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Puita ja 
parkki
paikkoja
Paikallisella pysäköintiyhtiöllä 
on puusääntö ja pian yli tuhat 
latauspaikkaa sähköautoille.

Tämä lukko on lukittuna jossain ulkosalla 
Jätkäsaaressa tai Ruoholahdessa. Löydä, 
kuvaa ja voit voittaa joulukorin.
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PÄÄKIRJOITUS

Helsingissä on juuri päättynyt pro-
jekti, jossa kaupunkilaiset saivat ää-
nestää kaupunkilaisten itse keksi-
miä parannusideoita. 

Kyseessä on Oma Stadi -projek-
ti, joka nyt toteutettiin toista kertaa. Rahaa oli 
jaossa 8,8 miljoonaa eli noin prosentti kaupun-
gin investointimenoista vuonna 2021. 

99 prosenttia investoinneista menee kau-
pungin päätöselimien kautta, mutta tuolla noin 
prosentilla kaupunkilaiset pääsevät revittele-
mään ja päättämään itselle tärkeistä asioista.

Ideana Oma Stadi on loistava. Ensin ehdo-
tetaan ideoita, sitten niitä käsitellään työpajois-
sa jokunen kuukausi, ja työpajoihin kaupun-
kilaiset itsekin voivat osallistua.  Työpajoissa 
kenties syntyy sellaista yhteistyötä, verkostoja 
ja ratkaisuja, joita ei olisi muuten syntynyt lain-
kaan. 

Lopuksi osa – oikeastaan aika iso osa ide-
oista – päätyy äänestykseen.

ÄÄNESTYS ITSESSÄÄN voi sen sijaan tuot-
taa nolostuttavia rinnastuksia projektien tär-
keydestä. Pitääkö esimerkiksi Lauttasaareen 
ehdotetun yli puolen miljonan euron  japa-
nilaistyylisen mindfulness-puiston (ei to-
teutukseen) ja sen vieressä lähes samalla ää-
nimäärällä vuosia kunnostusta odotelleen 
Ruoholahden kentän uusimisehdotuksen (ei 
toteutukseen) kilpailla keskenään?

Itseäni ihmetyttää, miksi vuodesta toiseen 
kaupungilta lykkääntyy Ruoholahden kentän 
kunnostus. Se pitäisi toteuttaa ilman äänes-

tyksiäkin. Suunnitelma kentän kunnostukses-
ta on ollut olemassa pitkään, rahaa vain ei tun-
nu löytyvän.

Katsahdin Helsingin muiden äänestyspii-
rien lopputuloksia Oma Stadi -äänestyksessä. 
Enää eivät oman asuinalueen hankkeet tuntu-
neetkaan niin tärkeiltä. Itäisessä piirissä on eh-
dotus nimeltä Nuorten toiveesta – Huumepii-
kit pois Mellunkylän alueelta (35 000 euroa). 
Se oli kivunnut totetuslistan toiseksi ylimmäk-
si hankkeeksi.

Saman aihealueen hanke toteutuu myös 
Keskisen Helsingin alueella: Jalkautuvaa päih-
dehuoltoa keskiselle alueelle (110 000 euroa). 

OMA STADISSA on hyvää alussa mainittujen 
asioiden lisäksi se, että projekti tekee näkyväk-
si hintatasoa, millä saadaan erilaisia hankkeita 
toteutettua. Esimerkiksi julkinen vessa ulkoilu-
alueelle maksaa 150 000 euroa. Yksi sellainen 
äänestettiin toteutettavaksi Lapinlahteen.

Onnea myös laillisille graffitiseinille, sellai-
set äänestettiin toteutukseen Jätkäsaareeen ja 
Hernesaareen (50 000 euroa).

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

Helsingin satamissa kävi risteilyvuonna 2021 
yhteensä 14 alusta, ja niiden mukana noin 

11 000 kansainvälistä risteilyvierasta. 

Oma Stadi -projekti 
paljastaa puutteita

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)
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Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren 
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Välimerenkadun R-kioskit, Jätkäsaaren 
K-Market, Jätkäsaaren Alepa. 

JAKELU
Posti Oy 

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

TOIMITTAJA
Pipsa Sinkko-Westerholm

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
Välimerenkatu 13 B, 00180 Hki

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.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

HISTORIAKIERROKSELLE. Lapin-
lahden sairaalan historiakierrokset 
jatkuvat. Kierroksia on 13.11., 14.11., 
27.11., 28.11., 11.12. ja12.12. Kierros 
alkaa Kahvila Lähteeltä, josta saa 12 
euron maksua maksua vastaan lipun. 
Kierroksella muun muassa selviää, mikä 
diagnoosi Aleksis Kivelle annettiin.

RAKKAKUDESTA. Runoja ja lauluja 
rakkaudesta -esityksellä Performance 
Sirkus juhlii Kaapelitehtaalla 25-vuo-
tista taivaltaan 5. ja 6. marraskuuta. 
Esitys kokoaa teatterin keskeiset toimijat 
samalle näyttämölle draamalliseen 
runo- ja musiikki-iltaan. Liput 5 euroa ja 
10 euroa. 

MITEN PUISTOJA HOIDETTIIN? 
Helsingin kaupunki kyselee asukkai-
den mielipidettä ja tyytyväisyyttä ka-
tujen ja puistojen kesäajan hoidosta. 
Karttapohjaiseen kyselyyn vastaa-
minen kestää 5–10 minuuttia. Kysely 
löytyy menemällä osoitteeseen bit.ly/
kesakysely-2021 

risteilyalusta

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

Joulukuu 9.12. 1.12.
Tammikuu 20.1. 12.1.
Helmikuu 17.2. 9.2.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 125 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 1395 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 684 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

– Otollisia ääniä  
malttavaiselle kuulijalle –

MATTI 
OITTILAN 
PODCAS

Spotify
iTunes
alyvapaa.fi

+ 

+ 

+T

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

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

041 318 5858  taksi@karhunkorpi.fi%

Tule nauttimaan tyylikkään 
rennosta ilmapiiristä hyvän 
ruoan ja juoman pariin.

ssss

TERVETULOA FAROON!
 www.faroravintola.fi

      Kellosaarenranta 2      
&

Lounaalla päivittäin vaihtuvat annokset sekä viikon salaatti- 
ja pihvilounas.  Arkisin klo 11–14. 010 424 9830  

Pitääkö tällaisten 
hankkeiden edes 
kilpailla keskenään?”
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Bunkkeri saa viimeinkin tulla

Pitkä taisto Bunkkerin kohtalosta näyt-
tää viimein päättyneen.

 Sama rakennuttajayrittäjätaho on 
useasti valittanut rakennushankkeen 
päätymistä SRV:lle, ja nyt asialle saa-

tiin päätös asiaan, kun lokakuussa korkein hal-
linto-oikeus  ei antanut valituslupaa tapauksessa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti jo vuo-
den 2018 huhtikuussa Bunkkerin myymisestä 
SRV:lle.

Kaupunki on edistänyt projektia valitusajan 
aikanakin, ja nyt kaupungin mukaan hankkeelle 
ei ole enää esteitä.

”Tämän hetken arvion mukaan liikun-
tatilat voisivat käytössä aikaisintaan vuon-
na 2025”, sanoo Länsisataman aluerakentami-
sen projektipäällikkö Tuomo Sipilä Helsingin 
kaupungilta.

Kaupunki käy parhaillaan SRV:n kanssa asi-
oita läpi ennen kuin kertoo lisää yksityiskohtia 
projektista.

”Lähtökohtana on kuitenkin päästä etene-
mään mahdollisimman nopeasti ja rakennus-
järjestyksestä ehkä jo tässä vaiheessa sanoa, että 
Bunkkerin edustan aukio ja ratikan kääntöpaik-
ka valmistuvat vasta Bunkkeri-rakennuksen jäl-
keen.”

BUNKKERI ON VUONNA 1972 valmistunut enti-
nen sataman varastorakennus, joka on ollut pit-
kään tyhjillään. Bunkkeriin ja sen päälle raken-

Tämän hetken arvion mukaan 
Bunkkerin liikuntatilat voisivat 
olla käytössä aikaisintaan vuonna 
2025. Rakennukseen suunnitellaan 
noin kolmeasataa asuntoa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Bunkkeri esiteltiin vuonna 2017 havainnekuvissa tämän näköisenä.

Supercellin pelihahmot ovat vallanneet 
tontin, johon piti tulla alun perin hotelli.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehdessä käsiteltiin 
Bunkkerin liikuntamahdollisuuksia 
elokuussa 2017.
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Liikunnallinen Jätkäsaari kehittyy
Bunkkerin alakerrosten liikuntatilat 
ja uimahalli palvelevat kaikkia 
kaupunkilaisia 2020luvulla.

Tiina Torppa

Helsingin kaupunki rakennuttaa Jät-
käsaareen useita liikuntatiloja ja 
-paikkoja. Merkittävä joka sään lii-
kuntapaikka on Bunkkeri: tuhansia 
neliömetrejä sisäliikuntatiloja ja ui-

mahalli. Bunkkerin ulkopuolelle tulee Jätkäsaaren 
liikuntapuisto, monipuolinen ulkoliikuntapaikka 
jalkapallo- ja  jääkenttineen. 

”Bunkkeri ja liikuntapuistot ovat jatkossa tär-
keitä liikuntapaikkoja jätkäsaarelaisille ja lähi-
alueiden asukkaille”, projektijohtaja Outi Säntti 
Helsingin kaupungilta sanoo.  

Jätkäsaaressa on jo nyt Selkämerenpuisto, 
jonka jalkapallokenttä on vilkkaassa käytössä ja 
ilman varauksia avoinna kaikille. Selkämeren-
puisto on vastikään peruskorjattu. 

Kun asuinalue on nykyistä valmiimpi, liikun-
tapaikkoja sijoittuu eri puolille saarta. 

”Kaupungin lisääntyvä tilatarjonta tarkoit-
taa myös liikuntaseuroille mahdollisuuksia vuok-
rata harrastuspaikkoja ja lisätä omaa tarjontaansa 
asukkaille”, Säntti sanoo.

Varsinaisten liikuntapaikkojen ohella Jät-
käsaaren rakennettavista viheralueista ja ranta-
reiteistä tulee suosittuja kävely- ja lenkkeilypaik-
koja. Valmistuttuaan Hyväntoivonpuisto on noin 
kilometrin pituinen, ja puiston eteläosaan on kaa-
vailtu pieniä kuntoilupisteitä. 

 
LIIKUNTAPUISTO URBAANISSA MAISEMASSA 
Jätkäsaaren liikuntapuisto sijoittuu aikanaan kes-
kelle tiivistä kaupunkimaista maisemaa. 

”Liikuntapuiston ympärillä on korkeita talo-
ja, asuntoja ja toimistoja sekä tietysti Bunkkeri ja 
peruskoulu”, tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela 
Helsingin kaupungilta sanoo.

Puistoa rajaavat Länsisatamankatu ja Tyy-
nenmerenkatu. Raitiovaunupysäkki on vastapäätä 
puistoa ja Bunkkeria. 

Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentamisen on 
tarkoitus alkaa vuonna 2018. Aluksi valmistuu lii-
kuntapuiston länsiosa, näillä näkymin noin vuosi-
na 2020-2021, mutta viereisen peruskoulun tarvit-
sema pallokenttä valmistuu jo aiemmin. 

”Tavoitteena on saada puistoon pallokenttä 
siihen mennessä, kun Jätkäsaaren peruskoulu ken-
tän vieressä aloittaa syksyllä 2019”, Kuusela sa-
noo. 

LAAJA, MONIPUOLINEN LIIKUNTAPUISTO
Palloilulajeja, kuntoilua, lenkkeilyä, jalkapalloa, 
luistelua… Jätkäsaaren liikuntapuistossa voi har-

rastaa läpi vuoden ja monia eri lajeja.  
”Sinne tulee pari tekonurmista jalkapallokent-

tää, pienempiä pelikenttiä ja vapaata pallottelu-
nurmea”, Kuusela luettelee. 

Talvisin yksi kenttä jäädytetään, siinä voi luis-
tella ja pelata. ”Jalkapallokentän ja jääkentän on 
tarkoitus täyttää harrastajien ja juniorien kilpailu-
tason vaatimukset”, Kuusela sanoo. 

Pukusuojarakennukseen tulee monia puku-
huoneita suihkuineen. 

Vaikka kenttiäkin on useampi, puiston alueel-
le tulee myös kumpuja ja istutuksia tuulensuo-
jaksi. Vaihtelevassa maastossa puistoa risteilevät 
lenkkeilyreitit. Monenlaista mahtuu, onhan puis-
ton koko 4,72 hehtaaria.

”Se on suurempi kuin Lauttasaaren liikunta-

puisto ja tekojäärata vastaa kooltaan noin Brahen-
kenttää”, Kuusela vertaa. 

Lisäksi liikuntapuistoon rakennetaan oma lä-
hiliikuntapaikka, jossa on laitteita niin lihaskun-
non kuin tasapainonkin harjoitteluun. 

Liikuntapuistosuunnitelmassa on ajateltu eri 
lajien harrastajia ja asukkaiden mukavuutta.

”Erillinen skeittipaikka tulee Tyynenmerenka-
dun puolelle, kauas asuintaloista”, Kuusela sanoo. 

BUNKKERIIN UIMAHALLI JA SISÄLAJEJA  
Jätkäsaaren Bunkkeri on entinen varasto ja tuleva 
asuintalo, jonka alakerroksissa Helsingin kaupun-
gin liikuntatilat ja uimahalli lähitulevaisuudessa 
palvelevat kaikkia kaupunkilaisia. Päiväsaikaan 
tiloja käyttää myös Jätkäsaaren peruskoulu. 

Jo nyt alueella

PALLOKENTTÄ Selkämerenpuistossa
ELIXIA SALMISAARI Energiakatu 3
PULS & TRÄNING kuntosali, Välimerenkatu 9
MAYORS GYM kuntosali, Itämerenkatu 21
MOTIVUS RUOHOLAHTI Itämerenkatu 21
RUOHOLAHDEN PALLOILUHALLI Kellosaarenk 3
SALMISAAREN LIIKUNTAKESKUS Energiakatu 3
SATS RUOHOLAHTI Itämerenkatu 21

Tulossa lähivuosina

JÄTKÄSAAREN KAPPELI Länsisat.k 28, 2018
UUSI SAUNA Välimerenkatu 10, vuonna 2018
HYVÄNTOIVONPUISTON P-OSA 2018–2019
HYVÄNTOIVONPUISTON E-OSA 2020-luvulla
JÄTKÄSAAREN KOULUN PALLOKENTTÄ 2019 
JÄTKÄSAAREN LIIK.PUISTON LÄNSIOSA 2020–21
BUNKKERI, uimahalli ja liikuntatiloja, 2020-luku

Bunkkerin uimahallin kattoon jää näkyville varastorakennuksen rouhea betonipinta. 

Bunkkerin pelikentät ovat osittain korkeita ja yläkertaa kiertää parvikerros eri liikuntatiloineen. 

HAVAINNEKUVAT: ARKKITEHTUURITOIMISTO B & M OY

nettavaan uudisosaan on tarkoitus tehdä alueen 
oma julkinen uimahalli, liikuntatiloja sekä asun-
toja.

SRV:n esitteen mukaan Bunkkeriin tulee 
noin 300 asuntoa. Rakennusyhtiön suunnitel-
missa on ollut purkaa Bunkkerin yläosa ja ra-
kentaa Bunkkerin päälle kymmenen uutta ker-
rosta, joihin asunnot tulevat. 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  

10.30–22
 la 12–22 
 su 12–21

Lounas 
alk. 10,50€

Mangolassi
Kaupan päälle 4 hengen seurueelle á la carte 
-aterian yhteydessä. Voimassa 30.11. asti.

"

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Take 
away

Tilaa netti 
sivuiltamme tai 

Woltin ja Foodoran 
kautta.

Osta turvallisesti 
verkkokaupastamme 
Taulujenripustus.fi   

Frimodig-Kehys
Annankatu 20
00120 Helsinki
T: 09 605 356

Ripusta 
taulusi helposti 
Stas-ripustuskiskoilla

Tai tilaa kiskot  
asennettuna  
puh 09 605 356

 Frimodig-Kehys – täydellinen kehystyspalvelu vuodesta 1890

Osta turvallisesti 
verkkokaupastamme 
Taulujenripustus.fi %

Piti tulla hotelli, 
tulikin Supercellin 
pelihahmoja
PELIYHTIÖ SUPERCELLIN pääkonttorin kyljessä 
olevalle vielä rakentamattomalle tontille piti tul-
la hotelli. Nyt tähän Wood City -kortteliin tulee-
kin ehkä toimitiloja.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouk-
sessa 26. lokakuuta tontin varausta päätettiin 
jatkaa niin, että tontin varanneet Stora Enso ja 
SRV voivat suunnitella paikalle hotellirakenta-
misen sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistora-
kennuksen.  Varaus on voimassa kesäkuuhun 
2023 saakka. 

Väliaikaisesti varauksensaajilla on oikeus 
siistiä varausalue omalla kustannuksellaan ja 
tehdä tontille Supercellin kanssa yleisölle avoin 
väliaikainen pihapuisto.

Tontilla on Supercellin peleistä tuttuja hah-
moja, ja väliaikaispuisto on jo viimeistelyä vail-
le valmis.

Patsaita pääsee katselemaan läheltä, mut-
ta kyltin ohjeen mukaan kaikenlainen kiipeily 
niissä on kielletty. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Kauppakeskus 
ja kumppanit 
jakavat led-liivejä 
Ruoholahden 
ekaluokkalaisille
RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN koulun ekaluok-
kalaiset saavat lahjoituksena led-valolliset turva-
liivit marraskuussa.

Lahjoittajina on Kauppakeskus Ruoholah-
ti sekä lisäksi Asianajotoimisto Heickell, Vis-
ma Software, Tulos Helsinki sekä 3 Step It 
Group.

Neonvihreissä liiveissäs on heijastinnauho-
jen lisäksi 16 led-valoa, joihin saa vilkkutoimin-
non tai yhtäjaksoisen valon. 

Heijastinliivien toimittaja on joensuulainen 
Pieni kulkija -niminen taho, jonka toiminta al-
koi vuonna 2019. 

Pienen kulkijan edustajan mukaan led-lii-
vejä jaetaan tänä vuonna lahjoituksina lapsil-
le jopa 15 000 kappaletta. Helsingissä noin 2300 
koululaista on saamassa liivit. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

RAUNO HIETANEN
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Pysäköintiyhtiön sääntö – kolme 
puuta viittä parkkiruutua kohden

Y htiöksi paikallinen pysäköintifirma on 
hieman erikoinen.

Ruoholahden Pysäköinti Oy:llä on 
muun muassa sääntö, että jokaista viit-
tä ulkoparkkipaikkaa kohden pitää ol-

la istutettuna kolme puuta. 
”Puusääntö ihan kirjattu asemakaavaan, se 

on lähtökohta suunnittelussa”, kertoo yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Miettinen.

Miettinen on toiminut pysäköintiyhtiön hal-
lituksessa yli kaksikymmentä vuotta.

”Minultakin kesti kymmenen vuotta ym-
märtää, että emme hoida vain pysäköintiruutu-
ja vaan pidämme ympäristöstä huolta”, Mietti-
nen jatkaa.

Ruoholahden Pysäköinti juhlii pyöreitä tä-
nä vuonna. Yhtiö perustettiin 30 vuotta sitten. 
Juhlavuotta vietetään huomaamattomasti. Huo-
maamattomuus leimaa muutenkin pysäköinti-
yhitötä.

”Silloin olemme onnistuneet, jos olemme 
saanet itsemme näkymättömäksi ympäristössä, 
missä meillä on siistiä ja missä me kaikki asuk-
kaat viihdymme.”

Siisteyttä haluttiin parantaa esimerkik-
si  led-valaistuksilla, jotka vaihdettiin vanhojen 
himmeiden katuvalojen tilalle alueen pysäköin-
tialueilla muutama vuosi sitten.

Ruoholahden Pysäköinnin asukkaista suu-
rin osa on hiljaisen tyytyväisiä. Miettisen mu-
kaan heille riittää, että heidän parkkipaikkansa 
tolppa on suorassa, eikä kukaan pysäköi omal-
le paikalle. 

Tyytymättömiäkin on, mutta Miettisen mu-
kaan pieni osa.

”Jotkut valittavat, etteivät saa autopaikkaa 20 
metrin päästä ulko-ovestaan. Kierto autopaikois-
sa on aika hidasta. Ulkopaikoilla täyttöaste on 95 
prosenttia ja hallipaikoissakin 92 prosenttia.”

Miettinen kertoo, että yhtiön saaman pa-
lautteen perusteella joistain asukkaista tuntuu, 
ettei heidän pysäköintialuettaan valvota sillä 
tarkkuudella kuin kaupungin muita katuja.

PIAN KAIKILLE Ruoholahden ja osin Jätkäsaa-
ren parkkipaikolle on luvassa suuria muutok-
sia. Pysäköintiyhtiöllä on yli 1100 autopaikkaa, 
joissa kaikissa on sähkötolppa. Yhtiö vaihtaa 
ensi vuodesta alkaen kaikki autopaikat sopivik-
si ladattaville autoille. Yhtiöllä on jo nyt muu-

Ruoholahden Pysäköinti pitää huolta 
myös ympäristöstä, ei pelkistä 
parkkiruuduista. Yhtiö päätti juuri 
uusia kaikki parkkipaikkansa 
sopiviksi ladattaville autoille.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden pysäköintiyhtiö huolehtii paitsi parkkiruuduista, myös siitä, että puita on oikea määrä suhteessa 
parkkiruutuihin. Heikki Miettinen on ollut yhtiön hallituksessa jo yli kaksikymmentä vuotta.  

tamia kymmeniä latauspaikkoja, mutta suurin 
osa on tavallisia tolppapaikkoja, jotka on tar-
koitettu auton esilämmitykseen, eikä niitä saa 
käyttää sähkölataukseen. 

Sähkömuutostöiden jälkeen uudistetuista 
yli tuhannesta tolpasta irtoaa 3,6 kilowatin teho. 

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos par-
kissa on sähköauto, joka seisoo paikoillaan 15 
tuntia vuorokaudessa, niin voit saada sen ladat-
tua 200 kilometrin matkalle”, Miettinen kuvai-
lee.

Päätös latauspisteistä syntyi yhtiön hallituk-
sen kokouksessa lokakuussa. Taustalla oli asi-
akkaille teetetty kysely, jonka viesti oli selvä: la-
tauspaikkoja tarvitaan paljon lisää.

Kun sähkötolpat uusitaan, ne saavat myös 
älyä. 

”Pysäköinnintarkastaja voi ajaa ohi ja etääl-
tä tarkistaa ovatko autot Ruholahden pysäköin-

nin asiakkaita ja pystyy sakottamaan heti, jos ei-
vät ole.”

Kännykkäsovelluksella voi jatkossa näpytel-
lä uuden rekisterinumeron, kun auto vaihtuu, 
tai vaikka illan ajaksi vieraiden rekisterinume-
ron. Tähän pysäköintiyhtiön on tarkoitus valita 
sopiva operaattori, jonka kautta myös energian-
kulutus eli ladattu sähkö todennäköisesti lasku-
tetaan.  

RUOHOLAHDEN Pysäköinti oli ensimmäiset 
kymmenen vuotta Helsingin kaupungin ja Ruo-
holahtea rakentaneiden rakennusyhtiöiden 
omistama.  

Pysäköintyhtiö perustettiin, jotta saataisiin 
alueellisesti hoidettua – eikä esimerkiksi kortte-
li tai tontti kerrallaan – kaavan mukaiset auto-
paikat Ruoholahteen. 

Erinäisten vaiheiden jälkeen yhtiö siirtyi 

MIKSI MEILLE? 
 

• vatsavaivat ja SUOLISTOsairaudet
• toistuvat infekkot ja krooniset sairaudet
• työUUPUMUS, stressi ja masennus
• muiskongelmat ja arjessa jaksaminen
• • RAVITSEMUSneuvonta
• geenitutkimukset
• työHYVINVOINTIvalmennus
• lihashuolto ja kuntoutus
 

Vastaanotollamme tarjoamme 
 

kkokonaisvaltaista lääkeketeellistä hoitoa, joka painooaa kehon oikean ja 
opkmaalisen toiminnan merkitystä terveyden palauoamisessa ja sairauksien hoitamisessa.

OLONIIKLINIKKA
Selkämerenkatu 1, 

00180  Helsinki
 

Ajanvaraus
arkisin 8.00-19.00 
020 740 2480 tai020 740 2480 tai

oloni.fi/ajanvaraus 

Jos parkissa on 
sähköauto, joka 

seisoo paikoillaan 15 tuntia 
vuorokaudessa, niin voit 
saada sen ladattua 200 
kilometrin matkalle.”
 
Heikki Miettinen
hallituksen puheenjohtaja, Ruoholahden Pysäköinti
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS

Pysäköintiyhtiön sääntö – kolme 
puuta viittä parkkiruutua kohden

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

KEBABRAVINTOLA  Mr Döner aukesi loka-
kuussa Kap Hornin aukiolla Cafe Kap Hornin 
entisissä tiloissa. Yrittäjä Cetin Alkanilla on 
toinenkin Mr Döner, Espoon Soukassa. 
 
UUNIPERUNOIHIN keskittynyt Pappa 
Peruna avasi ovensa Välimerenkatu 5:een 
lokakuun lopulla.  Omistajia ovat Maria Logi-
nova ja Kamel Boubakri. 

Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:  
The Pantry, Krung Thep, Naples, Minato Sushi, 
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, Casa Mare, Giwa, Barley & Bait, Is-
met, Kabuki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop 
BBQ, Be My Guest, Aangan, Grön, Long Ri-
ver, Pizzeria Luca, Uusi Sauna, Antiokia Ata-
bar, Raksa, Urbine, På Kroken, Konstan Möljä, 
Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolal aiva 
Verna, Chalupa, Mount Kailash, Hampton Bay, 
Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, Salve, Kotipiz-
za, Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Merimaka-
siini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kit-
chen & Table, Cargo, , Poiju, Faro ja Gimis.

MIKÄ  Pappa Salmon 9,90 e

MITÄ   350 gramman peruna, savulohta, 
tillismetanaa, kreikkalaista salaattia, suola-
kurkkua ja oliivia.

MISSÄ   Välimerenkatu 5

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Myös Mexi-
can Perunaa (8,90 euroa) menee myös, se on 
sellainen vähän tulisempi annos.”

MR DÖNER

PAPPA PERUNA

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

MIKÄ   Iskender Döner 12,50 e

MITÄ   Itse tehtyä döner-kebabia ja pitalei-
pää turkkilaisessa jogurtti-tomaatti-voikastik-
keessa. 

MISSÄ   Kap Hornin katu 3

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Iskender Döner 
on suosituin, asiakkaat ovat ihan hullaantuneita 
siihen.”     

Puusääntö näkyy konkreettisesti muun 
muassa Kellosaarenkadun poikkikadulla 
Kasuunikujalla. Puita on kolme kappaletta 
viittä parkkiruutua kohden.

Ruoholahden pysäköinti
 ≈ Ruoholahden Pysäköinti Oy perustettiin 1991.
 ≈ Yhtiön omistaa 34 alueen taloyhtiötä, jotka 

sijaitsevat Ruoholahdessa ja osin Jätkäsaaressa.
 ≈ Ruoholahden Pysäköinnillä on noin 783 ulkopy-

säköintipaikkaa 25 erillisellä pysäköintialueella.
 ≈ Yhtiön omistuksessa on myös neljä pysäköinti-

hallia, joissa on yhteensä 340 paikkaa.
 ≈ Sähkötolpallisten kadunvarsipaikkojen kuukau-

sivuokra on 37 euroa kuukaudessa.
 ≈ Hallipaikat maksavat 70–100 euroa kuukau-

dessa.
 ≈ Yhtiön hallussa on osakkaiden yhteistiloina 

kolme erillistä kerhohuonetta Selkämerenkatu 
10:ssä, sekä Kellosaarenkatu 3:n pysäköintilaitok-
sen yhteydessä oleva palloiluhalli saunatiloineen. 
Palloiluhallin tilat on vuokrattu Sulka-Sport Oy:lle.

 ≈ Kaikki pysäköintitilat ja parkkipaikat sijaitse-
vat vuokratonteilla, jotka on vuokrattu Helsingin 
kaupungilta.

 ≈ Yhtiö vuokraa autopaikkoja osakasyhtiödensä 
asukkaille ja osakkaille sekä paikallisille yrityk-
sille.

UpHouse Helsinki
Liisankatu 25

00170 Helsinki

p. 050 550 9902

Koti on rakas, me välitämme.
www.uphouse.fi
info@uphouse.fi

UpHouse Espoo
Kauppakeskus Iso Omena

Piispansilta 21, 02230 Espoo

p. 050 560 5902

Kuusisaarentie, Kuusisaari, 
Helsinki | RT | 128 m² + 27 m² | 4 h, 
k, aula, khh, s, sh, 2 wc, ask, var, ak | 
Energialuokka B2007 | Mh. 850 000 € | 
20482549

Brinkinmäentie, Saunalahti, Espoo | 
OKT | 124 m² + 172 m² | k, oh, rt, 3-4 mh, 
3 wc, s, ph, khh, vh, tekn, kuntoiluhuone, 
ak, var, ter | Energialuokka C2013 |
Mh. 1 050 000 € | 20782701

Fanny Kourula
Tj, YKV, LKV
045 139 2592

fanny.kourula@uphouse.fi

Raija Nyström
Myyntipäällikkö, LKV

050 040 3322
raija.nystrom@uphouse.fi

Myymässä kotia?
Kutsu meidät ilmaiselle 

arviokäynnille!

Useimmat 
ajavat alle 
30 kilometriä 
päivässä

Viirus-teatteri 
etsii paikallisia 
Jätkäsaaren sydän 
-esitykseensä

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖNTI teetti kyselyn 
asiakkailleen. Kysely valmistui syyskuussa 
2021, ja vastauksissa näkyy selvästi sähköla-
tauspaikkojen tarve.

Kyselyyn vastanneista joka viides ilmoit-
ti, että heillä on jo nyt ladattava auto käytös-
sään.

Kaksi vastaajaa kolmesta puolestaan ar-
veli, että heidän seuraava auto olisi ladatta-
va.

Vastaajista 86 prosenttia piti autojen la-
tausmahdollisuutta tarpeellisena asiana.

Vastauksista myös ilmeni, että alueella 
asuvien autonomistajien päivittäinen ajo-
matka on 30 kilometriä. Ajomäärä on niin 
pieni, että pysäköintiyhtiön 3,6 kilowatin la-
tausasemilla sähköauton akut pysyvät lähes 
täynnä koko ajan. 

Kyselyyn vastasi noin 161 henkilöä. 
Pysäköintiyhtiön asukkaat saivat myös 

arvioida, nostaisiko sähköauton latausmah-
dollisuus heidän asuntonsa arvoa. 60 pro-
senttia oli sitä mieltä, että asunnon arvo 
nousisi.

Avoimissa palautteissa jotkut ilmoittivat 
myös ostavansa sähköauton heti kun lataus-
mahdollisuudet päivitetään. 

Eräs palautteen antaja kertoo, että nykyi-
sin tarjolla olevilla latauspisteille on liian 
pitkä matka.

”Kanavan Jätkäsaaren puolella ei ole yh-
tään omaa latauspaikkaa asukkaille. On 
mielestäni järjetön ajatus, että autopaikka 
olisi yli puolen kilometrin päässä kotoa.”

PAIKALLINEN Viirus-teatteri järjestää alueen 
asukkaille mahdollisuuden olla mukana osana 
esitystä ensi kesänä.

Jätkäsaaren sydän -nimiseen esitykseen et-
sitään vapaaehtoisia asukkaita ja/tai asuintalo-
ja. Esitys toteutetaan Jätkäsaaren kaduilla, sisä-
pihoilla, rakennuksissa ja puistoissa, eli se on 
kävelyretken mallinen teatteriesitys. Suunnitte-
lu on vielä alkuvaiheessa.  Seuraava infotilaisuus 
asukkaille järjestetään teatteri Viiruksessa 25. 
marraskuuta. Rooleja on tarjolla kaikenlaisia, Vii-
ruksesta kerrotaan.  

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

täysin nykyisten omistajien eli alueen 34 talo-
yhtiön omistukseen noin kaksikymmentä vuot-
ta sitten.

Ruoholahden Pysököintiyhtiön sähkötol-
pallinen autopaikka maksaa tällä hetkellä 37 
euroa kuukaudessa. Paikkoja voivat hakea alu-
eella asuvat ja paikalliset yritykset.

Miettisen mukaan kuukausimaksu on poik-
keuksellisen halpa verrattuna esimerkiksi kau-
pungin pysäköintilupaan.

”Asukkaat eivät aina ymmärrä tätä edulli-
suutta”, Miettinen sanoo.

Alueella toimii myös Jätkäsaaren Pysäköinti 
Oy, jolla on kolme parkkihallia alueella: Rokki-
parkki, P-Atlas ja P-Saukonlaituri. Hallipaikan 
vuokra näissä kohteissa on 100 euroa kuukau-
dessa.

Yksityiset hallipaikat keskustan alueella 
voivat maksaa noin 300 euroa kuukaudessa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden Pysäköintiyhtiön 
kyselyyn vastanneista kaksi 
kolmasosaa kertoi, että seuraava 
auto on ladattava. Joka viidennellä 
auto oli jo ladattavaa mallia.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Osallistu  
lukko jahtiin ja 
voita jouluinen  
tuotekori

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

Yllä olevassa kuvassa esiintyvä lukko on on 
lukittuna johonkin kiinteään rakenteeseen Ruo-
holahden 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 pyörätuo-
lilla. 

KILPAILUUN OSALLISTUTAAN kuvaamalla luk-
ko ja julkaisemalla kuva Jätkäsaari–Ruoholahti-
lehden Facebook-sivuilla lukkokilpailutehtävän 
kommenteissa.

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

Huomioi muut lukonmetsästäjät ja ota kuva 
lukosta lähietäisyydeltä, jotta kuvasta ei liiaksi 
paljastu lukon sijainti.

Kilpailuun voi osallistua marraskuun 2021 
loppuun asti. 

Palkintona lukon löytäneiden ja siitä kuvan 
lähettäneiden kesken arvotaan noin 50 euron 
arvoinen joulukori, jonka lahjoittaa paikalli-
nen K-Market Jätkäsaari osoitteessa Välmeren-
katu 5. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Mistä lukko löytyy tällä kertaa? Osallistu 
kilpailuun kuvaamalla yllä näkyvä lukko. 
Se on lukittuna ja melko näkyvillä jossain 
Jätkäsaaressa tai Ruoholahdessa.
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Onni on oma,

palveleva mattoliike.

Irtomatot, mittatilausmatot ja kokolattiamatot
kotiin, toimistoon ja julkiseen tilaan.

Jätkäsaari, Välimerenkatu 8

SYÖ! -MENU

SYÖ! -VIIKOILLA NÄMÄ 
ANNOKSET 10 EUROA 
5.–18.11. 2021

UUSI THAI BISTRO JÄTKÄSAARESSA!
BERMUDANKATU 5, 00220 HELSINKI   & 050 351 1336   WWW.KRUNGTHEPTHAIBISTRO.FI

Voimassa arkisin lounaan jälkeen  
ja viikonloppuisin koko päivän.

Sari Pajunen sai haaveidensa asunnon 
Hyväntoivonpuiston kattojen tasalta
UUDESSA TALOSSA

Rannat, puistot ja yleisövessat voittajia Oma Stadi äänestyksessä

Kahdeksannen kerroksen lasitetulta 
parvekkeelta näkyy avomeri ja Harma-
jan majakka. Vieressä on toinen avo-
parveke ja näkymä Pihlajasaareen.

”Tuplaparveke on parasta asun-
nossani. Asuin siellä helmikuusta alkaen käytän-
nössä koko kesän”, Sari Pajunen nauraa.

Jätkäsaareen Pajunen muutti Kannelmäestä 
vuoden 2020 joulukuussa.

”Kaipasin vuosikymmenet takaisin meren 
ääreen. Olen äärettömän onnellinen että sain tä-
män asunnon.”

Lauttasaaressa syntynyt ja siellä yli 20 vuotta 
asunut Pajunen asui vuosikymmenet eri puolil-
la Helsinkiä. Muistoissa Jätkäsaari oli satama ja 
Ruoholahti pienteollisuusalue. 

”Kävin nuorena Lepakossa Ruoholahdessa 
kuuntelemassa Smackia. Osa bändin jäsenistä 
oli lauttasaarelaisia”, Pajunen muistelee.

Muutama vuosi sitten vieraillessaan Jätkäsaa-
ressa poikansa luona alkoi alue tuntua omalta. 

”Joka kerta täällä käydessä tuntui, että olin 
tullut kotiin. Aloin haaveilla Jätkäsaareen muut-
tamisesta.”

Kun Kannelmäen asunto oli jäänyt liian suu-
reksi tyttären muutettua pois, haki Pajunen 
asuntoa Livornonkadulta kesällä 2020. Yllätyk-
sekseen hän sai toivomansa 44,5 neliöisen kak-
sion. Havainnekuvista selvisi asuinkerros ja tup-
laparveke, mutta jännitystä aiheutti näkyisikö 
parvekkeelta meri.

”Ensimmäistä kertaa asunnolla käydessäni 

ryntäsin parvekkeelle. Oli ihana yllätys, että me-
relle näkyi niin hienosti. Ja että Harmajan ma-
jakka oli niin lähellä.”

Lasitetulla parvekkeella viihtyvät hyvin myös 
kukat ja hyötykasvit.

”Tomaattisato oli valtava. Ei tarvinnut ostaa 
tomaatteja kaupasta koko kesänä.”

Sopivana parvekkeen lämpötilan piti tuulet-

taminen. Ja tuultahan puiston katolla riittää.
”Hyväntoivonpuisto on melkoinen tuulitun-

neli. Avoparvekkeella voi pitää vain pöytää ja 
tuoleja, muuten sitä ei voi sisustaa.”

Tulevana talvena lasitettua parveketta koris-
taa ainakin patterikynttilät, valoketjut ja valkoi-
nen kuusi valoineen.

”Oli ihanaa, kun talvella puiston parvekkeilla 
oli niin paljon valoja. Tykkään valojen tuomasta 
tunnelmasta. Kiinnitystapaa pitää vielä miettiä, 
sillä parvekkeen ja koko asunnon huonekorkeus 
on tavallista suurempi.”

Valojen lisäksi parvekkeelle on jo alkanut 
muuttaa joukko Pajusen askartelemia savitont-
tuja.

”En vielä tiedä, miten monta tonttua sinne 
tulee. Niitä syntyy koko ajan lisää.”

PAJUNEN ON VIIHTYNYT kuluneen vajaan vuo-
den Hekan vuokratalossa hyvin.

”Talo on tosi rauhallinen, eikä häiriöitä ole 
ollut”, hän kertoo.

Alussa ilmennyt pihan roskaaminen saa-

Sari Pajunen 
syntyi Lauttasaaressa ja kaipasi 
vuosikymmenet takaisin meren 
äärelle. Ihana uusi asunto löytyi 
Jätkäsaaresta. ”Olen palannut kotiin.”

Hankkeista toteutui muun muassa 
graffitiseinät Jätkäsaareen ja 
Hernesaareen, yleisö-wc Lapinlahden 
alueelle sekä Kasinonrannan 
kunnostus Lauttasaaressa.

Parvekkeen 
tomaattisato  

oli valtava. Ei tarvinnut 
ostaa tomaatteja  
kaupasta koko kesänä.”
 
Sari Pajunen
Jätkäsaari

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Oma Stadi -projektin viimeinen vaihe 
eli äänestys saatiin päätökseen viime 
viikolla. 

Oma Stadissa helsinkiläiset saa-
vat äänestää ehdotuksia, joita kau-

punkilaiset itse ovat esittäneet toteutettaviksi.
Toteutukseen asti pääsivät tällä kertaa alu-

eelta 50 000 euron hanke Lailliset graffitiseinät 

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaareen ja Hernesaareen sekä 150 000 eu-
ron hanke Lapinlahdessa liikkujille tarkoitettu 
yleisövessa.

Euromääräisesti suurin toteutettava han-
ke eteläisen Helsingin piirissä on 230 000 euron 
Kasinonrannan kunnostus.  Eteläisen Helsingin 
piiriin kuuluu kaupunginosat Lauttasaaresta Ka-
tajanokalle.

Suurimman äänimäärän alueelta eli yli 2300 
ääntä keräsi Roskan poistaminen merestä ja ris-
kien minimointi -nimellä kulkenut ehdotus. 

Toteutuneissa hankkeissa moni pitää sisäll-
lään rannan kunnostamista tai puistojen paran-
tamista. 

Myös ulkoliikuntapaikkoja toteutui eteläisen 
Helsingin alueella: Lauttasaareen kahteen eri 
paikkaan sekä Katajanokalle ja Kruununhakaan. 
Eteläiseen Helsinkiin rahaa oli jaossa yhteensä 
noin 1,3 miljoonaa euroa.

Sari Pajunen viihtyy hyvin Livornonkadun talossa. ”Talo on tosi rauhallinen, eikä häiriöitä ole ollut.”
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Sari Pajunen sai haaveidensa asunnon 
Hyväntoivonpuiston kattojen tasalta

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSANNE

SUSANNE GERSTENMAIER

myyntipäällikkö, kiinteistönvälittäjä LKV, partner 

050 318 0132 | susanne@bo.fi

Nyt on hyvä aika myydä, sillä asuntokauppa käy vilkkaana.  
Hoidan asuntosi myynnin alusta loppuun Bo:n raikkaan  
konseptin, sekä vahvan RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARI- 

alueen tuntemukseni ja asiakasverkostoni avulla.

Ku t s u  m i n u t  kä y m ä ä n ,  n i i n  j u tel l a a n  l i s ä ä !

Rannat, puistot ja yleisövessat voittajia Oma Stadi äänestyksessä

Itämerentori 2 | puhelin: 09 61500590 | Avoinna: ma-pe klo  7.30 - 18  
Verkkokauppa: www.kaisancafe.fi 

Tilaa isänpäiväkakku 

tervehdystekstilläsi 

verkkokaupastamme

Kaisan Cafe nyt myös Ruoholahdessa!

isänpäivä 

14.11.

tiin loppumaan tehostetulla ohjeistuksella ja vii-
me kuussa saatiin valmiiksi talon jätejärjestelmä 
Rööri.

”Hienoa, että Rööri on nyt käytössä. Roskia 
ei tarvitse enää viedä väliaikaiseen konttiroskik-
seen.”

Myös savuttoman talon tupakoijat on saatu 
siirtymään kauemmas talon luota.

Heka Livornonkatu 7
 ≈ Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy:n talo 

sijaitsee Hyväntoivonpuiston laidalla osoitteessa 
Livornonkatu 7. 

 ≈ Kahdeksankerroksisessa talossa on kahdessa 
rapussa yhteensä 72 asuntoa yksiöistä neljän 
huoneen huoneistoihin. 

 ≈ Kooltaan asunnot ovat 32,5-87,5m2. Talo val-
mistui joulukuussa 2020.

 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupunki asuntotuotanto
 ≈ Rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Arkkitehtitoimisto Jukka 

Turtiainen Oy

”Tosin tupakointi siirtyi puiston puolelle. 
Sinne tarvittaisiin ehdottomasti tupakkapaikko-
ja ja tuhkasäiliöitä. Nyt tumpit ovat maassa.”

Pajunen toivoo, että tulevaisuudessa myös 
Jätkäsaaren yleinen roskaisuus saataisiin kuriin.

”Jätkäsaari on roskaisin kaupunginosa, missä 
olen asunut. Toivon, että jatkossa kaikki alkaisi-
vat pitää hyvää huolta uudesta, kivasta kaupun-
ginosastamme.”

Nämä Oma Stadi -hankkeet totetutuvat eteläisen Helsingin alueella
Sija Ehdotus Hinta, euroa  Ääniä, kpl
1. Roskan poistaminen merestä ja riskien minimointi 35 000 2 318
2. Uimapaikkoja Etelä-Helsinkiin 100 000 2 318
3. Meriluonto kiittää kierrättäjää 40 000  1 901
4. Kasinonrannan kunnostuksella Lauttasaareen viihtyisä keidas 230 000  1 490
5. Eiranrannasta monikäyttöinen, viihtyisä ja toimiva uimaranta 105 000 1 477
6. Fredrikin tori kunnostettava 50 000  1 364
7. Maatrampoliineja useisiin puistohin alueella 50 000  1 223
8. Kaisaniemenrannasta viihtyisä oleskelupaikka 81 000  1 211
9. Grillipaikka ja eväiden syöntikatos Lauttasaareen 80 000  1 142
10. Ulkokuntosali Lauttasaaren uimarannalle 70 000  1 131
11. Yleisövessa Lapinlahden alueen käyttäjille 150 000  1 108
12. Katajanokan ja Kruununhaan ulkoliikuntapaikat 90 000  1 106
13. Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen 50 000  1 083
14. Kapteeninpuistikon uudistaminen 100 000  1 038
15. Liikuntapaikka ja kuntoiluvälineitä Lauttasaaren Vattuniemeen 55 000  933

Parasta asunnossa on tuplaparveke 
ja sieltä avautuvat maisemat. ”Täältä 
näkyy Harmajan majakka.”
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Minä en muutama 
vuosi sitten olisi 

uskonut, että hinnat nousevat 
Jätkäsaaressa niin paljon 
kuin ne ovat nousseet.”
 
Päivi Siggberg
asuntomyyjä

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa 
syksyä!

Lounais-Helsingin Yrittäjiin 
kuuluu lähes 600 jäsentä  
Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta, 
Ruoholahdesta, Töölöstä sekä 
Kuusi- ja Lehtisaaresta.
Tarjoamme jäsenillemme useita 
palveluita. Paikalliset tapahtu-
mamme ovat hyvä mahdollisuus 
tutustua muihin yrittäjiin alueella.

www.yrittajat.fi/liity

Hyvä yrittäjä

M
A

IN
O

S

Juha Larpon tekemä Talvinen maisema 
on yksi Berliinissä esillä olevista Akseli-
ryhmän teoksista. Akseli toimii Jätkäsaaressa 
Rionkadun senioritalossa. 

Tytär Peppi Martas ja äiti Päivi Siggberg myyvät ammatikseen asuntoja. Heidän takanaan näkyy lokakuinan Jätkäsaari ja Ruoholahti.

JUHA LARPO

Asuntomyyjät kuvailevat  
Jätkäsaarta kuumaksi alueeksi 
Kasvava kaupunginosa on 
osoittautunut sijoittajallekin 
tuottoisaksi alueeksi, sanovat äiti 
Päivi Siggberg ja tytär Peppi Martas 
kiinteistönvälitysyritys Nord LKV:stä.

Näistä kaupunginosista  
haetaan omistusasuntoja eniten 

 ≈ Oikotie Asuntojen tuoreessa listauksessa loka-
kuulta 2021 haetuimmat kaupunginosat omistus-
asuntoa etsivillä olivat Helsingissä Etu-Töölö, 
Kruununhaka, Vanha Munkkiniemi, Katajanokka ja 
Taka-Töölö.

 ≈ Espoossa kolmen haetuinta kaupunginosaa 
olivat Tapiola, Matinkylä ja Olari ja Vantaalla 
Tikkurila, Kivistö ja Myyrmäki.

 ≈ Järjestyssijat on muodostettu palvelua kättänei-
den hakujen perusteella.  

 ≈ Listat ovat peräisin Oikotiellä tehdyistä omis-
tusasuntohauista. Hakujen määrään vaikuttaa moni 
tekijä, muun muassa alueen koko ja asuntotarjon-
nan määrä alueella.

Lähde: Oikotie Asunnot

JÄTKÄSAARELAISTA senioriväriä saatiin loka-
kuussa Berliiniin, kun siellä avattiin taiteilijaryh-
mä Akselin näyttely nimeltä Luontomuisto. Ava-
jaisissa Berliinin Suomi-keskuksessa oli läsnä 
koko Akseli-ryhmä sekä paikallisia Suomen ys-
täviä. Tapahtumaa isännöi Suomi-keskuksen ku-
raattori, arkkitehti Mikael Merenmies.

Akseli on kuuden taiteilijan ja naapurin muo-
dostama aktiivinen ryhmä Jätkäsaaressa. 

Ryhmän tarkoituksena on senioreiden virey-
den ja toiminnallisuuden ylläpitäminen kuvatai-
teen ja kulttuurin keinoin, sekä yhteisöllisyyden 
vaaliminen asuinympäristössään.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja on pitänyt 
kolme näyttelyä Helsingissä. Akselia ohjaa Eila 
Lindfors. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut 
Luontomuisto-näyttelyä.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Molemmat sanovat saman sanan kuin 
yhdestä suusta, mutta annetaan äi-
din puhua ensin.

”Jätkäsaari on tosi kuuma alue 
tällä hetkellä”, asuntomyyjä Päivi 

Siggberg sanoo.
”Siellä asunnon hinnat ovat nousseet ihan 

huimasti ja sinne rakennetaan paljon”, Siggberg 
jatkaa ja katselee laiturissa olevien veneiden yli 
Jätkäsaareen, joka sopivasti välkehtii lokakuun 
auringossa.

”Tästä katsottuna alue näyttää kivikylältä, 
mutta kun on siellä sisällä, niin siellähän on veh-
reyttä, ja kaikkea löytyy.”

Siggbergin miesystävä asuu Jätkäsaaressa, jo-
ten alue on sitäkin kautta tuttu. Hän mainitsee 
vielä Hyväntoivonpuiston ja uskoo, että alue on 
suosittu lapsiperheiden keskuudessa. Alueen 
rauhallisuuskin on yllättänyt hänet. Myös jäte-
järjestelmä Rööri ja sitä kautta roska-autottomat 
kadut saavat häneltä kiitosta.

”Minä en muutama vuosi sitten olisi uskonut, 
että hinnat nousevat Jätkäsaaressa niin paljon 
kuin ne ovat nousseet. Tietysti jossain se katto tu-
lee vastaan, mutta kumminkin”, Siggberg pohtii.

Siggbergin tytär, asuntomyyjä Peppi Martas 
mainitsee Jätkäsaaren valttina auton parkkeeraa-
misen helppouden. 

”Se on oikeasti iso tekijä. Kaikki tutut, jotka 
asuvat Jätkäsaaressa, mainitsevat parkkeeraami-
sen. Parkkia on niin vaikea saada ytimestä.” 

Martas itse asuu keskustassa ja kertoo ajavan-
sa poikkeuksetta ”viisi kertaa Ruttopuiston ym-
päri” ennen kuin löytää parkkipaikan kadun var-
resta.

Martaksen mukaan Jätkäsaaren arvostukses-
ta kielii paljon myös se, että se kiinnostaa sijoit-
tajia.

”Tiedän paljon sijoittaja-asiakkaita, jotka ovat 
kiinnostuneet Jätkäsaaresta ja ostavat tai varaa-
vat asuntoja, jos on uutta tulossa. Sekin kertoo 
alueen kuumuudesta ja hintojen noususta.”

MARTAS ON ÄITINSÄ tavoin asuntomyyjänä 
kiinteistönvälitysyritys Nord LKV:llä Bulevardil-
la. Parivaljakon toiminta-alue on koko pääkau-
punkiseutu, mutta eniten heillä on ollut myyn-
tikohteita kantakaupungissa, Lauttasaaressa, 
Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.  

Äiti ja tytär asuvat samassa taloyhtiössä 
Lönnrotinkadulla. Naapuruus ei ollut suunnitel-
tua, siinä nyt vain kävi niin. Mutta sattumukses-
ta on ollut etuja. He ovat muun muassa myyneet 

yhdessä naapureidensa asuntoja taloyhtiöstä 
vuosien varrella. 

”Olemme myyneet siitä seitsemän asuntoa ja 
kaikki olemme hoitaneet fifty-fifty, eli molemmat 
ovat saaneet tuoda omia asiakkaita näytölle. Se 
on pieni yhtiö ja tiivis yhteisö, ihmiset luottavat, 
että me hoidamme asian yhdessä”, tytär sanoo.

Peppi Martas kertoo, että heillä on muita-
kin taloyhtiöitä, missä he ovat hoitaneet asun-

tomyynnin parina. 
Monesti kiinteistönvälitysalalla on kilpailua 

muiden välittäjien kanssa, mutta parivaljakon ei 
tarvitse tällaista miettiä. 

”Tietenkin yhteistyö toimii, kun on äiti ja ty-
tär, meillä ei ole kilpailua keskenään. Asiat hoi-
tuvat reilusti ja yhteistyö on helppoa, kun on 
muutenkin läheinen ja tietää toisen toimintata-
vat”, Martas sanoo.

Asunnonvälitysalalla Päivi Siggberg on ollut 
kahdeksan vuotta, ja sitä ennen muun muassa 
myyntivalmentajana. 

Peppi Martas opiskeli muutama vuosi sitten 
markkinointia ja mainontaa, eikä ainakaan tie-
toisesti ajatellut itseään kiinteistöalalle. 

Hän kuitenkin kävi moikkaamassa useasti äi-
tiään työpaikalla ja siellä joku kollega keksi eh-
dottaa Martakselle, että eikös hänkin tulisi väli-
tysalalle. 

”Ajattelin silloin, että jos minä kokeilisin alaa 
kuukauden tai jotain, ja siitä hetkestä tulee jo 
neljä vuotta”, Martas sanoo.

Jätkäsaarelaisten senioreiden 
taidenäyttely pääsi Berliiniin
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MARKKU LEINONEN  avasi Public Cafes -kah-
vilan Jätkäsaaren Livornonkadulle viime huhti-
kuussa.

”Ensin avattiin kuusipaikkaisena pienimuo-
toisena kahvilana, ja nyt tämä on laajentunut 
25-paikkaiseksi”, yksinyrittäjä Leinonen kertoo. 

Leinosen kahvilassa voi juoda kahvin ja sa-
malla lahjoittaa kahvin hyväntekeväisyyteen.

KOULULAISET ULKOILEVAT Ruoholahden leik-
kipuiston pihalla iltapäivällä reippaina ja kyse-
levät ohjaajilta tuon tuosta jotakin.

Kameran eteen hetkeksi pysähtyvä leikki-
puisto-ohjaaja Krista Hölttä on yksi pihan ai-
kuisista, joka ohjaa ja valvoo koululaisten ilta-
päivätoimintaa.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

LEIKKIPUISTO-OHJAAJA Krista Hölttä on työs-
kennellyt Leikkipuisto Ruoholahdessa vuodesta 
2014 lähtien.

”Leikkipuistosektorilla olen viihtynyt yhteensä 
pian 15 vuotta”, hän sanoo.

Höltän työpäivään kuuluu aamupäivisin 
tavallisesti pienten 2–4-vuotiaiden lasten kerhon 
vetäminen. 

”Retkeilemme, leikimme, liikumme ja eväs-
tämme lähialueilla, muun muassa Lapinlahdes-
sa.” 

”Iltapäivisin ohjaan koululaisten iltapäivä-
toimintaa.”

Höltän mielestä parhaita asioita hänen työs-
sään ovat kohtaamiset lasten ja lapsiperheiden 
kanssa, ja lapsilta tuleva suora ja aito palaute. 
Parhaiksi asioiksi hän listaa myös innostavat ja 
innovatiiviset työkaverit.

Markku Leinosen kahvilan seinä on täynnä 
lappuja, joista jokainen on hyväntekeväisyysteko.

Leikkipuisto-ohjaaja Krista Hölttä 
on työskennellyt Ruoholahden 
leikkipuistossa vuodesta 2014.

Järjestyksenvalvojasta 
hyväntekeväisyys
kahvilan yrittäjäksi

YRITTÄJÄ: Markku Leinonen

TÖISSÄ: Krista Hölttä

PUBLIC CAFESIN seinä on täynnä keltaisia lap-
puja. Niitä on paljon, satoja. Jokaisessa lapussa  
lukee yksi sana: joko kahvi tai leipä. 

”Seinälle ostettu kahvi on euron ja leipä kak-
si euroa”, yrittäjä Markku Leinonen kertoo. 

Aina kun yrittäjä ehtii, hän tyhjentää seinää, 
eli valmistaa ja vie ruokia ja juomia vähäva-
raisille. Usein hän myös ottaa yhteyttä Vailla 
Vakinaista asuntoa -yhdistykseen (VVA), josta 
tullaan hakemaan ruokia. Lahjoitukset eivät 
aina ole vain kahvia ja leipää. Tarpeen mukaan 
lahjoitukseen lähtee muutakin.

”Viime lauantaina lähti sadan hengen tar-
peet VVA:lle. Mysliä, kaurapuuroa, leikkeleitä, 
salaattia, makkaraa, maitoa”, Leinonen luette-
leen.

Katujen raju elämä on Leinoselle tuttua aiem-
masta ammatista. Leinonen oli järjestyksenvalvo-
ja ja vartija parinkymmenen vuoden ajan. 

”Siinä tavallaan autoin ihmisiä. Herättelin 
heitä porttikongeista ja rappukäytävistä. Ajatte-
lin, että tässä on tehtävä vähän enemmän.”

Ruoanlaitosta ja leivänteosta aina pitänyt 
Leinonen päätti perustaa kahvilan hyvänte-
keväisyystvistillä. Ensin kahvila oli Kampissa. 
Jätkäsaareen hänet houkutteli kasvavan alueen 
mahdollisuudet. Nykyään Leinonen asuu samassa 
talossa kuin hänen kahvilansa on.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

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

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Uutuus!

3995
kg 4995

kgPalana  Siivuna

Meillä tehty aidolla leppä-
purulla kylmäsavustettu LOHI

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18

AVOINNA  
JOKA 
PÄIVÄ

LÄMMIN BUFFET

Aasialainen Ma-la 10-20
     Su 11-19 ..

..
1690

kg 2490
kg

Sushi

JACOBS 

100
kuppi

450
kpl

Pho
-keitto

790
rs

Päivittäin 
käsintehdyt 
tuoreet Pho 
Nokis täytetyt 
patongit

Take away 
-kahvi 24/7

Leipomo 
konditoria

Osta ennakkoon kakut
 ja muut leivonnaiset

 www.konditoriaph7.fi.  
Nouda tuotteet 

K-Citymarketin PH7-pisteeltä. 

Teethän tilauksesi vähintään
 3 arkipäivää ennen toivottua 

noutoajankohtaa. 

Reinin Liha
LUOMUKARITSAN 
PATALIHA 
n. 1 kg dyno 1695

kg

Lihatukku Tamminen
ROTUKARJAN 
ULKOFILEE 
pihveinä 3795

kg

Tuore NAUDAN 
PAISTIJAUHE-
LIHA 
rasvaa alle 7%

1295
kg

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Tervetuloa konserttiin!

KAHDENKESKINEN KESKUSTELU ylläpitää toi-
voa ja luottamusta. Sulkujen ja rajoitusten ai-
kana diakoniatyöntekijän live-kohtaaminen 
saattoi olla ainoa kodin ulkopuolinen kontakti. 
Päivä, jolloin kokoava toiminta avattiin pitkän 
tauon jälkeen, oli erityinen ilon päivä.  

Valmistumisestaan asti Hyvän toivon kappe-
li on ollut kohtaamispaikka ja kutsunut yhtei-
söllisyyteen. Kappelikahvila ja yhteisöruokai-

lu ovat avoinna ikään ja asemaan katsomatta. 
Myös piispa Teemu Laajasalo tutustui syksyl-
lä Jätkäsaaren ja Ruoholahden kasvavaan aluee-
seen ja kappelin toimintaan.  

Tänä vuonna lauletaan myös joululaulut 
yhdessä, näin toivon ja rukoilen. Älä jää yksin. 
Tule meille, sellaisena kuin olet.

Eija Hoikkala
vs. diakoniatyöntekijä

Diakoniatyön tekijän tervehdys 

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Ajantasainen info toiminnas-
tamme facebook.com/hyvantoi-
vonkappeli

LÄNSISATAMANKATU 26 
Neuleretriitti Kudon sydämeeni 
hiljaisuuden 13.11. klo 10–16. 
Info ja ilmoittautuminen: anna-
maija-viljanen-pihkala@evl.fi
Tuunaa messu! Messun mietti-
mistä ja yhteisöllisyyden rakenta-
mista su 5.12. Messun valmistelut 
klo 11, messu klo 12, puuro ja 
tuunausta klo 14-16. Info: hannu.
varkki@evl.fi
Valoisa ja maanläheinen messu 
su klo 12. Meditatiivinen Luotta-
muksen messu kuun viimeinen su. 

Yhteisöruokailu ma klo 17–
18.30. Edullista ruokaa hyvässä 
seurassa. Info: hyvatoivo@gmail.
com
Kappelikahvila ti klo 14–15.30. 
Avoin kohtaamispaikka. Info: eija.
hoikkala@evl.fi
Meditatiivinen Luottamuksen ru-
koushetki to klo 10. Taizé-lauluja, 
hiljaisuutta, rauhaa. Info: eeva.
rapeli@emo.fi
Tuolijumppa to klo 17 (mar-
raskuu). Info: selja.kirjavainen@
gmail.com
Musaryhmä to klo 18. Taizé-lau-
luja & gospelia. Info: hyvatoivo@
gmail.com

LÄNSISATAMANKATU 28 
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
Vauvaperhekerho ti klo 13–
14.30 

Iltaperhekerho parittomat viikot 
ma klo 18-19.30 (MLL)
Family Club in English pe klo 
13.30-15
Perhepyhäkoulu la klo 9.30-11 
13.11. ja 11.12.
Info: milla.kiiski@evl.fi, janette.
lintula@evl.fi 

Iso Korva –keskusteluryhmä ma 
klo 18-20: 8.11, 13.12. Info: 
mirja.vallisaari@gmail.com
Raamattupiiri pe klo 18-19.30 
5.11., 3.12. Info: mirja.seppa-
la35@gmail.com
Meditatiivisia videoita Faceboo-
kissa ja tuomiokirkkoseurakunnan 
YouTube-kanavalla 
Podcasteja helsingintuomiokirkko-
seurakunta.fi/podcastit ja Spotify 
(Hyvän toivon kappeli)

Kappelissa  
tapahtuu

to 4.11. klo 19.00 
LIEDERKREISIT
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia
Ohjaava opettaja  
Heikki Pellinen
Konserttisali

pe 5.11. klo 18.00 
HALLOWEEN!
Konsertti, jossa kuullaan kau-
hean hyvää musiikkia kar-
mean tyylikkäinä esityksinä.
Konserttisali

to 11.11. klo 18.00 
PIANISTIT LAVALLA
Konservatorion pia-
nistit esiintyvät
Konserttisali

ke 17.11. klo 18.30 
VISOLLO-ORKESTERIN  
KONSERTTI
Konserttisali

pe 19.11. klo 19.00 
HELSINKI CONCORDIAN  
KONSERTTI
Musiikkia mm. Tshaikovs-
kilta ja Beethovenilta
Kapellimestarina  
Petri Sakari
Konserttisali

la 20.11. klo 15.00 
ROHKEASTI VANHA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esittävät 
vanhaa musiikkia
Kamarimusiikkisali

to 25.11. klo 17.30 
KITARAKAVALKADI
Konservatorion kitara-
opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

la 27.11. – su 28.11. 
BASSOONBEATHELSINKI
Helsingin konservatorion fa-
gotistit vieraineen.  Lauan-
taina sooloesityksiä ja sun-
nuntaina kamarimusiikkia.
Kamarimusiikkisali (27.11.) 
ja Konserttisali (28.11.)

to 9.12. klo 18.30 
PIANISTIEN KONSERTTI
Konservatorion piano-
opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

Noudatamme meille annettuja suosituksia ja rajoituksia, ja haluamme 
tarjota mahdollisimman turvallisen konserttielämyksen. Tarkasta siis  
ennen konserttiin tuloa sivuiltamme voimassa olevat varotoimet.

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

LOKAKUUSSA on lapsiperheiden avoimen var-
haiskasvatuksen ohjatuissa tuokioissa leikitty eri-
laisin teemoin, laulettu ja loruiltu, liikuttu liikun-
taradoilla sekä taiteiltu syksyn lehdillä. Avoimen 
varhaiskasvatuksen kerhoihin puolestaan on saa-
tu lisää uusia kerholaisia, joiden kanssa on tutus-
tuttu toisiimme ja lähiympäristöön. 

Koululaisten kanssa on pelailtu pihapele-
jä ja leikitty ulkoleikkejä sekä tehty erilaisia as-
karteluja. Leikkejä on laajennettu myös päivä-
kodin saliin.  

Syyslomalla on myös järjestetty koululai-
sille maksutonta päiväleiritoimintaa, jolloin on 
muun muassa retkeilty Taidekeskus Annan-
talolle ja keskuskirjasto Oodiin sekä askarrel-
tu halloweenkoristeita ja pelailtu lautapelejä. 
Syyslomaviikolla vierailulle saatiin myös Haa-
gan pelastuslaitos, jonka kanssa tehtiin ulkona 
sammutuspuuhia sankoruiskuin.

Maanantaista 25.10. lähtien on leikkipuis-
tossa aloitettu lapsiperheiden avoimen varhais-
kasvatuksen ohjattua toimintaa myös sisätilois-
sa yhteistyössä Perhetalo Betanian kanssa.

MAANANTAISIN KLO 10–11.30 on leikkipuiston 
sisätiloissa perheaamu. Perheaamu on yhdessä-
oloa ja ohjattua toimintaa vaihtuvalla teemalla yli  

1-vuotiaille, ohjattu tuokio on klo 10.30-11.
Klo 12.30-13.15 on sisätiloissa myös vauvatuo-

kio, joka on yhdessäoloa ja ohjattua toimintaa 
vaihtuvalla teemalla alle yksivuotiaille.
TIISTAISIN KLO 9.30–11.00 on perheaamu  
Ruoholahden Nuorisotalo Korallissa (os. Messi-
tytönkatu 4). Perheaamu on yhdessäoloa ja oh-
jattua toimintaa vaihtuvalla teemalla alle yksi-
vuotiaille  tai yli yksivuotiaille.

Klo 10-10.30 on myös leikkipuiston pihalla Tä-
nään etsitään -tuokio, joka on leikkiä ja liikettä yli 
yksivuotiaille. Klo 12.30-13.15 on leikkipuiston sisä-
tiloissa vauvatuokio alle yksivuotiaille.
KESKIVIIKKOISIN KLO 10–10.30 on leikkipuis-
ton pihalla Vikkelät jalat -tuokio, joka pitää si-
sällään liikettä, leikkiä, ja toimintaratoja yli 
1-vuotiaille. Klo 12.30-13.15 on sisätiloissa vauva-
tuokio alle yksivuotiaille.
TORSTAISIN KLO 10–10.30 on leikkipuiston pi-
halla Tänään leikitään – tuokio, joka on leikkiä 
ja liikettä yli yksivuotiaille. Klo 12.30-13.15 on si-
sätiloissa vauvatuokio alle yksivuotiaille.
PERJANTAISIN KLO 10–11.00 on sisätiloissa 
Luovuus lentoon-tuokio, joka on taiteilua yli 
1-vuotiaille. Klo 12.30-13.15 on  vastaava tuokio 
alle yksivuotiaille.
TARKEMPI VIIKKO-OHJELMA sisältöineen löy-
tyy leikkipuiston ilmoitustaululta sekä leikki-
puisto Ruoholahden ja perhetalo Betanian Fa-
cebook-sivuilta. Mukavaa syksyä kaikille ja 
nähdään leikkipuistossa!

Puiston väki

Sisätiloissa 
jälleen toimintaa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

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

MARRASKUUSSA KOITTAA nuorisoneuvoston 
vaalit, jossa nuorisoneuvostoon valitaan 30 jä-
sentä edustamaan helsinkiläisiä nuoria ja tuo-
maan heitä koskevia asioita näkyville. Äänes-
tys tapahtuu pääasiassa yläkouluissa, lukioissa 
ja ammattikouluissa koulupäivän aikana. Tämän 
takia nuorisotalo saattaa olla paikoitellen kiinni. 

VARHAISNUORTEN KESKUUDESSA on nous-
sut esiin ilmiö,, johon haluamme nyt ottaa kan-
taa. Monet nuorisotalon pienimmistä kävijöistä, 
9-vuotiaista, ovat kertoneet katsoneensa suuren 
suosion saaneen Korealaisen sarjan Squid Ga-
men. Sarja herättää paljon keskustelua lasten 

keskuudessa ja on tuonut pinnalle tutut piha-
pelit kuten vihreä valo- punainen valo. Sarja on 
kuitenkin K-16-merkitty väkivaltaisuutensa ja ah-
distavien elementtiensä vuoksi. 

Lapset kertovat, ettei sarja ole pelottanut hei-
tä, mutta aikuisten näkökulmasta he eivät ym-
märrä näkemäänsä sisältöä eivätkä välttämättä 
osaa tai pysty käsittelemään sitä, jolloin nähdyt 
ja koetut asiat saattavat jäädä vaivaamaan. Siksi 
toivommekin, että kotona monitoroidaan ja kes-
kustellaan ikärajoista, vaikka me teemmekin sitä 
myös täällä nuorisotalolla.

Syksyllä on hyvä muistuttaa myös alueen koi-
ranomistajia, että nuorisotalon edustalle ei saa 
päästää koiraansa asioille. Vaikka talo näyttää 
hiljaiselta aamuisin, on siellä kuitenkin toimin-
taa, eikä koirien jätökset maassa tai suoraan talon 
oven edessä ole kivan näköisiä eikä hygieenisiä.

Maria

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Squid Game 
huolettaa

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI
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MISSÄ
TEATTERI
LEIPOO
KAHVILAA

Lue lisää:  www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

—————

TALLBERGINKATU 1, HELSINKI
KAAPELITEHDAS.FI

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > Pelti auki! -festivaalikiertue 5.11.
 > Broken Bones Festival 6.11.
 > Helsingin sarjakuvafestivaalit 13.-14.11.
 > Ornamon Design Joulu 4.-6.12.

PURISTAMO
 > MUU Helsinki nykytaidekeskus: Tila, ympäristö ja 

arkkitehtuuri -videoteoksia 7.11. asti
 > Woodnotes & Secto Design - ystävämyynti 25.-27.11.  

VALSSAAMO
 > Mikko Niemistö, Sanna Blennow, Teo Lanerva, Olli 

Lautiola, Justus Kantakoski: Astral Projections 7.-10.11.
 > Final(e)affect – Causatum Live Cinema series 12.-13.11.
 > Jaakko Nieminen – Family 17.- 18.11. 
 > Compañía Kaari & Roni Martin: Bergman – Kuiskauksia 

ja huutoja 3.-12.12.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
 > Mikko Niemistö: Odd Meters 13.-14.11.
 > Janina Rajakangas: Niitty 2.-18.12.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > Poliittisen valokuvan festivaali 2021: Linnun katse 

6.1.2022 asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Makuasioita-näyttely

TEATTERIMUSEO
 > Syvää liikettä -näyttely

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
 > Tila, ympäristö ja arkkitehtuuri – videoteoksia 21.11. asti
 > Silja Puranen: Plastic blossom 21.11. asti

DRAWING GALLERY D5
 > Jaana Saario 19.11. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
 > Laajasalon valokuvaajat: vuosinäyttely 30.11. asti

PERFORMANCESIRKUS
 > Runoja ja lauluja rakkaudesta 5.-6.11.
 > Särkyneiden sydänten satama 3.-4.12.

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
 > Mikrogalleria: Mia Pitkänen 26.11. asti  
 > Mikrogalleria: Laura Havanto 1.-31.12.

STOA MARIAPASSIO
 > Stoa Mariapassio 19 vuotta 31.12. asti

UUDISTUNUT 
TEATTERIMUSEO ON 
JÄLLEEN AVOINNA!
Teatterimuseon remontti on valmistunut ja museo on jäl-
leen avoinna. Kesän ja syksyn aikana museon näyttelytilat 
on uusittu lattiasta kattoon. Luvassa on jotain ihan uutta, 
jotain vanhaa ja tuttua, ja näyttelykattaus täydentyy vielä 
tammikuussa. 

Uudistuneessa museossa kävijä saa ensisilmäyksen esit-
täviin taiteisiin heti astuessaan hissistä näyttelykerrokseen. 
Kuva- ja videokavalkadi johdattaa esittäviin taiteisiin ja 
vitriinien aarteet museon kokoelmiin. Syvemmältä näyttely-
tilasta löytyy lempiesinevitriini, johon Teatterimuseon henki-
lökunta on koonnut omia suosikkejaan esinekokoelmista ja 
arkistosta.

Tuttu ja pidetty Arkadia-teatteri kutsuu edelleen tekemään 
omia esityksiä. Remontissa pukuhuonetta laajennettiin ja 
Arkadian yhteyteen tuli näyttelytilaa mm. nukketeatterille. 
Katsomon takaosan suuri vitriini on sisustettu uudelleen ja 
sisältää nyt ennennäkemättömän kokonaisuuden museon 
kokoelmien vanhimmista aarteista. 

Avoinna on myös tanssinäyttely Syvää liikettä – suomalai-
sen nykytanssin kansainvälinen historia, joka esittelee suo-
malaisen nykytanssin vaiheita 1900-luvun alusta 2000-luvul-
le saakka. Näyttelyssä on esillä arkistolöytöjä sekä uusia 
avauksia nykykentältä. Tammikuussa näyttelyt täydentyvät 
Suomen Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäyttelyllä.

Jorma Uotinen

Niclas Mäkelä

RAVINTOLA HIMA 
& SALI ON AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ!
Ravintola Hima & Sali perustettiin maaliskuussa 2001, ja juh-
limme tänä keväänä 20- vuotista taivaltamme! Uniikissa teh-
dasmiljöössä sijaitseva ravintolamme tarjoaa mukavat puit-
teet kahvitteluun ja lounasruokailun ohella myös yksityisiin 
ja yritysjuhliin. Meille voit ottaa mukaan myös koiraystäväsi!

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

Voit tilata leipomostamme itse valmistettuja kakkuja, pii-
raita ja muita herkkuja. Meiltä löytyy myös paljon tuotteita 
gluteenittomille, vegaaneille ja fodmap-ruokavaliota noudat-
taville. Kahvilassamme on päivittäin tarjolla kakkuja, piiraita 
ja uunituoretta pullaa. Kahvilassamme on runsas teevalikoi-
ma ja laadukkaat erikoiskahvit.

Lounaamme tarjoillaan arkisin klo 11-14.30. Tarjoilemme 
lounasannokset pöytiin. Suositussa wokkipisteessämme 
voit koostaa annoksesi itse, ja kokkimme wokkaa sen 
sinulle. Annoksien hintaan sisältyy oman leipomon leipää ja 
salaattivalikoima.

Huom! Eläkeläislounas arkisin klo 13-14.30, lounasvalikoi-
ma -2 €.

Ravintola Hima & Sali

Hima-kahvila tarjoilee ma-pe klo 14.30-18 ja la-su klo 
12-17 keittolounasta. Keitto sisältää salaattipöydän ja 
Himan leivän. 

Cateringpalvelumme huolehtii tilaisuutesi tarjoiluis-
ta, järjestätpä tilaisuutesi sitten omassa kodissasi, 
Kaapelitehtaalla tai pääkaupunkiseudun eri juhlatiloissa. 

Aukioloajat: ma-pe klo 8.30-21 ja la-su klo 12-18

Tallberginkatu 1 C / Tammasaarenlaiturin puolella K-ovi, 
puh. (09) 694 1701
myynti@himasali.com 
www.himasali.com

JORMA UOTINEN ALOITTAA    
KAUDEN TAITEILIJATAPAAMISET
Teatterimuseon taiteilijatapaamiset käynnistyvät jälleen mar-
r askuussa. Ensimmäinen vieras lauantaina 13.11. on legen-
daarinen tanssija ja koreografi Jorma Uotinen. Joulukuun 
taiteilijavieras, lauantaina 11.12., on Reijo Kela, niin ikään pitkän 
linjan tanssitaiteilija. Haastattelijana taiteilijatapaamisissa toi mii 
toimittaja Kirsikka Moring. Tilaisuudet alkavat klo 13 ja yleisöksi 
pääsee museon pääsylipulla. Lippujen ennakko-ostomahdolli-
suus ja Museokorttilaisten lippuvaraus ovat avoinna museon 
verkkokaupassa!

Teatterimuseo, Kaapelitehdas, 
Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki
Avoinna ti−su klo 11−18, ke klo 11−20
Liput 10/5 € tai Museokortti
www.teatterimuseo.fi

ILM
O

ITU
S
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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

TARJOUKSET VOIMASSA 4.-7.11.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

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

PALVELU PELAA

PYHÄINPÄIVÄÄN HERKUT MEILTÄ! 

Suomalainen tuore 
kirjolohifilee
 

MARLI

Glögitiiviste
0,5 l

Lämminsavustettu  
lohifilee
 

Kauppiaan paahtograavi 
ja rapuherkut

FAZER

Konvehtirasiat
270 g ja 
Klassikot
290 g

KINDER

Maxi Mix joulukalenteri
351 g

1495
KG
  

449
PL
  

2290
KG
  2995

KG
  

399
RS  1495

KPL

K-Raudasta – keskustan suurimmasta rautakaupasta – asiantuntevaa palvelua.

RUOHIKSESTA HELPOSTI KOTIIN

LÄMMINTÄ TUNNELMAA

LANKAPALLOT CELLO  
10 lediä IP20 valkoinen
Ø 6 cm, valkopalloinen,  tunnel-
mallinen koriste sisäkäyttöön. 
Toimii kahdella AA-paristolla (eivät 
sisälly pakkaukseen). 501960991

LANKAPALLOT CELLO 
ISOT 6 kpl IP20
Ø 12 cm, ohuella puuvillalangalla 
päällystetyt pallot, sisustukseen 
sopivissa sävyissä. 502050881

LÄMPÖPUHALLIN 
PROF 
Termostaatti, ylikuumenemis-
suoja sekä viileä- ja lämpöpuhal-
lustehot 750/1500 W.  
Takuu 24 kk.  
502155320

KONVEKTORI- 
LÄMMITIN GOODIY
Tehokkaasti lämmittävä 
750/1250/2000 W kiertoilma-
lämmitin. Takuuaika 24 kk. 
502147769

TERASSILÄMMITIN  
FXA VERTICAL 1200
Sähkökäyttöinen. Kääntyvä 
lämpöheijastinpelti. 600 /  
1200 W. Ulottuvuus n. 1,8 m.  
Lämmitysala n. 6–10 m². 
Suojausluokka IPX4. Takuu 2 v. 
502126634 Tarjoukset ovat voimassa 9.11. asti, niin kauan, kuin varatut erät riittävät.

LEIKKODAHLIA CELLO 
Luonnollisen näköiset 
leikkodahliat, jokta näyttävät  
aina yhtä hyvältä.
Oranssi 78 cm 502149775 (5.50 kpl) 
Pinkki 85 cm 502149770 (6.25 kpl) 
Valkoinen 85 cm 502149773 (6.50 kpl) 
Punainen 92 cm 502149774 (7.95 kpl)

4 KPL NYT  
YHTEISHINTAAN 10 € 
SÄÄSTÄ 12-21,80 €

SÄÄSTÄ -50%SÄÄSTÄ -50%

4 KPL YHT.

1.95
(3.95)

9.95
(19.95)

19.95
(24.95)

19.95
(21.95)

69.90
(74.90)

10.-4 kpl
(norm.  
5.50-7.95 kpl)

Pinoa tai aseta roikkumaan 
näyttäväksi kokonaisuudeksi.

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21, Helsinki • www.k-rauta.fi/ruoholahti    
ark. 8–21, la 9–18, su 11–18 • puh. 010 2491 000 

CELLO-KEITTIÖT 
Susanna Ritala 
050-4314003 
susanna.ritala@k-rauta.fi

VARAA   ILMAINEN  
SUUNNITTELUAIKA 
MYYMÄLÄSTÄMME TAI NETISSÄ: 
ajanvaraus.k-rauta.fi

Millainen kokki
sellainen keittiö

ASENNUS 
PALVELU

AJANVARAUS 
PALVELU

SUUNNITTELU-
PALVELU

RAHOITUS 
PALVELU

KULJETUS 
PALVELU

REMONTTI-
NEUVONTA

Uusin Lauttasaaren ja Ruoholahden 
palveluhakemisto on ilmestynyt!

Pal veluhakemistoa on julkaistu jo vuodesta 1993. 

Julkaisija: Helsingin Yrittäjät–Lounais-Helsinki ry
Kustantaja: West Company Helsinki Oy

www.palveluhakemistot.fi

Mikäli et saanut hakemistoa jaettuna, on se saatavissa seuraavista jakelupisteistä:

Erkkeri Oy LKV, Kauppakeskus Lauttis
Foto Fennica, Itämerenkatu 16 
Isännöitsijätsto Kompassi, Gyldenintie 9
Joogakoulu Silta, Tallbergin puistotie 7 A
Kaken Kehys Oy, Lauttasaarentie 17
Lauttasaaren seurakunta, 
Heikkiläntie 7 A 4. krs 
Ompelimo Sormustin, Lauttasaarentie 16 

Papa´s Bike, Lauttasaarentie 14
Ravintola Blue Peter, 
Vattuniemen puistotie 1 
Ravintola Persilja, Tallbergin puistot.1
R-kioski, Isokaari 1 
Salon AMG, Otavantie 2
Salon Livonia, Vattuniemenkuja 8
Vinyl Music, Itälahdenkatu 20

Hakemisto kattaa tiedot alueiden 
palveluja tarjoavista yrityksistä, 
yhteisöistä, seuroista ja järjestöistä.

Painetun hakemiston lisäksi kaikki 
samat palvelut myös digitaalisena 
näköisversiona osoitteessa
www.palveluhakemistot.fi sekä Lou-
nais-Helsingin Yrittäjien kotisivuilta.

Hakemisto on jaettu Lauttasaaren 
ja Ruoholahden alueilla jokaiseen 
kotiin ja katutason yritykseen.


