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Joulu on
lähellä

R U O H I S . F I

Itämerenkatu 21 
HELSINKI

... ja kaikki hoituu kerralla.
 ruohis.fi

Sinua   palvelevat:
Alko • Apteekki • Bieder -kukkakauppa • Burger King® • CarWash • Dressmann • Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka

Hiusfashion • Hua Du - Aasialainen ravintola • Jysk • K-Citymarket 24 h • K-Rauta • Kierrätyspiste •  Mayor’s Gym 24 h
Musti ja Mirri • Peura Outlet • Posti pakettiautomaatti • Subway® • TalletusOtto-automaatti • Tokmanni • Uff
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Näin Jätkäsaari 
rakentuu ensi vuonna

Luvassa muun muassa lisää hotelleja ja terassitalokortteli. 
Sekä tornitalo, josta löytyy kaupat ja muut palvelut. Jätkäsaaren kirjasto aukeaa tammikuun 

alussa uutena jä yllätyksellisenä. Jollain 
tavalla tämä perhonen liittyy uudistukseen.
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PÄÄKIRJOITUS

Tässä lehdessä kerrotaan Jätkäsaaren 
kirjaston remontista. Uudet tilat au-
keavat tammikuussa, ja kuvailujen 
perusteella kirjastosta tulee hieno.  

Aivan ilman kritiikkiä kirjaston 
uudistussuunnitelma ei päässyt. Remontin jäl-
keen kirjasto on entistä enemmän lasten kirjas-
to. Unohdettiinko aikuiset, moni ihmetteli. 

Kirjasto kyseli maaliskuussa alueen asuk-
kailta toiveita uudesta kirjastosta. Varsinkin 
kouluista ja päiväkodeista tuli toiveita uusien 
kirjastotilojen suhteen. Perheet, aikuiset ja lap-
set viihtynevät jatkossakin kirjastossa.

Kirjasto on kuitenkin pienehkö. Asiakkaille 
on vain noin kolmesataa neliötä. 

Tässä olisi pelinavauksen paikka. Jos alkaa 
tuntua siltä, että alueemme tarvitsee isomman 
kirjaston, me voimme sellaisen myös saada. 
Kirjasto on palvelu, joka voidaan poliittisella 
päätöksellä saada alueelle. 

Eli ehdotusta vain kunnanvaltuutetuille. 
Jätkäsaaren väkimäärä kasvaa nopeasti, joten 
kirjaston kaltainen palvelu on helppokin pe-
rustella. 

KIRJASTON VOIS TEHDÄ jo olemassa olevaan 
rakennukseen, tai johonkin lukuisista uusista 
rakennuksista, joita seudulle tulee lähivuosina.

Bunkkeriin oli aikoinaan tarkoitus tulla tu-
hannen neliön kirjasto, mutta kun Bunkkerira-
kennus joutui valituspyörteeseen vuosiksi, niin 
isosta kirjastostakin luovuttiin. 

Mutta jos tuhannen neliön kirjasto oli jo 
kerran tulossa alueellemme, sellaisen saami-

nen tänne on enää järjestelykysymys. Itse ai-
nakin allekirjoittaisin aloitteen isommasta 
kirjastosta. 

Kirjasto sopisi esimerkiksi palvelukorttelei-
hin Länsisatamankadun ja Atlantinkadun kul-
maan. Korttelin rakennustyöt ovat jo alkaneet, 
ja niihin tulee asuntoja sekä erilaisia liike-, toi-
misto- ja palvelutiloja. Ehkä sieltä vielä ehtisi 
irrottamaan tilat kirjastolle?

Isot tilat olisi tarjolla myös koronarokotus-
käyttöön valjastetussa L3-makasiinirakennuk-
sessa Tyynenmerenkadulla, lähellä nykyistä 
kirjastoa. 

Neliöitä olisi yllin kyllin, jopa niin paljon, 
että rokotustoiminta voisi jatkua osassa raken-
nusta, ja tilaa jäisi vielä kirjastolle, kahvilalle 
ja monelle muulle palvelulle. Tyynenmeren-
kadun rantakaistalekin heräisi ihan eri tavalla 
eloon kuin nyt. 

TÄSSÄ LEHDESSÄ käsitellään myös Jätkäsaaren 
uusia rakennushankkeita jotka alkavat vuonna 
2022. 

Koronasta huolimatta hotellit rakentuvat 
vauhdilla, ja Jätkäsaaressa alkaakin olla enem-
män hotellihuoneita kuin koko Turussa yhteen-
sä. Rakennushankkeista kerrotaan sivuilla 6–7.

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

60000
KUUKAUDEN LUKU

Ruoholahden Tammasaarenlaituriin suunniteltujen 
meren päälle rakennettavien ”kelluvien” 

kerrostalojen neliömäärä. Lisää aiheesta sivulla 5. 

Uusi iso kirjasto alueeelle 
olisi helppo perustella

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 

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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Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 
ISSN 2737-1727
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

LUISTELEMAAN. Jätkäsaaren teko-
jäällä on päässyt luistelemaan marras-
kuun lopusta lähtien. Tälläkin talvikau-
della kaupungin kaikilla yhdeksällä 
tekojäällä luistelu on maksutonta. Jät-
käsaaren jää on auki seitsemänä päi-
vänä viikossa kello 9–15 ja 17–21.30, 
torstaisin poikkeavasti kello 9–17.

TWIN PEAKSIN INNOITTAMAT. 
1990-luvun kulttitelevisiosarjan Twin Pe-
aksin innoittamana on syntynyt näyttely 
Lapinlahteen. Taidenäyttely koostuu 24 
eri taiteilijan töistä, jotka ovat saaneet 
inspiraationsa sarjan pohjalta. Näytte-
ly on auki vuoden loppuun asti Lapin-
lahdessa. Lisätiedot lapinlahdenlahde.fi

LINTUPERSPEKTIIVI. Entä jos 
varis valokuvaisi? Millainen maailma 
olisi kuvattuna linnun näkökulmasta? 
Järjestyksessä viidennen Poliittisen 
valokuvan festivaalin nimi on Linnun 
katse. Siihen voi tutustua loppiaiseen 
2022 asti Suomen valokuvataiteen 
museossa Kaapelitehtaalla.

kerroasalaneliötä

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

Tammikuu 20.1. 12.1.
Helmikuu 17.2. 9.2.
Maaliskuu 17.3. 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 1435 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 684 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

Tyynenmerenkadun 
rantakaistalekin 
heräisi ihan eri  
tavalla eloon.” 

LÄMMINHENKINEN
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

LÄHELLÄSI 

SELKÄMERENKATU 13  
www.pupsnpets.fi       045 273 4650

info@pupsnpets.fi
    

&

MA,TI,PE  8.30-20.00 
KE,TO   8.30-16.30 
LA   9.00-18.00
SU  12.00-14.00

AUKIOLOAJAT Tervetuloa nauttimaan maukas joululounas  
Kitchen & Table ravintolaamme 13.12.-22.12.  
klo 11.30-14.00. Joululounaan hinta on 51€ per 
henkilö. Käy kurkkaamassa menu Table Onlinesta!

JOULULOUNASJOULULOUNAS    
CLARION HOTEL  CLARION HOTEL  
HELSINGISSÄHELSINGISSÄ

Varaa pöytäsi sähköpostitse  
kitchenandtable.finland@choice.fi tai soittamalla  
010 8503 820.
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Jätkäsaarenlaiturin lisäkaista 
ihmetyttää arkkitehtia

Arkkitehti Matti Saksanen katselee Jät-
käsaarenlaiturin ja Mechelininkadun 
risteystä. Ja ihmettelee.

 ”Tässä on nyt kolme kaistaa ulos 
Jätkäsaarenlaiturista, joista kaksi kään-

tyy vasemmalla ja oikeanpuoleisin kaista kään-
tyy sekä oikealle että vasemmalle”, Saksanen lu-
ettelee.

”Tässä uudessa suunnitelmassa on kolme va-
semmalle kääntyvää kaistaa ja sitten uusi kais-
ta, joka on pelkästään oikealle kääntyvälle. Ja se 
tulee tämän pyörätien ja jalkakäytävän tilalle”, 
Saksanen sanoo ja viittoo jalkojensa juureen.

Hän laskeskelee, että uusi kaista haukkaisi 
nelisen metriä tilaa mereltä. Jalan ja pyörällä  ris-
teyksestä pääsisi kulkemaan muutostöiden jäl-
keenkin.

Saksasen mielestä suunnitelma ei helpota 
Jätkäsaaren liikennettä, koska ongelmakohta on 
Porkkalankadun risteyksessä, jossa on vain kak-
si vasemmalle kääntyvää kaistaa satamasta pur-
kautuvalle liikenteelle. Saksanen asuu Ruoho-
lahdessa Länsilinkin vieressä. Asunnosta on 
suora näköyhteys risteykseen. 

”Esitetty järjestely siirtää ongelmaa parhaim-
millaankin vain muutamilla kymmenillä met-
reillä.”

Saksasen mukaan liikenteen ruuhautuminen 
tapahtuu vasta Jätkäsaarenlaiturin jälkeen Meche-
lininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä.

Saksanen ihmettelee myös suunntelman 
poukkoilevaa vesirajaa, johon tulee piirrosten 
mukaan monta kulmaa. 

”Ei tässä ole suunnitelmallista otetta ollen-
kaan.

JÄTKÄSAARENLAITURIN katusuunnitelmaeh-
dotus oli nähtävillä lokakuussa, jolloin Saksa-
nen myös jätti muistutuksen suunnitelman epä-
kohdista.

Suunnitelma ei pelkästään vaikuta autolii-
kenteeseen. Veneilijöiden tunneli Ruoholahden 
kanavaan sulkeutuisi myös. Tällä hetkellä kan-
naksen ali pääsee helposti moottoriveneillä. Uu-
dessa suunnitelmassa tunneli jää, mutta kape-
nee: tunnelina toimisvat pyöreät ”siltarummut”, 
joista mahtuu kanooteilla ja soutuveneillä, mut-
ta ei sen suuremmilla kulkupeleillä.

”Soutuveneitä täällä ei ole ikinä näkynyt, ka-
nootteja jonkin verran. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että vesiliikenne Ruoholahden kanavasta 
tänne katkeaa kokonaan”, Saksanen sanoo.

Moottoriveneiden reitin katkaisemisen li-
säksi Saksasta ihmetyttää suunnitelmiin kir-
jattu puiston ja sen puiden uusiminen Super-

Suunnitelma sulkisi moottoriveneiltä 
reitin Ruoholahden kanavaan.
Arkkitehti Matti Saksasen mukaan 
risteyksen suunnitelma on ristiriidassa 
kaupungin oman strategian kanssa. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Neljäs autokaista pois Jätkäsaaresta on suunnitteilla tähän risteykseen, aivan Matti Saksasen 
selän taakse. Kaide, johon Saksanen nojaa, siirtyisi muutamia metrejä merelle päin.

 

cellin konttorin Ruoholahden-puoleisessa 
päädyssä.

”Suunnitelma on ristiriidassa kaupungin 
oman stragegiaesityksen kanssa, joka vahvistet-
tiin juuri ennen Jätkäsaarenlaiturin suunnitel-
mien tekemistä.”

Myös Itämeri-taideteos joudutaan siirtä-
mään kaistatöiden takia pois alueelta.

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 
2021–2025 todetaan näin: ”rakennus- ja liikenne-
hankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää 
mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuut-
ta. Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan 
kunnianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, ranta-
reittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä 
merellistä yrittäjyyttä edistäen.”

LIIKENNEINSINÖÖRI Teemu Vuohtoniemi Hel-
singin kaupungilta sanoo, että Jätkäsaarenlaitu-
rin ja Mechelininkadun liittymä on tunnistettu 
yhdeksi liikenteen kapasiteettia rajoittavaksi ris-
teykseksi Länsisataman ja Länsiväylän välillä.

”Suunnitelmalla on positiivisia vaikutuksia 
Jätkäsaaresta saapuvan liikenteen sujuvuudelle ja 
häiriöherkkyyden vähenemiselle. Tietty suunni-
telmassa on kuitenkin kyse ainoastaan yksittäisen 
liittymäalueen kaistamuutoksista, joten vaikutus 
ei ole valtavan suuri”, Vuohtoniemi toteaa.

Jätkäsaarenkannaksen silta on Vuohtoniemen 
mukaan pakko korjata sen huonon kunnon takia. 

”Sillan tekninen käyttöikä alkaa olla lopus-
sa. Siltaan tehtiin hiljattain pieniä ylläpitokorja-
uksia siinä havaittujen vaurioiden laajenemisen 
ehkäisemiseksi.” 

”Peruskorjaus on kuitenkin tehtävä lähivuosi-
na. Soutuveneellä tai kanootilla pääsee jatkossa-
kin läpi, meriveden korkeudesta riip puen toki.”

Puiston uusimiseen Vuohtoniemi kertoo 

JUHO MANTEREEN SYSIMUSTAA KARNEVALISMIA  
LÄHITEATTERISSASI KEVÄÄLLÄ 2022.  

ENSI-ILTA 18 HELMIKUUTA.

S T R I N D B E R G  /  M A N T E R E

PELIKANEN
K A I K E N  T Ä Y T Y Y  P A L A A

LIPUT JA L AHJAKORTIT: BIL JET TER@VIIRUS.FI  • VÄLIMERENK ATU 14, JÄTK ÄSA ARI

Gateau Ruoholahti palvelee osoitteessa  
Itämerenkatu 16 (metroasemaa vastapäätä)

ma-pe 7.30–18.00, la 9.00-16.00
 

Tätä ilmoitusta vastaan saat yhden vapaavalintaisen 
leivän puoleen hintaan Ruoholahden myymälässämme.

Etu on voimassa tammikuun 2022 loppuun asti.
 

Tutustu myös verkkokauppaamme osoitteessa  
www.gateau.fi ja tilaa herkut suoraan myymäläämme. 

Ihania herkkuhetkiä!

Tuoreet ja käsinleivotut pullat, leivät ja kakut meiltä 
maanantaista lauantaihin, tervetuloa ostoksille!

TASSUMAFIA

ITÄ MEREN KATU 11–13, RUOHOLAHTI
WWW.TASSUMAFIA.FI

TÄYDEN PALVELUN  
PÄIVÄKOTI JA HOTELLI

Koirien päivä- ja tuntihoitoa
Hotelli
Pentutreffejä
Kissojen ympärivuorokautista hoitoa
Koirien koulutusta
Trimmausta

l

l

l

l

l

l

Lisäksi meillä on kattava valikoima palveluita, 
tuotteita ja ruokia koirille ja kissoille.

Ensimmäinen 
hoito ilmainen

Varaa aika ja tuo  
koiraystäväsi tutustumaan:
ruoholahti@tassumafia.fi 

puh:  
050 514 2700

PUH. 050 514 2700

PORTHANINKATU 9, KALLIO
HAAPANIEMENKATU 7–9, MERIHAKA

syyksi, että työmaa- ja kiertoteiden takia puita 
jodutaan kaatamaan. 

”Myös alueen tasaus muuttuu, joten se ei 
mahdollista kaikkien puiden säilyttämistä. Työ-
maateiden purkamisen jälkeen istutetaan tilalle 
uusi laaja monilajinen viheralue.”

Vuohtoniemi kertoo, että Jätkäsaarenlaiturin 
suunnitelmat on tarkoitus viedä kaupunkiympä-
ristölautakuntaan 2022. 

”Toki tätä ennen käymme suunnitelmista 
saatua palautetta läpi ja teemme mahdollisesti 
vielä muutoksia suunnitelmiin.”
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Jätkäsaaren kirjastosta 
tulee”kokonaistaideteos”

Siitä tulee hieno. Näin sanoo Jätkäsaa-
ren kirjaston Riikka Penttilä. 

Jätkäsaaren kirjasto suljettiin juu-
ri viideksi viikoksi, jonka aikana tilat 
saavat täysin uuden ilmeen. 

Remontin jälkeen kirjasto on entistä enem-
män lapsien ja lapsiperheiden kirjasto. Ovet au-
keavat 3. tammikuuta 2022. 

Aikuisiakin palvellaan edelleen, kirjastoon 
tulee  lukunurkkaus sekä asiakastietokoneet ai-
kuisille. Myös pieni aikuisten valikoima kirjoja 
jää saataville.

”Ja bestseller-hylly tietenkin pysyy.”
Penttilän mukaan bestseller-hylly saa pal-

jon kehuja asiakkailta. 
”Tuossa juuri kävi asiakas, joka kiitteli best-

seller-hyllyä. Hän käyttää montaa kirjastoa, 
mutta meiltä löytyy parhaiten uutuudet siitä.”

KOULULUOKAT JA PÄIVÄKOTIRYHMÄT Jät-
käsaari–Ruoholahdesta vierailevat kirjastossa 
lähes päivittäin. Haastattelupäivänä kirjastolla 
on juuri käynyt juuri kaksi päiväkotiryhmää. 

”Siinä huomasi heti, että on kauhea hälinä, 
kun lapset eivät mahdu tähän yhteen pieneen 
kohtaan joka heille on nyt varattu”, Penttilä sanoo.

Päiväkotiryhmäläiset istuvat useimmiten vä-
rikkäillä pienillä matoilla lattialla ja kuuntele-
vat esimerkiksi satua.

Uudistuksen jälkeen Penttilä lupaa miellyt-
tävämpiä nurkkauksia lapsiryhmille. Uudesta 
kirjastosta ei ole paljon havainnekuvia saatavil-
la, mutta ainakin oheinen havainnekuva kielii 
leikkisyydestä ja värikkyydestä. Uuden ilmeen 
suunnittelee Rune & Berg Design.

Penttilä on nähnyt tarkemmat suunnitel-
mat, mutta haluaa pitää jotain yllätyksenäkin.

Ainakin Penttilän kuvailun perustella luvas-
sa on näkemisen arvoinen paikka:

”Siitä tulee elämyksellinen ja yllättävä ja 
sellainen, missä kaikki viihtyisi pidemmän ai-
kaa. Ja sitä se tulee todella olemaan. Tästä tulee 
sellainen kokonaistaideteos”, Penttilä lupaa.

”Ja ihan kaikkea ei voi paljastaa koska me 
haluamme, että siinä on myös yllätyksiä kun ih-
miset pääsevät tähän tilaan.”

Penttilä kertoo, että remontin suunnittelu 
aloitettiin keväällä kysymällä asukkaiden toi-
veita. 

Jätkäsaaren kirjasto remontoidaan 
entistä selkeämmin lasten 
paikaksi. Aikuisille rakennetaan 
uusi lukunurkkaus. Kehuja 
keräävä bestseller-hylly on 
käytössä jatkossakin.  Kirjasto 
aukeaa jälleen 3. tammikuuta.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaaren kirjastoa remontoidaan parhaillaan. Erikoiskirjastovirkailija Riikka Penttilän 
takana näkyy mattoja, joilla päiväkotiryhmät istuvat esimerkiksi kuuntelemassa satuja. 

”Erityisen paljon vastauksia saimme Ruo-
holahden ala-asteen oppilailta ja opettajilta.”

Kouluja kirjaston vaikutusalueella on neljä 
ja päiväkoteja parisenkymmentä. 

”Tilan muutosten jälkeen useampi lapsiryh-
mä voi viihtyä kirjastossa samaan aikaan. Olen 
onnellinen, että remontti vihdoin toteutuu”, 
Penttilä sanoo.

Kirjaston ollessa kiinni aineistovaraukset 
ohjautuvat automaattisesti Töölön kirjastoon. 
Helmetistä voi valita mieleisensä hakukirjaston 
varauksilleen. 

JÄTKÄSAAREN KIRJASTO avasi ovensa kuusi 
vuotta sitten. Penttilän mukaan on epätavallis-

ta, että kirjastotilaa uudistetaan niinkin pian 
avaamisen jälkeen. Hän muistaa, että aluksi 
kirjasto oli kaunis ja ilmava, mutta vuosien ai-
kana tila on täyttynyt huonekaluista ja materi-
aaleista. 

Kirjasto on verrattain pieni, asiakaspinta-
alaltaan vain  noin 300 neliömetriä. Isompikin 
kirjastotila olisi helppo perustella väkirikkaalle 
Länsisataman kaupunginosalle.

”Jätkäsaaren kirjastossa on ollut erityisen 
paljon muutoksia, koska kumppanina oleva 
kaupunginkanslia on vetäytymässä tilasta.”

Pienoismalli Länsisataman kaupunginosas-
ta jää kirjastoon, ja sitä itse asiassa laajennetaan 
Hernesaaren pienoismallilla.

Jätkäsaaren kirjaston uudistamisesta on julkaistu niukasti havainnekuvia. Ainakin jotain perhosaiheista 
sisustusta on luvassa. Tammikuussa nähdään, roikkuuko tuollainen olion pää katosta.

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€

Hyvää joulua ja  
onnellista uutta  
vuotta kaikille!

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Take 
away

Tilaa netti 
sivuiltamme tai 

Woltin ja Foodoran 
kautta.

basso circuit training
roiskemaalauksen perhekurssi

viestintä ja vaikuttaminen

korea finnish courses

HELSINGIN
AIKUISOPISTO
OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

1000+ 
kurssia

helao.fi
Runeberginkatu 22–24

itsellesi
ota

aikaa

TYYNENMERENKATU 3, HELSINKI
PUH. 040 3685706

HIIHTO- JA 
FILLARIVAATTEITA
JÄTKÄSAARESSA

@yokokauppa
yokokauppa.fi
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JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

RAUNO HIETANEN

Kerro mielipiteesi Ruoholahden 
kelluvista kerrostaloista
RUOHOLAHTEEN SUUNNITELLAAN kellu-
via kerrostaloja Tammasaarenlaiturin alueel-
le. Kaupunki kyselee asukkaiden mielipidettä 
hankkeesta ennen kehittämisvarauksen hyväk-
symistä sille. 

Tammasaarenlaiturin edustalle on suunniteltu 
vedenpäällistä asuntorakentamista eri muodois-
sa. Nykyisen hiililaiturin alueelle on perinteistä 
asuntorakentamista suunniteltu noin 30 000 ker-
rosalaneliömetriä. 

Suoraan meren päälle rakennettavia asunto-
ja tulisi noin 60 000 kerrosalaneliömetriä. Näistä 
puolet olisivat kelluvia kerrostaloja ja puolet pi-
larilaatan päälle rakennettavia asuntoja. Kyse on 
siis huomattavan suuresta hankkeesta.

Kehittämisvarausta Tammasaarenlaiturin alu-
eelle hakee Floating Flats Oy, jonka toimitusjoh-
taja on Kyösti Pietari Kyhälä.

Yritys osallistui Helsingin kaupungin Kehit-
tyvä kerrostalo -ohjelmaan esittämällä korkean, 
kelluvan asumisen kehittämistä syvillä ranta-alu-
eilla, kuten vanhoissa satamissa. 

Kaupungin mukaan hanke vastaa kaupungin 
strategisiin tavoitteisiin hyödyntämällä Helsingin 
merellisyyttä asumisessa uudella tavalla. 

”Hanke kehittää kerrostalorakentamista sekä 
tuo asukkaille uusia asumisen vaihtoehtoja”, kau-

Lukonmetsästys poiki ennätys
määrän vastauksia

Lukonmetsästys on ohi. Lukko oli kiinni 
polven korkeudella Välimerenkadun 
ylittävän Rokkiporkkana-sillan aidassa.

Tammasaarenlaiturin kelluvat kerrostalot 
tulisivat Lauttasaaren sillan kupeeseen 
Kaapelitehtaan edustalle.

Marraskuussa järjestetty lukonmet-
sästys on päättynyt. Toimitus sai yh-
teensä 60 valokuvaa onnistuneesta 
löydöstä määräaikaan mennessä. 

Vastauksista 40 tuli Facebookin 
kautta ja 20 toimituksen sähköpostiin. 

Osallistujien kesken suoritettiin arvonta jou-
lukuun alussa. Arpaonni osui jätkäsaarelaisel-
le Ari Alkiolle. Hän saa noin 50 euron arvoisen 
joulukorin, jonka lahjoittaa paikallinen K-Mar-
ket Jätkäsaari osoitteessa Välmerenkatu 5.

Onnea voittajalle ja kiitos kaikille lukonmet-
sästykseen osallistuneille!

PAIKALLISLEHTI Jätkäsaari–Ruoholahti järjesti 
lukonmetsästyksen nyt kolmatta kertaa.

Lukonmetsästyksessä piti kuvata lukko ja jul-
kaista se joko kilpailutehtävän yhteydessä Face-
bookissa tai lähettää kuva siitä toimituksen säh-
köpostiin. 

Tällä kertaa lukko oli kiinni Välimerenkadun 
ylittävän Rokkiporkkana-sillan aidassa.

Lukko oli saanut kilpailun aikana sinistä 

Kolmatta kertaa järjestetty kisa 
oli suositumpi kuin koskaan. 
Yhteensä 60 lukijaa löysi lukon.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Myymässä kotia?
Kutsu meidät ilmaiselle 

arviokäynnille!

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

UpHouse Espoo
Kauppakeskus Iso Omena

Piispansilta 21, 02230 Espoo

p. 050 560 5902

UpHouse Helsinki
Liisankatu 25

00170 Helsinki

p. 050 550 9902

Valitse kotisi välittäjäksi kotimainen kiinteistönvälitysyritys.
 

Kun sinulla tai tuttavapiirissäsi tulee asunnon tai kiinteistön myynti 
ajankohtaiseksi, olemme luotettava yhteistyökumppani.  

Toimimme koko Uudellamaalla. 
Palveluihimme kuuluvat huoneistojen ja kiinteistöjen myynti, 

vuokrauspalvelut sekä arviokirjat ja -lausunnot.

KOTI ON RAKAS ME VÄLITÄMME

KIITOS JÄTKÄSAARI  
& RUOHOLAHTI

SUSANNE GERSTENMAIER

myyntipäällikkö, kiinteistönvälittäjä LKV, partner 

050 318 0132 | susanne@bo.fi

Kiitän lämpimästi saamastani luottamuksesta  
kuluneena vuonna. Toivotan kaikille asiakkailleni  

oikein hyvää ja rauhallista joulua 

ja onnekasta uutta vuotta 2022!

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

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

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE

maalia pintaansa. Lehden toimitus ei ole pysty-
nyt selvittämään, mistä sininen maali on peräi-
sin. Sillan rakenteissa lukon ympärillä ei näky-
nyt maalia tai muita vihjeitä maalin alkuperästä. 
Maaalia löytyi pelkästään lukosta.

Samalla kun paikallislehden toimitus ihmet-
telee maalin alkuperää, se myös hyväksyy, että 
maalin syntyhistoria jää ikuiseksi mysteeriksi. 

Uusi lukkokisa järjestetään taas kevään 2022 
aikana, ja voittajalle on luvassa taas jokin paikal-
lissävytteinen palkinto.

pungin esittelyssä kerrotaan. 
Kaupungin mukaan vastaavaa hanketta ei ole 

toteutettu Suomessa aiemmin.
Tammasaarenlaiturin alue on tällä hetkellä 

yhdyskuntateknisten laitosten ja huoltoa palvele-
vien rakennusten ja laitosten aluetta sekä vesialu-
etta. Kaupunki omistaa varausalueen maa- ja ve-
sialueet.

Mielipiteen voi kertoa 21. 12. 2021 asti osoittees-
sa kerrokantasi.hel.fi/tammasaarenlaituri2021

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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Näkymä 1

Jätkäsaareen tulee enemmän 
hotellikapasiteettia kuin koko 
Turun kaupunkiin. Länsiterminaalin 
parkkirakennuksen lähelle 
suunniteltavan muhkean 
tornitalo Kirjon asemakaava 
tulee nähtäville ensi vuonna. 

Jätkäsaaren rakentaminen on pysynyt 
hyvin aikataulussaan koronapande-
miasta huolimatta. Vuonna 2022 alkaa 
useiden kansainvälisten hotellien se-
kä maamerkkitalojen rakentaminen tai 

suunnittelu. 
Tässä esitellään seuraavaksi alkavat tärkeim-

mät rakennushankkeet alueella. 

TERASSITALO – KERROSTUVIA 
AVO- JA LASITERASSEJA  

PUISTOON JA MERELLE PÄIN
Länsisatamankadun ja Messipojankujan välisen 
korttelin rakentaminen alkaa vuonna 2022. Lä-
himpänä Docrates Syöpäsairaalaa sijaitsevalle 
tontille osoitteeseen Länsisatamankatu 20 raken-
tuu ainutlaatuinen Jätkäsaaren Terassitalo, joka 
koostuu kahdesta porrastetusti nousevasta 2–10 
kerroksisesta talosta. Erityistä talossa ovat sen 
tasanteille tulevat terassiasunnot, joihin kuuluu 
suuret ulkotilat.

”Talot rakennetaan Saukonpaadenpuiston 
päätyyn siten, että mahdollisimman monesta 
asunnosta on näkymä puistoon ja merelle päin”, 
kertoo Länsisataman aluerakentamisen projek-
tinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta.

Talon suunnitelma syntyi Skanskan ja Hel-
singin kaupungin järjestämän arkkitehtuurikut-
sukilpailun tuloksena. Voittajatyön Step by Step 
on suunnitellut suomalainen arkkitehtitoimisto 
B&M Oy. 

”Talojen julkisivu tulee olemaan metallia. 
Yhdistettynä hienoon porrastuvaan rakentee-
seen uskon, että taloista tulee ehdottomasti yksi 
Jätkäsaaren maamerkeistä”, Sipilä sanoo.

Terassitaloon on suunnitteilla noin 130 eri 
kokoista, vapaarahoitteista asuntoa. 

Asuntojen varaaminen alkaa keväällä 2022 ja 
rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2022. 

HELSINGIN VPK –  
VAPAAPALOKUNNAN UUSI 

KOTI SEURAAVAKSI 50 VUODEKSI
Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry eli Hel-
singin VPK muuttaa Terassitalon viereen Mes-
sipojankujanpuoleiselle tontille rakennettavaan 
kaksikerroksiseen taloon. Jätkäsaareen 157-vuo-
tias vapaapalokunta muuttaa Albertinkadulta 
vanhojen tilojen käytyä ahtaaksi. Uusi paloase-
ma on kooltaan 750 neliötä ja koostuu 250 neli-
öisestä kalustohallista sekä kahdesta 250 neliön 
suuruisesta tilasta. Palokunnalla on tällä hetkel-
lä kolme paloautoa, joille rakennetaan neljä au-
totallia. Yksi autotalleista toimii pesutallina. 

Vapaapalokunnan toimintaan kuuluu koulu-
tus- ja harrastustoimintaa. VPK toimii myös pe-
lastuslaitoksen tukipalokuntana eli avustaa pe-
lastuslaitosta tarvittaessa.

Uuden paloaseman suunnittelussa on huo-
mioitu kaikkien eri osastojen, kuten veteraani-
joukkueiden ja nuoriso-osaston tarpeet. Uuden 
paloaseman on tarkoitus palvella palokuntaa ai-
nakin seuraavat 50 vuotta. Aseman kustannus-
arvio on 2,2 miljoonaa euroa ja sen rakentamista 
tukee Palosuojelurahasto 220 000 eurolla. Ra-
kennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2022. 

RESIDENCE INN JÄTKÄSAARI – 
KANSAINVÄLINEN  

HUONEISTOHOTELLI
Länsisatamankadun varrelle aivan terassitalojen 
viereen rakentuu hollantilaisen Vastint Hospita-
lity B.V.:n omistama ja Marriot -konserniin kuu-
luva hotelli. Residence Inn  -huoneistohotellin 
konseptina on ”pidempään viipyminen” eli ”ex-
tended stay”. Sen mukaisesti huoneissa on taval-
lisia hotellihuoneita enemmän varustelua, kuten 
pienet keittiöt tarvikkeineen.

Residence Inn -huoneistohotelleja on tällä het-
kellä 12 maassa ympäri maailman. Suomessa Jät-
käsaaren hotelli on ensimmäinen ketjun hotelli.

Hotellin tontille saa hyväksytyn kaavan mu-
kaisesti toteuttaa 3–7-kerroksisen rakennuksen. 
Rakennus tehdään CLT-massiivipuuelementeistä.

”On hienoa, että Jätkäsaareen saadaan enem-
män puurakentamista”, Sipilä kommentoi.

Sipilä kertoo, että Jätkäsaaressa tulee aika-
naan olemaan enemmän hotelleja kuin koko Tu-
run kaupungissa. 

”Uskon, että kaikkiin Jätkäsaaren hotelleihin 
asiakkaita riittää. Länsisatama on yksi Euroopan 
vilkkaimmista laivasatamista”, Sipilä muistuttaa.

Sipilän mukaan tilausta ja kysyntää uusille 
hotelleille alueen lisäksi on koko Helsingissä. 

”Helsinkihän on muuhun Eurooppaan ja 
pohjoismaisiin pääkaupunkeihin verrattuna läh-
tökohtaisesti jäljessä hotellikapasiteetissa.”

Sipilän mukaan Jätkäsaari on sijaintinsa ja 
toimivien julkisten kulkuyhteyksiensä vuoksi 
hyvä paikka hotelleille. 

”Hotellit korostavat alueen luonnetta osana 
kantakaupunkia.”

ASUNTOREFORMI-KORTTELI – 
UUSIA RATKAISUJA KAUPUNKI-

ASUMISEEN
Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmassa sijait-
sevan korttelin suunnitelma syntyi Helsingin kau-
pungin, Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön 
ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n järjestämäs-
sä Asuntoreformi 2020 -arkkitehtuurikilpailus-
sa. Kilpailussa etsittiin uusia ideoita Helsingissä 
asumiseen. Kilpailu toteutettiin Jätkäsaaren lisäk-
si Meri-Rastilassa ja Pohjois-Pasilassa. Ehdotuk-
sia tuli yhteensä 80, joista palkintolautakunta yh-
dessä puheenjohtajansa Anni Sinnemäen kanssa 
valitsi voittajat. Jätkäsaaren voittajaksi valitiin Do-
mus, jonka suunnitteli työryhmä Tuuli Kanerva, 
Leo Lindroos ja Antti Soini.

”Suunnitelmassa haettiin muun muassa rat-
kaisuja elinkaariasumiseen. Huoneistot voivat 
olla esimerkiksi yhdisteltävissä suuremmiksi tai 

jaettavissa pienemmiksi asunnoiksi elämässä ta-
pahtuvien muutosten, kuten eron tai lasten itse-
näistymisen jälkeen”, Tuomo Sipilä kertoo.

Asuintalon lisäksi kortteliin on tulossa pysä-
köintitalo 400 autolle sekä päivittäistavarakauppa. 

Sipilän mukaan ensi vuoden aikana etsitään 
suunnitelmalle toteuttaja.

”Sen jälkeen rakentaminen voi alkaa. Taval-
lisesti talorakennusprojekti kestää noin kaksi 
vuotta”, Sipilä kertoo.

MOXY HOTEL JÄTKÄSAARI 
– LIFESTYLE-HOTELLI 

YHTEISTYÖSSÄ IKEAN KANSSA
Hollantilaisen Vastint Hospitality B.V. -yrityksen 
toinenkin hotellihanke Jätkäsaaressa alkaa pian. 
Yhtiön kolmen tähden hotellin rakentaminen 
aloitetaan vuonna 2022 Välimerenkadulla lähel-
lä Länsisatamankadun risteystä. 

7–8-kerroksiseen hotelliin on suunniteltu 
194 huonetta. CLT-massiivipuurunkoisen raken-
nuksen pintalevyt ovat corten terästä. Corten te-

1

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Terassitalo koostuu kahdesta, porrastetusti nousevasta 2-10 -kerroksisesta talosta. Avo- ja lasiterassit avautuvat 
puistoon ja merelle päin. Viereiselle tontille rakentuu Helsingin Vapaapalokunnan uusi paloasema. 

ARKKITEHTUURITOIMISTO B&M OY

Residence Inn huoneistohotellin enintään 7kerroksinen rakennus 
tehdään Moxyhotellin tapaan CLTmassiivipuuelementeistä.

Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmassa 
sijaitsevan korttelin suunnitelma syntyi 
Asuntoreformi2020-arkkitehtuurikilpailussa, jossa 
etsittiin uusia ideoita Helsingissä asumiseen. 

BWM RETAIL JA AVARC ARKKITEHDIT OY AS LL TK ARKKITEHDIT OY

3

2

21

4

4

53
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Tämä artikkelikokonaisuus  
on Helsingin kaupungin  
tuottama yhteistyössä  
Jätkäsaari–Ruoholahti- 

lehden kanssa.

3

4 6

5

2

räs on säänkestävää metallia, joka oksidoituu eli 
ruostuu ulkoilmassa kauniisti. Suunnittelijana 
toimii suomalainen Avanto Arkkitehdit Oy. 

Vastint Hospitality B.V. on osa yhdysvalta-
laista Marriot International -pörssiyhtiötä, joka 
on tällä hetkellä maailman suurin hotelliyhtiö. 
Yhtiö omistaa Marriott-hotellien lisäksi usei-
ta hotelliketjuja ympäri maailman, kuten Ritz-
Carlton ja Sheraton -ketjut sekä Residence Inn 

-huoneistohotellit. Marriot-ketjun hotelleja Suo-
messa ovat muun muassa Klaus K. ja Hotel Kata-
janokka Helsingissä. 

Moxy Jätkäsaari on ensimmäinen brändin 
hotelli Suomessa. Moxy-brändin lifestyle-hotel-
lit ovat toteutettu yhteistyössä kalustejätti Ikean 
kanssa ja suunnattu nuorille, kansainvälisille tra-
vellereille.

WASA GROUP KIRJO – PIENI 
KAUPUNKI YHDESSÄ TALOSSA

Jätkäsaaren Liikuntapuiston viereisen Royal 
Center -pysäköintihallin kylkeen Ahdinaltaal-
le suunniteltu Kirjo-talohanke on kaavoitusvai-
heessa. Asemakaava tulee nähtäväksi vuonna 
2022. Wasa Groupin suunnitelmana on rakentaa 
alueelle ”pieni kaupunki yhdessä talossa” eli kor-
kea rakennus täynnä monipuolisia palveluja. 

Liikekeskukseen on muun muassa suunnit-
teilla hotelli, toimistotiloja, liike- ja myymälätilo-
ja, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä ravinto-
latiloja.

Muita hankkeita Jätkäsaaressa vuonna 2022
 ≈ Palvelukortteleiden rakentaminen on käynnissä. 

Kortteliin rakentuu ensimmäisenä muun muassa 
A-Kruunun korkotukilainoitettuja vuokra-asuntoja. 
Nuorisoasuntoliitto (NAL) ry:n alle 30-vuotiaille 
tarkoitettujen asuntojen haku alkaa syksyllä. 

 ≈ Länsisatamankadulla raitiovaunujen kääntöpai-
kan takana Saukonlaiturilla sijaitsevan korttelin 
tonttikilpailun voitti rakennusliike Lapti. Vuoden al-
kupuolella järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka 
myötä korttelin suunnittelu aloitetaan. 

 ≈ Royal Center -hanke Ahdinaltaalla on neuvot-
teluvaiheessa. Tontin luovutuksen ja rakennusluvan 
antamisen jälkeen rakentaminen voi alkaa. 

 ≈ Välimerenkadun ja Messitytönkujan kulmauk-
seen tulevan opiskelija-asuinkerrostalon raken-
taminen alkaa. Tontilla sijaitsee tällä hetkellä 
Dodo ry:n kasvulaatikkoja. Hankkeen omistaa 

Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuone-
säätiö sr. 

 ≈ Keskuskortteleiden arkkitehtuurikilpailu järjes-
tetään. Suunnitelmissa on muun muassa Jätkäsaa-
ren korkein, yli 20-kerroksinen talo. Yksi alueen 
maamerkeistä.

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI      09 685 9410
Avoinna ma–pe 8–20  l   La 10–18  l   Su suljettu

&

Monipuolinen vitamiini- ja kivennäis-
ainekoostumus perustuu aina uusimpiin  
suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

norm 24,30
www.verkkoapteekkihelsinki.fi www.verkkoapteekkihelsinki.fi 

PALVELEMME  
MYÖS 

VERKOSSA

Verkkotilauksissa voit valita 
kuljetuksen kotiin tai noudon 

apteekilta.

Pyöreän pysäköintihallin kylkeen kaavailtuun Kirjo-taloon on suunnitteilla muun muassa hotelli, 
toimistotiloja, liike- ja myymälätiloja, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä ravintolatiloja.

Moxy Jätkäsaari on ensimmäinen brändin lifestylehotelli Suomessa. Korkeintaan 
8kerroksinen rakennus tehdään CLTmassiivipuusta ja pintalevyt ovat corten terästä.

 ARKKITEHTITOIMISTO ALA OY

AVANTO ARKKITEHDIT OY

1

5

6

6

Uskon, että kaikkiin 
Jätkäsaaren 

hotelleihin asiakkaita 
riittää.”
 
Tuomo Sipilä
projektinjohtaja, Helsingin kaupunki
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Onni on oma,

palveleva mattoliike.

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

Jätkäsaari, Välimerenkatu 8

UUDESSA TALOSSA

Oli vuosi 2014. Seitsemän vuotta Hel-
singissä asunut Janne Myllymäki oli 
vierailulla ystävänsä luona Jätkäsaa-
ren Suezinkadulla. 

”Asuinalue oli minulle uusi ja 
ihan outo. Betoninen ja keskeneräinen”, Mylly-
mäki muistelee.

Jätkäsaaressa hän oli käynyt aikaisemmin 
vain Madonnan konsertissa vuonna 2009, jolloin 
paikalla oli tyhjä kenttä. 

”En olisi silloin voinut kuvitellakaan asuva-
ni täällä joku päivä. Toki paikka on nyt erilainen, 
kun aluetta on kasvatettu täyttömaalla paljon.”

Myllymäelle jäi kuitenkin myönteinen ku-
va uudesta alueesta, jolle kaupunki oli jo luonut 
näkyvän brändin.

”Mieleeni jäi Jätkäsaaren logo, jossa on iso J-
kirjain mustalla pohjalla.”

MYLLYMÄKI ASUI vaimonsa ja pienen tyttövau-
vansa kanssa Itä-Helsingissä ja etsinnässä oli uu-
si isompi koti perheelle Helsingin alueelta. Koh-
taloksi koitui kaverusten baarivierailu vuonna 
2015.

”Illan jälkeen kahdella meistä oli uusi asun-
to. Myimme oman asuntomme ystävällemme ja 

ostimme toisen ystävän asunnon Jätkäsaaresta”, 
Myllymäki muistelee.

Asunto oli sama Suezinkadun asunto, jossa 
hän oli vieraillut vuotta aiemmin.

PERHEEN SOPEUTUMINEN urbaaniin miljöö-
seen kesti Myllymäen mukaan aikansa.

”Pidimme kovasti alueen merellisyydestä ja 
yhteisöllisyydestä, mutta kaipasimme luonnon 
äärelle”, Myllymäki muistelee.

Toisen lapsen synnyttyä ajatus lasten kasvat-
tamisesta kerrostalossa ei tuntunut enää omalta. 
Vuonna 2018 he muuttivat takaisin Itä-Helsinkiin 
omakotitaloon.

Pikkuhiljaa arki alkoi kuitenkin tuntua vaike-
alta. 

”Yhden auton taloudessa kulkeminen ai-
heutti hankaluutta, sillä julkisen liikenteen yhte-
ydet olivat siellä huonot.”

Pariskunta laittoi kokeeksi haun Jätkäsaaren 
valmistuvaan mielenkiintoiseen Hitas-kohtee-
seen. Townhouse-talon yläpuolen kaksikerrok-
siseen asuntoon. Mutta arvonnassa ei tärpän-
nyt. 

”Talon asuntoja jäi kuitenkin arvonnassa yli. 
Olimme nopeita ja saimme toisella kierroksella 

tämän alakerroksen asunnon”, Myllymäki ker-
too.

Uuteen kotiin perhe pääsi muuttamaan syys-
kuun lopussa 2021.

PICASSON TOWNHOUSE on taloyhtiön C-rap-
pu. Kaksi muuta rappua ovat perinteisiä kahdek-
sankerroksisia kerrostaloja, jotka sijaitsevat Ma-
lagankadulla.

Kolmikerroksisen townhouse-rapun asunnot 
sijaitsevat Jätkäsaarenkujan puolella.

Alakerroksen asuinnoilla on omat sisään-
käynnit Jätkäsaarenkujalle, kun taas yläpuo-
len kaksikerroksisiin asuntoihin sisäänkäynti on 
porraskäytävästä sisäpihan puolelta. Mylly mäen 
asunnossa on yhdessä tasossa neljä huonetta ja 
keittiö sekä sauna, yhteensä 97,5 neliötä. Pihan 
puolella on asunnonlevyinen oma, aidattu te-
rassipiha. Yläpuolen asuntoihin taas kuulu omat 
kattoterassit.

”Kerrostalon sijaan tuntuu, että asuisimme 
rivitalossa. On mukavaa, että asunnossa on oma 
sisäänkäynti. Olemme asuntoon tyytyväisiä”, 
Myllymäki sanoo.

ASUNNON EDESSÄ kulkeva Jätkäsaarenkuja on 
vilkas kevyen liikenteen kulkuväylä, mutta Myl-
lymäen mukaan sille eksyy harmittavan usein 
autoja.

”Liikennemerkistä huolimatta autot ajavat 
kujalla surutta. Paikka kaipaa lisäopasteita tai 
ajoesteitä.”

Jätkäsaaressa Myllymäkeä viehättää alueen 
merellisyyden lisäksi palveluiden läheisyys.

”Alueella on hyvä valikoima ravintoloita. Ne 
ovat tulleet tutuiksi etätyöläisille koronan aika-
na.”

Myllymäen lempilounaspaikka on Urbine 
Tyynenmerenkadulla. Päiväkahveille on haet-
tu pullaa ja kakkua Belle Baguette - ja Kakuttaa 
-kahviloista kotikujalta.

Myös lasten päiväkodit ovat lähellä.
”Nuoremman päiväkotimatka on 150 metriä 

ja vanhemman eskarimatka ehkä 300 metriä”, 
Myllymäki kertoo.

Janne Mylly-
mäki perheineen ihastui Jätkäsaareen 
pikkuhiljaa niin paljon, että muutti 
alueelle kaksi kertaa. Nyt kotina on 
ainutlaatuinen townhouse, jossa 
asuminen ei tunnu kerrostalolta.

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Jätkäsaarenkujan ja Malagankadun kulmassa sijaitseva Picasso -taloyhtiö koostuu 
kahdeksankerroksisesta talosta sekä kolmikerroksisesta townhouse osasta. Janne 
Myllymäen perheen asuntoon on oma sisäänkäynti Jätkäasarenkujalta.

”Townhouseasunnossa  
tuntuu kuin asuisi rivitalossa”

Helsingin Picasso
 ≈ Asunto Oy Helsingin Picasso on Hitas-talo 

Malagankadun ja Jätkäsaarenkujan kulmassa 
osoitteessa Malagankatu 6. 

 ≈ Taloyhtiö koostuu yhdestä kahdeksankerroksi-
sesta, kaksiportaisesta talosta sekä kolmikerroksi-
sesta townhouse -osasta. 

 ≈ Kolmessa rapussa on yhteensä 55 asuntoa 
yksiöistä viiden huoneen huoneistoihin. 

 ≈ Kooltaan asunnot ovat 30,5–140m2. 
 ≈ Talo valmistui syyskuussa 2021.
 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupunki Asuntotuotanto
 ≈ Rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Jukka Turtiainen Oy

” I H A N  M A N N A A  K A I K K I . ”  
– PA I K A L L I N E N  H E N K I LÖ

E R I T Y I S E R I Ä  &  M A L L I K A P PA L E I TA

M Y Y M Ä L Ä R E K V I S I I T TA A

YS TÄVÄ L L I S I L L Ä  H I N N O I L L A

2
0

2
1

PO R K K A L A N K AT U  1 3  F L

8 . – 2 2 . 1 2 .

M A – P E  1 1 – 1 8  •  L A  1 0 – 1 6  •  S U  1 2 – 1 6

Joulukuun tarjous

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–17

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

RUOHOLAHDENASSAAPTEEKKI.FI

Multi- 
vita
12,62 €  
norm. 16,83 €

Orion

Glögitarjoilu 22.12. 
klo 14 alkaen!
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ASIAKKAAMME ETSII
KANTAKAUPUNGISTA

3-4h, myyjälle ei kuluja. Kunto mitä vain erinomaisen  

ja remontoitavan väliltä. Soita ja jutellaan lisää.

PEPPI  
MARTAS 

040 867 8166 
peppi@nordlkv.fi 
nordlkv.fi/peppi

PÄIVI  
S IGGBERG 

040 737 8999 
paivi@nordlkv.fi 
nordlkv.fi/paivi
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Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa 
talvea!

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

KUVAT: ISLA EERIKINHARJU

RAUNO HIETANEN

Hyväntoivonpuistossa on kaikenlaista tekemistä, missä kenellekään ei tule 
tylsää. Paikka on suuressa suosiossa nuorten keskuudessa.

Saukonpaadenranta on rauhallinen 
paikka viettää aikaa.

TET-harjoittelijat Isla Eerikinharju (vas.) 
ja Anete Müller työn touhussa.

Jätkäsaaren skeittipuistossa useat nuoret 
käyvät skeittailemassa vapaa-ajalla.

Vihreä kenttä ja nuorisotalo ovat turvallisia 
paikkoja oleskella sekä liikkua.

Nämä paikat ovat Jätkäsaari–
Ruoholahtialueelta nuorten suosiossa

Kävimme Jätkäsaaren peruskoulussa 
kysymässä yläkoululaisilta nuorten 
lempipaikkoja Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden alueilta. Ehdottomat suosikit 
olivat Hyväntoivonpuisto, Saukon-

paadenranta, vihreä kenttä ja sen vieressä oleva 
nuorisotalo, sekä skeittipuisto.

JÄTKÄSAAREN SKEITTIPUISTO on todella hieno 
ja uudenlainen. Puisto sijaitsee Jätkäsaaren kou-
lun vieressä. 

”Välitunneilla siellä voi käydä pitämässä 
hauskaa”, sanoo Jätkäsaaren koulusta 9-luokka-
lainen. 

Vapaa-ajalla sinne voi myös mennä hengaile-
maan kavereiden kanssa tai treenaamaan. Erityi-
sesti kesäisin teini-ikäiset käyvät skeittaamassa 
lähipuistossa. Kesällä puisto on jopa niin täynnä, 
että joutuu odottamaan vuoroaan. 

”Siellä saa monet ajatukset muualle”, sanoo 
eräs  8-luokkalainen. 

Olen kuullut, että useat nuoret tulevat jopa 
toiselta puolelta kaupunkia katsomaan ja skeit-
tailemaan puistoon. Kun nuoret jakavat yhteisen 
mielenkiinnon kohteen, puistosta voisi helposti 
löytää uusia ystäviä.

RUOHOLAHDEN NUORISOTALO on monille 
nuorille melkeinpä toinen koti. Siellä voi viettää 
vapaa-aikaa vaikkapa kavereiden kanssa.  Ketään 
ei jätetä yksin. 

Nuorisotalolta eli nutalta löytyy muun muas-
sa pöytäpingis, pöytäjalkapallo, biljardi, lauta- 
sekä konsolipelejä ja soittimia. 

Sieltä voi löytää varmasti kaikille jotakin mie-
luista tekemistä. Siellä järjestetään erilaisia kil-
pailuja, jossa saa mielialan koholle. Nuoriso-
talon ohjaajille nuoret voivat avautua kaikista 
murheistaan. 

”Siellä saa olla juuri sellainen kuin on”, ker-
too haastattelemamme 8-luokkalainen.

VIHREÄ KENTTÄ on Ruoholahden nuorisota-
lon vieressä. Sinne voi mennä milloin vain pelai-
lemaan tai viettämään aikaa kavereiden kanssa. 
Siellä on muun muassa jalkapallo- sekä kori-
pallokenttä, juoksurata ja kuntoilualue. Ihmiset 
käyttävät monipuolisesti kenttää. 

Vihreää kenttää käytetään enemmän vapaa-
ajalla omiin pelailuihin ja treenaamiseen, toisin 

Jätkäsaaren koulua käyvät 
yhdeksäsluokkalaiset TET-
harjoittelijat Isla Eerikinharju ja 
Anete Müller ottivat selvää nuorten 
suosikkipaikoista Jätkäsaaressa ja 
Ruoholahdessa. Hyväntoivonpuisto 
on monen nuoren suosikki.

Isla Eerikinharju 
Anete Müller
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

TET-harjoittelu
 ≈ TET-harjoittelu on työelämään tutustumisjakso, 

jossa tutustutaan työelämään 1–2 viikon ajan.  
 ≈ Isla Eerikinharju ja Anete  Müller tutustuivat 

toimittajan työhön paikallislehti Jätkäsaari–Ruo-
holahdessa. Yhtenä tehtävänään he selvittivät 
nuorison suosimia paikkoja alueellamme.

 ≈ Muita tehtäviä oli mm.  videon tekeminen ja 
viereisen sivun Paula Yli-Ketolan haastattelu.

kuin Jätkäsaaren liikuntapuiston tekonurmea. 
Nuoret kokevat tämän alueen turvalliseksi 

liikkua ja viettää aikaa. Lisäksi kentän vieressä 
on leikkipuisto.

HYVÄNTOIVONPUISTO on monien alueella asu-
vien nuorten yksi suosikkipaikoista. Puistossa on 
pienimmille lapsille sopivia leikkipaikkoja, mut-
ta myös teini-ikäiset viihtyvät siellä. Puisto on 
avara ja viihtyisä, ja kesäisin siellä on mukava is-
tuskella ja järjestää piknikkiä. Tämä kiinnostaa 
erityisesti nuoria. 

Puisto on noussut varmasti nuorten suosioon, 
koska siellä on paljon tilaa oleskella, sekä se si-
jaitsee monien Jätkäsaaressa asuvien talojen kes-

kellä. Kesällä puistoon paistaa aurinko, jolloin 
monet tykkäävät mennä nurmikolle makaamaan 
ja ulkoiluttamaan koiria. Puistossa on pieni pal-
loilukenttä. 

Kenttä on todella uusi sekä kentän pohja on 
kivan pehmeä, jolloin ei satu kun kaatuu. Tämän 
takia kenttä sopii myös pienempien lasten käyt-
töön. 

Puistossa järjestetään kesäisin myös maksut-
tomia joogatunteja, joihin kaikki halukkaat saa-
vat liittyä. Jooga on palkittu vuoden Jätkäsaarite-
oksi. 

SAUKONPAADENRANTA on mahtava paikka 
nuorille viettää kavereiden kanssa aikaa. Siellä 

on mahdollisuus grillailla sekä istua aurinkotuo-
leilla katsellessa kauniita merimaisemia. Rannan 
lähettyvillä sijaitsee myös puisto nuorimpia var-
ten.

Kysyimme Jätkäsaaren koululaisilta, että min-
kä takia juuri Saukonpaadenranta on yksi hei-
dän lempi paikoista Jätkäsaaressa, ja suurin osa 
oli sitä mieltä, että maisemat siellä tekevät pai-
kasta kotoisan ja kauniin. 

Rannassa on rauhallinen tunnelma ympä-
ri vuoden, joka tekee paikasta mieluisan kaiken-
ikäisille. 

Saukanpaadenranta on mahtava paikka käve-
lylenkeille ja samalla pystyy rauhoittamaan mie-
len. 

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Jätkäsaari Ruoholahti 2021.indd   1Jätkäsaari Ruoholahti 2021.indd   1 30.11.2021   12:43:3730.11.2021   12:43:37
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KYLMÄHOITOYRITTÄJÄ  Mika Pyykölä on hoi-
toalalla toimiessaan huomannut kylmäkestä-
vyyseroja asiakkaissaan.

”Naiset kestävät paremmin kuin miehet.”
Kylmähoitoja tarjoava Cool’It aloitti Itäme-

renkadulla vuosi sitten.
Pyykölä itsekin käy viikottain kylmähoidossa.
”Kyllä sitten seuraavana yönä nukuttaa.”

HELSINGIN KONSERVATORION ravintolan 
päällikkö Paula Yli-Ketola on työskennellyt ra-
vintola-alalla jo teini-ikäsestä  saakka. 

Vaikka hän on ollut alalla jo pitkään, Yli-
Ketolaa edelleen innostaa työpäivissä oma hy-
vä tiimi, ihanat asiakkaat, erilaiset työtehtävät 
sekä tärkeimpänä asiakaspalvelu.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

ERILAISET TAPAHTUMAT ovat ravintolapäällik-
kö Paula Yli-Ketolan työn kohokohtia.

Yli-Ketolan päiviin ravintolapäällikkönä 
kuuluu ruokalistojen suunnittelu, raaka-aineiden 
tilaaminen, henkilökunnan mitoitus sekä työvuoro-
listojen tekeminen. 

Yli-Ketola kertoo viihtyneensä samalla työn-
antajalla jo 20 vuotta. 

”Olen pikkutytöstä lähtien ollut ravintola-
alalla”, sanoo Yli-Ketola.

Hän oli vasta 16-vuotias, kun lähti alalle 
töihin. 

Yli-Ketolalta löytyy monia kohokohtia työs-
tään. Esimerkiksi lokakuun viimeisenä viikon-
loppuna konservatoriolla oli Lied-laulukilpailu, 
missä järjestettiin kaikki tarjoilut, tuomaristot ja 
väliaikatarjoilut. 

”Täällä konservatoriossa on paljon erilaisia 
tapahtumia, mikä on kaikkein ihaninta”, sanoo 
Yli-Ketola. 

Hän kertoo, että kaupungintalon ravintolassa 
on täysin erilainen kulttuuri ja tapahtumat.

Herminia LarezPyykölä ja Mika Pyykölä 
perustivat Cool’It -kylmähoitopalvelun 
Itämerenkadulle.

Ravintolapäällikkö Paula Yli
Ketola on työskennellyt ravintola
alalla 16-vuotiaasta asti.

Naiset kestävät 
kylmäkammiota 
miehiä paremmin

YRITTÄJÄ: Mika Pyykölä

TÖISSÄ: Paula Yli-Ketola

HOITOHUONEEN nurkassa on iso sylinteri. Kap-
seliksikin sitä sanotaan. Sen vieressä on järeä 
painesäiliö täynnä nestemäistä typpeä, lämpö-
tila on miinus 196 celsiusastetta. Nestemäisen 
typen avulla lämpötilan saa laskettua jopa 170 
pakkasasteeseen kapselin sisällä.

Kylmähotoyrittäjä Pyykölä näyttää, miten 
kylmähoitoon tuleva asiakas asettuu kammioon. 
Pää on koko kolmen minuutin hoidon ajan sylin-
terin yläpuolella. Asiakkaalle annetaan jalkoihin 
tossut ja käsiin kintaat, muuten hoito otetaan vas-
taan alusasussa. Henkilökunta valvoo vieressä.

”En ole yhtään naista nähnyt tulevan kesken 
pois, mutta jotkut miehet tulevat jo puolessa 
välissä kolmea minuuttia”, Pyykölä kertoo.

Tyypillinen asiakas on Pyykölän mukaan 
kovasti treenaava kuntosalilla kävijä tai sitten 
painonpudottaja.

”Sitten kokeilijoitakin löytyy, jotka haluavat 
tietää, että miltä tuntuu olla näin kylmässä.”

Pyykölä pyörittää kylmähoitoa yhdessä 
vaimonsa Herminia Larez-Pyykölän kanssa.

Pariskunta asuu myös Itämerenkadulla, ja kun 
sopiva liiketila oli vapaana kodin lähellä, he us-
kalsivat vuokrata laitteiston ja kokeilla, lämpeä-
vätkö suomalaiset kylmähoitopalvelulle.

Kylmähoidon ohella Pyykölä on rakennus-
alan konsultti. Hän muun muassa valvoi Lautta-
saaren sillan peruskorjauksen pari vuotta sitten.

JASH RELABO

ISLA EERIKINHARJU

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

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

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

Tilaa 
joulupöydän herkut 

verkkokaupastamme. 

Leipomo & Kahvila 

Ruoholahdessa!

3995
kg 4995

kgPalana  Siivuna

Meillä tehty aidolla leppä-
purulla kylmäsavustettu LOHI

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18

AVOINNA  
JOKA 
PÄIVÄ

Blossa 
ALKOHOLITON 
GLÖGI 0,75

399
plo (5,20€/l)

sis. pnt

Tarjous voimassa 9.-15.12.

      

• Mini Babybel 
   JUUSTO 120g 
   verkkopussissa

• President 
   Le Bleu Gourmet 
   SINIHOMEJUUSTO      
   125g

(26,80€/kg)
335

kpl

• Kuusamon 
   EMMENTAL 
   MUSTALEIMA 
   275g

399
kpl

(14,50€/kg)

• Cantadou 
   TUOREJUUSTO 
   140g piparjuuri 199

kpl
(14,21€/kg)

• Boursin 
   TUOREJUUSTO 
   150g 
   valkosipuli-yrtti

299
kpl

(19,93€/kg)

• Port Salut 
   JUUSTO 150g 195

kpl
(13,00€/kg)

219
pss

(18,25€/kg)

JACOBS KRÖNUNG 
sj. 500g 700

2 pkt
(7,00€/kg)

(9,90€/kg)

yksittäin 
4,95€/pkt

Fazer Rukiinen 
RIISIPIIRAKKA 
10 kpl 640g

599
pss

(9,36€/kg)

Annas Sydän 
PIPARKAKKU 
400g original

349
rs

(8,73€/kg)

Vaasan 
RUISSIPSI 
150g

199
pss

(13,27€/kg)

Marabou
TREATS 
SUKLAAT
144g

500
2 rs

(17,36€/kg)

(20,07€/kg)

yksittäin 2,89€/rs

Tarjoukset voimassa niin kauan tuotteita riittää
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Graffiteja ja piirustuksia löytyy joka 
puolelta – mutta ovatko ne taidetta?

Jash Relabo tutustui toimittajan ammattiin ja 
jakeli myös paikallislehteä Ruoholahdentorilla. 

Vihreän kentän laidalla. Ruoholanden kanavan varrella.

Jätkäsaaren Bunkkerirakennuksella. Kansainvälisen koulun lähellä.

TET-harjoittelu
 ≈ Tet-harjoittelu on työelämään tutustumisjakso, 

jossa tutustutaan työelämään 1–2 viikon ajan.  
 ≈ Jash Relabo tutustui toimittajan työhön paikal-

lislehti Jätkäsaari–Ruoholahdessa, ja muun muassa 
ideoi ja toteutti oheisen artikkelin.

Jätkäsaaren koulun yhdeksäs-
luokkalainen Jash Relabo tutki  
TET-harjoittelussan seinäpiirrosten 
olemusta Jätkäsaari–Ruoholahdessa.

Jash Relabo
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Selkämerenkadulle tulossa suojatie
korotuksia ja pyörätiemuutoksia – 
kadun rooli läpiajotienä muuttunut

Koulumatkallani graffitit aina herättävät 
huomioni. Näen niitä paljon Jätkäsaa-
ren ja Ruoholahden alueella. Niitä nä-
kyy siltojen alla, roskakoreissa, sähkö-
kaapeissa, penkeissä ja seinissä. 

Niitä on kaikkialla, etenkin paikoissa, joissa 
ihmisiä ei juurikaan käy. Ajattelen sitä taiteena 
ja toisinaan se saa minut ajattelemaan asiaa sy-
vemmin. Mitä on graffiti? Miten se eroaa vanda-
lismista? 

Tutkin internetistä vastauksia. Graffiti on lai-
ton aktiviteetti ja siihen kuuluu jokin luvaton 
merkintä julkiselle alueelle. 

Niitä kirjoitetaan erilaisilla tyyleillä, kuten 
kirjoittamalla nimimerkit, joista symbolit kuten 
nuolet, erilaiset muodot ja kuviot menevät läpi.

 Lisäksi osa kirjaimista on isompia ja pak-
sumpia kuin muut, useat kirjaimet on täytetty 
erivärisillä kuvioilla. 

VANDALISMILLA TAAS TARKOITETAAN tahal-
lista haittaa julkiselle tai yksityiselle tontille. 
Molemmat tuovat esille jonkin viestin, jota teki-
jä yrittää välittää graffitin tai vandalismin kautta. 

Ero sanojen välillä olisi vain sen vaikutus tai 
kuinka paljon haittaa se tuo tontille tai esineel-
le. Vandalismi on enemmän tuohamista, kun taas 
graffiti on minulle vain taidetta väärässä paikassa. 

Keitä nämä ihmiset ovat, jotka tekevät vanda-
lismia ja graffitia? 

Minun mielestäni kuka vain voi tehdä tällais-

ta, mutta tutkittuani asiaa sain tietää, että nuo-
ret itseni ikäiset ovat enemmän vastuussa siitä. 
Se voi olla nuorten tapa avautua itsestään ilman 
että sitoutuu kenellekään, se on tapa jolla yrite-
tään saada huomiota anonyyminä.

Graffiti ja vandalismi yrittää välittää viestiä 
meille ja meidän pitäisi ottaa nämä viestit vas-

taan, vaikka ne voivat esiintyä rumana ja tuho-
avana taiteena.

Useimmissa tapauksissa graffitit on kielletty 
ja lain rikkomisesta saa sakkoja. 

Miten ratkaisemme tämän? Niitä ihmisiä, jot-
ka haluavat Ruoholahdesta ja Jätkäsaaresta puh-
taan ja nautittavan ympäristön, pitää kunnioittaa. 

Minun mielestän lakia rikkovia pitää sakot-
taa, mutta heillä pitäisi olla parempia vaihtoeh-
toja kuin lopettaa taiteen tekeminen. 

Kun kerrotaan toiselle, että pitää lopettaa 
graffitin tekeminen, voi vain pahentaa asiaa ja se 
voi johtaa vakaviin seurauksiin. Minusta pitäisi 
olla vapaita seiniä, joihin saa vapaasti tuoda iste-
ään esille taiteen avulla. Olisi hyvä vain kannus-
taa nuorten luovuutta ja auttaa heitä tekemään 
paikasta kauniimman taidoillaan.

Jätkäsaari ja Ruoholahti ovat hyvin kauniita, 
moderneja ja täydellisiä perheille, ja me asuik-
kaina voimme pitää huolta sen puhtaudesta, tur-
vallisuudesta ja suojata sen kauniita maisemia.

Englannista suomentanut Neela Uusitalo.

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

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

  
KOVAVAHA NYT alk. 99€  

 (ovh. 145€) tällä kupongilla 
 
 

 

HTC Carwash 
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki 

Varaukset: 050 377 1700 
 

NYT ON AIKA VAHATA AUTO LOSKAA VASTAAN! 

 
HYVÄÄ JOULUN  
AIKAA! 
Toivoo auto pesun  
ammattilaisesi  
Samu Hiltunen
(p.s. Auton käsinpesu  
meillä alk.19 euroa)HYVÄÄ JOULUN  

AIKAA! 
Toivoo auto pesun  
ammattilaisesi  
Samu Hiltunen
p.s. Auton käsinpesu  
meillä alk xx euroa

HTC Carwash, osoite, puh

HTC Carwash
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki
Varaukset: 050 377 1700

SELKÄMERENKADULLE ON SUUNNITTEILLA 
muutoksia, ja katusuunnitelmaluonnos on pian 
esillä ja kommentoitavissa. 

Selkämerenkadun suurimmat muutokset 
koskevat pyöräilyn siirtoa ajoradalle ja korotet-
tujen risteysalueiden ja suojateiden rakentamis-
ta. Tehtävillä muutoksilla halutaan parantaa ka-
dun liikenneturvallisuutta. 

Kadun yli kulkee muun muassa paljon kou-
lulaisia. 

Syynä muutoksille on muun muassa se, et-
tä Selkämerenkadun rooli alueen liikennejärjes-
telmässä on muuttunut Crusellinsillan reitin au-
keamisen jälkeen.

Erityisesti kadun rooli läpiajoliikenteen reit-
tinä on vähentynyt. 

”Uuden reitin valmistuminen on mahdol-

RAUNO HIETANEN

KUVAT: JASH RELABO

listanut Selkämerenkadun liikennejärjestelyjen 
tutkimisen uudelleen kokonaisuutena vastaten 
kadun nykyiseen rooliin ja tarpeeseen liiken-
nejärjestelmässä”, kaupunki kertoo tiedottees-
saan.

KATUSUUNNITELMALUONNOKSEEN voi tutus-
tua 15.12.2021.–4.1.2022 välisenä aikana Helsin-
gin kaupungin verkkosivulla osoitteessa hel.fi/
suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunni-
telmat).

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua ai-
neistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäris-
tön asiakaspalvelusta, puhelimitse numerosta 
09 310 22111 maanantaista torstaihin kello 8.15–16 
ja perjantaisin kello 12–15.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

– Otollisia ääniä  
malttavaiselle kuulijalle –

MATTI 
OITTILAN 
PODCAS

Spotify
iTunes
alyvapaa.fi

+ 

+ 

+T
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Golfammattilainen Juuso Kahlos on yksi Salmisaari Golfin omistajista. Hänen 
opastaman pelivuoron varaaminen on mahdollista Salmisaaressa.

Ruoholahti
00180

Jätkäsaari
00220

Hernesaari, 
Munkkisaari
ja Eira
00150

Punavuori
00120

Lauttasaari
00200 ja 00210

1 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Joulukuu 2021

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Joulu on
lähellä

R U O H I S . F I

Itämerenkatu 21 
HELSINKI

... ja kaikki hoituu kerralla.
 ruohis.fi

Sinua   palvelevat:
Alko • Apteekki • Bieder -kukkakauppa • Burger King® • CarWash • Dressmann • Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka

Hiusfashion • Hua Du - Aasialainen ravintola • Jysk • K-Citymarket 24 h • K-Rauta • Kierrätyspiste •  Mayor’s Gym 24 h
Musti ja Mirri • Peura Outlet • Posti pakettiautomaatti • Subway® • TalletusOtto-automaatti • Tokmanni • Uff

 1h I L M A I N E N 
PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortil la

+ monta muuta

pakettien  
noutopiste 

kauppakeskuksen 
ulkotorilla

Mukavaa joulun aikaa toivottaa kauppakeskuksen väki.

Joulukuusien myynti ulkotorilla 11.-24.12.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Jätkäsaaren 
kirjasto uudistuu 
yllätyksen kera

Venereitti 
Ruoholahden 
kanavaan uhkaa 
sulkeutua

Sivu 5 

Sivu 3 

RAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 6–7

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

Primehotels: Jätkäsaaren uniikin taidehotellin nimeksi Hotel AX – Aukeaa 

huhtikuussa 2022

Mikko Tuominen -roskattu Jätkäsaari

aurinkovoimala - ks Heikki Miettinen

Jätkäsaaren laituri: Matti Saksanen kritisoi 

Oma pienlentokenttä Jätkäsaareen (ilmakuvasta kun katsoo niin T1-ter-

minaalin kylkeen sopisi sellainen) ”Tätä kirjoittaessa piti jättää kourallisen 

asiantuntijahankkeita, joiden viesti oli että ei tule koskaan onnistumaan” Fak-

talaatikko.

Asuntojuttu neliöhinnoista alueella (helppo ottaa kuva etukäteen)

Ruoholahdella on hämäyhinen historia, vasta led-valot räjäyttivät kanavan 

eloon :)

Bluet, satamahanke, golfia vai mitä on tulossa? Allashanke?

Helsingin VPK:lle valmistuu uusi oma paloasema kesällä 2022 Jätkäsaareen

Art Hotel

lukkokilpailu

Uusi sisäänkäynti Ruoholahden metrolle:

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/

Paatostiedote/2021/Kymp_2021-01-26_Kylk_3_Pt/index.html

Kartta vireillä olevista hankkeista alueella (karttapalvelun karttaa käyttäen...) 

---- elokuun numeroon

KOTUS, jätkällä on saari:

https://www.kotus.fi/nyt/kotus-blogi/blogiarkisto/terhi_ainiala/jatkalla_on_

saari.5674.blog

Näin Jätkäsaari 
rakentuu ensi vuonna

Luvassa muun muassa lisää hotelleja ja terassitalokortteli. 
Sekä tornitalo, josta löytyy kaupat ja muut palvelut. Jätkäsaaren kirjasto aukeaa tammikuun 

alussa uutena jä yllätyksellisenä. Jollain 
tavalla tämä perhonen liittyy uudistukseen.

Vanhat, nykyiset ja uudet asiakkaasi lukevat tätä
     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

Salmisaari Golfin takana ovat 
muun muassa JVG-yhtyeen 
VilleGalle ja Jare Brand.

Golfin 24h-simulaattoritila 
avasi ovensa Salmisaaressa

 

MARRASKUUSSA on lapsiperheiden avoimen 
varhaiskasvatuksen ohjatuissa tuokioissa lau-
lettu ja loruteltu, leikitty pallomeressä, askar-
reltu niin isänpäiväkortteja kuin taiteiltu taika-
taikinalla ja eläinsabluunoilla. Samoin on ollut 
vauvahierontaa sekä on etsitty leikkipuiston pi-
halta kadonneita Ryhmä Hau -koiria, dinosau-
ruksen poikasia ja leijonia. Avoimen varhais-
kasvatuksen kerhoissa puolestaan on retkeilty 
lähialueella, vierailtu kirjastossa ja tutustuttu 
metsäneläimiin ja luontoon kirjojen kautta. 

Koululaisten kanssa marraskuussa olemme 
muun muassa askarrelleet isänpäivälahjoja, teh-
neet hamahelmitöitä ja seikkailleet liikenneras-
teilla.

Marraskuun loppupuolella on leikkipuis-
tossa myös aloiteltu tekemään joulukortteja, joi-
ta on taiteiltu koululaisten kanssa myös ikäihmi-
sille osana Joulupostia ikäihmisille-kampanjaa. 
Muutoinkin joulupuuhat ovat lähteneet käyn-

tiin, sillä joulu kolkuttelee jo ovella.
Joulukuun ensimmäisenä päivänä on myös 

avautunut leikkipuiston oma liikunnallinen jou-
lukalenteri perheille leikkipuiston Facebook-si-
vuilla. Päivittäin avautuvissa luukuissa on muka-
vaa yhdessä tekemistä ja leikkiin heittäytymistä. 
Tervetuloa mukaan!

Koululaisten joulukalenterina on puoles-
taan alkaneet toiminnalliset joulupiparit, joita 
etsitään päivittäin ja selvitetään mikä on säilynyt 
paiston jälkeen palamatta tehtävän kera.

Joulun aikaan alueemme leikkipuistoissa on 
osassa tarjolla tuttuun tapaan koululaisten päi-
väleirejä sekä osassa pienten puuhia pikkulapsi-
perheille. Näistä tiedotamme myöhemmin leik-
kipuiston Facebook-sivuilla ja Internet-sivuilla.

Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon ja iha-
naa joulun odotusta kaikille sekä onnekasta uut-
ta vuotta 2022!

Puiston väki

Liikkumaan laittava joulukalenteri 
lapsille ja lapsiperheille

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Pallot tömähtelevät Salmisaari Golfin 
virtuaalimaisemiin tuon tuosta.

”Hikihän tässä tulee”, eräs testaaja 
huikkaa lyöntien välissä.

Salmisaari Golf avasi ovensa mar-
raskuussa Technopolis 3 -rakennuksen katuta-
sossa osoitteessa Energiakatu 4. Sieltä voi vara-

ta yksittäisiä lyöntivuoroja tai koko tilat vaikkapa 
työporukan illanviettoon. 

Tiloissa on kolme Trackman 4 -simulaattoria, 
joilla voi kisata tai harjoitella melko todentuntui-
sissa maisemissa. Omistajien mukaan simulaatto-
rit sopivat vasta-alkajista ammattilaisille. 

Salmisaari Golfin taustajoukkoihin kuuluu 
muun muassa golfammattilaiset Juuso Kahlos ja 
Minea Blomqvist-Kakko, sekä JVG-yhtueen Vil-
leGalle ja Jare Brand.

”Hienot ja tyylikkäät tilat, onneksi olkoon, 
olette onnistuneet”, sanoo avajaistilaisuudessa ol-
lut Blomqvist-Kakko.

”Me olemme golfkouluna kumppanina täs-
sä ja keväällä tarjoamassa palveluja”, Blomqvist-
Kakko selittää.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

RAUNO HIETANEN
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MasaYardsin 
loistoristeilijä valmistui

Tervetuloa konserttiin!

Kaksikymmentä vuotta sitten paikallislehti kertoi muun muassa 
Helsingin telakalta valmistuneesta Carnival Pride -risteilijäaluksesta.

JOLUKUUSSA 2001 ilmestyneen Ruoholah-
den Kanavan (nykyisin Jätkäsaari–Ruoholahti-
lehti) kanteen on ikuistettu Helsingin Energian 
lahjoittama joulukuusi. 

Sisäsivuilla kerrotaan Masa-Yardsin telakal-
ta (Helsingin telakan nimi on nykyään Helsin-
ki Shipyard) valmistuneesta risteilyalus Carni-
val Pridestä. 

”Helsingin telakan viidessadas laiva tela-
kan 136-vuotisen historiansa aikana, risteilyalus 
Carnival Pride, luovutetaan tilaajalleen Carnival 
Cruise Lines -varustamolle joulukuun 12. päivä.”

Jutussa mainitaan, että aluksen matkustaja-
kapasiteetti on 2680 ja hyttejä on yli tuhat.

Pääkirjoituksessa Jouko Liukkonen kertoo, 
että elämme vuoden vilkkainta kauppa-aikaa.

”Rahat ja tavarat tai palvelut vaihtavat omis-
tajaa. Osaltaan lehtemme ilmoitukset ja muu tie-
dottaminen ohjaavat kuluttajia löytämään tar-
peittensa mukaiset palvelut”, Likkonen jatkaa.

Lehdessä kerrotaan myös, että Ruoholahti 
saa vuoden 2002 alussa oman kotilinjan. 

”Lauttasaaren palvelulinjaa jatketaan Ruo-
holahteen. Näin ruoholahtelaiset pääsevät kol-
masti päivässä kulkevalla bussilla mm. Ruo-
holahden terveysasemalle, joka tällä hetkellä 
toimii Lauttasaaren terveysaseman yhteydessä.”

Terveysasema toimikin Lauttasaaressa mel-
ko pitkään, sillä vasta parikymmentä vuotta 
myöhemmin eli syksyllä 2021 ruoholahtelaiset ja 
jätkäsaarelaiset saivat oman terveysaseman Tall-
berginkadulle.

SALMISAAREN MAANALAISTA hiilivarastoa ra-
kennettiin kaksikymmentä vuotta sitten.

”Louhintatyöt ovat käynnissä. Porkkalanka-
tu on ohitettu ja nyt töitä tehdään Kaapelipuis-
ton alla... Maanalainen hiilivarasto valmistuu 
vuonna 2004.

RUOHOLAHDEN JOULUTORI järjestettiin aina-
kin vuonna 2001.

”Torilla on erilaisia myyntipöytiä, joista löy-
tyy paljon erilaisia jouluherkkuja ja lahjavink-
kejä”, lehti kertoo. 

Poiminta kokouskutsulistalta kertoo, et-
tä Ruoholahden Rotary-klubin kokoukset jär-
jestettiin arkimaamantaisin kello 17.30 ravintola 
Konstan Möljässä.

Joulukuun 2021 lehti oli viimeinen Ruoho-
lahden Kanava -niminen lehti. Vuoden 2022 en-
simmäinen numero oli nimeltään Ruoholahden 
Sanomat.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Joulukuun 2001 lehden kansikuvassa on 
Helsingin Energian lahjoittama joulukuusi 
valaistuna Ruoholahdentorilla.

Terveysasema 
toimikin 

Lauttasaaren 
terveysaseman yhteydessä 
melko pitkään.”

VUOTTA SITTEN

MONELLA MEISTÄ on jonkinlaisia apukeino-
ja lähestyvän joulun odotukseen. Ehkäpä olet 
avannut joulukalenterin luukkuja kotona tai 
sytyttänyt adventtikynttilöitä. Kenties sinul-
la on jokin ihan omanlaisesi rituaali, joka aut-
taa jaksamaan matkalla halki vuoden pimeim-
män ajan. 

Samalla, kun joulukalenterien ensimmäi-
set luukut ovat avautuneet, olemme vastaanot-
taneet myös ikäviä uutisia. Heikentyvä pande-
miatilanne heittää jälleen varjonsa myös joulun 
odotuksen ylle. Kaikilla meillä on epävarmuut-
ta jostakin. Siksi on hyvin tärkeää, että voimme 

kannatella myös toistemme jaksamista matkal-
la jouluun. 

Joulukuussa voit seurata Hyvän toivon kap-
pelin ikkunassa päivittäin avautuvaa jouluka-
lenteria. Se on syntynyt seurakuntalaistemme 
ideasta ja halusta ilahduttaa toinen toisiamme. 
Jokainen luukku on tekijänsä näköinen ja kul-
jettaa meitä omalla tavallaan kohti joulun ih-
mettä. 

 Tervetuloa mukaan kappelin jouluun ja hy-
vää toivoa tulevaan vuoteen! 

Sara Toivanen 
seurakuntapastori

Joulu tulee askel kerrallaan 

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

JOULUNAIKA HYVÄN  
TOIVON KAPPELISSA

LÄNSISATAMANKATU 26 
Kauneimmat joululaulut 
*12.12. klo 16 Lauletaan yhdes-
sä valoa! Kauneimmat joululaulut 
ulkona Hyvän toivon kappelin 
pääoven edessä. Ota mukaan 
oma lyhty tai kynttilä! 

*12.12. klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut – koronapassi tarvitaan 
yli 16-vuotiailta 
*19.12. klo 16 Lasten kauneim-
mat joululaulut – koronapassilla 
mukaan  
*11.12. klo 14.30 Joululauluja 
Lapinlahden Lähteen auditorios-
sa, Lapinlahdenpolku 8 – korona-
passilla mukaan.
*20.12. klo 17 Puurojuhla. Iloista 
jouluista yhdessäoloa. 
*Jouluaaton hartaudet 24.12. 
klo 14 (mukana perheiden kuva-
elma) ja klo 15.  
*Messu sunnuntaisin klo 12. 
Tapaninpäivänä 26.12. klo 12 
meditatiivinen Luottamuksen 

messu. 
*Jätkäsaaren ja Ruoholah-
den asukkaiden Joulukalenteri 
kappelin ikkunassa kertoo joulun 
odotuksen askelista.  
*Seimiasetelma kappelin 
ikkunassa vie ajatukset joulun 
sanomaan.  
*Meditatiivisia videoita Face-
bookissa ja tuomiokirkkoseura-
kunnan YouTube-kanavalla
*Podcastejamme voi kuunnella 
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
fi/podcastit ja Spotifyssa 
 
Ryhmien vuodenvaihteen 
aikataulut facebook.com/hyvan-
toivonkappeli 

Kappelissa  
tapahtuu

20
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

JOULU JA UUSIVUOSI häämöttävät, ja koululais-
tenkin lomakin jo lähes kulmantakana. Nuta on 
joululomalla 24.12.2021–9.1.2022 välisenä aikana. 

Ennen sitä meillä kuitenkin on tulossa kauden 
päätösjuhla, joka vietetään lauantaina 11.12. klo 
15–21. Varhaisnuoret ovat tervetulleita klo 15–18 ja 
vanhemmat nuoret klo 18–21.

Päätösjuhlien jälkeen olemme normaalisti au-
ki aina 24 päivään asti, jolloin me nuta ohjaajatkin 
lomailemme.

Aloitamme myös joulukuussa samaisena lau-
antaina 11.12. klo 18–20 vanhemmille nuorille 
nyrkkeilykerhon, johon ovat kaiken tasoiset nuo-
ret tervetulleita.

Tiesithän että meihin eteläisen nuorisotyö-
yksikön työntekijöihin voit törmätä myös Oodin 
nuorisotilassa, keskiviikosta sunnuntaihin. Oodin 
nuorisotilan aukioloajoista ja muusta toiminnasta 
löydät lisätietoa instagramista @oodinuorisotila. 

RAUHALLISTA JOULUKUUTA ja vuoden vaihdetta 
toivoo Ruoholahden nuorisotalon ohjaajat.

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Päätösjuhla ja 
nyrkkeilykerho 
joulukuussa

1.–24.12. 
HELSINGIN  
KONSERVATORION SOIVA  
JOULUKALENTERI  

Joulukalehteri tahdittaa 
joulun odotusta joka päi-
vä jouluaattoon asti. Kalen-
teri sisältää klassista musiik-
kia eri-ikäisten esiintyjien 
esittämänä. Päivän luukku 
aukeaa keskiyöllä konserva-
torion YouTube-kanavalla ja 
aamuisin verkkosivuillamme 
Konservatorio.fi. Löydät 
meidät YouTubesta nimel-
lä helsinginkonservatorio.

Joulun odotusta tahdit-
tavat myös konserttim-
me, muun muassa:

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

ke 15.12. klo 18.30 
KUOROJEN  
JOULUKONSERTTI
Konserttisali

to 16.12. klo 19.00
LAULAJIEN  
JOULUKONSERTTI
Konservatorion lau-
lajat esiintyvät
Konserttisali

ma 20.12.klo 18.00 
PIANISMIN JUHLAA
Valeria Resjan, piano
Konservatorion opet-
tajakonserttien sarja
Konserttisali
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Lue lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

—————

TALLBERGINKATU 1, HELSINKI

KAAPELITEHDAS.FI

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > Big Night - New Year’s Eve 31.12.

VALSSAAMO
 > Compañía Kaari & Roni Martin:    

Bergman – Kuiskauksia ja huutoja 12.12. asti

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
 > Janina Rajakangas: Niitty 18.12. asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > Poliittisen valokuvan festivaali 2021:   

Linnun katse 6.1.2022 asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Makuasioita-näyttely

TEATTERIMUSEO
 > Syvää liikettä -näyttely
 > Taiteilijatapaaminen: Reijo Kela 11.12.

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
 > Helinä Hukkataival:  Ei milloinkaan laiskana  (Never   

A Lazy Moment) 4.12.-19.12.2021 & 10.1.-6.2.2022

DRAWING GALLERY D5
 > Alexander Salvesen: In Visibilis II 19.1.2022 asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
 > Muistoista mielikuviin -ryhmänäyttely 31.12. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
 > Mikrogalleria: Laura Havanto 31.12. asti

STOA MARIAPASSIO
 > Stoa Mariapassio 19 vuotta 31.12. asti

MISSÄ
LAPSI
PIIRTÄÄ
ESITYSTÄ.

KEVÄÄN 2022 
KUVATAIDEKURSSIT
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kevätkursseille Kaa pe-
litehtaalle! Luova tekeminen virkistää ja irrottaa mukavasti 
arjesta. Jos haluat kurkistaa, minkälaisia taiteiluja kuvataide-
koulullamme tapahtuu, voit kurkistaa koulun Instagram-tilille 
#kuvataidekoulu_hts.

Olethan käynyt uusilla nettisivuillamme tutustumassa 
kurs sivalikoimaamme: www.helsingintaiteilijaseura.fi/
kuvataidekoulu-ja-kurssikeskus?

Kysy rohkeasti vapaita kurssipaikkoja! Ilmoittautuminen 
kevään kursseille on alkanut 22.11.2021 klo 12.

HELSINGIN TAITEILIJASEURAN KURSSIKESKUS 
TARJOAA LAAJA-ALAISTA KURSSIMUOTOISTA 
KUVATAIDEOPETUSTA
Opetus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille ja 
aloittelijoille. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa. 
Lu kukausi kestää 12 opetuskertaa.

Muutamia nostoja Kurssikeskuksen Kaapelitehtaan kurs-
seista keväällä 2022:
• Ma klo 17.30-20.30 Paratiisi! - Värillinen piirustus, 
  opettaja: Eija Keskinen
• Ti klo 18.00-21.00 Japanilainen vesiväripuupiirros, 
  opettaja: Tuula Moilanen (1.2.-26.4.)
• To klo 17.45-20.45 Maalaamisen jälki, opettaja: Mika Hytti
• Pe klo 13.30-16.30 Luonnoksesta teokseen, 
  opettaja: Riikka Wesamaa
• Pe klo 17.00-20.00 Tehokurssi taidekouluihin pyrkiville,   
  opettaja: Mikko Bossa

Katariina Kinkki

Hanke tavoitti vanhainkodeissa asuvia ikääntyneitä toteut-
tamalla palvelukeskuksissa ja vanhainkodeissa erilaisia 
osallistavia musiikkiteatteriesityksiä sekä musiikki-, sirkus- ja 
kirjoitustyöpajoja. Saatu palaute ikääntyneille suunnatus-
ta osallistavasta taidetoiminnasta on ollut positiivista ja 
kannustavaa. 

SIRKUSTYÖPAJASARJA ELÄKELIITON KANSSA
Kotona asuvia ikääntyneitä PerformanceSirkus saavutti toteut-
tamalla Kaapelitehtaan toimitilassaan sarjan sirkustyöpa-
joja yhdessä Eläkeliiton kanssa. Sirkustyöpajoja toteutettiin 
yhteensä 12 kpl aikavälillä 9.9.-9.12.2021.

Tavoitteena oli aktivoida kotona asuvia Helsingin seudun 
ikääntyneitä tarjoamalla heille henkistä sekä fyysistä arkihy-
vinvointia parantavaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa. 
Työpajojen tavoitteena oli myös vahvistaa paikallista yhteisöl-
lisyyttä ja osallisuutta.

Vanhuksille suunnattu kirjoitustyöpaja, jonka keskiössä olivat 
ikääntyneiden kokemukset ja ajatukset sekä tuki toisilleen 
COVID-19-pandemian aikana. Syystien palvelukeskus 
16.6.2021.

Roosa Isokääntä

PERFORMANCE- 
SIRKUKSEN TYÖPAJA-  
JA ESITYSTOIMINTAA
OSALLISTAVAT TAIDETYÖPAJAT JA -ESITYKSET 
HELSINGIN PALVELUKESKUSTEN JA 
VANHAINKOTIEN KANSSA

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa taiteen perus-
opetusta 4-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetusryhmät kokoon-
tuvat kerran viikossa. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa.

Nostona Kuvataidekoulun Kaapelitehtaan kursseista lapsil-
le ja nuorille keväällä 2022: 
• su klo 15.00-16.30 5-7-vuotiaiden lyhytkurssi, 
  opettaja: Eija Hakkola.

Kaapelitehtaan kurssit järjestetään Ruoholahdessa, hyvien 
kulkuyhteyksien varrella.

Tiedustelut: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi,  
puh. 050 470 5283

MUISTISTA MIELIKUVIIN -NÄYTTELY
Taiteen perusopetuksen näyttely “Muistista mielikuviin” on 
esillä joulukuun ajan Kaapelitehtaan Käytävägalleriassa (C- 
porras, 2. krs). Näyttely on avoinna ma-su 10-19. Vapaa pääsy.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus 
Tallberginkatu 1 A 7 (Kaapelitehdas, A-porras, 3. krs.)
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Tervetuloa tutustumaan ja taiteilemaan!

YHTEISÖTAIDETEOS ARMAS-FESTIVAALIN KANSSA
PerformanceSirkus loi yhteistyössä kuvataiteilija, KuM, Ilari 
Kähösen, kuvataiteilija Anssi Törrösen ja ARMAS-festivaalin 
kanssa yhteisötaideteoksen, jonka keskiössä olivat ikään-
tyneiden kokemukset, ajatukset ja tuki toisilleen COVID-19-
pandemian aikana. Teos julkaistiin osana ARMAS-festivaalia 
4.-10.10.2021.

Teoksessa käytettiin ikääntyneiden itse kirjoittamia tekste-
jä, joissa he kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan pande-
mian aikana. 

PerformanceSirkus on toteuttanut jo 20 vuotta saavutet-
tavaa, yhteisöllistä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää 
taidetyöpajatoimintaa. 

PERFORMANCESIRKUKSEN ESITYKSIÄ,  
TAPAHTUMIA JA PROJEKTEJA 
Helsingin alueen taidetyöpaja- ja esityshankkeet erityisryhmil-
le, ikääntyneille ja erityisnuorille.

Runoja- ja lauluja rakkaudesta - PerformanceSirkuksen ja 
Tomi Pulkkinen trion yhteistyöproduktio: Lähteeni- Lauluja 
Runebergin runoihin.

PerformanceSirkuksen työpajatoimintaa ovat vuonna 2021 
tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Jenny 
ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, Turun kaupunki

www.performancesirkus.fi   •  @performancesirkus
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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

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

PALVELU PELAA

KAIKKI JOULUN HERKUT JÄTKÄSAARESTA!

TILAA JOULUKINKUT  
JA KALAT HELPOSTI  

ENNAKKOON MEILTÄ! 
www.k-ruoka.fi/kauppa/ 

k-market-jatkasaari

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

REMONTTIMYYJÄ 
Kai Hilo 
040-1342454 
kai.hilo@k-rauta.fi

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

K-Raudasta – keskustan suurimmasta rautakaupasta – asiantuntevaa palvelua.

RUOHIKSESTA HELPOSTI TUNNELMALLINEN

JOULUKOTI KUNTOON

Tule  
tutustumaan  

uusiin keittiö- 
malleihin

KEITTIÖT

KAIKKI  
JOULUVALOT

Ei koske joulukuusen 
kynttiläsarjoja

-25%-25%

LIUKUOVIKOMERO  
FINNMIRROR LIBRA 120 VALK. 
1216 X 2198 X 600 
500965101

MUOVINEN 
Ø 34 cm, kork. 15 cm,  
vesitila max. 1 l. 501106448 12.95  
VALURAUTA VIHREÄ WINTERIA
Ø 26 cm, kork. 13 cm,  
vesitila 900 ml. 501172977 32.90
VALURAUTA CELLO 
Tyviosa ø  12 cm. Mitat:  
39 x 37 x korkeus 13,5 cm.  
502144382 39.95

KOIVUKLAPI 
30 CM, 40 L
Verkkosäkissä 
502011148 

Laaja työkalu- ja tarvikesarja 
työmaalle tai autotalliin.  
502218587

TYÖKALU- JA 
TARVIKESARJA 
MAKITA 120-OS.

Tarjoukset ovat voimassa 24.12. asti, niin kauan, kuin varatut erät riittävät.

RAJ. 10 KPL ERÄ

K-RAUDAN JOULU-
KUUSIMYYNTI  

ALKAA 11.12.2021

MINKÄ MYYMME 
- SEN MYÖS 

ASENNAMME

12.95

6.95

369.-(399.-)

69.-(159.-)

12.95

32.90

39.95

KUUSENJALAT  
ALK.

kpl12.95PÖYTÄKUUSET  
ALK.

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

ASENNUS 
PALVELU

AJANVARAUS 
PALVELU

SUUNNITTELU-
PALVELU

RAHOITUS 
PALVELU

KULJETUS 
PALVELU

REMONTTI-
NEUVONTA

Lounasta ja à la cartea

     AUKIOLOAJAT
Ti-To  11.00–21.00
Pe   11.00–22.00
La  13.00–22.00
Su  13.30–20.30 

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

Päivittäin vaihtuvalta lounaslistaltamme 
löytyy aina vaihtoehtoja sekä kasvis syöjille 
että lihan ystäville. Raikkaista Thaimaan 
mauista jokainen löytää suosikkinsa.
 
Lounas sisältää salaatin sekä kahvin tai teen.

À la carte -listallamme on monipuolinen 
valikoima aitoja thaimaalaisia makuelämyksiä, 
perinteisistä annoksista eksoottisiin  
maku yhdistelmiin. Tervetuloa nauttimaan 
tunnelmallisesta illallishetkestä kauniiseen 
ravintolaamme Helsingin Jätkäsaareen!


