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JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla
RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla 1h 

ILMAINEN 
PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortilla

ASIOI MEILLÄ  
TURVALLISESTI! 

Tehostetun siivouksen ja  
ilmastoinnin lisäksi nyt myös  

liukuportaiden ja -tasojen kaiteet  
pinnoitettu viruksia ja bakteereja  

tuhoavalla aineella.

Itämerenkatu 21 
HELSINKI

... ja kaikki hoituu kerralla.
 ruohis.fi

HuaDu 
Aasialaista 
ruokaa

Pakettiautomaatti

muotia  
naisille

Maksulliset latauspaikat 
sähköautoille 24/7

-4 tasolla, alueella A/B Parkkisähkö

TAKE AWAY, NOUDA JA NAUTI!
TERVETULOA TERVEENÄ

Muistetaan maski, 
turvaväli ja hyvä 
käsihygienia.

Pyrimme poikkeustilanteesta huolimatta vastaamaan asiakkaidemme  
tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti.  

LIIKKEIDEN PALVELUAJOISSA SAATTAA OLLA POIKKEUKSIA.
Sinua palvelevat:

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Osallistu lukon
metsästykseen 
kotikaduilla

Hietalahdenaltaan 
suunnitelmille 
tyrmäys asukkailta

Sivu 3 

Sivu 3 

RAUNO HIETANEN RAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 4–5

Uusi toimitilarakentaminen ei herätä 
innostusta. Kaupunki on saanut 
runsaasti kielteistä palautetta 
Hietalahden täydennysrakentamisesta.

LAUTTASAARI     EIRA     PUNAVUORI     HERNESAARI     27. VUOSIKERTA     HUHTIKUU 2021 ≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Laivayhtiöiden 
rankka vuosi

Vuosi on ollut pomollekin raskas,  
kertoo Eckerö Linen toimitus
johtaja Taru Keronen.

Tämä lukko odottelee löytäjiään jossain 
Jätkäsaari–Ruoholahdessa.
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PÄÄKIRJOITUS

Olisikohan aika painella jarrua?
Valtava toimitalo nousee par-

haillaan Deloitten Suomen-pää-
konttoriksi Ruoholahteen. Kasvu-
yrityskampus rakentuu vanhan 

Marian sairaalan korttelin paikalle Mecheli-
ninkadulle. 

Lisää toimistoja suunnitellaan Hietalahde-
naltaalle. Koronan jälkeistä uutta normaalia 
odotellessa on vaikea uskoa, että kaikille uusil-
le toimistoneliöille todella riittää käyttöä.

Onneksi kaupunkilaiset ovat heränneet 
kommentoimaan asiaa. Korona-aikana kau-
punki ja rakennuttajat eivät pääse järjestämään  
keskusteluiltoja, mutta sormet selvästi tanssivat 
näppäimistöillä, kun helsinkiläiskodeissa syn-
tyy palautetta taas uudesta toimistorakennuk-
sesta naapurustoon. 

Hietalahdenaltaan suunnitelmissa maini-
taan, että alueen tavoitteena on ”jatkaa kanta-
kaupungin korttelirakennetta ja noudattaa alu-
een tyypillisiä kerroskorkeuksia” (sivu 3).

Miksi tämä on tavoitteena? Toki kaupun-
gin pitää olla vetovoimainen paitsi asukkail-
le, myös yrityksille ja siksipä kaupunki varaa 
toimitiloille kivoja tontteja kivoilla näkymillä.  
Mutta harva asukas herää aamulla hartaana 
toiveenaan, että rakennettaisiinpa tuollekin 
aukiolle jotain, joka ”noudattaisi tyypillisiä 
kerroskorkeuksia”.

Asukkaiden mielestä pienissä hengäh-
dysrei’issä ei ole mitään pahaa siellä tällä kau-
punkia. Hernesaari, Telakkaranta ja Jätkäsaari 
rakentuvat Hietalahden ympärille kovaa vauh-
tia. Uuden tomistorakennuksen tarpeellisutta 
tähän kokonaisuuteen kannattaisi vielä miettiä. 

KUN HELSINKILÄISILTÄ kysytään, mitä he ha-
luavat lisää kaupunkiin, vastaus on: puita ja 
puistoja. 

Helsingin istutettujen puiden arvo on jo-
pa miljardi euroa, kun hintaan laskee mukaan 
puiden hoidon. Siis tuhat miljoonaa euroa. Is-
tutettuja puita on Helsingissä noin 200 000, jo-
ten yhden istutetun puun arvo on noin viisitu-
hatta euroa (sivut 6–7).

Silti helsinkiläiset haluavat, että puihin lai-
tettaisiin vielä enemmänkin rahaa.

Ehkä kiinteistökehitysyhtiöt tarvitsivat rin-
nalleen yksityisen puunistustusyhtiön tai Hel-
singin Puusäätiön, joka ideoisi, suunnittelisi, 
ehdottaisi  ja tarvittaessa rahoittaisi tonteille, 
rakennusten kylkiin ja katoille puita. 

Puut eivät ole pelkästään kulu. Niiden tuo-
maa mielihyvää ja virkistymisvaikutuksia on 
ehkä vaikea mitata, mutta monia puiden hyö-
tyjä pystyy mittaamaan. Helsingissä tutkitaan 
parhaillaan, paljonko puut käsittelevät huleve-
siä ja estävät energiahukkaa rakennuksia suo-
jaamalla, ja paljonko ne sitovat ilmansaasteita.

Hyväntoivonpuistossa puuasiat ovat hyvin. 
Siellä on niin paljon nuori puita, että ei tarvit-
se odotella kuin pari vuosikmmentä, niin em-
me näe enää puistoa metsältä.

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

150
KUUKAUDEN LUKU

Etäisyys, joka veneilijöiden on pidettävä työkoneisiin 
Hernesaaren itärannalla, jossa merenpohjaa 

ruopataan ja uutta asuinaluetta rakennetaan.

Toimistorakennuksia 
tarpeeksi, puita ei

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

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.

JAKELUALUE 
Ruoholahti (00180)
Jätkäsaari (00220)
Lauttasaari (00200 ja 00210)
Hernesaari, Munkkisaari ja Eira (00150)
Punavuori (00120)

NOUTOPISTEET
Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren 
kirjasto, Ruoholahden metroaseman ja 
Välimerenkadun R-kioskit, Jätkäsaaren 
K-Market, Jätkäsaaren Alepa. 

JAKELU
Posti Oy  (Jakelupalaute p.  0100 85160) 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399

TOIMITTAJAT
Milla Palkoaho

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI/AINEISTOT
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman 
lupaa on kielletty.  Lehden vastuu 
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 
ISSN 1458-6371

1
2
3

KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

UUSI GALLERIA. Riitu Uosukaisen 
keramiikkataidenäyttely Pöllöjä ja ih-
misiä on esillä Kaapelitehtaan uudessa 
Microgalleriassa vappuaattoon saak-
ka. Empaattiset ja humoristiset hahmot 
ihmettelevät maailmaa sekä omaa ole-
mistaan. Galleria on Kaapelitehtaan 
infokahvilan yhteydessä A-rapussa.

RUOHOLAHDESTA LÄHISAAREEN. 
Kesän merkit ovat ilmassa, kun saaris-
tovenereitit aukeavat. JT Line ilmoit-
taa avaavansa reitin Ruoholahdesta 
Pihlajasaareen toukokuun alkupuolella. 
Ensimmäiset lähdöt ovat ravintola 
Faron vierestä viikonloppuna 8.–9. 
toukokuuta. 

MEDITAATIOKÄVELY. Lapinlahden 
Lähteen kaupunkiluontokeskus järjes-
tää tiistaina 20.4. kello 14 ohjatun 
rauhallisen kävelyn, joka  ”avaa 
aistisi ja rauhoittaa”. Tunnin kestävälle 
kävelylle lähdetään Lapinlahden sai-
raalarakennuksen edestä. Ilmoittaudu 
tekstarilla, puh. 040 172 8181/Taina.

Mitä pahaa on 
pienissä hengähdys-
rei’issä siellä täällä 
kaupunkia?”

metriä

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

Toukokuu 14.5. 5.5.
Kesä-heinäkuu 10.6. 2.6.
Elo-syyskuu 26.8. 18.8.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 112 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 1260 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 623 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

Huhti-toukokuun tarjous

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–17

RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin  
yhteydessä
Itämerentori 2  
Puh. 029 170 0780

RUOHOLAHDENASSAAPTEEKKI.FI

Moni- 
vitamiini

500 ml 
Kaksi yhden  

hinnalla  
(13,74 €) 

Sana-sol

Ilmoita 
tässä

puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaari–Ruoholahden oma taksi
Premium-palvelu ilman lisähintaa
Turvallisesti ja ammattitaidolla

041 318 5858  taksi@karhunkorpi.fi%
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Hietalahdenaltaan suunnitelmat 
saavat rajua palautetta 

Hietalahdenaltaan suunnitelmat ovat 
saaneet paljon kielteistä palautetta. 

”Pääosa palautteesta on sellais-
ta, jossa yleisesti ottaen vastustetaan 
alueen rakentamista”, kertoo verkko-

vastauksiin tutustunut arkkitehti Sinikka Lahti 
Helsingin kaupungilta.

Alueesta on kolme erilaista suunnitelmaa, ja 
ne ovat keränneet 800 kommenttia. Ehdotuksia 
voi kommentoida 18. huhtikuuta asti kerrokanta-
si.hel.fi/hietalahdenranta-ideasuunnitelmat -sivuilla.

KAUPUNKI ON VARANNUT Hietalahden torin 
ja Hietalahden altaan ympäristön HGR Property 
Partners Oy:lle. Kyseessä on kehittämisvaraus ja 
se on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

HGR on suomalainen kiinteistökehitys- ja si-
joitusyhtiö. Se kertoo tavoitteekseen profiloida 
Hietalahden alue pääkonttorialueeksi sekä tii-
viiksi osaksi Helsingin kantakaupunkia. Yhtiö on 
jo ostanut kaupungilta Kaartin Lasarettina tun-
netun korttelin Hietalahden torin vierestä.

HGR:n yhdessä kaupungin ohjauksessa tuot-
tamissa ideasuunnitelmissa uudisrakentamisen 
määrä on kaikissa kolmessa ehdotuksessa noin 
35 000 kerrosneliömetriä. Tavoitteena on jatkaa 
kantakaupungin korttelirakennetta ja noudattaa 
alueen tyypillisiä kerroskorkeuksia.

Hietalahdenrannan autokaistat on kaikissa 
paitsi yhdessä ehdotuksessa esitetty siirrettäväk-
si Hietalahden altaan meren puolelle. Rantaan 

Hietalahden torin ja Hietalahdenaltaan 
alueelle suunnitellaan pääkonttoritason 
toimistorakennuksia. Suunnitelmat 
ovat keränneet jo 800 kommenttia. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Palvelutiskit 
avoinna myös 
sunnuntaisin 

ja pyhäpäivisin

AVOINNA  

JOKA 

PÄIVÄ

2495
kg

Naudan takuu-
mureat ulko-
fileepihvit

Takuumurea 
naudan sisä- ja 
paahtopaisti palana

1395
kg

Leipomo 
konditoria PH7 
Artesaani
pizzat

Noki`s Banh Mi 
Vietnamilaisella 
reseptillä 
leivotut täytepatongit

Ravintola Factory 
valmisruuat ja salaatit

Laadukkaat Sodexo 
Simply to go 
ateriat 
400-420g

Mamma Rosan 
ateriat

Finnairin 
kitchen ateriat

(19,02-19,98€/kg)

799
kpl

Ravintola Giwa  
Korealaiset 
ateriat 
350g

699
kpl

(19,97€/kg)

299
kpl

450
kpl

tulisi myös pyöräily- ja kävelyreitti. Hietalahden 
torin alle HGR suunnittelee pysäköintilaitosta.

Taru Reinikainen Pro Hietalahti -yhdistyk-
sestä ihmettelee suunnitelmia. 

”Syksyllä kaupunkilaiset saivat kommentoi-
da alueen kehittämissuunnitelmaa. Yli 900 hen-
kilöä vastasi, ja lähes kaikki vastustivat sekä toi-
mistorakentamista että uutta liikennelinjausta.”

”Uusissa ideasuunnitelmissa kommentit on 
kuulemma huomioitu. Kuitenkin toimistoraken-
tamisen määrä on alueella kasvanut ideasuun-

Hietalahdenrantaan suunnitellaan muun muassa tällaista ruskeaa toimistotaloa. Havainnekuvassa 
katselusuunta on Hietalahdentorilta taustalla näkyvien Jätkäsaaren ja Helsingin telakan suuntaan.

nitelmissa lähes puolella 35 000 kerrosneliömet-
riin.

Myös autokaistojen siirto ulommaksi maalai-
turin mukaisesti hämmstyttää Reinikaista.

”Se, että avara merinäköala blokataan auto-
baanalla ei tuo merta lähemmäksi ja on Helsin-
gin merellisen strategian vastainen.”

”Loukkaavinta on sanoa, että kehittäminen 
tehdään asukkaiden hyväksi, aivan kun kaupun-
kilaiset eivät itse tietäisi millainen miellyttävä 
kaupunkiympäristö on.”

JKMM ARKKITEHDIT

vastuullista ruokaa 
Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

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

       Nepalese Cuisine
 Ma–pe  

10.30–21
 la–su  
 12–21

Lounas 
alk. 10,20€

10% alennus
Take away -tarjous koskee à la carte  
-annoksia nro 15–51. Voimassa 13.5. asti.

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Take 
away

Hae itse tai tilaa 
Woltin ja Foodoran 

kautta

Osallistu alueelliseen 
lukonmetsästykseen ja voita 
paikallinen design-tarjotin

PAIKALLISLEHTI Jätkäsaari–Ruoholahti järjes-
tää lukonmetsästyksen nyt toista kertaa. Kilpailu 
on avoin kaikille, joten silmät auki, liikkumaan 
ja tutkimaan kotikatujamme, myös niitä kulmia, 
joilla et normaalisti kulje.

Viereisen kuvan lukko on on lukittuna jo-
honkin kiinteään rakenteeseen Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren aluella. 

Lukko on näkyvillä, eli sitä ei tarvitse etsiä 
minkään esineiden tai rakenteiden takaa tai al-
ta. Lukko ei ole myöskään missään vaarallisessa 
paikassa tai alueella, jonne olisi luvatonta men-
nä. Lukon viereen pääsee kävellen ja pyörätuolil-
la. Autolla lukon viereen ei pääse.

KILPAILUUN OSALLISTUTAAN kuvaamalla luk-
ko ja julkaisemalla kuva Jätkäsaari–Ruoholah-
ti-lehden Facebook-sivuilla kohdassa, josta tämä 
kilpailutehtävä löytyy.

Ne, jotka eivät käytä Facebookia, voivat osal-
listua kilpailuun lähettämällä kuvansa sähkö-
postilla osoitteeseen toimitus@ruoholahdensano-
mat.fi ja viestin otsikoksi ”Lukkokilpailu”. 

Kilpailuun voi osallistua vappuaattoon eli 
30.4. 2021 saakka.

Palkintona lukon löytäneiden kesken arvo-
taan Taiga Colorsin tarjotin, jonka kuvassa nä-
kyy alueen asukkaille tuttuja maisemia. 

Taiga Colors on helsinkiläissuunnittelija Jut-
ta Kuuren yritys, jolla on paljon muitakin sata-
ma-aiheisia tuotteita kivijalkamyymälässään 
Unioninkadulla. 

Taiga Colorsin kaikki tuotteet valmisetaan 
Suomessa.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Osallistu kilpailuun kuvaamalla yllä näkyvä 
lukko. Se on lukittuna ja melko näkyvillä 
jossain Jätkäsaaressa tai Ruoholahdessa. 
Palkintona arvotaan kuvan design-tarjotin.



4 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Huhtikuu 2021

Varustamoiden erikoinen vuosi

Länsisatama on normaalioloissa Suo-
men vilkkain matkustajasatama. Nyt 
poikkeus olot ovat jatkuneet jo vuoden. 
Rahti rullaa satamasta ulos lähes nor-
maalisti, mutta matkustajia ei käytännös-

sä ole. Varsinkin laivayhtiöt ovat olleet lujilla ko-
ronan keskellä.

”Onhan tämä tietenkin ollut kauhea tilanne, 
kertakaikkiaan”, kuvailee Eckerö Linen toimitus-
johtaja Taru Keronen. 

Eckerö Linen toimistolla Tyynenmerenkadul-
la on ollut hiljaista. Eckerön henkilökunnasta 70 
prosenttia ollut kokonaan tai osittain lomautettu-
na vuoden ajan. Keronen kuvailee vuotta raskaak-
si henkilökunnalle. 

Hän kertoo, että kaikki jotka suinkin pyystä-
vät, ovat olleet vuoden etätöissä. Toimistolla ovat 
olleet taloushallinnossa työskentelevät ja esimer-
kiksi varausjärjestelmän parissa työskentelevät 
työntekijät.

”Varausjärjestelmissä käsitellään asiakkait-
ten henkilötietoja, ja niitä me emme anna käsitel-
lä etänä.”

Laivoilla ja lähtöselvityksessä tehtävää työtä ei 
luonnollisesti ole voinut myöskään tehdä etänä.

TILANNE ON ECKERÖ LINESSA ollut raskas kai-
kille, myös pomoille. 

”Onhan tämä johtajallekin tosi koettelevaa. 
On niin monenlaisia tunteita. On ensinnäkin tä-
mä terveyspuoli eli asiakkaitten ja henkilökunnan 
turvaaminen tältä pandemialta.” 

”Mutta sitten talousnäkökulmasta, varsin-
kin viime keväältä kun tämä tilanne tuli niin äk-
kiä päälle, niin siinä oli ihan konkreettisia asioi-
ta, että mitenkä turvataan kassa niin, että voidaan 
maksaa palkka ja kumppaneittten laskut”, Kero-
nen kertoo.

”Varsinkin viime keväänä alkuvaiheessa tu-
lot loppuivat kuin seinään, mutta kulut jatkuivat. 
Nyt sitten me olemme konsernitasolla pystyneet 
järjestelmemään rahoitusta, eikä tilanne ole enää 
niin kriittiinen kuin se oli keväällä.”

Toimitusjohtaja Keronen tunnustaa, että kun 
poikkeusolot ovat jatkuneet niin pitkään, uupu-
mus tuntuu jo.

”Äkkiä vosi ajatella, että kun asiakkaat ja tu-
lot katoavat, niin työtkin vähenisivät, mutta tilan-
ne on ollut ihan päin vastoin. Työt ovat lisäänty-
neet ihan valtavasti johtuen tästä viranomaisten 
ohjeistuksesta. Jos nyt ei ihan päivittäin, niin joka 
viikko on tullut uusia turvallisuusohjeita, että mi-
ten pitää toimia ja minkälaiset ovat maahantulo-
rajoitukset. 

”Voisi kuvitella, että kun asiakkaat 
ja tulot katoavat, niin työtkin 
vähenisivät, mutta tilanne on ihan 
päinvastoin. Työmäärä on kasvanut 
ihan valtavasti”, kertoo Eckerö Linen 
toimitusjohtaja Taru Keronen.

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KUNTAVAALIT 13.6. 2021
Kuntavaaliehdokas, tavoita äänestäjiä kotikulmillasi  
ja ilmoita Jätkäsaari–Ruoholahti-lehdessä.

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehden jakelualue: Lauttasaari, 
Ruoholahti, Jätkäsaari, Punavuori, Eira ja Hernesaari

14.5. 10.6.
aineistot 5.5.  

mennessä
aineistot 2.6.  

mennessä

Lehtemme  
ilmestymis-
päivät ennen 
vaaleja ovat:

Soita, tekstaa tai meilaa:  puh. 050 330 6399, ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen uskoo, että lähimatkailu elpyy tämän vuoden aikana. ”Toivottavasti jo kesällä.”

Onhan tämä 
johtajallekin tosi 

koettelevaa. On niin 
monenlaisia tunteita.”
Taru Keronen
toimitusjohtaja, Eckerö Line

KESÄSTÄ KERONEN TOIVOO jo osittain normaa-
lin näköistä.

Viime kesänä oli Kerosen mukaan kuuden vii-
kon jakso, kun matkustajamäärät olivat noin puo-
let normaalista. 

Tälle tasolle matkustajamäärissä pääseminen 
olisi hyvä uutinen monelle laivayhtiölle. Siihen 
yltämiseen ei riitä, että  pelkästään Suomen koro-
natilanne paranee.

”Tällä hetkellä meidän kannalta on kriittisin-
tä, että miten Viron tautitilanne kehittyy. Se on 
tällä hetkellä se, mitä eniten mietityttää.”

Viron uudet koronatapaukset asukasmäärään 
suhteutettuna olivat maailmanennätyskorkealla 
alkukeväästä, mutta nyt tilanne on tasaantunut, 
vaikkakin tapauksia on edelleen paljon etelänaa-
purissa.

”Uskon, että lähimatkailu elpyy tämän vuo-
den aikana. Meidän kannalta olisi tietysti hirveän 
tärkeää, että se elpyisi jo kesällä, koska kesä on lii-
ketaloudellisesti todella tärkeä tuloksenmuodos-
tumisen kannalta”, Keronen sanoo.

Eckerön liikevaihdosta katosi viime vuonna 

puolet, ja yhtiön tulos oli reilusti tappiollinen. 
Rahti on ollut laivayhtiöiden pelastus, niin 

myös Eckerö Linella. 
”Koko ajan on rahtia kulkenut laivoillamme. 

Rahdin merkitys Suomen huoltovarmuudelle on 
tullut esiin kriisin pitkittyessä. Päivittäistavaraa on 
kaupassa riittänyt, mikään ei ole loppunut”, Kero-
nen sanoo.

Kansainväliset matkustajat ovat olleet viime 
vuosina koko ajan suuremmassa roolissa Eckeröl-
lä. He eivät ole Kerosen arvion mukaan palaamas-

sa vielä tänä vuonna, eivätkä kunnolla vielä edes 
vuonna 2022. 

Kansainvälisillä matkustajilla tarkoitetaan 
muualta kuin lähialueen maista kotoisin olevia 
matkustajia. Heitä tulee muun muassa Saksasta, 
Hollannista, Italiasta, Ranskasta ja USA:sta.

”On matkustajia, jotka esimerkiksi tekevät 
Nordic tourin Helsinki–Tallinna–Tukholma-rei-
teillä”, Keronen kuvailee.

VAIKEAA ON MYÖS TALLINK-SILJALLA, toisel-
la Länsisataman suurella reittiliikenneoperaatto-
rilla. 

Osavuosikatsauksensa huhtikuun alussa jul-
kistanut yhtiö kertoo, että ensimmäinen vuosinel-
jännes on ollut vaikeimpia koko yrityksen histori-
assa.

”Vain puolet laivastostamme jatkaa toimin-
taansa tällä hetkellä. Toinen puoli on edelleen 
pysäytettynä satamissa ympäri Itämerta odotta-
en virusepidemian päättymistä”, sanoo Tallink-
konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene yhtiön 
tiedotteessa.
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS

Varustamoiden erikoinen vuosi

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

RAUNO HIETANEN

NAPLES aukesi Länsisatamankadulle Vessel 
Bistrolta tyhjiksi jääneisiin tiloihin maalis-
kuussa 2021. Sen omistaa Lokal Food & Bar 
-yhtiö. Toinen Naples löytyy Munkkiniemestä.
 
MINATO SUSHI avasi ovensa Kalevanka-
dulla keväällä 2018. Ravintolan omistavat 
Tuomo Puranen ja Riina Hellen.

Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:  
Bas Bas Kulma, Boneless, Morton, China Boss, 
Persilja, Bistro Frendi, Siam, Ani, Båt, Halikar-
nas, Sushi’n’Roll, Mama Mozza, Blue Peter, 
Aa Han Thai, Vacco, Casa Mare, Giwa, Bar-
ley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ramen, Banu Ca-
fe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, Aangan, Grön, 
Long River, Pizzeria Luca, Vessel Burger, Uusi 
Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, Ves-
sel Bistro, På Kroken, Konstan Möljä, Burger 
King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolal aiva Ver-
na, Chalupa, Mount Kailash, Hampton Bay, Me-
ritähti, Open Lobby, Fafa’s, Salve, Kotipizza, 
Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Merimakasii-
ni, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen 
& Table, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

MIKÄ   House plate 13,70 e (lounas 10,90)

MITÄ   Kymmenen palan päivittäin vaihtuva 
lajitelma nigireitä ja makeja (viisi kappaletta 
molempia). Annoksiin kuuluu misokeitto.

MISSÄ   Kalevankatu 55

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Limelohi (6 e) 
ja grillisiika (6,50 e) ovat suosittuja nigireitä, 
joita tilataan usein Hous platen kylkeen.”

NAPLES

MINATO SUSHI

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

MIKÄ   Pizza diavola  16,90 e

MITÄ   Puglian tomaattikastiketta, fior di 
latte -mozzarellaa, salamia, parmesaania ja 
chiliöljyä.

MISSÄ   Länsisatamankatu 36

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Suosittu pitsa 
on myös Margherita (14,90 e).”     

Kaikki koronan takia 
lopettaneet yritykset 
eivät päädy tilastoihin
Miesyrittäjillä on selvästi korkeampi 
kynnys kysyä apua kuin naisyrittäjillä, 
sanoo LounaisHelsingin Yrittäjien 
puheenjohtaja Esko Valkeala. ”En tiedä 
mikä talvisotahenki se oikein on.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Koronasta johtuvia konkursseja on tullut 
tietoon viime kuukausina, mutta ei niin 
paljon kuin pelättiin.

Näin arvioi Lounais-Helsingin Yrit-
täjien puheenjohtaja, Business Coutsi 

ja mentori Esko Valkeala. 
Valkealan mukaan on kuitenkin oletettavissa, 

että piiloon jää yrityksiä, jotka ovat koronan hei-
kentämän taloustilanteen takia laittaneet pillit 
pussiin ilman konkurssimenettelyä.

”Näiden yritysten määrä olisi hyvä selvittää”, 
Valkeala sanoo.

Lounais-Helsingin Yrittäjät on yksi Helsingin 
Yrittäjien paikallisyhdistyksistä. Siihen kuuluu 
560 yrittäjää Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta, Ruoho-
lahdesta, Töölöstä sekä Lehti- ja Kuusisaaresta. 

Yksinyrittäjiä alueen jäsenistä on reilusti yli 
puolet. 

Yksinyrittäjä sanana viittaa siihen, että yrittä-
jän pitäisi pystyä tekemään kaikki itse. Valkeala 
vinkkaa, että ilmaista apua on kyllä saatavilla – ja 

Helsingin 
Sataman 
luvuissa pitkiä  
miinuksia

sitä kannattaa hakea – liiketoiminnan suunnitte-
luun tai mihin tahansa yrittäjäongelmiin.

”Yrittäjäjärjestöt pyrkivät auttamaan yrittä-
jää muun muassa käymällä läpi liiketoimintaa ja 
miettimällä, miten yritys tulee taloudellisesti pär-
jäämään. Semmoista sparrausta se on.”

Myös vertaistuki ja verkostoituminen eli tu-
tustuminen alueen toisiin yrittäjiin ovat Valkealan 
mielestä tärkeitä asioita, joita yrittäjäjärjestöt tar-
joavat. 

VALKEALA ON TOIMINUT mentorina yli kymme-
nen vuotta Suomen Yrittäjien mentorisi.fi-palve-
lussa, ja huomannut eron nais- ja miesyrittäjien 
välillä.

”En tiedä mikä talvisotahenki se oikein on, 
mutta miesyrittäjät hakevat naisia harvemmin 
neuvoa ja apua”, Valkeala kertoo.

”Kynnys ottaa yhteyttä vieraaseen ihmiseen 
on korkea, varsinkin miehillä.”

Korona-aika on tehnyt yrittäjien sparraami-
sesta entistä hankalampaa. Etänäkin voi asioista 
sopia, mutta Valkealan mukaan olisi tärkeää aluk-
si tavata apua hakeva yrittäjä kasvokkain.

”Siinä pitää syntyä luottamus, että saadaan 
mentorointi käyntiin. Nyt korona-aikana tarvitaan 
pikkaisen enemmän aikaa, että päästään asiaan 
käsiksi.”

”Korona-aikana varsinkin on tärkeää että on 
keskustelukumppani, että ei jäädä yksin teke-
mään asioita. Helposti jäädään yksin jumiin eikä 
päästä eteenpäin. Mentoria kannattaa käyttää hy-
väksi”, Valkeala neuvoo.

Lounais-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Esko Valkeala sparraa yrittäjiä 
menestymään niin koronan keskellä kuin normaalioloissakin.

HELSINGIN SATAMISTA matkusti viime vuon-
na 59 prosenttia vähemmän matkustajia kuin 
vuonna 2019. 

Helsingin Sataman julkaisemat luvut ker-
tovat karun pudotuksen matkustajamäärissä. 
Liikenne Tallinnaan oli kuitenkin vilkasta ver-
rattuna vaikkapa Ruotsiin. Matkustajamääris-
sä Tallinna-reitillä pudotusta oli hieman yli 54 
prosenttia, kun taas Tukholma-reitillä pudotus-
ta oli yli 83 prosenttia. Laivat eivät liikennöi-
neet Helsinki–Tukholma-välillä lainkaan viime 
vuoden maaliskuun jälkeen.

Matkat Maarianhaminaan lisääntyivät 
muutamalla prosentilla. Muut-kategorian koh-
teiden matkat nousivat peräti 500 prosentilla. 
Tämä selittyy muun muassa sillä, että lai-
vayhtiöt tarjosivat laivamatkoja muun muassa 
Riikaan, jonne ei normaalisti ole käytännössä 
lainkaan reittiliikennettä.

Matkustajamäärien pudotus vaikuttaa 
myös Helsingin Sataman tulokseen. Viime 
vuonna satatayhtiö ylsi 67 miljoonan euron 
liikevaihtoon. Se on 28 miljoonaa euroa pie-
nempi kuin vuotta aiemmin. Yhtiön tulos oli yli 
kymmenen miljoonaa euroa pakkasella.

Helsingin Satama on Helsingin kaupungin 
kokonaan omistama yhtiö.

Rahtiliikenne Helsingin keskustasatamis-
sa ja Vuosaaressa jatkui läpi vuoden lähes 
normaalina. Vuonna 2020 Helsingin satamien 
kokonaistavaraliikenne oli 13,3 miljoonaa 
tonnia. Se on 8,5 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Risteilijäalukset loistivat poissaolollaan. 
Vuonna 2019 Helsingissä pysähtyneillä ristei-
lijöillä oli yli 600 000 matkustajaa.

Alueen asukkaita 
etsitään ilman
laadun mittaajiksi
JÄTKÄSAARELAISIA pyydetään jälleen ilman-
laadun täsmämittaajiksi Helsingin yliopiston 
HOPE-tutkimuksessa. Mittaajaksi voi hakea 
täyttämällä lyhyen kaavakkeen sivulla fvh.io/mit-
taajaksi. Projektiin valitut saavat käyttöönsä kan-
nettavan ilmanlaatusensorin noin kolmen kuu-
kautta kestävän mittausjakson ajaksi.

Asukkaiden aiempien mittausten perusteella 
ilmanlaatu on Jätkäsaaressa hyvää lukuun otta-
matta yksittäisiä piikkejä, jotka johtuvat sataman 
liikenteestä ja rakennustyömaista. Saukonpaa-
den puistossa sijaitseva grillauspaikat näkyvät 
myös ihmisten mittauksissa. Jätkäsaaren sijainti 
meren rannalla pitää ilmanlaatua hyvänä.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Matkustajat, milj. henkilöä

Linjaliikenne 2019 2020 Muutos%
Tallinna 8,93 4,10 –54,1
Tukholma 2,26 0,38 –83,4
Pietari 0,20 0,00 –100,0
Travemünde 0,16 0,08 –46,7
M-hamina 0,05 0,05 4,4
Muut 0,02 0,15 509,2

Lähde: Helsingin Satama

Uusi paikallinen  
kiinteistöhuoltoyhtiö

Kiinteistösi parhaaksi jo vuodesta 2008 

Jätkäsaari – Töölö – Meilahti –  
Munkkivuori – Munkkiniemi

PESTONE.FI   
 Välimerenkatu 20  
Puh. 040 8488 991

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Marian sairaalan 
vanhat puutalot 
lähtevät 
Oulunkylään
MARIAN VANHAN sairaalan kortteliin eli niin 
sanotulle Maria 01 -alueelle rakennetaan suu-
ri kasvuyrityskampus. Sen tieltä siirretään osa 
korttelissa sijaitsevista vanhoista puutaloista. 

Marian sairaalan vanhan kulkutautipaviljon-
ki (rakennus no. 11) ja Marian sairaalan vanhan 
desinfiointivierasmaja (rakennus no. 8) siirtyvät 
Pakilan ja Oulunkylän rajalle sijaitsevalle alueel-
le. 

Korttelissa on kaksi muutakin vanhaa ra-
kennusta. Niitä siirretään korttelin sisällä toisiin 
paikkoihin osaksi kasvuyrityskampusta.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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Parinkymmenen vuoden päästä tässä on metsä

Atlantinsilta on viimeistelyvaiheessa. 

Hyväntoivonpuisto on kantakaupun-
gin uusin puistoalue. Viiden heh-
taarin aluetta verrataan toisinaan 
esimerkiksi Kaivopuistoon, onhan 
puistoilla yhtä paljon pinta-alaa. Kai-

vopuiston iäkkäiden puiden rinnalla Hyväntoi-
vonpuiston taimet saattavat vaikuttaa melko vaa-
timattomilta.

Kaupungin puisto- ja viheraluesuunnittelun 
projektipäällikkö Petra Rantalainen lupaa, että 
kärsivällisyys palkitaan. Nuoret taimet tarvitse-
vat hieman aikaa.

”Hyväntoivonpuistossa on todella runsaasti 
puita ja melko isojakin taimia, mutta ovathan ne 
toki pieniä jos vertaa yli satavuotiaisiin puihin”, 
selittää Rantalainen. 

Kahdenkymmenen vuoden päästä puiston 
yleisilme tulee olemaan todella metsäinen. Puis-
ton suunnittelussa mukana olleet VSU maise-
ma-arkkitehdit ovatkin todenneet, että puistosta 
tulee pitkäikäisempi kuin sitä ympäröivistä ra-
kennuksista.

VAATIVIEN OLOSUHTEIDEN ALUE

Hyväntoivonpuiston suunnittelussa inspiraatio-
ta haettiin historiasta. Esimerkiksi vanhat kartat 
ovat innoittaneet sinisen pyörätien toteuttami-
seen: nyt jokea muistuttavalla kulkuväylällä tah-
dotaan nähdä ihmisvirta. 

Entisaikojen tarinat kohtaavat kuitenkin ny-
kypäivän haasteet, sillä Hyväntoivonpuiston 
suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon niin 
puiston alla sijaitseva jäteasema kuin korkeus-
erot. 

Onneksi kasvualustaa riittää: lukuunotta-
matta Airut-parkin päällä olevaa ohuempaa 
aluetta on puistossa kantava kasvualusta 1,8 met-
riä.

”Puiston kasvillisuuden suunnittelu on 
monivaiheinen prosessi. Kasvillisuuden ja 
puuston valintoja ohjaa Helsingin kaupun-
gin oma lin jaus, ja sen lisäksi jokaista aluetta 
suunnitellessa kuullaan niin kasviasiantunti-
joiden kuin ylläpidonkin näkemyksiä”, kertoo 
Rantalainen. 

Hän tietää, että lähialueen asukkaat toivovat 
erityisesti kukkivia puita sekä erilaisia hedelmä-
puita ja marjapensaita.

Hyväntoivonpuisto on pitkäikäisempi 
kuin sitä ympäröivät rakennukset, 
puiston suunnitelleet maisema
arkkitehdit arvioivat. Siitä tulee viiden 
hehtaarin metsä. Hyväntoivonpuistoa 
verrataan usein Kaivopuistoon, ja pinta
alaa puistoilla onkin yhtä paljon. 

ANTTI PULKKINEN

Milla Palkoaho
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Atlantinsilta 
avautuu 
liikenteelle 
toukokuussa
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

RAUNO HIETANEN

Jo nyt kaupunkilaisten käytössä olevassa Hy-
väntoivonpuiston pohjoisessa osassa on runsaas-
ti puita. 

Metsäisen alueen vastapainoksi tulevaisuu-
dessa rakentuva osa tulee keskittymään toisen-
laiseen kasvillisuuteen – yli kilometrin pitui-
seen puistoon haluttiin maisemallista vaihtelua, 
ja monipuolinen lajisto on edellytys puiston hy-
vinvoinnille.

YLI SATA MÄNTYÄ

Satojen puiden Hyväntoivonpuistosta voi bonga-
ta lähes kaksikymmentä eri puulajia. Lajiluette-
losta löytyy niin amerikanlehmus, pilvikirsikka 
kuin metsävaahtera. 

Puistossa on myös keskusta-alueen puistoksi 
harvinaisen paljon havupuita, sillä sinne on istu-
tettu yli sata mäntyä. 

Staran vihertyönjohtaja, arboristi Sami Kie-
ma ennustaa, että havupuiden määrä lisääntyy 

kaupunkikuvassa tulevaisuudessa.
”Niiden käyttö koki aikoinaan inflaation, kun 

happosateet ja kaupunkien päästöt muuttivat 
neulaset ruskeiksi ja saivat ne putoamaan”, selit-
tää Kiema. 

Viime aikoina puiston puita ovat uhanneet 
pääasiassa paikalliset pitkäkorvat, kun lumiki-
noksia hyödyntävät citykanit ja rusakot ovat yrit-
täneet herkutella etenkin koristeomenapuiden 
kuorella. Talvisuojaukseen onkin pitänyt panos-
taa.

Monilajisuudella taistellaan kuitenkin jänik-
siä suurempia vaaroja vastaan. 

Ilmastonmuutoksen ja niin ihmisten kuin ta-
varoiden kansainvälisen liikkumisen myötä Hel-
singin puustoa uhkaavat uudenlaiset taudit ja tu-
holaiset. 

Kiema kertoo bakteerin koituneen Tokoin-
rannan hevoskastanjoiden kohtaloksi muutama 
vuosi sitten. 

Maailmalta tulee jatkuvasti uutisia uusista 
kasvitaudeista, jotka voivat olla riski koko paikal-

liselle ekosysteemille.
”Mitä laajempi lajikirjo, sitä paremmat mah-

dollisuudet puilla on selvitä erilaisista uhista, ku-
ten kuivuudesta, taudeista tai tuholaisista”, tiivis-
tää Kiema.

SUOJAAMISTA JA LEIKKAAMISTA

Taimet ovat Petra Rantalaisen mukaan sopeutu-
neet puistoon hyvin. 

“Hyväntoivonpuistossa on kuollut keskimää-
räistä vähemmän puita, vaikka sekin on normaa-
lia alkuvaiheessa. Istutetut taimet ovat pärjän-
neet oikein hyvin”.

Puisto kuuluu valmistuttuaan ensimmäiset 
kaksi vuotta rakentajan tarjoaman takuuhoidon 
piiriin ennen kuin se siirtyy Staran viherkunnos-
sapidon hoiviin. 

Ensimmäisten vuosien aikana puiden anne-
taankin rauhassa toipua siitä shokista, minkä uu-
teen ympäristöön siirtäminen aiheuttaa. Näin 

Hyväntoivonpuisto on jo nyt vehreä, mutta parinkymmenen vuoden päästä sen yleisilme on hyvin metsäinen.

Tiesitkö tämän Atlantinsillasta?
 ≈ Atlantinsilta on kolmiaukkoinen jatkuvarakentei-

nen jännitetty teräsbetoninen kehälaattasilta. 
 ≈ Silta on perustettu haastaviin maaperäolo-

suhteisiin. Rakentamisen yhteydessä tehtiin mm. 
vedenalaisia sukellus-, kaivuu ja betonointitöitä.

 ≈ Sillan tukipaalujen pituudet ovat jopa 30-met-
risiä (teräslyöntipaaluja noin 3500 metriä ja 
porapaaluja noin 16 700 metriä, betonia noin 
18 000 kuutiota, raudoitustyötä 1800 tonnia ja 
jänneterästä 118 000 kiloa).

Kävelijät, pyöräilijät, raitiovaunut ja 
ajoneuvot pääsevät pian uudelle rei-
tille Jätkäsaaren ympäri, kun Atlan-
tinsilta avataan 3. toukokuuta. 

Avaamisen myötä raitiotielinja 9 
jatkaa Saukonpaadesta Atlantinkatua ja uutta 
Atlantinsiltaa pitkin Länsiterminaalille. Keskus-
tasta saapuva linja 7 ajaa  vanhaa reittiä Länsiter-
minaalille.  Sataman pysäkillä linjat 7 ja 9 vaih-

tavat numeroita päittäin. Ratikat ajaa siis koko 
Jätkäsaaren silmukan, mutta Atlantinsillalla näh-
dään vain ysiratikoita ja Tyynenmerenkadulla 
seiskoja.

Atlantinsillan suunnittelu alkoi vuonna 2015 
ja rakentaminen vuonna 2019. Rakennusyhtiö 
YIT rakensi sillan kaupungille 23 miljoonalla eu-

rolla. Sillan avaaminen on merkittävä Jätkäsaa-
relle:  sen myötä alueen lopullinen kokoojakatu-
verkko on valmis. 

Esimerkiksi henkilöautolla satamasta pois-
tuttaessa vaihtoehtoisia reittejä on jatkossa kol-
me: Atlantinkatu, Länsisatamankatu ja Tyy-
nenmerenkatu.  Kaupunki uskoo, että tämä 

helpottaa ruuhkahuippuja, jotka syntyvät laivo-
jen purkaessa Länsisatamassa.

Atlantinsilta on osa Euroopan unionin tuke-
maa Twin Port -hanketta, joka keskittyy Helsin-
gissä Länsisataman ja Tallinnassa Vanhankau-
pungin sataman kehittämiseen ja toimintojen 
harmonisoimiseen.

SILLAN VIEREEN tulee merelle suuntautuva 
avoin näköalatasanne nimeltään Atlantinaukio.  
Sinne on suunnitteilla penkkejä ja istutuksia se-
kä myös kaukoputkia merelle katselua varten. 

Näköalatasanteen runko on rakennettu At-
lantinsillan urakan yhteydessä. Aukion viimeis-
telytöiden ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Aukiolle on myös haussa taideteos kilpailun 
kautta. Taidetta Jätkälle -nimisen kilpailun voit-
taja on tarkoitus julkistaa tulevana kesänä. 

Atlantinsillan vieressä on myös Ahdinaltaan 
alue, jonne on hulppeitakin suunnitelmia: ta-
pahtuma-areenaa, kylpylähotellia, liikuntatilaa 
ja kelluvaa meriuimalaa. Yleinen uimarantakin 
on suunnitelmissa. Ahdinaltaan asemakaavoi-
tustyö on parhaillaan käynnissä.
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Tämän aukeaman  
artikkelit ovat  

Helsingin  
kaupungin  
tuottamia 

yhteistyössä  
Jätkäsaari– 
Ruoholahti- 

lehden kanssa.

Parinkymmenen vuoden päästä tässä on metsä

OLETKO ETSINYT UUTTA KOTIA
s i i n ä  o n n i s t u m a t t a ?

SUSANNE GERSTENMAIER

myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner 

050 318 0132 | susanne@bo.fi

Ostotoimeksiannon avulla etsin sinulle juuri  
toiveittesi mukaisen kodin. Pääset näkemään 
asuntoja, jotka eivät ole julkisessa myynnissä.

S o i ta  m i n u l l e ,  n i i n  ke r ro n  l i s ä ä .

Helsingin 
istutettujen 
puiden hinta on  
miljardi euroa 
– moni laittaisi 
silti lisää 
rahaa puihin

Jos puistotyöntekijä 
aloittaa 

parikymppisenä 
työskentelemään tietyllä 
alueella, hän
saattaa leikata samaa 
puuta aina eläkeikään 
asti.”
 
Sami Kiema
arboristi

ensimmäisen 2–3 kasvukautensa aikana puuta 
ei leikata, vaan pidetään huoli, että se saa vettä 
ja voi hyvin. Varsinkin tuulisessa Jätkäsaaressa 
taimien tuenta on tärkeää. 

Tämän jälkeen alkaa puiden pitkäjäntei-
sempi hoitoprojekti eli rakenneleikkaaminen. 
Kaupunkiympäristössä puilta puuttuu saman-
lainen luontainen kilpailu kuin metsissä, joissa 
yhden hehtaarin alueella saattaa kasvaa tuhan-
sia taimia. 

Kaupungissa jää ihmisen vastuulle huo-
lehtia, että maan lähellä kulkureiteille jää ti-
laa eivätkä valtoimenaan kasvavat oksat va-
hingoitu.

”Rakenneleikkaus on hallittua ja säännöl-
listä leikkausta, jota tehdään vuosikymmen-
ten ajan. Jos puistotyöntekijä aloittaa parikymp-
pisenä työskentelemään tietyllä alueella, hän 
saattaa leikata samoja puita aina eläkeikään as-
ti”, kertoo Kiema.

PALKITTU PUISTO

Hyväntoivonpuisto palkittiin vuonna 2020 Vuo-
den Ympäristörakenteena. Jätkäsaaren sydä-
meksikin kutsuttu puisto on löytänyt paikkansa 
paitsi keskeisenä läpikulkureittinä, myös var-
sinkin korona-ajan kohtaamispaikkana. 

Asiakaspalautetta tuleekin Sami Kieman 
mukaan eniten roskapönttöjen täyttymisestä ja 
roskaamisesta. 

Toisaalta Hyväntoivonpuistossa on kolme 
imujätepistettä. Näitä ei muista keskustan puis-
toista löydy.

Puistossa on runsaasti muutakin ihailta-
vaa ja ihmeteltävää: sen persoonalliset sillat 
ja taidetukimuurit ovat osa uuden kaupungin-
osan identiteettiä. Siellä tutkitaan myös biohii-
lipohjaisten alustojen vaikutusta puiden kas-
vuun. 

Alueen rakennusprosessi on yhä kesken, jo-
ten tulossa on vielä lisää lapsille omistettua ti-
laa kun eteläosan isompi leikkipuisto valmis-
tuu.

Hyväntoivon- 
 puistossa kasvaa 
useita puulajeja

 ≈ Metsävaahtera
 ≈ Mänty (yli 100 kpl)
 ≈ Kotipihlaja
 ≈ Metsälehmus
 ≈ Pilvikirsikka
 ≈ Lehtosaarni
 ≈ Metsätammi
 ≈ Purppuraomenapuu
 ≈ Amerikanpihlaja
 ≈ Amerikanlehmus
 ≈ Isolehtilehmus
 ≈ Halava
 ≈ Vuorijalava
 ≈ Tuohituomi
 ≈ Metsätammi
 ≈ Tervaleppä

PUITA HALUTAAN suojella monesta syys-
tä. Helsinkiin on istutettu yli 200 000 puu-
ta, ja kun mukaan laskee niiden hoitami-
seen käytetyn ajan ja rahan, on kyseessä yli 
miljardin euron arvoinen investointi. 

Kaupungin puisto- ja viheraluesuun-
nittelun projektipäällikkö Petra Ranta-
lainen seuraa sosiaalisen median kes-
kusteluja aiheesta ja on huomannut, 
että kaupunkilaiset olisivat valmiita käyt-
tämään puihin vielä enemmänkin rahaa: 
kun jaossa on lisärahoitusta vaikkapa osal-
listavan budjetoinnin muodossa, ovat 
asukkaat toivoneet lisää puita.

  Kaupunkipuut tuovat myös konkreet-
tista taloudellista hyötyä. Staran vihertyön-
johtaja Sami Kiema kertoo i-Tree-hank-
keesta, jossa myös Helsinki on mukana. 
Siinä selvitetään niin sanottuja puiden 
ekosysteemipalveluja. Tarkoitus on laskea 
myös se, kuinka paljon rahallista hyötyä 
yksittäinen puu tuottaa vuodessa.

  “Puut käsittelevät hulevesiä, estävät 
energiahukkaa suojaamalla rakennuksia 
tuulelta, sitovat hiiltä ja ilmansaasteita se-
kä tarjoavat varjoa helteellä.”

Välim
erenka

tu

Milla Palkoaho
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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RAUNO HIETANEN

Jätkäsaarelaiset säilyttäisivät ratikkayhteyden Bulevardille

Katutason liiketilan ikkunoissa pyörii 
videoita isoilla tv-ruuduilla.

”Pikkulapset pysähtyvät niitä kat-
selemaan välillä”, toimitusjohtaja Nils 
Bürgi kertoo.

Selitysvideo.fi eli MotionPro Oy muutti ydin-
keskustasta Annankadulta  Jätkäsaaren Atlan-
tinkadulle vuonna 2018. Atlantinkatu oli silloin 
paljon keskeneräisempi kuin nyt, ja liiketilan 
vuokrakin on ollut huojennettua alueen kesken-
eräisyydestä johtuen.

”On tosi kiva nähdä miten tämä alue kehit-
tyy. Aluksi ole edes paikalliskulttuuria ja se sit-
ten pikkuhiljaa kehittyy”, Bürgi pohdiskelee.

Heidän HOASilta vuokratun toimiston ik-
kunoista ohikulkijoille pyöritetään videoita, jot-
ka esittelevät yritystä: täällä tehdään yksilöllisiä, 
viihdyttäviä ja ytimekkäitä selitysvideoita.

Esimerkiksi Imatran kaupungin minuutin vi-
deossa kerrotaan kaupungin vetovoimatekijöis-
tä.  Kelan videossa kerrotaan kuntoutuskurs-
seista ja Bridgestonen videossa selitetään, miksi 
heidän valmistamat renkaat kannattaa valita ras-
kaalle kalustolle. Ja niin edelleen.

Selitysvideolla on yritysasiakkaita laidasta 
laitaan. Nimensä mukaisesti selitysvideoilla vi-
deoilla yhdistyvät animoidut piirrokset ja selitys 
eli kertojan ääni.

”Olemme saaneet muutamia asiakkaita tä-
män sijainnin takia. Yritysten edustajat ovat kul-
keneet tuosta ohi ja soitelleet sitten”, Bürgi kertoo.

Selitysvideolla on kolmesta neljään työnteki-
jää, mutta yritys työllistää kymmeniä freelance-
reina toimivia käsikirjoittajia, kertojia, graafikoi-
ta, kuvittajia ja animaattoreita.

MOTIONPRON TARINA alkoi vuonna 2016. Bür-
gin ystävällä Michael Herrmannilla oli Sveitsis-
sä samankaltainen selitysvideoita tuottava yritys, 

Selitysvideoväki asettui 
Jätkäsaaren Atlantinkadulle
”Lapset pysähtyvät välillä ikkunan 
taakse katsomaan videoitamme”, 
kertoo toimitusjohtaja Nils Bürgi.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

LIITY LOUNAIS-HELSINGIN  
YRITTÄJIEN JOUKKOON!

LOUNAIS-HELSINGIN Yrittäjiin 
kuuluu 560 jäsentä Lautta
saaresta, Jätkäsaaresta,  
Ruoholahdesta, Töölöstä  
sekä Lehti ja Kuusisaaresta.  
Yksin  yrittäjiä meistä on yli puolet.

TARJOAMME jäsenillemme 
useita palveluita, muun muassa 
mentorointia ja neuvontaa. 
Paikalliset tapahtumamme ovat 
hyvä mahdollisuus tutustua  
muihin yrittäjiin alueella.
 
LIITTYMINEN käy helpoiten 
sivulla www.yrittajat.fi/liity.
Valitse lomakkeessa paikallis
yhdistykseksi Helsingin  
Yrittäjät – LounaisHelsinki ry.
 

Hei, sinä  
paikallinen 
yrittäjä

MAINOS

LEPPÄVAARALEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3Friisinmäentie 3

02600 Espoo02600 Espoo

RUOHOLAHTIRUOHOLAHTI
Energiakatu 10 Energiakatu 10 
00180 Helsinki00180 Helsinki

OLEMME AVOINNAOLEMME AVOINNA
Ma-Pe 7-21Ma-Pe 7-21
La-Su 10-20La-Su 10-20

Pitäiskö Pitäiskö 
autoasi autoasi 
pestä pestä 
useammin?useammin? Sisältää Sisältää 22 pesua pesua / kk / kk Sisältää Sisältää 1212 pesua pesua / kk / kk

2 x  2 x  
normaalipesunormaalipesu

29299090
/kk/kk

2 x  2 x  
tehokaspesutehokaspesu

35359090
/kk/kk

PARASPARAS
5959€€

/ kk/ kk

PERUSPERUS
4949€€

/ kk/ kk

KEVYTKEVYT
3939€€

/ kk/ kk

TUPLATUPLAPESUPESUPAKETTIPAKETTI KUUKAUSISOPIMUKSETKUUKAUSISOPIMUKSET

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa 
kevättä!

ja tämän pohjalta Bürgi ja Herrmann perustivat 
yrityksen Suomen markkinoille. 

Tätä yritystä Nils Bürgi ja myyntijohtaja Ris-
to Lusua ovat kehittäneet viitisen vuotta. Bürgi ja 
Lusua tuntevat toisensa jo aiemmasta työpaikasta 

Saksalais-Suomalaisessa Kauppakamarissa.
Bürgin äidin juuret ovat Savossa, mutta Bürgi 

on asunut käytännössä koko elämänsä Sveitsis-
sä. Suomen kieli taittuu silti vaivatta.

”Lapsena tuli kesät Suomessa vietettyä.”
Suomen lisäksi Selitysvideo tuottaa videoita 

myös Ruotsiin ja Norjaan. 
”Selitysvideo on tuottanut videoita jo yli 30 

eri kielellä ja mikä tahansa kieli onnistuu tarvit-
taessa”, Bürgi sanoo. 

Kun Selitysvideon kaltainen yritys laajenee, 
jokainen kieli tarvitsee oman osaajansa. Niin-
pä Atlantinkadun toimistolla työskentelee myös 
Suomeen miehensä kanssa muuttanut norjalais-
syntyinen Kristine Mattila. Hän on yrityksen 
Norjan-markkinoinden myyntijohtaja.

MotionPron liikevaihto vuonna 2020 oli noin 
600 000 euroa ja liikevoitto samalta ajalta oli 
noin 112 000 euroa. Liikevaihdosta kolme neljäs-
osaa tulee Suomeen myydyistä videoista.

JÄTKÄSAARELAISET HALUAISIVAT säilyttää 6T-
ratikkayhteyden. Asia ilmenee paikallisen asuk-
kaan tekemän aloitteen saamasta suosioista.

”Aloite nousi kuntalaisaloite.fi:ssä vain vii-
kossa vuoden suosituimpiin Helsingissä”, aloit-
teen tekijä, jätkäsaarelainen Nazzareno Sifo ker-
too.

Aloite oli kerännyt 9. huhtikuuta mennessä 
341 osallistujaa.

HSL lopetti 6T-ratikkareitin huhtikuun alus-
sa. Ratkaisun myötä suora yhteys Jätkäsaares-

ta Bulevardille katkesi. Lopettaminen johtuu 
muusta raitiovaunujen linjauudistuksesta. Lin-
ja 6 kaartaa nykyään Eiranrantaan Telakkakadun 
kisko-osuuden käyttöönoton myötä. Tässä yhte-
ydessä kutosratikan lenkki Hietalahden ympä-
ri poistui käytöstä, ja samalla Länsiterminaalil-
le 6T-tunnuksella ajanut linja lopetettiin. Kiskot 
jäävät paikoilleen, joten yhteyden mahdollinen 
palauttaminen ei ole infrarakentamisesta kiinni.

” Julkiset liikenneyhteydet puuttuvat kaupun-
ginosien välillä, joiden asukasmäärät vastaavat 

pieniä suomalaisia kaupunkeja”, Sifo ihmettelee.
Sifon mukaan esimerkiksi 9- tai 7-ratikan voisi 

laittaa kulkemaan alkumatkan Bulevardia pitkin.
”Yhteyden puolesta ovat puhuneet myös jät-

käsaarelaiset, joiden lapset käyvät ruotsalaista 
koulua,  ja PPJ:n pelaajat.”

Kuntalaisaloite.fi on kuntalain mukainen pal-
velu. Kuntalain mukaan kuntalaisilla on oikeus 
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asi-
oissa. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Tässä Selitysvideon tekemässä minuutin 
videossa kerrotaan Kelan kuntoutuskursseista.

Selitysvideon eli MotionPro Oy:n toimitusjohtaja Nils Bürgi (vas.), Norjan-markkinoiden myyntijohtaja 
Kristine Mattila ja myyntijohtaja Risto Lusua työskentelevät toimitiloissa Atlantinkadulla. 
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JÄTKÄSAARELAINEN taksiyrittäjä Ari Sipola 
aloitti taksimiehenä Ivalossa vuonna 1988. Vuon-
na 1990 hän muutti pääkaupunkiseudulle.  Hä-
nen yrityksensä Taksi Karhunkorpi on monelle 
paikalliselle asukkaalle tuttu.

”Minulla on tosi paljon asiakkaita tältä alu-
eelta, ja he ovat periaatteessa pitäneet yritykseni 
pystyssä”, Sipola kiittelee.

HELSINGIN TELAKAN  eli Helsinki Shipyardin 
uusi toimitusjohtaja on Esko Karvonen. Hän 
aloitti uudessa tehtävässään tämän vuoden 
helmikuussa. Karvonen on toiminut vuodesta 
2019 telakan varatoimitusjohtajana.  

Karvosen edeltäjä Carl-Gustaf Rotkirch 
siirtyi Helsingin telakan hallituksen jäseneksi.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

HELSINGIN TELAKALTA seuraavana ulos put-
kahtava laiva lähtee kauas Etelämantereelle. 

Telakalla valmistuu kolme arktista risteilijää 
peräjälkeen. Ensimmäinen laivoista lasketaan 
vesille juhannuksen tienoilla, ja luovutetaan tilaa-
jalleen Swan Hellenicille syksyn aikana. 

”Se menee Etelämantereelle joulumarkkinoil-
le”, kertoo Helsinki Shipyardin uusi toimitusjohtaja 
Esko Karvonen.

Varsinaissuomalainen Karvonen on tehnyt pit-
kän uran laivojen parissa. Hän valmistui laivanra-
kennusinsinööriksi noin 30 vuotta sitten.

”Kansainvälinen johtamisura”, Ullanlinnassa 
asuva Karvonen kuvailee kulunutta aikaa.

Uraan on sisältynyt paljon matkustamista. 
Karvosen koti oli 1990-luvun lopussa Saksassa 
kolmen vuoden ajan, ja hiljattain päättyi myös 
Aasian-komennus.  

”Asuin kaksi ja puoli vuotta Singaporessa. 
Vuonna 2017 päätin, että oli aika tulla Suo-
meen. Menin Varsinais-Suomeen yhteen yri-
tykseen töihin ja sitten 2019 tuli soitto Callelta 
(Carl-Gustaf Rotkirch), että olisiko kiinnostusta 
tulla tänne töihin.”

Ari Sipolan taksiyritys on paikallisille 
tuttu Taksi Karhunkorpi.

Esko Karvonen aloitti Helsingin telakan 
toimitusjohtajana helmikuussa 2020.

Ivalosta Jätkäsaareen, 
Helsingin telakalta 
Etelämantereelle

YRITTÄJÄ: Ari Sipola

TÖISSÄ: Esko Karvonen

ARI SIPOLA on asunut kolmisen vuotta Jätkäsaa-
ren Vihreistä Vihrein -korttelissa.

”Muutimme vaimoni kanssa Jätkäsaareen 
Ruoholahdesta, jossa itse asuin viitisen vuotta ja 
vaimo parikymmentä vuotta”, yrittäjä kertoo.

Työuralle mahtuu myös pitkä pätkä ravintola- 
ja juhlapalveluyrittäjyyttä. 

Kovasen taksibrändin alla ja ajava yrittäjä 
kertoo, että hänellä on paljon asiakkaita Jät-
käsaaresta, Ruoholahdesta ja Lauttasaaresta.

”Kaikennäköistä kyytiä, enimmäkseen lento-
kentälle ja jopa Turkuun ja Tampereelle. Ja sitten 
ihan paikallisia siirtymiä keskustaan ja Meilah-
teen”,  55-vuotias Sipola kuvailee.

Aika ei ole taksialalla niitä helpoimpia. 
Taksi uudistus ja korona ovat vieneet kyytejä.

”Nyt on vaikeat ajat. Tämä on tosiaankin 
yrittämistä”, Sipola sanoo.

Sipola erottautuu takseineen tarjoamalla 
”vanhan ajan” hyvää palvelua hyvillä autoilla.

”Premium-palvelua normaalin taksin hinnal-
la”, mies kuvailee.

”Sitten meillä on kiinteitä hintoja lentoase-
malle ja muutenkin hintoja pystyy sopimaan 
pidemmille kyydeille.”

Henkilöauton lisäksi Taksi Karhunkorvella on 
kahdeksan matkustajaa vetävä pikkubussi. Yritys 
työllistää yrittäjän itsensä lisäksi neljä henkilöä.

RAUNO HIETANEN

XOFOTO

Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin 
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita 
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

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

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN KEVÄT tiukentaa otettaan 
entisestään, taivaalla näkyy enemmän ja enem-
män etelästä saapuvia muuttolintuja, ensimmäi-
set leskenlehdet pilkistävät tienreunoilla ja ojat 
täyttyvät sulamisvesistä. 

Tässä ajassa pienet asiat saavat tuottaa meil-
le iloa ja mielihyvää. Viime päivien uutisetkin lu-
pailevat toivoa kesää ajatellen. Otetaan siitä voi-
maa jaksaa vielä vähän.

Kappelilla tehdään tällä hetkellä paljon eri-
laisia kuvauksia ja videoita tuotetaan seura-

kuntamme eri some-kanaviin. Tarjolla on niin 
har taus-, musiikki-, jumalanpalvelus- kuin lap-
sillekin suunnattuja videoita. 

Jokaiselle löytyy varmasti jotain katsottavaa 
siihen asti, kunnes taas saamme kohdata turval-
lisesti kasvokkain. 

Millaisia kevään merkkejä sinä jo huomaat? 
Millaiset keväänmerkit sinulle tuottaa iloa? Voi 
hyvin!

Milla Kiiski
perhetyöntekijä

Kevään riemua

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Koronarajoitusten vuoksi koko-
ava toimintamme on toistaisek-
si pääosin tauolla. Jotkut lasten 
ryhmät ovat kuitenkin kokoon-
tuneet ohjaajan vetäminä. Kat-
so ajantasainen tieto facebook.
com/hyvantoivonkappeli

Julkaisemme kappelin Faceboo-
kissa ja Instagramissa medita-
tiivisia rukoushetkiä, videoita 
ja mietelmiä. Kerran kuussa 
pyritään myös striimaamaan 

jumalanpalvelus ja viettämään 
lyhyitä Vartin messuja. 
Jos toivot keskustelua tai 
huolten jakamista, ole yhteydes-
sä kappalainen Hannuun, 050 
5121820, hannu.varkki@evl.fi 
tai diakoniatyöntekijä Eijaan, 02 
2340 6202, eija.hoikkala@evl.
fi. Seurakuntamme työntekijä tai 
seurakuntalainen soittaa sinulle.
Keskusteluapua myös joka päivä 
klo 9–21 tuomiokirkkoseurakun-
nan numerossa 09 2340 6102 ja 
kirkon Palvelevassa Puhelimessa 
joka ilta klo 18–24 numerossa 
0400 221180.
Iso Korva -keskusteluryhmässä 
jaetaan elämän pieniä, isoja ja 

kipeitä kysymyksiä kerran kuussa 
keskiviikkoisin klo 18 (seuraava 
kerta 12.5.) Ryhmä kokoontuu 
rajoitusten aikana verkossa. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen: mirja.
vallisaari@gmail.com, puh. 040 
760 9193 
Facebookissa Toivon aarteet -si-
vulla julkaistaan videoita lapsille 
ja perheille. 
Syksyn saarnoja ja kesän Sanat 
ja Henki -keskustelusarjaa voi 
kuunnella Spreaker-palvelussa 
Hyvän toivon kappeli -kanavalla.
 
Kappeli on auki hiljentymistä 
varten ma ja to klo 16–19.  

Kappelissa  
tapahtuu

KEVÄT TULEE KOVAA vauhtia ja pian ruoho vi-
hertää nuorisotalon nurkilla. Vielä emme tosin 
tiedä, voimmeko aloittaa avoimen nuorisotalo 
toiminnan toukokuussa. 

Noudatamme hallituksen, Helsingin kau-
pungin ja aluehallintoviraston ohjeita toimin-
noissamme, ja avaamme ovemme heti kun se on 
sallittua.

Kesää kohti mentäessä koululaiset varmasti 

odottavat kovasti lomille pääsyä ja kivoja kesäak-
tiviteetteja. 

Pidetäänkin peukaloita pystyssä, että kesäl-
lä olisi mahdollista järjestää alueella mukavaa 
puuhaa yhdessä alueen nuorten kanssa.

Kesää ja nuorisotalon avautumista odotel-
lessa, nuoriso-ohjaajat jalkautuvat Jätkäsaari–
Ruoholahti-alueella, ja heidät tunnistaa mustas-
ta liivistä, jonka selässä lukee ”Nuoriso-ohjaaja”. 
Ohjaajat tavoittaa myös puhelimella, tai sosiaali-
sesta mediasta.

Toivottavasti kaikki jaksavat vielä tsempata 
rajoitusten kanssa, vaikka ne varmasti turhaut-
tavat kaikkia. Yritetään pitää sosiaaliset kontaktit 
minimissä ja säästetään hengailuenergiat siihen, 
että nuorisotalolle pääsee jälleen.

-Maria

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Tsemppiä 
rajoitusten 
keskelle

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

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

%044 0880 518

l

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fiistolaakar

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

ma 19.4. klo 14–15.30ma 19.4. klo 14–15.30  
ma 26.4. klo 14–15.30ma 26.4. klo 14–15.30
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

LUE KORONATIEDOTE:
www.saaristolaakarit.fi

Myös 
PNEUMO -
KOKKI-
rokote

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti.

LUMELAPSIPERHEIDEN KANSSA on iloittu lätä-
köistä muun muassa vesileikein ja seurattu ke-
vään saapumista. Olemme yhdessä bonganneet-
kin jo useita kevään merkkejä ja sammakkokin 
on saanut aamiaisensa. Kiitos kaikille samma-
kon ruokkijoille! 

Lisäksi olemme etsineet muumeja sekä mu-
sisoineet ämpäreillä ja täytetyillä pulloilla.

Jatkamme lapsiperheiden aamupäivien oh-
jelman parissa seuraavan kerran toukokuussa, 
sillä avoimen varhaiskasvatuksen pikkulapsiper-
heiden toiminta leikkipuistoissa on huhtikuussa 
suljettuna. 

Perhetalot pysyvät myös suljettuna. Leikki-
puistojen piha-alueet ja kiinteät leikkivälineet 
ovat kuitenkin edelleen perheiden käytettävissä. 
Tule leikkimään terveenä ja noudata leikkipuis-
tojen turvallisuus ja hygieniaopasteita. Valitse 
leikkipaikka väljästi turvavälit huomioiden.

Leikkipuistojen sisätilat ovat edelleen suljet-
tuina muulta toiminnalta kuin koululaisten ryh-
miltä.

MYÖS LEIKKIPUISTOJEN ja päiväkotien kerhot 
suljetaan huhtikuuksi. Henkilöstövaje lakisää-
teisen varhaiskasvatuksen toiminnassa edellyt-
tää lisähenkilöstöä kerhotoiminnasta ja leikki-
puistoista. 

Toukokuussa on tarkoitus avata huhtikuun 
suljettuna oleva kerhojen toiminta.

Leikkipuistojen ja päiväkotien kerhot sulje-

taan siis ajalla 6.–30.4. 2021. 
Leikkipuistojen koululaisten toimintaa jär-

jestetään. Mahdollisista koululaisten toiminnan 
sulkemisista tiedotetaan leikkipuistokohtaisesti. 

Seuraa leikkipuistojen tiedotteita sivulla 
www.hel.fi/leikkipuistot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2021 maksutto-
maan leikkipuistojen koululaisten toimintaan 
alkoi 22.3.2021. 

Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi il-
moittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistos-
sa voi ilmoittautua myös 36,10 euro kuukaudessa 
maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat 
eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea mak-
suvapautusta. 

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai 
epäsäännöllisesti. 

Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen 
poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen 
itsenäisestä kotiinlähdöstä. 

Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai 
poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoi-
tamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat 
huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turval-
lisuudesta.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön 
päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai 16.30. Leikki-
puistot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/leikkipuis-
tot. Lisätietoa leikkipuistojen koululaisten toi-
mintaan ilmoittautumisesta hel.fi/leikkipuistot/
koululaiset.

Leikkipuistoissa Etupelto, Ida, Kotinummi, 
Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila ja Vähätupa, 
Viikari, Iso-Antti ja Tullinpuomi järjestetään pe-
rusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivä-
toimintaa. 

Lisätietoa hakemisesta näihin puistoihin 
www.hel.fi/iltapaivatoiminta.

Hyvää alkavaa kevättä! Terveisin parhain,
Puiston väki

Kerhojen 
toiminta on 
tarkoitus avata 
toukokuussa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti
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TAPAHTUMIA:
KAMERASEURA GALLERIA WEST
 > Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely 2021 

29.4.asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
TEATTERIMUSEO
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo sekä 

Hotelli- ja ravintolamuseo ovat suljettuina 30.4. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
 > Mikrogalleria: Riitu Uosukainen     

– Pöllöjä ja ihmisiä 30.4. asti 

STOA MARIAPASSIO
 > Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia V 30.4. asti

Lue lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

—————

TALLBERGINKATU 1, HELSINKI

KAAPELITEHDAS.FI

Huom. Koronarajoitusten takia tapahtumiin 
saattaa tulla muutoksia tai ne voidaan perua 
kokonaan. Tarkista aikataulut tapahtumanjärjes-
täjän omilta verkkosivuilta tai sosiaalisen median 
kanavista.

MISSÄ
TYÖPAJA
STRIIMAA
LOUNASTA

Vaikka esitykset peruuntuivat keväältä, täyttyi  
PerformanceSirkuksen kalenteri nopeasti

Toukokuussa PerformanceSirkuksella piti olla Runoja ja 
lauluja rakkaudesta -esitys 25-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si, mutta vallitsevan tilanteen johdosta esitys päätettiin 
siirtää syksyyn. Kalenteriin tulleet aukot ovat onneksi täyt-
tyneet nopeasti, kun saimme vuoden alussa avustuksen 
taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kehittämiseen ja 
parantamiseen. 

PerformanceSirkus toteuttaa vuonna 2021 monitaiteel-
lisia esityksiä ja työpajoja vastaanottokeskuksiin, kehitys-
vammaisille, vanhainkoteihin, mielenterveyskuntoutujien 
yksiköille, lastenkodeille ja JOPO-ryhmille. Kesällä keikkoja 
tullaan toteuttamaan ulkona järjestäen esim. vanhainko-
deissa pihakonsertteja ja toteuttaen esityksiä ulkona ikku-
nan takana. Esityksissä ja työpajoissa noudatetaan tarkasti 
viranomaisten suosituksia koskien turvavälejä, maskeja 
sekä käsi- ja yskimishygieniaa. 

PERFORMANCE-
SIRKUKSEN 
KALENTERI TÄYTTYI

PerformanceSirkus

Vesa-Petteri Asikainen, Heikki Leppävuori ja Merle Abo 
esiintymässä Imatran vastaanottokeskuksessa.

Ravintola Hima & Sali perustettiin maaliskuussa 
2001, ja juhlimme tänä keväänä 20 vuotista 
taivaltamme! 

Uniikki tehdasmiljöössä sijaitseva ravintolamme tarjoaa 
mukavat puitteet kahvittelun ja lounasruokailun ohella myös 
yksityisiin ja yritysjuhliin. Meille voit ottaa mukaan myös 
koiraystäväsi! Meren äärellä sijaitseva terassimme avataan 
vapuksi!

RAVINTOLA 
HIMA & SALI 
20 VUOTTA!

Toinen aluevaltaus, joka on täyttänyt kalenteriam-
me, on ollut erilaisten striimausten ja tallenteiden teko. 
Striimasimme loppuvuonna 2020 ensimmäisen esityksem-
me ja sen jälkeen kalenterissa on ollut tasaiseen tahtiin 
erilaisia striimaus- ja tallennetöitä. 

Kaapelitehtaan BlackBox tyyppinen monitoimitila käy 
hyvin esitystilaksi, mutta myös kuvaukseen. Tämän ovat 
huomanneet muutkin ryhmät, jotka ovat käyneet kuvaamas-
sa teoksiaan PerformanceSirkuksen esitystilassa. Lisäksi 
kesäkuussa luvassa on, joko turvatoimet huomioon ottaen 
paikan päällä tai etänä, yhteistyössä unkarilaisen Góbi 
Dance Companyn kanssa White Paper Suited Man esitys 
Kaapelitehtaalla PerformanceSirkuksen esitystilassa 10.-
11.6. Esityksestä voi käydä lukemassa lisää nettisivuiltam-
me, jotka uusittiin vuoden alussa, kun kerrankin oli aikaa. 

Syksyllä toivomme, että pääsemme taas jatkamaan esi-
tyksiä ja järjestämään livetapahtumia lähes normaalisti, 
mutta siihen asti olemme onneksi löytäneet tavan, jolla 
jatkaa ja toteuttaa toimintaamme turvallisesti. 

Jos kaipaat esim. sirkus- tai musiikkiesitystä etänä tai 
lähitoteutuksella erilaisiin laitoksiin, työpaikallesi, tapahtu-
miin tai minne tahansa muualle, tai etsit tilaa tai ryhmää, 
joka voisi avustaa tallenteiden ja striimausten teossa, niin 
voit olla yhteydessä:

Roosa Isokääntä
Tuotantoassistentti 
PerformanceSirkus
roosa.performancesirkus@gmail.com
puh. 040 165 7477

Avaamme arkisin klo 8.30, jolloin tarjoamme monipuolista 
aamiaista, kuten itsevalmistettuja smoothieita ja erilaisia 
puuroja lisukkeineen. Kaikki tuotteemme on ostettavissa 
mukaan! 

Voit tilata myös leipomostamme itsevalmistettuja kakku-
ja, piiraita ja muita herkkuja. Meiltä löytyy myös paljon tuot-
teita gluteenittomille, vegaaneille ja fodmap-ruokavaliota 
noudattaville.

Kahvilassamme on päivittäin tarjolla kakkuja, piiraita ja 
uunituoretta pullaa. 

Kahvilassamme on runsas teevalikoima ja laadukkaat 
erikoiskahvit. Myymme ravintoloiden sulkuaikana arkisin 
lounasta mukaan klo 11.00 - 14.30. Lounaalla on tarjolla päi-
vittäin vaihtuva monipuolinen valikoima. Annoksien hintaan 
sisältyy oman leipomon leipää ja salaattirasia. 

Huom! Eläkeläislounas arkisin klo 13.00-14.30 lounasva-
likoima -2 €. 

Cateringpalvelumme huolehtii tilaisuutesi tarjoiluista, jär-
jestätpä tilaisuutesi sitten omassa kodissasi, Kaapelitehtaalla 
tai pääkaupunkiseudun eri juhlatiloissa.

Tallberginkatu 1 C / Tammasaarenlaiturin puolella K-ovi  
Puh. (09) 694 1701

Sulkuajan poikkeusaukioloajat:
Ma-pe klo 8.30-15.00
Viikonloppuisin poikkeuksellisesti suljettu! 

myynti@himasali.com
www.himasali.com

Ravintola Hima & Sali

ILM
O

ITU
S
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Ruoholahti
00180

Jätkäsaari
00220

Hernesaari, 
Munkkisaari
ja Eira
00150

Punavuori
00120

Lauttasaari
00200 ja 00210

1 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Tammikuu 2021

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Sivu 8

Itämerenkatu 21
00180 Helsinki

Alko • Apteekki • Bieder -Kukkakauppa • Burger King® • Carwash • Ciao! Caffe
Dressmann • Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka • Hiusfashion

Hua Du - Aasialainen buffet • Jysk • K-Citymarket 24 h • K-Rauta • Kierrätyspiste
Ko-Ju sushi buffet • Mayor’s Gym 24 h • Musti ja Mirri • Peura - outlet - muotia naisille

Posti Pakettiautomaatti • Smooth It • Subway® • Sähköautojen latauspiste 
Talletusotto-automaatti • Tokmanni • Uff

RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla
RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla 1h 

ILMAINEN 
PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortilla

... ja kaikki hoituu kerralla. ruohis.fi

Tuomo  
Sipilä ja 

Atlantin
silta.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Uusi kiinteistö
huoltoyhtiö 
Välimerenkadulle

Heleniltä 
turvallisuus 
tiedote

Tutun oloinen 
kaupunginosa 
löytyy Oslosta

Oslon Tjuvholmen muistuttaa Jätkäsaarta.

Sivu 3

Sivu 9

EDVIN INGMANRAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 4–5

LAUTTASAARI     EIRA     PUNAVUORI     HERNESAARI     27. VUOSIKERTA     TAMMIKUU 2021 ≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Tehtävä  
Jätkäsaaressa
Länsisataman kaupunginosan uusi aluerakentamisen 
projektinjohtaja on Tuomo Sipilä. 

Asuvatko asiakkaasi tällä alueella?
     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti jaetaan koteihin  
ja yrityksiin Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa, Lautta-
saaressa, Punavuoressa, Hernesaaressa ja Eirassa.

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

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden jakelualue vuonna 2021

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

l l l

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

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

12
-PACK

TARJOUKSET VOIMASSA 12.-25.4.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

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

PALVELU PELAA

 KAIKKI KEVÄÄN HERKUT OMAN KYLÄN LÄHIKAUPASTA!

Suomalainen  
kirjolohifilee 
ruodoton 

HELPOTUSTA ARKEEN!

Jätkäsaaren sushit
myös nigirit

Norjalainen  
lohifilee  
ruodoton 

HELPOTUSTA ARKEEN!

Grillattu kanan  
rintaleike

Lämminsavustettu  
lohifilee
Norja

KEVÄISEEN PÄIVÄÄN!
OLVI

Vichyt ja  
kivennäisvedet    
12-pack 0,33 l pl (1,21/l)

1899
KG
  

2495
KG
  

1980
KG
  

995
KG  

2290
KG
  

599
12-PACK
  

MEILTÄ SAAT TUORETTA KALAA JOKAISENA PÄIVÄNÄ!


