiljattain valmistuneen Tjuvholmenin kaupunginosan.
Tjuvholmen on Jätkäsaaren tavoin lähellä
keskustaa, ja Ingmanit kävelivät sinne Oslon keskustasta.
”Siellä on kanavia ja siltoja, jotka yhdistävät
aluetta. Asuntoja, ravintoloita, terasseja, kahvilaoita ja palveluita, elävä kaupunginosa selkeästi, sellainen kuin Jätkäsaarestakin lopulta tulee.
Samanlainen fiilis kuin Jätkäsaaressakin, merellinen ja moderni alue”, Ingman kuvailee.
Tjuvholmen on selkeästi pienempi kaupunginosa kuin Jätkäsaari, ja suurin osa Tjuvholmenista on kävelykatualuetta. Asuntoja alueella
on yli tuhat. Alue rakennettiin nykymuotoonsa
noin vuosina 2005–2014. Jätkäsaaren tavoin se oli
ennen satama-aluetta, joka oli ulkopuolisilta suljettu.
Ingmanin mielestä Tjuvholmenissa on tähdätty hieman Jätkäsaarta enemmän vau-arkkitehtuuriin.
”Siellä on kokeiltu ihan uudenlaisia ideoita. Ehkä arkkitehdeille on annettu enemmän vapauksia toteutukseen.”
Ingman ei vielä Oslon-matkansa aikoihin
asunut Jätkäsaaressa.
”Mutta ajattelin jo silloin, että ahaa, tämä
on vähän niin kuin Jätkäsaari, tällainen siitä tulee.”
Ingman muutti elokuussa 2020 Atlantinkadun opiskelija-asuntoihin Jätkäsaaressa. Hän
opiskelee kaupptieteitä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ensimmäistä vuotta. Ingman
on myös tehnyt grafiikkaa Jätkäsaari–Ruoholahti-lehteen.

LLÉ

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

mennä, vaikkei siellä asuisikaan”, Ingman sanoo.
Tjuvhholmen on myös nimensä tasolla sukua satamajätkien Jätkäsaarelle. Tjuvholmen on
suomeksi Varassaari, ja alue on perimätiedon
mukaan ollut aiemmin varkaiden ja kulkureiden
suosima asuinpaikka.

Uusi paikallinen
kiinteistöhuoltoyhtiö
PESTONE.FI
Välimerenkatu 20
Puh. 040 8488 991

Jätkäsaari – Töölö – Meilahti –
Munkkivuori – Munkkiniemi

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

viron alkeet etänä
asthanga yoga
ukulelekerho
datasta näkemyksiä power bi:llä
mediamaiseman murrokset (5 op)
impro suomen verkkokurssit
valmennus yritystoiminnan aloittamiseen
JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI
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Euroopankin mittakaavassa ainu
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Tuomo Sipilä aloitti Länsisataman
kaupunginosan aluerakentamisen
uutena projektinjohtajana vuoden
alussa. Jätkäsaaren kokoisia projekteja
tulee Sipilän mukaan harvoin vastaan.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

T

uomo Sipilän ensimmäiset työviikot
uudessa tehtävässä ovat takana. Hän
aloitti Länsisataman aluerakentamisen
projektinjohtajana
vuodenvaihteessa. Työtehtäviin kuuluu erityisesti Jätksaaren alueen kehittäminen. Lähivuosina myös
Hernesaaren alue rakentuu vauhdilla, joten sielläkin riittää työsarkaa 36-vuotiaalle espoolaismiehelle.
”Onhan tämä todella mielenkiintoinen työpaikka ja huikea alue kokonaisuutena”, Sipilä sanoo ensimmäisen työviikon jälkeen.
”Suoraan syvään päähän heitettiin. Vaikka
henkilöt vaihtuvat, niin hommat jatkuvat. Ei tässä mitään hidasta starttia pääse ottamaan”, hän
naurahtaa.
Ensimmäisiin päiviin on kuulunut projektinjohtajan perustyötä eli Jätkäsaren rakennushankkeiden, kunnallistekniikan, liikenteen ynnä
muun yhteensovittamista.
Sipilästä on ollut ilahduttavaa huomata, että
vaikka projektinjohtajan työ on ”pitkälti teknistä
pyörittämistä”, Jätkäsaaren identiteettiä on mietitty myös.
”On mietitty, kuinka alueen tarina jatkuu
asuinalueen muodossa, ja kuinka historia näkyy
toteutuksessa.”
Sipilä siirtyi Helsinkiin Tuusulan kunnan
palveluksesta, jossa hän on vastannut muun muassa Rykmentinpuiston asuinalueen rakentamisprojektista. Rykmentinpuisto on armeijan vanhalle kasarmialueelle rakentuva kaupunginosa.
Siellä järjestettiin asuntomessut viime kesänä.
”Rykmentinpuistolla ja Jätkäsaarella molemmilla on selkeästi se tarina, että mikä alue on ollut ja mikä siitä tulee.”
SIPILÄ KUVAILEE tehtäväänsä merkittävänä Euroopankin mittakaavassa. Jätkäsaaren ja Hernesaaren kokoisia uuden alueen kehittämishankkeita ei hänen mukaan tule juuri vastaan.
”Se että pääsee uutta kantakaupunkiin kytkeytyvää kaupunginosaa kehittämään on kyllä
ihan uniikki juttu”, Sipilä sanoo.
”Kun tämä paikka tuli auki, tuntui että taivaankappaleet olivat kohdillaan. Ehdottomasti
olin tästä paikasta kiinnostunut ja hainkin paikkaa sitten.”
RYKMENTINPUISTOSSA Sipilä koordinoi entistä sotilasaluetta asuinalueeksi. Jätkäsaaressa tilanne on samankaltainen. Täällä vanha satamaalue ja merenpohja muuttuu asuinalueeksi.
”Tosin Jätkäsaari on asukasluvultaan paljon
suurempi alue kuin Rykmentinpuisto.”
”Mutta rooli on samanlainen. Yhtä lailla

pesupaikka.ﬁ

Tuomo Sipilä on jo useaan otteeseen käynyt tutustumassa Jätkäsaareen. ”Muun muassa Huutokonttorilla ja Välimerenkadun
palveluihin tutustumassa sekä Atlantinkadulla Melkinlaiturin aluetta ja Atlantinsiltaa katsomassa.”

Tuomo Sipilä
≈ Länsisataman kaupunginosan aluerakentamisen
projektinjohtaja tammikuusta 2020 alkaen.
≈ 36-vuotias, asuu Espoossa.
≈ Ollut Tuusulan kunnan palveluksessa kymmenen
viime vuotta.
≈ Ylioppilaaksi Espoonlahden lukiosta 2003.
≈ Valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin
yliopistolta.
≈ Lukenut samaan aikaan maanmittausta ja kiinteistötaloutta TKK:lla eli nykyisessä Aalto-yliopistossa. ”Olen ikiteekkari, en ole koskaan ottanut
ulos diplomi-insinöörin papereita.”
≈ Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Vanhin lapsi on alakoulussa, keskimmäinen päiväkodissa ja nuorin, alle vuoden ikäinen kotona hoidossa.
≈ Asunut varhaislapsuutensa 1980-luvulla
Köydenpunojankadulla Kampin ja Ruoholahden
rajamailla.

kuin Tuusulassakin, täällä pitää yhteensovittaa
kaupungin tavoitteita ja asemakaavoitus- sekä
kunnallistekniikan puolta, sekä sitten yksityisiä toimijoita, jotka tekevät infraa ja vastaavaa,
unohtamatta nykyisiä ja tulevia asukkaita”, Sipilä sanoo.
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OPISKELUT OVAT vieneet Tuomo Sipilää maailmalle, ja ehkä Jätkäsaaren ja Hernesaaren suunnitteluvaiheessa olevat korttelit saavat tuulahduksen San Diegosta ja Bostonista. Molemmat ovat
merenrantakaupunkeja Helsingin tavoin.
Sipilä on tehnyt väitöskirjaa ”hitaasti töiden
ohella” ja hän oli tutkijavaihdossa San Diegossa
puoli vuotta ja pari kuukautta Bostonissa.
San Diegossa Tyynenmeren laivasto on ollut
vahva toimija, ja siellä kaupunki on rakentanut
ranta-alueita vahvasti.
”Bostonissakin oli tosi mielenkiintoisia kaupunkistrategioita siitä, kuinka tiivistettään kaupunkirakennetta. Haasteet olivat aika glo-

”Erona Rykmentinpuistoon on sekin, että tässä tehdään puhdasta kaupunkia, kaikki on kaupunkimaisen tiivistä. Se näkyy myös yhteensovittamisen haasteissa. Oikeastaan joka paikassa on
vähän ahdasta, erityisesti katujen alla.”
”Pitää myös miettiä, miten alueella jo asuvien
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baaleja, samoja kuin Helsingissäkin, kuten
esimerkiksi pysäköintiin, liikenteeseen ja tiivistämiseen liittyen.
TAI EHKÄ TUULAHDUS saadaan hieman lähempää Hollannista, jossa Sipilä opiskeli myös
jonkin aikaa. Hän kutsuu Hollantia town house
-talojen luvatuksi maaksi.
Tiiviin ja matalan asumisen yhdistävää
town house -rakentamista hän näkisi mielellään
enemmän Helsingissäkin.
”Mutta niitä on ollut tosi vaikea käynnistää.
Tuusulan Rykmentinpuistoon tehtiin useampi
town house -kortteli”, Sipilä sanoo.

asukkaiden kokemuksia huomioidaan, että minimoitaisiin keskeneräisyyden ja työmaan vaikutelmaa.”
Sipilä odottaa, että tehtävä Jätkäsaaressa on
kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen.
”Tässä yhtä lailla autetaan kaupunkilaisten

Pesu- e
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0,9€
/ min

RUOHOLAHTI
Energiakatu 10
00180 Helsinki
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Ripaus San Diegoa, Bostonia
tai ehkä Hollantia Jätkäsaareen?

LEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3
02600 Espoo

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

OLEMME AVOINNA
Ma-Pe 7-21
La-Su 10-20
Tammikuu 2021

nutlaatuinen työtehtävä
Tuomo Sipilän kolme nostoa Jätkäsaaresta

SUOSITUIN ANNOS
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.
PERSILJA on toiminut Lauttasaaressa toistakymmentä vuotta. Ravintolan omistaja on
syksystä 2020 ollut Ismo Tosun, joka perheineen omistaa myös Il Siciliano -ravintolat.
BISTRO FRENDI on aukesi syksyllä 2020
Atlantinkadun päähän. Omistaja Kerem
Bölük pyörittää myös viereistä Mama Mozza
-ravintolaa.

HYVÄNTOIVONPUISTO

ATLANTINSILLAN ALUE

Välimerenkatu on
oikein onnistunut
esimerkki tällaisesta
kivijalkakaupungista, se
edustaa kaupunkimaista
tilaa monipuolisine
julkisivuineen, katupuineen
ja johdinlankoineen.
Kadulla on jo – ja lisää on
tulossa – kivijalkatoimintaa,
ravintoloita, palveluita
ja liikkeitä. Itse tykkään,
että Välimerenkadussa
on onnistuttu ja siellä on
positiivista pöhinää.”

Hyväntoivonpuisto
on osoitus siitä,
että vaikka ollaan tosi
tiiviillä kaupunkialueella
ja tämä on ollut haastavaa
vanhaa satama-aluetta,
niin on tehty näinkin hieno
puisto. Hyväntoivonpuisto
tuo rauhaa ja siellä ei ole
ylimääräistä liikennettä, ja
on hiljattain palkittukin. Tosi
hieno osoitus siitä, kuinka voi
tehdä pienen viherkeitaan,
virkistysalueen tiiviseen
urbaaniin kaupunkiin.”

Jätkäsaaren länsiosat,
Atlantinsillan
alue ja Melkinlaituri
kuvastavat omaa
rooliani Jätkäsaaressa.
Vaikka alueella on
jo paljon valmiina ja
kymmenentuhatta asukasta,
paljon on vielä tehtävääkin.
Atlantinsillan viereisessä
alueessa on vielä kymmenen
vuoden työ edessä.
Jätkäsaaressa on myös
lukuisia mielenkiintoisia
hankkeita vielä tuloillaan.”

KUVAT: RAUNO HIETANEN

VÄLIMERENKATU

Tällä palstalla on aiemmin on esitelty suosituimpia annoksia alueen ravintoloista: Siam,
Ani, Båt, Halikarnas, Sushi’n’Roll, Mama Mozza, Blue Peter, Aa Han Thai, Vacco, Casa Mare, Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest,
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Vessel
Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan Möljä,
Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolalaiva
Verna, Chalupa, Mount Kailash, Hampton Bay,
Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, Salve, Kotipizza, Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen
& Table, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

PERSILJA
MIKÄ Naudanlihasouvlaki 25 e
MITÄ Naudan sisäfilettä, pippurikastiketta
sekä paistettuja miniporkkanoita ja parsakaalia.
MISSÄ Tallbergin puistotie 1

arkielämän haasteita kuin mietitään tätä isoa kuvaa. Eli kuinka kaupungin tavoitteet ja strategian
toteuttaminen varmistetaan, että saadaan asuntoja ja toivottua kaupunkia tehtyä”, Sipilä sanoo.
”Ja vastaavasti mietitään yksityisen puolen tavoitteita yhtä lailla.”

Sipilä on lukenut sosiologiaa, kansantaloutta ja johtamista Helsingin yliopistolla. Aalto-yliopistolla hän opiskeli maanmittausta sekä kiinteistötaloutta.
”Opinnot ovat olleet hyvä pohja. Ymmärtää vähän, että miten menee tämä maanmittaus- ja kiin-

Roskat pois
-kävely
kerran kuussa
Jätkäsaaressa

Tammikuu 2021

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kanaruoista
suosituin on Antonella (19 euroa). Myös lehti
pihviä (22 euroa) menee tosi paljon.”

ren roskaisuudesta. Ajattelin, että tähän on yksinkertainen ratkaisu ja tälle pitää tehdä jotain”,
Mäentie kertoo.
Hän otti Karvoseen yhteyttä ja he tapasivat
kahvilassa. Pian oli siivousryhmä perustettu.

”Tietenkin roskien keräys on tässä
se pääasia, mutta yhteisöllisyys
on myös erittäin tärkeä asia”,
roskakävelyn perustaja sanoo.
JÄTKÄSAARELAINEN Irene Mäentie järjestää
kuukausittain Roskat pois -kävelyjä. Parituntisiin siivoustalkoisiin ovat kaikki tervetulleita.
”Idea lähti siitä, kun nuori jätkäsaarelainen
Aino Karvonen kirjoitti Facebookissa Jätkäsaa-

teistötalouspuoli sekä yhdyskuntasuunnittelu.”
Tuomo Sipilän edeltäjä Outi Säntti vastasi
Länsisataman aluerakentamisprojektista vuodesta 2014 viime vuoden loppuun asti. Säntti valittiin
hiljattain koko Helsingin aluerakentamisen projektipäälliköksi.

Irene Mäentie järjestää Roskat pois -kävelyn
Jätkäsaaressa joka kuukauden toisena tiistaina.

ERIKOISKIRJASTONHOITAJA MÄENTIE on tottunut työssään organisoimaan erilaisia asioita,
joten roskakävelyn perustaminen sujui rutiinilla.
Hän on myös aiemmin järjestänyt roskake
räyksiä.
”Tietenkin roskien kerääminen on tässä pääasia, mutta pidän yhteisöllisyyttä myös erittäin
tärkeänä. Roskia kerätessä ihmiset tutustuvat
toisiinsa. Etenkin kun on näin kurja aika, niin
moni kaipaa juttukaveria”, Mäentie sanoo.
Tammikuussa siivousiltaa ei järjestetty lumimyräkän takia, mutta helmikuussa ryhmä tapaa
tiistaina 9.2. kello 18, vaikka roskat saattavatkin
lymytä lumen alla. Roskat pois -kävely järjestetään joka kuukauden toisena tiistaina kello 18 alkaen.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

BISTRO FRENDI
MIKÄ Rustica-pizza 11 e
MITÄ Tomaattikastiketta, parmankinkkua,
mozzarellaa, rucolaa ja kirsikkatomaattia ja
parmesan-juustoa.
MISSÄ Atlantinkatu 18
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Myös Prosciutto di Parma (12,50 euroa) ja Focaccia alla
Parmigiana (12 euroa) ovat suosittuja pitsoja.”
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Melkinlaiturin talot madaltuvat k
TIETOA FINLAND OY

Vuonna 2021 alkaa Jätkäsaaren kärjen,
merellisen Melkinlaiturin rakentaminen
Atlantinkadun ja meren väliin.
Atlantinkadun alkupäässä aloitetaan
palvelukortteleiden rakennustyöt.
Petja Partanen, teksti

J

uuri nyt kadunrakentajilla on kädet
täynnä töitä Melkinlaiturin alueella.
Merihenkisen asuinalueen asemakaava
hyväksyttiin jo pari vuotta sitten, mutta
ennen rakentamista on pitänyt tiivistää
mereltä vallattua maapohjaa ja rakentaa kunnallistekniikkaa.
”Katutyöt ovat käynnissä alueella, ja ensimmäiset talotyömaat käynnistyvät keväällä 2021”,
kertoo Länsisataman aluerakentamisprojektin
vs. projektinjohtaja Max Takala.
Melkinlaiturin rakentaminen alkaa Atlantinkadun varren kortteleista. Mittakaava on muuta
Jätkäsaarta pienipiirteisempää.
”Rakentaminen madaltuu Atlantinkadun
7-kerroksista taloista kohti rantaa”, kertoo Jätkäsaaren asemakaavojen laatija, arkkitehti Teo
Tammivuori.
MELKINLAITURIN rantapuistot muodostavat
viihtyisän oleskeluvyöhykkeen meren ja asuinkorttelien välille. Siellä voi kauniilla ilmalla paistatella päivää kahvikupin äärellä – ja kokea meren voiman myrskysäässä. Rantapuistoon johtaa
Atlantinkadun ratikkapysäkiltä kevyen liikenteen valtaväylä Samoankuja. Kävelykujasta tulee viihtyisä oleskelualue ja turvallinen koulutie
perheen pienimmille. Kujan varrelle rakennetaan päiväkoti ja koulu.
TAMMIVUORI TOIVOO, että Melkinlaiturin
asuntotarjonnasta tulee mahdollisimman monipuolista. Hyvältä näyttää, kertoo kaavoittaja, joka on päässyt tutustumaan rakennusten suunnittelijoiden luonnoksiin.
”Melkinlaiturille on tulossa hienoja asuntopohjia, ei ihan tavanomaisia ratkaisuja”, Tammivuori lupaa.
Myös tonttien luovutuksessa suositaan monimuotoisuutta. Osa tonteista on varattu ryhmärakentamishankkeille. Melkinlaiturilla on tulossa myyntiin myös Jätkäsaaren ehkä hienoimmat
rakennuspaikat kaupunkipientaloille merinäkymin.
”Helsingissä ei juuri tällaisia paikkoja ole, tiivis kaupunkirakenne ja hyvät palvelut aivan meren äärellä”, Teo Tammivuori toteaa.

Melkinlaiturilla meri on lähellä. Alueen etelärannalta lähtevät matkustaja-alukset, länsirantaa reunustaa puistobulevardi merinäkymin, pohjoisrannalle
tulee pienvenesatama. Keskelle aluetta nousee koulu ja päiväkoti. Havainnekuvan vasemmassa reunassa näkyvä Atlantinkatu on viimeistelyvaiheessa.

Kaikkea tätä Jätkäsaaressa
tapahtuu vuonna 2021
≈ Royal Park -pysäköintilaitos valmistuu keväällä
2021. Laitokseen sijoittuu muun muassa sataman
pysäköinti.
≈ Saukonkanavan rakentamista jatketaan. Saukonlaiturin alueetta halkova kanava toteutetaan
vaiheittain. Sen ensimmäinen osa valmistui 2019.
≈ Saukonpaadenpuiston rakentaminen on käynnissä ja valmistuu kesällä 2021. Valmiit puistoalueet ja nyt rakennettava puiston osa muodostavat
yhtenäisen puistoalueen Saukonpaaden kärjen ja
Länsisatamankadun välille.

Melkinlaituri kurkottaa merelle
≈ Melkinlaituri kurkottaa merelle
≈ Alueelle on tulossa 2300 asukasta.
≈ 3–7-kerroksiset rakennukset madaltuvat kohti
rantaa.
≈ Parasta: rannan Neptunuksenpuisto kahviloineen ja palveluineen, kävelykuja Atlantinkadulta
rantapuistoon.

≈ Länsisatamankadun ylittävän kevyen liikenteen
sillan tukimuurien rakentaminen käynnistyy.
≈ Atlantinsilta valmistuu toukokuussa 2021.
Raitiolinjat siirtyvät koko Jätkäsaaren kiertäville
reiteille.
≈ L3-makasiini myydään parhaan konseptin esittäjälle. Helsingin kaupunki järjesti 2020 ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää paras vaihtoehto Lars Sonckin suunnittelemalle L3-makasiinille
Tyynenmerenkadulla.

Tämä artikkelikokonaisuus
on Helsingin kaupungin
tuottama yhteistyössä
Jätkäsaari–Ruoholahtilehden kanssa.

≈ Taidetta Jätkälle -taidekilpailu ratkeaa kesällä
2021. Kilpailussa haetaan uutta, jätkäsaarelaisuutta kuvaavaa julkista taideteosta lähelle
Länsisatamaa.
≈ Asuntorakentaminen käynnistyy Jätkäsaaren
palvelukortteleissa ja Melkinlaiturin asemakaavaalueella kahdessa korttelissa.

Vuonna 2021 Melkinlaiturin alueen ja
palvelukorttelien rakentumista voi seurata
Atlantinkatua ja pian valmistuvaa Atlantinsiltaa
pitkin kolistelevasta raitiovaunusta. Se
aloittaa liikennöinnin toukokuussa 2021.
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Jätkäsaari 2021
Melkinlaituri ja Palvelukorttelit
Atlantinkadun raitiolinja
JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

© Helsingin kaupunki
Pohjakartta: Kaupunkimittaus 2020
Toteutus: Kaupunginkanslia / Ary

Teksti:
Tero Lahti,
Max Takala

Tammikuu 2021
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ARKKITEHDIT NRT OY

Palvelukorttelien välistä kulkee Gibraltarinaukio. Havainnekuvassa etualalla
erottuu palvelukortteliin nouseva 15-kerroksinen hotelli.

Palvelukortteleihin
asuntoja, työtiloja,
hotelli ja kylätalo

L

okakuussa 2020 tuli voimaan asemakaava palvelukortteleiksi nimetylle
korttelikokonaisuudelle. Uusi joustava asemakaava mahdollistaa monenlaiset toiminnot: korttelialueelle saa
rakentaa asuin-, liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Sen ydin on Gibraltarinaukio, viihtyisä
oleskelualue kahden korttelin välissä.
”Korttelien kolmen ensimmäisen talon rakentamisen arvioidaan alkavan keväällä 2021”,
kertoo korttelisuunnitelmasta vastaava arkkitehti, professori Jyrki Tasa Arkkitehdit NRT Oy:stä.
Kortteleihin onkin tulossa monenlaista
toimintaa. Maamerkkinä toimii 15-kerroksinen hotellitorni.
”Yksi palvelukortteleiden perusideoista on
yhteinen kylätalo Gibraltarinaukiolle”, Tasa
kertoo.
Näin korttelin kaikkiin taloihin ei tarvita omia kerhotiloja. Arkkitehdin toive on, että yhteiset tilat tuovat kortteleihin uudenlaista yhteisöllisyyttä.
Eloa aukiolle tuovat myös päiväkoti ja arkkitehtuurikoulu Arkki. Aukion katutasoon on
tulossa myös liiketiloja esimerkiksi ravintoloille ja kahviloille.
Tulevaisuudessa Gibraltarinaukio on viihtyisä kohtaamispaikka ja vilkas kulkureit-

Palvelukorttelit
≈ 900 asukasta ja paljon erilaisia palveluja.
≈ Uudenlainen korttelimalli antaa entistä vapaammat kädet rakennuttajalle.
≈ Kortteleiden väliin rakennettava Gibraltarin
aukio yhdistää Hyväntoivonpuiston suunnitteilla
olevaan Jätkäsaaren keskustakortteliin.

ti Atlantinkadun toiselle puolelle tulevien
keskuskorttelien ja Jätkäsaarta halkovan Hyväntoivonpuiston välillä.
Atlantinkadun puolella korttelien katujulkisivu on vaalea ja kaupunkimaisen selkeä.
Aukiolla suunnittelijoilla oli enemmän vapauksia.
”Gibraltarinaukiolla on käytetty kirkkaita
värejä ja kaarevia julkisivuja”, Tasa kertoo.
Monipuolisia ovat myös korttelien asumismuodot. Noin vuonna 2024 palvelukortteleissa on lähes 900 ihmisen koti. Tulossa on
asumisoikeusasuntoja, vuokra-asuntoja, nuorisoasuntoja, vapaarahoitteisia ja hitas-asuntoja – sekä hotelli.

Spora Atlantin
kadulle
toukokuussa
JÄTKÄSAAREN RAITIOLIIKENNE paranee
huomattavasti ensi toukokuussa, kun linja 9
pääsee uutta Atlantinsiltaa Länsiterminaalille. Linjojen 7 ja 9 päätepysäkiksi tulee tuolloin
Länsisataman Terminaali 2 -pysäkki. Siinä linja 9 vaihtaa tunnuksensa linja 7:ksi, ja toisinpäin.
7- ja 9-linjat liikennöivät Länsiterminaalista keskustan kautta Pasilaan varhaisaamusta aina alkuiltaan tihein kymmenen minuutin vuorovälein.
”Eikä ole väliä kumpaan suuntaan lähtevään ratikkaan hyppää, aina päätyy keskustaan”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Alexandra Arppe kertoo.
LOPULLISEEN MUOTONSA Jätkäsaaren linjasto saa arviolta vuonna 2024. Ennen sitä pitää rakentaa uudet kääntöpaikat linjoille 8 ja 9
Bunkkerin edustalle, linjalle 7 taas Atlantinkadun varrelle.
Tuolloin 8-ratikan päätepysäkki siirtyy Länsiterminaalille ja yhteys Ruoholahden metroasemalle paranee.
Samalla 8-linjan nykyinen kääntöpaikka
vapautuu ja Jätkäsaaren keskustakorttelin rakentaminen sen tilalle voi alkaa. Viimeistään
tuolloin Jätkäsaari on kiinteä osa nykyistä ratikkakaupunkia.
“Uudessa kaupunginosassa on hyvät edellytykset nopealle ja sujuvalle ratikkaliikenteelle”, Arppe kertoo.

Tilaa netistä

Kaikki apteekkituotteet
– myös reseptilääkkeet:
www.verkkoapteekkihelsinki.fi
tai kotisivuiltamme
www.ruoholahdenapteekki.fi

HAE TILAUKSESI apteekin
kassalta tai valitse maksullinen
pikakuljetus kotiin
(pääkaupunkiseutu).
TILAUKSET MYÖS puhelimitse
puh 09 685 9410

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 HKI
ma–pe 8–20, la 10–18

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
BO MATCH YHDISTÄÄ

asunnon etsijän ja unelmien asunnon
Aina ei ehdi kaiken kiireen keskellä keskittyä sen täydellisen kohteen löytämiseen.
Minä olen valmiina käärimään hihat ja etsimään sinulle juuri sellaisen kohteen
mistä unelmoit. Kun potentiaalinen kohde on löytynyt, pääset tutustumaan
kohteeseen ja tekemään siitä halutessasi myös tarjouksen. Kokemukseni kiinteistönvälittäjänä yhdessä Bo LKV:n raikkaan konseptin kanssa on pettämätön yhdistelmä.

KUTSU MINUT KÄYMÄÄN, NIIN KERRON LISÄÄ!
SUSANNE GERSTENMAIER
myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner
050 318 0132 | susanne@bo.fi

Tammikuu 2021
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Helen julkaisi turvallisuustiedotteen
– asutko tämän ympyrän sisällä?

RAUNO HIETANEN

Savukaasujen leviämisalue
Helenin Salmisaaren-voimalaitoksen raskaan polttoöljyn savukaasujen
leviämisalue mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. Lähde: Helen
EDVIN INGMAN

”Ympyrän sisältä ei ole tullut yhtään
yhteydenottoa tiedotteeseen liittyen”,
kertoo voimalaitospäällikkö Jarmo
Hagström. Helenin voimalaitoksessa
Salmisaaressa vaaratilanteet ovat
olleet lähinnä pieniä tulipaloja.

500m

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

S

ähköyhtiö Helen jakeli turvallisuustiedotteen lähiympäristön asukkaille viime vuoden lopulla. Tiedote tuli
monelle postiluukusta hieman sen jälkeen, kun Olkiluodon ydinvoimalassa
oli havaittu säteilypiikki. Tapauksesta ei koitunut vaaraa ihmille tai ympäristölle, mutta Olkiluodon tiedottamisen hitautta kritisoitiin.
Helenin voimalaitospäällikkö Jarmo Hagströmin mukaan turvallisuustiedotteen julkaisu- ja jakeluajankohdalla ei ole yhteyttä Olkiluodon tapahtumiin.
”Tiedote julkaistaan viiden vuoden välein.
Olkiluoto ei ole vaikuttanut aikatauluun.”
”Meillä on ohjeet häiriö- ja onnettomuusviestintää varten. Ohjeita päivitetään säännöllisesti. Viimeisin päivitys valmistui marraskuussa.
Olkiluodon tapaus muistutti meitä viestinnän
tärkeydestä ja sen haasteista”, Hagström sanoo.
Turvallisuustiedote-lehtisen jakelun jälkeen
Helenille on Hagstömin mukaan tullut hyvin vähän lisäkysymyksiä alueen asukkailta.
”Ympyrän sisältä ei ole tullut yhtään yhteydenottoa. Lauttasaaresta tuli yksi tiedustelu koskien tiedottamista.”
Hagström kertoo, että mahdollisessa onnet-

Raskasta polttoöljyä käytetään
Helenin Salmisaaren voimalaitoksessa
käynnistys- ja varapolttoaineena.

tomuustilanteessa viestintää tehdään yhdessä viranomaisten, esimerkiksi Pelastuslaitoksen,
kanssa. Yleisen vaaramerkin yhteydessä annetaan vaaratiedote radiossa. Kaikki vaaratiedotteet on lisäksi luettavissa teksti-tv:n sivulla 112.
TURVALLISUUSTIEDOTTEESSA
käsitellään
muun muassa savukaasujen leviämisaluetta
mahdollisessa suuronnettomuustinateessa. Salmisaaren voimalaitoksen raskaan polttoöljyn savukaasujen leviämisalue on kuvattu oheisessa

kartassa. Sama leviämisaluekartta löytyy Helenin tiedotteesta ja Helenin sivuilla www.helen.fi.
”Leviämisalue on laskettu ulkopuolisen konsultin tekemässä suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa tarkoitukseen kehitettyä mallinnusohjelmaa käyttäen”, Hagström kertoo.
”Mallinnuksessa on käytetty keskimääräistä tuulen nopeutta. Kovalla tuulella leviämisalue
on suurempi, mutta tuuli myös hajottaa myrkyllistä savukaasua, joten kauempana vaara on selkeästi pienempi kuin lähellä.”

Hagströmin mukaan Salmisaaren voimalaitoksen vaaratilanteet ovat viime vuosina olleet
lähinnä pieniä tulipaloja.
”Isoja tulipaloja tai vaaraa voimalaitosalueen
ulkopuolelle ei ole sattunut.”
Salmisaaren voimalaitoksten pääpolttoaine
on kivihiili, jonka rinnalla poltetaan puupellettiä. Voimalaitosten käynnistys- ja varapolttoaine
on raskas polttoöljy. Tulipalossa raskaasta polttoöljystä muodostuu terveydelle haitallisia myrkyllisiä kaasuja.

U
T
T
A
V
A
NYT
UUSI
Chinaboss
Jätkäsaari

TALVEN
TARJOUKSET
8,50 €

TOM TOM

Chinaboss Jätkäsaari

TILAA KOTIIN,
TÖIHIN
TAI NOUDA
www.chinaboss.fi

p. 050 4000 583
Kuljetus

0€

(Jos tilaus väh. 19,60€)
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Kookosmaidossa TomYumia,
herkkusieniä, tomaattia ja bambua
sekä korianteria. Liha valinnan
mukaan, Riisillä tai nuudelilla

TARJOUS VOIMASSA
TOISTAISEKSI

8,50 €

YELLOW CURRY

Keltainen Etelä-Thaimaan curryVie kielen mennessään! Liha valinnan
mukaan, Riisillä tai nuudelilla

8,50 €

ZHEZHUAN

Tulella wokatut kasvikset, soijakastiketta, chichuanpippurilla
terästettyä chinamanchiliä on
kiinalaista ruokaa parhaimmillaan!
Liha valinnan mukaan, Riisillä tai
nuudelilla.
JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

AUKIOLOAJAT
Avoinna ark. 10:00 - 21:00
La ja Su 12:00 - 21:00
Länsisatamankatu 36
00220 Helsinki
Kuljetustilaukset puoli tuntia
ennen ravintolan
sulkemisaikaa.
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TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Kiinteistöhuoltoyhtiö
laajensi Töölöstä
Jätkäsaareen

Meiltä
t
e
s
i
ll
u
k
r
e
h
annokset!

Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
KIINTEISTÖHUOLTOYHTIÖ Pestone Yhtiöt avasi
toimistonsa Välimerenkadun länsipäähän viime
vuoden lopulla.
”Meillä on useita taloyhtiöitä asiakkaina
Jätkäsaaressa, ja nyt saimme tämän toimiston
paikan päältä, niin pääsemme kunnolla mainostamaan paikallista läsnäoloa”, Pestone Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Jukkola sanoo.

RUOHOLAHDEN METROASEMAN ulko-ovia
vastapäätä toimii miesten hiuksiin keskittyvä
parturiketju M-Room.
Liikevastaava Soile Tervo on työskennellyt Ruoholahdessa vuoden.
”Tyypillinen asiakas on noin 30-vuotias
mies”, Tervo sanoo.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

YRITTÄJÄ: Mikko Jukkola

KOKKOLALAINEN Jukkola kertoo lähteneensä
yrittäjäksi yritysoston kautta.
”Olen ostanut osuuden tähän yritykseen vanhalta armeijakaveriltani ja hypännyt sillä tavalla
liikkuvaan junaan.”
Pestonella on parikymmentä työntekijää
ja noin 70 taloyhtiötä asiakkaanaan. Yritys on
perustettu vuonna 2012.
Jätkäsaaren aluevastaavana toimii Sami
Kylmäniemi.
”Olen tukena Töölössäkin, mutta fokus on nyt
Jätkäsaaressa”, Kylmäniemi sanoo.

95

kg

Naapurin Maalaiskananpojan rintafilee 600g
maustamaton

7

99
rs

13,32€/kg

Atria Perhetilan
kanan sisä19
rs
filee 480g
12,90€/kg
naturel

6

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää.

Talon tapaan aidolla leppäsavulla
kylmäsavustettu LOHI
Palana

KUVAT: RAUNO HIETANEN

PESTONE YHTIÖT tuli Jätkäsaareen kolme vuotta sitten asiakkuuden kautta.
”Saimme silloin Vihreistä vihrein -korttelin hoitoomme”, toimitusjohtaja Mikko Jukkola kertoo.
Pestonella on muutaman jätkäsaarelaisen
taloyhtiön kanssa huoltosopimus, ja muutaman
kanssa neuvottelut kesken.
”Meillä on lähellä Töölössä ja Meilahdessa
paljon kohteita. Jätkäsaari on tavallaan luonnollinen jatkumo, kun haluamme kasvaa, kehittyä ja
laajentua.”
Jukkola sanoo, että Jätkäsaari on mielenkiintoinen, kasvava ja kehittyvä alue, jossa he
haluavat olla mukana. Siksi yhtiö halusi avata
toimiston myös tänne.

19

Takuumurea
Naudan
Entrecôte
pihvi

Mamma
Rosan
valmisateriat!

39 95

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

kg

Siivuna

49 95
kg

Leipomo
konditoria
pH7 leivokset
ja herkut
Kauppahallikujalta

Palvelutiskit
avoinna myös
sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin

Helsingin
työväenopisto

Pestone Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Jukkola
ja Jätkäsaaren aluevastaava Sami Kylmäniemi.

Lakritsitalkoot

ja 2 553 muuta inspiroivaa kurssia

TÖISSÄ: Soile Tervo
SOILE TERVO vastaa Ruoholahden M Room
-parturiliikkeessä monista asioista.
”Huolehdin työntekijöistä, teen tilityksiä ja
tilauksia, kaikkea tällaista. Ja asiakaspalvelua.
Liikevastaavat tekevät samoja töitä kuin parturityöntekijätkin”, Tervo sanoo.
M Room on tamperelaislähtöinen parturiketju miehille. Sillä on noin 80 liikettä Suomessa ja
muutamassa muussa maassa.
Tervo on työskennellyt M Roomissa muutaman
vuoden muun muassa Punavuoressa, Itäkeskuksessa ja Kalliossa ennen kuin siirtyi Ruoholahteen noin
vuosi sitten.
Tervo asuu Käpylässä, mistä hän on koronaaikana tullut töihin enimmäkseen autolla, mutta
myös välillä ratikalla ja metrolla.
”Tämä on aika vilkas alue, hirveästihän tässä
menee ihmisiä ohi. Tämä on hyvä paikka liikkeelle,
ja muutenkin hyvä paikka. Tuo Ruoholahden kanava on kiva paikka, mukava nähtävyys.”
22-vuotiaan Tervon mielestä parasta työssä
ovat asiakkaat.
”Mukavia ihmisiä tältä alueelta.”

Katso
verkkokurssit
ja -luennot
> ilmonet.fi

Soile Tervo on liikevastaava Ruoholahden
M Room -parturiliikkeessä.
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Lumimaalauksia ja rastiratoja
IHANAA, KUN OLEMME päässeet nauttimaan
myös talvisesta säästä. Saimme ottaa pulkat ja
liukurit käyttöön ja iloita leikkipuiston lumisesta mäestä.
Joulukuu oli riemuisia leikkihetkiä täynnä.
Pihaleikit kuten kirkonrotta ja tervapata ovat olleet mieluisia, sekä uutena suosikkina Among us
-peli on ollut lasten kivana ryhmäleikkinä.
Joululomalla koululaisille pidettiin päiväleiriä, jossa he saivat vaikuttaa itse ohjelmaan. Toteutimme heidän toiveitaan kuten elokuvahetkiä, salileikkejä, mäessä laskentaa ja retkeilyä.

Aamupäivän ohjatut tuokiot ovat myös alkaneet vuoden vaihduttua. Meillä on luvassa turvavälit ja rajoitukset huomioiden pihapuuhia,
jotka vaihtelevat päivittäin. Teemme muun muassa lumimaalauksia, rastiratoja sekä laulu – ja
liikuntapussin leikkejä. Viikko-ohjelma löytyy
Ruoholahden Leikkipuiston Facebook-sivustolta.
Ruoholahden leikkipuisto toivottaa iloiset
tervehdykset kaikille ja mukavaa alkanutta vuotta!
Leikkipuisto Ruoholahden väki

Klassinen musiikki
soi Ruoholahdessa
myös tänä vuonna!
KONSERVATORION
OPETTAJAKONSERTTIEN
SARJASSA:

ESIMERKKEJÄ KEVÄÄSTÄ:
to 11.3. klo 19.00
LIEDERKREISIT
Konserttisali

pe 12.3. klo 19.00
MAARET REPO-POHJOSEN
JA JOONAS POHJOSEN
KONSERTTI
J. S. Bach, Beethoven,
Franck, Saint-Saëns
viulu, piano
Konserttisali

to 18.3. klo 18.00
PIANISTIEN KONSERTTI
Konserttisali

NUORISOTALO
KORALLI

la 20.3. klo 15.00
FAGOTISTIT FIILISTELEE
Konservatorion fagotistien konsertti
Konserttisali

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

Nutan ohjaajan
tunnistaa
liivistä
VUOSI VAIHTUI, ja me ohjaajat palasimme lomiltamme. Harmiksemme nuorisotalo on edelleen kiinni, tällä hetkellä rajoitukset jatkuvat
31.1. asti. Meidät kuitenkin tavoittaa sosiaalisesta mediasta, tai puhelimen päästä.
Meille voi whatsapata tai soittaa, jos tulee asiaa tai haluaa vaikka vain jutella tutun aikuisen kanssa. Jalkaudumme edelleen alueella,
kun nuorisotalo ei ole auki.
Eli kävelemme ympäriinsä juttelemassa las-

ten ja nuorten ja miksi ei myöskin aikuisten
kanssa.
Meidät tunnistaa tummista liiveistä, joiden
selkämyksessä lukee ”nuoriso-ohjaaja”. Liivien
käyttäjiä voi aina käydä moikkaamassa ja vaihtamassa kuulumisia, tai kertomassa vaikka vitsin.
Nuorisotalon ohjaajat käynnistivät viikolla 2 ”Lumitaide”-taidetempauksen, jossa osallistujat voivat tehdä lumesta taidetta ja lähettää näistä kuvia nuorisotalolle. Ruoholahden
nuoriso-ohjaajat tulostavat kuvat kaikkien nähtäväksi nuorisotalon ikkunoille. Tarkemmat
ohjeet löytyvät nuorisotalon ovessa olevasta julisteesta ja Instagramista.
Toivottavasti pääsemme avaamaan ovet pian, sillä kevääksi on suunniteltu paljon kivaa
tekemistä. Ilmoitamme sivustoillamme, sekä talon ovessa, kun nuorisotalo aukeaa jälleen.
Nutan väki

pe 28.5. klo 19.00
VALERIA RESJANIN
KONSERTTI
piano
Konserttisali
Musiikin taiteen
perusopetukseen,
musiikkileikkikouluun,
valmentavaan opetukseen
ja nuorten laulukouluun
lukuvuodelle 2021–2022
haetaan toukokuussa.
Mutta jos haluat
musiikista ammatin,
muista yhteishaku
23.2.–23.3. 2021.

ma 22.3. klo 19.00
SAMI MÄKELÄN,
OKKO KIVIKATAJAN JA
TIMO LATOSEN KONSERTTI
sello, klarinetti, piano
Konserttisali

ke 31.3. klo 19.00
LAULAJAT LAVALLA
Anitta Rannan oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

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

@helsinginkonservatorio

Ruoholahdentori
6
Ruoholahdentori
6
100 m
Ruoholahden
metroasemalta
100
m Ruoholahden
metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Uskontoa ja politiikkaa

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

Kanava

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

Punkkibussi on liikkeellä!

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti

Lasten
influenssarokote
NENÄSUMUTE

ma 25.1. klo 13–14.30

S-Market Ruoholahti
kokoKORONATIEDOTE:
aikataulu:
LUE
saaristolaakarit.fi
istolaakar
www.saaristolaakarit.fi
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Myös
PNEUMO KOKKIrokote

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

Laivapojankatu 3

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

KUN VÄKIJOUKKO VALTASI loppiaisena kongressitalon Washingtonissa, osa valtaajista koki
olevansa kristinuskon asialla. Mitä tästä pitäisi
ajatella Suomen vinkkelistä käsin?
Suomalaisessa luterilaisuudessa painotetaan, että kristinusko ei anna valmiita vastauksia yhteiskunnan pulmiin. Raamattu ei ole politiikan käsikirja. Luterilaisen ajattelun mukaan
yhtä viisaita vastauksia poliittisiin kysymyksiin
voivat löytää niin ateistit, muslimit kuin tapaluterilaisetkin.

KRISTINUSKOSTA ei pidä tehdä linnaketta, jota
puolustetaan yhteiskunnan muutosta vastaan.
Kristinuskon pitää elää muutoksen mukana.
Suomessa luterilaisuus on vaikuttanut esimerkiksi hyvinvointivaltion ja peruskoulun syn-

Kappelissa
tapahtuu
Koronarajoitusten vuoksi
kokoava toimintamme on
tauolla ainakin tammikuun
loppuun asti. Katso ajantasainen tieto facebook.com/hyvantoivonkappeli

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

tymiseen. Tätä rakentavaa vuorovaikutusta on
tärkeää jatkaa.
YHTÄ TÄRKEÄÄ ON MUISTAA, että politiikkaa eivät tee vain ammattilaiset. Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Sitä tehdään valtuustosalien lisäksi myös kaupunginosaliikkeissä ja
järjestöissä, taloyhtiöissä ja oppilaskunnissa. Välinpitämättömyys johtaa helposti epäoikeudenmukaisuuteen. Meitä kaikkia tarvitaan antamaan
panoksemme yhteisen elämän hyväksi. Hyvän
toivon kappelissa haluamme kantaa oman kortemme kekoon, että Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa voimme elää yhdessä hyvää elämää.
Rakentavaa vuodenalkua kaikille toivoen,
Hannu Varkki
kappalainen

Julkaisemme kappelin Facebook-sivuilla ja Instagramissa meditatiivisia rukoushetkiä, videoita
ja mietelmiä. Facebookissa Toivon
aarteet -sivulla julkaistaan videoita lapsille ja perheille.
*Syksyn saarnoja ja kesän Sanat ja Henki -keskustelusarjaa voi
kuunnella Spreaker-palvelussa
Hyvän toivon kappeli -kanavalla.
*Jos toivot keskustelua tai huolten jakamista, ole yhteydessä

Hannuun 050-5121820,
hannu.varkki@evl.fi tai diakoniatyöntekijä Eija Hoikkalaan,
02-2340 6202, eija.hoikkala@
evl.fi. Seurakuntamme työntekijä
tai seurakuntalainen soittaa
sinulle.
*Keskusteluapua myös joka
päivä klo 9–21 tuomiokirkkoseurakunnan numerossa 09-2340
6102 ja kirkon Palvelevassa
Puhelimessa joka ilta klo 18–24
numerossa 0400 221180.
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TAPAHTUMIA:
KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Taidekattaus 30.1. asti

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
>

MUU ry:n uuden MUU Helsinki nykytaidekeskuksen
toiminta käynnistyy valotaiteen tapahtumasarjalla.
Material Light -näyttely 12.-31.1. avaa uuden keskuksen
yleisölle.

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Vuoden luontokuvat 2020 31.1. asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
>

Suomen valokuvataiteen museon näyttelytilat ovat
suljettuina 31.1.2021 asti.

TEATTERIMUSEO
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

Teatterimuseo sekä Hotelli- ja ravintolamuseo ovat
suljettuina 9.2.2021 asti.

TOVE TULI
VAPAASEEN
LAAJENTAMAAN
NÄKÖKULMAANSA
Vuonna 1935 perustettu Vapaa Taidekoulu on ollut osa
monen tunnetun suomalaisen taidemaalarin opintoja.
Tove Jansson tuli ensin mukaan koulun croquis-iltoihin,
joissa piirretään elävästä mallista nopeita, luonnosmaisia
kuvia. Vuonna 1937 hän ilmoittautui koulun varsinaiseksi
oppilaaksi.
- Hän halusi laajentaa näkökulmaansa, kertoo Tove
Janssonista elämäkerran kirjoittanut Boel Westin.
23-vuotias Jansson oli tuolloin jo valmistunut kahdesta
oppilaitoksesta: Tukholman teknillisen koulun taideteolliselta linjalta ja Taideyhdistyksen piirustuskoulun eli Ateneumin
maalarilinjalta.
Maalaus oli Janssonin intohimo, mutta opiskeluvuodet
Ateneumissa olivat olleet vaikeita. 1930-luvun Suomen taideihanteet ja koulun opetusmenetelmät eivät inspiroineet
Janssonia. Taideyhdistyksen piirustuskoulun vastapainoksi
perustettu Vapaa Taidekoulu tarjosi Janssonille tilan, jossa
hän saattoi työskennellä vapaammin ja ilman rajoituksia.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
>

Tomi Aho

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kevätkauden
ohjelmiston käynnistää Sivuaskel-festivaali 4.-13.2.

STOA MARIAPASSIO
>

Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia IV 26.2.2021 asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

JUHLAVUOSI
TÄYNNÄ OHJELMAA
Kaapelitehtaalla toimiva Hotelli- ja ravintolamuseo täyttää 50 vuotta vuonna 2021. Museo viettää
juhlavuottaan työn merkeissä kehittäen toimintaansa
kohti ainutlaatuisen elämyksellistä ja moniäänistä
ruoka- ja juomakulttuurin foorumia.
- Hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille suunnatusta pienestä
erikoismuseosta on viidenkymmenen vuoden aikana kasvanut ruoka- ja juomakulttuurin yleismuseo. Asiakasmäärien voimakas kasvu kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta ruoka- ja
juomakulttuuria ja museoita kohtaan, mutta myös onnistuneista toimintatavoista ja sisällöntuotannosta. Uudistusten avulla
palvelumme ovat jatkossa entistä timanttisempia, iloitsee
museonjohtaja Anni Pelkonen.

LUENTOSARJA JA TASTINGEJA
Juhlavuoden ohjelmistoon kuuluu tapahtumia kuten Suomi
syö ja juo -luentosarja yhdessä Helsingin työväenopiston
kanssa. Luennot tarjoavat erilaisia näkökulmia ruoka- ja
juomakulttuurimme viime vuosikymmenten muutoksiin.
Luennoille on vapaa pääsy.
• Ke 17.2 Ravintolaruokailu – yksin ja yhdessä,
tutkija Sami Koponen
• Ke 17.3. Pavun paluu – kasvisruokailu osana ruokakulttuuriamme, tutkija Maarit Knuuttila
• Ke 21.4. Juominen ja muuttuva sosiaalisuus – mitä
alkoholikulttuurimme kertoo yhteisöllisyydestä?,
biletohtori, tutkija Antti Maunu
• Oispa kaljaa -näyttely oluesta 30.5. asti
- Ke 20.1. Oispa kaljaa -etätasting
- Pe 12.2. ja ke 7.4. Yleisöopastus ja oluttasting
Mirella Penttilä, 2019

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

Sam Vanni maalasi Tove Janssonin 1935. Teos kuuluu
Gösta Serlachiuksen taidekokoelmaan. Vanni toimi pitkään
opettajana Vapaassa Taidekoulussa.

Tammikuu 2021

Lue lisää: www.vapaataidekoulu.fi

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Juhlavuoden ponnistuksista merkittävin on loppuvuodesta
avattava uusi ydinnäyttely, jossa tuodaan esille ruokaan
ja juomaan liittyviä perinteitä ja ajallisia muutoksia sekä
palveluita, ammatteja ja rakenteita. Elämyksiä näyttelyssä
luodaan uutta teknologiaa ja moniaistisuutta hyödyntäen.
Uudistustyön etenemistä voi seurata museon sosiaalisen
median kanavissa.
Hotelli- ja ravintolamuseo
www.hotellijaravintolamuseo.fi
www.facebook.com/hotellijaravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna 10.2.–30.5.: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Katso
poikkeukset aukioloajoissa museon nettisivuilta.
Liput: 10/5 € tai Museokortti. Vapaa pääsy joka kuun
viimeinen keskiviikko klo 17–20.

ILMOITUS

MISSÄ
TAITEILIJA
LOUNASTAA
MUSEOTA.

- Tämä aika oli osa hänen oppivuosiaan, mutta myös
aikaa, jolloin hän alkoi vakiinnuttaa asemaansa maalarina.
Hän etsi jatkuvasti uutta estetiikkaa ja näkökulmia. Hän
työskenteli intensiivisesti.
Kritiikki koulussa oli toisenlaista kuin se, mihin Jansson
oli aiemmin tottunut. Jansson iloitsi siitä, että häntä opetti esimerkiksi innostava ja kaikkia kannustava Hjalmar
Hagelstam.
Kansainvälisyys oli alusta lähtien tärkeää Vapaalle,
niin myös Tove Janssonille. Keväällä 1938 hän suuntasi
Ranskaan ja jatkoi taideopiskelujaan Pariisissa Atelier
d’Adrien Holyssa.
Haku Vapaan Taidekoulun opiskelijaksi avautuu tammikuun lopussa.

NÄYTTELYUUDISTUS KRUUNAA JUHLAT

11

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
26. VUOSIKERTA

≈

ILMAISJAKELULEHTI

≈

WWW.RUOHOLAHDENSANOMAT.FI

≈ MARRASKUU

2020

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

RAUNO HIETANEN

1,3 miljoonaa
euroa jaossa

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Ruoholahti
00180

Moni toivoo Jätkäsaareen lisää
ulkoliikuntapaikkoja. Oma Stadi
-äänestyksessä asukkaat päättävät,
mitkä ideat toteutuvat. Eteläinen
Helsinki saa koko potista yli
1,3 miljoonaa euroa. Sivu 4–5
Kirsi Pörhö muutti vastavalmistuneeseen Pollarin
tornitaloon. Talossa on yli sata asuntoa.

Tornitalo Pollarissa
on asukkaille oma
pakettipiste

Lauttasaari
00200 ja 00210

Sivu 3

Jätkäsaaren
ompelijayrittäjä
osaa lukea
talouden merkit

Stadiluotsi
Jarkko Laaksonen on
kannustanut asukkaita
jättämään Oma Stadi
-ideoita. Hän testasi
liikuntatelinettä vihreän
kentän laidalla.

Nyt kunnostetaan ja tuunataan
vanhaa. Mittaan muokattavaa uutta
vaatetta tulee aiempaa vähemmän,
kertoo ompelimoyrittäjä Elena Vuori.

1h

Hernesaari,
Munkkisaari
ja Eira
00150

Jätkäsaari
00220

Sivu 9

ILMAINEN
PYSÄKÖINTI

Punavuori
00120

RUOH IS

– lähelle on helppo tulla

Plussa-kortilla

ULKOT
KAUPPAKESKUKSEN

ORILLA .
HuaDu
Aasialainen buffet

Myymälässä
monipuolinen valikoima
KODIN TEKSTIILEJÄ.

Itämerenkatu 21
HELSINKI

ruohis.fi

... ja kaikki hoituu kerralla.

1
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden jakelualue vuonna 2021

Marraskuu 2020

Mainostaja, ota kerralla haltuun Lounais-Helsinki
l Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti jaetaan koteihin
ja yrityksiin Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa, Lauttasaaressa, Punavuoressa, Hernesaaressa ja Eirassa.

l Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden painos
on 24000 kappaletta. Lehti ilmestyy kerran
kuussa. Jakelijana on Posti Oy.

l Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti on journalistisia
arvoja kunnioittava lehti, jonka sisältö on itse
tuotettua ja sataprosenttisesti paikallista.

Jätkäsaari

PALVELU PELAA

ark
la

KEVYESTI VUOTEEN 2021 PARHAASTA LÄHIKAUPASTA!

su

7-23
7-23
9-23

TARJOUKSET VOIMASSA 16.-31.1.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

SUORAAN GRILLISTÄ!

TUORETTA KALAA!

Grillattu Broilerin
koipireisi

2

50

2

16

KPL

2 KPL

STARBUCKS

Kylmäkahvit

KPL

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

12

I

1

95
KG

SPORTTISET EVÄÄT!
ARLA

Krekkalainen, Turkkilainen
ja Islantilainen, 300 g

suklaa ja minttu-caramel,
250 ml

2

99

Luomu Banaani

AAMUPALALLE!
ARLA

Lempi jogurtit

200-220 ml

1

HELPPO VÄLIPALA!

Suomalainen
tuore ruodoton
kirjolohifilee

50
2 KPL

puh. 020 734 5640

KPL

3

00
2 KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

KG

SALONEN

Kaura 100

Protein pirtelöt

2

99

240 g

2
KPL

1

49
PKT

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Tammikuu 2021

