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Knuutiset muuttivat Jätkäsaareen viime kesänä.
Mala Knuutisen sylissä on tytär Jasmina.
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KOLUMNI

32,7
KUUKAUDEN LUKU

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Tuossa vilahti taas
meidän kotikatu

K

aupunginosamme esiintyy mediassa
tuon tuosta. Tuttuja kulmia voi bongata tv-mainosten ja -sarjojen lisäksi
elokuvista ja lehtien sivuilta.
Esimerkiksi Jätkäsaari–Ruoholahti valittiin viime vuonna Helsingin parhaaksi asuinpaikaksi palvelutarjonnan monipuolisuuden perusteella Helsingin Sanomien
laajassa selvityksessä.
Uutiskynnyksen ovat ylittäneet lisäksi
muun muassa älyrobotit, yksityis-julkinen terveysasema, Bunkkerin rakennuslupa ja kodittomille ilmaista kahvia ja sämpylöitä tarjoava
kahvila. Myös Länsisataman ruuhkat ja ongelmat uusien talojen rakentamisessa ovat olleet
edelleen esillä. On uutisoitu vuotavista taloista, sisäilmaongelmista sekä muista rakennusvirheisiin liittyvistä ongelmista.
Vaikka muutkin uudet kaupunginosat, kuten Kalasatama, esiintyvät uutisissa usein, väittäisin, että alueemme esiintyy mediassa keskivertoa enemmän. Ja miksei esiintyisi, täällä on
mistä uutisoida!

neliötä

voi lukea tämän lehden sivuilta 4–5.
Yksi Jätkäsaaressa kuvatuista tv-sarjoista on
Diili. Sen tuotantoyhtiön Fremantle Finlandin
Anne Wahlström kuvailee Clarion Hotel Helsingin aluetta ”visuaalisesti herkulliseksi kuvauslokaatioksi”.
On siis todennäköistä, että herkullisen alueemme voi nähdä jatkossakin tv-sarjojen tapahtumapaikkana.
Kuvausryhmän kulmilta bongattuaan voi
valmista ohjelmaa televisiosta odottaa aikaisintaan muutaman kuukauden tai jopa vasta vuoden kuluttua ohjelman tuotantoaikataulusta
riippuen.
Kuten esiintyjien kasvot, myös kuvauspaikat kuluvat käytössä.
Samoin, kun Jätkäsaaren rakentaminen on
saatu valmiiksi, ei uutiskynnys ehkä ylity enää
yhtä helposti. Nyt kuitenkin on Jätkäsaaren
vuoro olla valokeilassa.

TV-SARJOILLE KAUPUNGINOSAMME tarjoaa uusia kuvauspaikkoja, sellaisia, joista ei heti
hoksaa missä ne ovat kuvattu. Esimerkiksi Roba-poliisisarjan viidettä tuotantokautta kuvattiin Ruoholahden kanavan varrella ja Hotelli
Swan -sarjaa Hyväntoivonpuistossa.
Tuotantoyhtiöitä alueelle houkuttelee monipuolisten luonto- ja kaupunkinäkymien lisäksi hyvät kulkuyhteydet.
Lisää alueella tapahtuneista kuvauksista

Kuten esiintyjien
kasvot, myös
kuvauspaikat kuluvat
käytössä.”

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
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Kesimääräinen ruoholahtelaisen asuintilan määrä
joulukuussa 2021 ilmestyneen Helsingin tilastollisen
vuosikirjan mukaan. Jätkäsaaren luku on 31,0 neliötä.
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TALVISTA LUONTOA. Talvisessa Lapinlahdessa on paljon löydettävää. Puiston
luontoon voi tutustua kartan avulla, joka
on saatavilla Kahvila Lähteeltä sen
aukioloaikoina. Luontopolun järjestäjinä
ovat Lapinlahden Lähde, Pro Lapinlahti
mielenterveysseura ry ja Lapinlahden
Lähteen kaupunkiluontokeskus.

POIKKEUSAIKOJEN TAIDETTA. Neljän
valokuvaajan yhteisnäyttely Galleria
Westissä Kaapelitehtaalla käsittelee
muun muassa korona-ajan kokemuksia.
Teemoina on niin lumisen talven 2020–
2021 kauneus, työelämän ulkopuolisten
koronaelämää, sekä sairauden aiheuttamaa yksinäisyyttä. 2.–27.2. 2022.
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NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman
lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

ISSN 2737-1727

Jätkäsaari–
Ruoholahti
somessa

Instagram 707 seuraajaa
@jatksaariruoholahti

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

Twitter 126 seuraajaa
@Rsanomat

Facebook 1466 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

KOTI ON RAKAS

ME VÄLITÄMME

Valitse kotisi välittäjäksi kotimainen kiinteistönvälitysyritys.

250 kpl 200:n
hinnalla

taksi@karhunkorpi.fi

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

26,80 €

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

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

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

Multivita Plus

RUOHOLAHDENASSAAPTEEKKI.FI

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

Orion

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–17

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

SALIBANDYÄ JUNIOREILLE.
M-Team järjestää salibandykouluja
Jätkäsaaren liikuntahallissa (Hyvän
toivonkatu 1). Kevätkausi käynnistyy
juuri, ja ryhmiä on 5–7-vuotiaille, 11–12-vuotiaille sekä myös
13–16-vuotiaille. Lisätietoa löytyy
osoitteesta m-team.fi

Helmikuun tarjous
RUOHOLAHDEN
ÄSSÄAPTEEKKI
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Myymässä kotia?
Kutsu meidät ilmaiselle
arviokäynnille!

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.

Liisankatu 25

Kauppakeskus Iso Omena

UpHouse Espoo

Koti on rakas, me välitämme.
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RIIKKA PENTTILÄ

Kaapelitehtaan uusi lasinen
aula toimii myös näyttelytilana

KAROLIINA EEROLA

Ruoholahden Kaapelitehtaan eteen
valmistuneen Tanssin talon avajaisia
vietetään helmikuussa. Talon ja koko
Kaapelitehtaan uusi sisääntuloaula
eli Lasipiha avattiin tammikuussa.
Pipsa Sinkko-Westerholm

Jätkäsaaren kirjaston uutta värimaailmaa.

K

Kirjasto on auki,
remontti kesken

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

aapelitehtaan Lasipiha on vaikuttava rakennelma. Puolen sisäpihan katteeksi rakennettu valtava lasinen aula
on 10 metriä korkea, 16 metriä leveä ja
50 metriä pitkä. Lämpimään sisätilaan
mahtuu noin 1000 ihmistä.
”Tällaista tilaa ei ole muualla Helsingissä. Se
on ainutlaatuinen ainakin kokonsa ja arkkitehtuurinsa puolesta”, Kiinteistö Oy Kaapelitalon
toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo tammikuussa avatusta Lasipihasta.
Lasipiha toimii helmikuussa avattavan Tanssin talon sekä koko Kaapelitehtaan uutena sisääntuloaulana. Sieltä löytyy Kaapelitehtaan infopiste ja lipunmyynti sekä Tehtaanmyymälä.
”Lasipiha toimii sisäänkäyntinä myös kulttuurikeskuksen kolmeen museoon sekä Merikaapelihalliin. Lisäksi syksystä alkaen sieltä on
suora käynti muualle taloon kellarirampin kautta”, Huotari kertoo.
Lasipihaa käytetään jatkossa myös näyttelyja tapahtumatilana.
”Tarkoituksena on toteuttaa siellä erilaisia
taideprojekteja ja installaatioita. Tanssin talon
aulassa on jo nyt nähtävillä Eetu Huhtalan interaktiivinen valoteos Toinen.”
Rakennushankkeen myötä koko Kaapelitehtaan rakennetta ja logistiikkaa on parannettu.
”Lastausreittejä on siirretty talon ulkosivuille
ja rakennuksen sisään avattu uusia kulkureittejä.
Tilojen käytettävyys on siten parantunut”, Huotari kertoo.
Projektin myötä uusittiin Kaapelitehtaan
brändi, visuaalinen ilme sekä koko talon toimintafilosofia.
”Meillä on muun muassa uudet www-sivut
ja logo. Jatkossa Kaapelitehdas myös ottaa entistäkin paremmin huomioon vuokralaisensa sekä
heidän asiakkaansa eli talon kävijät.”
KAAPELITEHTAAN ETEEN rakennettu Tanssin
talo on Suomen ensimmäinen ja ainoa tanssille omistettu esitys- ja tapahtumatila. 5439-neliöiseen taloon kuuluu moderni uudisrakennus
sekä remontoituja Kaapelitehtaan tiloja, kuten
235-paikkainen Pannuhalli. Talon toinen esitystila on 700-paikkainen Erkko-sali.
Lisäksi talo sisältää lämpiö-, harjoitus- ja toimistotiloja, ravintolatilat sekä klubitoimintaan soveltuvat kellaritilat. Talo valmistui joulukuussa 2021, mutta projektin idea syntyi alun perin jo
1930-luvulla.
”Talon valmistuminen on merkittävä asia koko suomalaiselle tanssitaiteelle”, Saara Oranen
Tanssin talon viestinnästä sanoo.

Kaapelitehtaan juuri avattu uusi sisääntuloaula on nimetty Lasipihaksi. Se on 50 metriä pitkä
ja 16 metriä leveä tila, jossa on tarkoitus järjestää myös näyttelyitä ja tapahtumia.
DANIEL TORSELL

Tanssin talo
≈ Suomen ensimmäinen tanssille omistettu tapahtuma- ja esitystila.
≈ Tarjoaa tanssia, sirkusta, muuta esittävää taidetta, musiikkia ja muita kulttuuritapahtumia.
≈ 5439 neliötä, Lasipihan ja hankkeen muiden
tilojen kanssa noin 6000 neliötä.
≈ 700-paikkainen Erkko-sali ja 235-paikkainen
Pannuhalli, lämpiö-, harjoitus- ja toimistotiloja,
ravintolatilat sekä klubitoimintaan soveltuvat
kellaritilat.
≈ Hankkeen hinta: noin 42 miljoonaa euroa.
≈ Rahoitus: Jane ja Aatos Erkon säätiö, Helsingin
kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kiinteistö
Oy Kaapelitalo.
≈ Suunnittelijat: JKMM arkkitehdit ja ILO arkkitehdit.
≈ Hankkeen idea syntyi 1930-luvulla, suunnittelu
aloitettiin 2016.
≈ Avataan yleisölle 2.2.2022.
≈ Talon ja koko Kaapelitehtaan uusi eteinen eli
Lasipiha avattiin 10.1.2022.

Avajaiset järjestetään 2. helmikuuta 2022.
”Avajaisiin pääsevät mukaan kaikki halukkaat, sillä ne lähetetään suorana Yle Teema -kanavalla kello 20 alkaen. Yle Areenassa ne ovat
nähtävillä myöhemminkin.”
Avajaisissa nähdään yli 40 kotimaista tanssitaiteilijaa.
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JÄTKÄSAAREN kirjasto on jo osittain auki, mutta
remontti on vielä kesken.
”Aukioloajat ovat pysyneet ennallaan. Palveluista ovat käytössä vain varausten nouto, aineiston palautus ja asiakastietokoneet”, sanoo
erikoiskirjastovirkailija Riikka Penttilä.
”Lisäksi olemme laittaneet esille sekä lasten
että aikuisten aineistoa, mutta suurin osa kirjoista on vielä sulkunauhan takana.”
Kirjasto oli remontissa koko joulukuun, ja
tarkoitus oli avata valmiit tilat 3. tammikuuta.
Penttilä kertoo, että kalustetoimittajalla on
ollut koronapandemiasta johtuvia viivästyksiä.
”Ikkunoiden alle on jo valmistunut uusi pöytä, jossa on sekä työskentelypaikkoja että lukemiseen sopivia koloja. Lapsille tarkoitettu suuri kaluste tuodaan tilaan viimeisenä ja se
rakennetaan valmiiksi vasta kirjastossa”, Penttilä jatkaa.
”Kirjaston uusi värimaailma on jo nähtävissä ja sävyt ovat hyvin rauhallisia. Tiedotamme
heti, kun tila on valmiiksi remontoitu ja pääsemme sitä kaikki yhdessä käyttämään.”
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Tanssin talo ylhäältä kuvattuna.

”Tilaisuus juhlistaa kotimaista tanssitaidetta ja sen moninaisuutta. Esiintymässä on Suomen parhaita tanssijoita ja tanssiryhmiä”, Oranen kertoo.
Myös talon ohjelmisto pyritään aloittamaan
helmikuun aikana.
”Tiedotamme koronan mahdollisista vaikutuksista ohjelmaan ajantasaisesti.”
Kevätkaudella on luvassa muun muassa Zodiakin kansainvälinen Sivuaskel-tanssifestivaali.
Jatkossa talossa nähdään myös harrastajaryhmien esityksiä.
”Esimerkiksi toukokuussa Pannuhallissa järjestetään Suomen tanssioppilaitosten liiton juhlanäytökset”, Oranen kertoo.

LÄM
ELÄI
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Jätkäsaari ja Ruoholahti bongat
YELLOW FILM & TV/ANTTI LEPPÄLÄ

Kotikulmiltamme on bongattu viime
aikoina tv-kuvausryhmiä ainakin
Ruoholahden kanavan varrella,
Salmisaaressa, Kaapelitehtaalla
ja Hyväntoivonpuistossa.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

J

ätkäsaari on kuvauslokaationa eli kuvauspaikkana kiinnostava. Alue tarjoaa
uusia kaupunkinäkymiä ja visuaalisesti
näyttäviä kohteita.
Myös sijainti ja kulkuyhteydet ovat
hyvät. Viime vuosina Jätkäsaari–Ruoholahden
alue on nähty useissa mainoksissa ja tv-sarjoissa. Alueella on kuvattu muun muassa Fremantlen tuottamaa tosi-tv-sarja Diiliä, Yellow Filmin
tuottamaa poliisisarja Robaa ja hotellimaailmaan sijoittuvaa Hotelli Swan Helsinki -sarjaa
sekä Jarowskij-tuotantoyhtiön Kakarat-draamasarjaa.
Nelosen hiljattain telkkarissa nähdyn Diilin
seitsemäs tuotantokausi kuvattiin syksyllä 2020
suurilta osin Jätkäsaaressa. Fremantle Finlandin tuottaman tosi-tv-ohjelman päämajana toimi hotelli Clarion.
”Clarion valikoitui kuvauslokaatioksi hyvän
sijaintinsa ja kulkuyhteyksiensä vuoksi. Hotelli
sekä ympäröivä alue oli myös visuaalisesti herkullinen lokaatio”, kertoo Head of Entertainment Anne Wahlström Fremantle Finlandista.
Wahlströmin mukaan Jätkäsaari on toimiva
kuvauspaikka myös monipuolisuutensa vuoksi.
Alueella pystyttiin kuvaaman useita ohjelman
osia.
”Kuvauksia tehtiin Ruoholahden torilla ja
metroaseman läheisyydessä, Länsiterminaalissa sekä Hyväntoivonpuistossa. Lisäksi hyödynsimme alueen ympäröivää merenrantaa monipuolisesti.”
Kuvaukset sujuivat Wahlströmin mukaan
erittäin hyvin.
”Clarionin kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti. Oli myös positiivista huomata, että alueen ravintolatarjonta oli kasvanut huomattavasti esimerkiksi juuri lounaspaikkojen suhteen.”
YELLOW FILMIN Roba-poliisisarjan viidettä tuotantokautta kuvattiin marraskuusta 2020
vuoden 2021 helmikuuhun. Kuvauksia tehtiin
myös Ruoholahdessa, jossa kuvausryhmä työskenteli ainakin kanavan varrella.
”Kuvauspäivässä on aina yksi päälokaatio,
jonka ympärille pyritään löytämään lähistöltä kuvauspaikat muillekin kuvauspäivän kohtauksille. Näin vältytään pitkiltä ja aikaa vieviltä
siirtymisiltä”, Roban tuottaja Minna Virkajärvi kertoo.
On siis mahdollista, että Roban jaksoissa
esiintyy muitakin paikkoja alueelta.
”Robassa tapahtumapaikkoja tuotantokaudella on aina satoja, joten yksittäisten paikkojen nimeäminen on haastavaa. Sarjaa on kuvattu ympäri kaupunkia.”
Kaupungissa tehtäviin kuvauksiin haastetta
tuo käytännön järjestelyt. Kuvauksissa joudutaan esimerkiksi joskus sulkemaan teitä tai liikennettä ja kuvauskalustolle otetaan käyttöön
asukaspysäköinnin paikkoja. Se saattaa aiheuttaa närää alueen asukkaissa.
”Hankimme kaupungilta aina luvat kuvauksille. Pyrimme myös infoamaan alueen asukkaita hyvissä ajoin.”
Hyvä tiedottaminen vähentää yhteydenottoja tuotantoyhtiöön tai jopa pelastustoimeen.
”Robassa käytetään poliisin rekvisiittaa, kuten haalareita ja autoja. Siksi kuvauksista ilmoitetaan myös pelastuslaitoksen johtokeskukselle.”
Virkajärvi kertoo, että kuvausryhmällä on
ulkokuvauksissa päällään huomioliivit ja liikenteenpysäyttäjät kertovat yleisölle mistä on kyse.
”Emme halua aiheuttaa turhaan huolta
asukkaille.”
JAROWSKIJ FINLAND OY:N Kakarat-draamasarjan kuvausryhmä bongattiin Salmisaaressa lokakuussa 2021. Kuvauspaikkajärjestäjäassitentti Joni Baggström kertoi, että uusia sarjan
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Poliisisarja Roban kuvauksissa Ruoholahdessa Dennis Nylund (vas.), Alex Anton ja ohjaaja Markus Lehmusruusu (selin).
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

YELLOW FILM & TV/ANTTI LEPPÄLÄ

Kakarat-sarjan kuvausryhmä bongattiin Salmisaaren Oikeustalolla lokakuussa.
Kuvassa Vera Koskeli (vas.), Heikki Timonen ja Helga Kovalchuk.

Roba-sarjan kuvausryhmä
Ruoholahden kanavan varrella.

Hankimme
kaupungilta aina luvat
kuvauksille. Pyrimme myös
infoamaan alueen asukkaita
hyvissä ajoin.”

täysin sarjan koosta”, Yellow Filmin Minna Virkajärvi kertoo.
Roban viides kausi julkaistiin viime vuoden maaliskuussa ja on nähtävillä maksullisella C More -kanavalla. Sarja tulee esitykseen
MTV3-kanavalle myöhemmin, mutta julkaisuaikataulu ei ole tiedossa.

Minna Virkajärvi
tuottaja, Roba-sarja

osia kuvattiin monessa kohteessa alueella.
”Kuvauksia oli Kaapelitehtaalla, Oikeustalolla Salmisaaressa sekä Itämerentornissa.”
Sarjan tuotantopäällikkö Ilona Hiltunen
kertoo, että Ruoholahdessa lavastettiin muun
muassa taidenäyttely.
”Löysimme sitä varten paikallisen taitelijayhdistyksen, jonka työtilaa sekä taiteilijoiden
teoksia pystyimme hyödyntämään kuvauksis-

samme. Heistä oli suuri apu näiden kohtausten
toteuttamiseen.
Hiltusen mukaan alueelta löytyy hyviä kuvauspaikkoja.
”Alue tarjoaa paljon erilaisia luonto- ja kaupunkikohteita. Sijainniltaan Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat lähellä monia muita paikkoja ja
alueelle pääsee helposti julkisilla.”
Jarowskij-tuotantoyhtiö aikoo jatkossakin
käyttää aluetta kuvauspaikkana.
”Sieltä löytyy paljon potentiaalisia kohteita
toimistotiloista merimaisemiin.”
KUVAUKSET KOTIKULMILTA bongattuaan voi
valmista sarjaa odottaa tv-esitykseen aikaisintaan muutaman kuukauden tai puolen vuoden
kuluttua.
”Tv-sarjan tuotanto kestää tavallisimmin kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta. Tästä ajasta
käsikirjoittaminen vie noin vuoden, kuvaukset
kolmesta kuuteen kuukautta ja jälkityöt noin
kuusi kuukautta. Aikataulu vaihtelee ja riippuu
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DIILIN SEITSEMÄS tuotantokausi näytettiin
vastikään uusintana Nelosella sekä se on toistaiseksi nähtävillä Nelosen Ruutu-palvelussa. Diilin kahdeksas tuotantokausi on tuotannossa ja
kuvataan Fremantlen mukaan Helsingin kantakaupungin alueella. Enempää tietoja uudesta
tuotannosta ei anneta.
Somebongausten perusteella vaikuttaisi, että myös uutta kautta on kuvattu Jätkäsaaren
Clarion-hotellissa.
Kakarat-sarjan uusien kausien julkaisuajankohtaa ei ole vielä julkistettu. Ensimmäisen kauden jaksot ovat katsottavissa Yle Areenasta.
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ttu telkkarista!
Jätkäsaari ja Ruoholahti televisiossa
FREMANTLE MEDIA FINLAND OY, HENRI KUNTZ, NELONEN MEDIA

Kuvauksiin sopivia
paikkoja ja asuntoja
etsitään jatkuvasti

RAUNO HIETANEN

Sinunkin asunto saattaa
sopia kuvauslokaatioksi.
Pipsa Sinkko-Westerholm

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Y

≈ ROBA
≈ Kotimainen poliisisarja, jonka ensimmäinen
tuotantokausi julkaistiin vuonna 2012. Sarjaa
on tehty viisi tuotantokautta, ja ne ovat esitetty
MTV3-kanavalla ja maksullisella C More -kanavalla. Sarjassa ovat näytelleet muun muassa
Kari Hietalahti, Aku Hirviniemi, Riku Nieminen,
Leena Pöysti, Tiina Lymi, Mimosa Willamo ja
Andrei Alén. Sarjan nimi viittaa Helsingin Pienellä Roobertinkadulla sijainneeseen poliisiasemaan, jossa sarjan kuvitteellinen poliisiasema
sijaitsee. Oikea poliisiasema Roballa suljettiin
vuonna 2012.
≈ Roban viides tuotantokausi julkaistiin maaliskuussa 2021 ja on nähtävillä parhaillaan C Morella. MTV3-kanavalle kausi tulee myöhemmin.
Ohjelman on tuottanut Yellow Film & Tv.
≈ DIILI (THE APPRENTICE)
≈ Yhdysvaltalainen tositv-formaatti, jossa ryhmä kilpailijoita mittelee liikemiestaidoistaan ja
tavoittelee työpaikkaa julkkispomon yrityksestä.
Ohjelmaa tehtiin Yhdysvalloissa vuosina 2004–
2017. Pomona toimi 14 kautta Donald Trump,
mutta presidentinvaalikampanjansa myötä hänen
tilalleen tuli Arnold Swarzenegger. Suomessa
sarjaa on tehty seitsemän tuotantokautta, ensimmäinen julkaistiin vuonna 2005. Suomen Diilissä
pomona ovat toimineet Jari Sarasvuo, Hjallis
Harkimo ja Jaajo Linnonmaa.
≈ Diilin seitsemäs tuotantokausi näytettiin
syksyllä 2021 uusintana Nelosella sekä se on
nähtävillä Nelosen Ruutu-palvelussa. Diilin kah-

deksas tuotantokausi on tuotannossa ja kuvataan
Helsingin kantakaupungin alueella.
≈ Ohjelman on tuottanut Fremantle.
≈ HOTELLI SWAN HELSINKI
≈ Hotellimaailmaan sijoittuva kotimainen draamasarja, jota on kuvattu kaksi tuotantokautta.
Sarjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen
luksushotelliin, jonka julkisivua esittää Helsingin
yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan rakennus Kruunuhaassa. Hotellin sisätilat on kuvattu
studiossa. Pääosissa ovat muun muassa Oona
Airola, Lauri Tilkanen, Milka Alroth, Roope Salminen ja Eppu Salminen.
≈ Sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin
vuonna 2020 C More -kanavalla ja MTV3-kanavalla. Toinen tuotantokausi on julkaistu vuonna
2021 C Morella. Sarjan on tuottanut Yellow Film
& Tv.
≈ KAKARAT
≈ Kotimainen draamasarja, jonka keskiössä
on kaksi perhettä: duunarihenkiset Oksaset ja
varakkaat Sundströmit. Perheiden nuoret aikuiset
lapset Asta ja Joona seurustelevat, ja sarjan
alussa Asta tulee yllättäen raskaaksi. Sarjaa
on kuvattu vuosina 2019–2021. Ensimmäinen
tuotantokausi julkaistiin vuonna 2020 Yle TV2
-kanavalla ja Areenassa. Sarjassa näyttelevät
muun muassa Elli Melasniemi, Vincent Kinnunen,
Mats Långbacka, Sari Havas, Kai Bäckström ja
Sanna Hietala. Sarjan on tuottanut Jarowskij
Finland Oy.

Tule nauttimaan tyylikkään
rennosta ilmapiiristä hyvän
ruoan ja juoman pariin.

Tuotantoyhtiöt etsivät kuvauslokaatioiksi
sopivia asuntoja esimerkiksi Facebookryhmissä. Kuva Atlantinkadulta.

ihmisiltä ja yrityksiltä esimerkiksi Facebookin
ryhmistä sekä postiluukkuihin jaettavilla ilmoituksilla kaivatuilta alueilta.
”Facebookista löytyy asialle omia ryhmiä,
kuten esimerkiksi Elokuva- ja TV-sarja lokaatio,
Eläimet kuvauksiin -niminen ryhmä sekä muita vastaavia. Laitamme toisinaan ilmoituksia
myös kaupunginosaryhmiin.”
Virkajärven mukaan asunnon on tuettava
käsikirjoitusta sekä olla soveltuva kuvauksiin
muun muassa kokonsa puolesta.
”Jos käsikirjoituksessa lukee, että kohtaus
tapahtuu yksiössä, niin emme kuvauksia kuitenkaan yksiössä tee”, hän paljastaa.
Tavallisimmin kuvauksia varten asunto luovutetaan kuvausryhmän käyttöön koko päivän tai useiden päivien ajaksi. Kuvauksista laaditaan kirjallinen sopimus ja siitä maksetaan
asunnon haltijalle korvaus.

Olisiko vuosi 2022 sinun kotihaaveittesi toteutumisen vuosi?
Alkuun pääset meidän kanssamme:

Tiiu Zilliacus
045 236 2299

Sari Sarla
Tuula Saarmila Monika Sjö
0400 315 326 050 322 2772 050 573 2434

Marianne Mölsä Reija Skog Mika Ylen-Julin Sari Latvanen
050 300 4469 046 850 5851 050 471 5685 050 331 3728

Carita Simolin Päivi Holmberg Ria Elovaara
050 528 9787 050 406 9459 045 359 4211

Annaleena
Husgafvel
050 591 5929

Klaus Ajamo
045 845 5560

Viveka Tverin
050 560 7093

Tomi Uljas
Juho Poutanen
040 717 0186 050 529 8898

Rolf Wirta
yrittäjä
0400 332 727

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@km.fi

Diilin seitsemättä tuotantokautta kuvattiin syksyllä 2020 Jätkäsaaren Clarion Hotel Helsingissä.

ellow Filmin tuottaja Minna Virkajärven mukaan Helsinki on hyvä kuvauspaikka.
”Kaupungista löytyy niin paljon sopivia lokaatioita ja uutta kaupunkia rakentuu koko ajan lisää. Valmiista elokuvasta tai
sarjasta ei silloin heti tajua missä ne on kuvattu.”
Sopivan kuvauspaikan valintaan vaikuttaa
moni asia.
”Lokaation pitää tukea käsikirjoitusta sisällöllisesti ja visuaalisesti.”
Yksi tärkeä seikka kuvauspaikan valinnalle
on hyvä sijainti.
”Kuvaamiselle tarvitaan tilaa ympärille. Kuvausryhmään kuuluu joukko ihmisiä, iso määrä kalustoa ja useita autoja. Äänen puolesta paikan pitää olla rauhallinen eli esimerkiksi
työmaa-alueet eivät välttämättä sovi”, Virkajärvi listaa.
Virkajärven mukaan kuvauspaikat otetaan
huomioon jo tuotannon valmistelussa.
”Hyvillä lokaatioilla pyritään varmistamaan
kuvauksien sujuvuus ja että kaikki saadaan kuvattua määrätyssä ajassa.”
Sopivien kuvauslokaatioiden etsintä kuuluu tuotantoyhtiöissä kuvauspaikkajärjestäjän
eli location scoutin työhön. He ylläpitävät arkistoja erilaisista kuvauspaikoista ja osaavat etsiä tarvittaessa uusia. Virkajärvi kertoo, että sopivia asuntoja kuvauksille etsitään tavallisilta

Riikka Wirta
yrittäjä
050 571 3604

Tee toimeksianto, me hoidamme loput.
Niin helposti se käy, kun asialla on Suomen suosituin.
Kiinteistömaailma
Helsinki Bulevardi
050 387 1887
bulevardi@
kiinteistomaailma.fi

TERVETULOA LOUNAALLE!
010 424 9830, Kellosaarenranta 2

www.faroravintola.fi

Tammikuu 2022

Kiinteistömaailma
Helsinki Jätkäsaari
050 375 8300
jatkasaari@
kiinteistomaailma.fi

Lounaalla päivän annokset sekä viikon salaatti- ja pihvilounas,
sis. kahvin. Myös take away, Wolt ja Foodora. Arkisin klo 11–14.
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Kiinteistömaailma
Espoo Kauniainen

Kiinteistömaailma
Espoo Laaksolahti

Kiinteistömaailma
Espoo Leppävaara,
Panorama Tower

Kiinteistömaailma
Espoo Niittykumpu

Kauppakeskus Grani
(09) 2311 0300
kauniainen@
kiinteistomaailma.fi

(09) 2311 0307
leppavaara.panoramatower@
kiinteistomaailma.fi

Kauppakeskus Lähdekeskus
(09) 2311 0311
laaksolahti@
kiinteistomaailma.fi

(09) 2310 1200
niittykumpu@
kiinteistomaailma.fi

Pecasa Oy (Bulevardin Kodit)
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Reppumatkaajat
rantautuivat Jätkäsaareen

Tervetuloa
hammashoitoon!

UUDESSA TALOSSA Malesialainen

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Mala Knuutinen rakastui suomalaiseen
reppumatkaajamieheen Singaporessa
ja muutti Suomeen. Nyt perhe asuu
Jätkäsaaressa upouudessa kodissa.

Mukavaa
alkanutta
vuotta!

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400
MAINOS

Hyvä yrittäjä
Lounais-Helsingin Yrittäjiin
kuuluu lähes 600 jäsentä
Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta,
Ruoholahdesta, Töölöstä sekä
Kuusi- ja Lehtisaaresta.
Tarjoamme jäsenillemme useita
palveluita. Paikalliset tapahtumamme ovat hyvä mahdollisuus
tutustua muihin yrittäjiin alueella.
www.yrittajat.fi/liity

S

e saattoi olla enne. Mala Knuutinen
oli tutustunut jo aikaisemmin reppumatkoillaan suomalaisiin reissaajiin ja
kuullut Suomen kielestä.
”Kiinnostuin vanhasta ja haastavasta kielestä ja halusin oppia sitä”, Knuutinen
muistelee.
Knuutinen alkoi opiskella suomen alkeita
verkkokursseilla, mutta ei koskaan kuvitellutkaan asuvansa joku päivä kaukaisessa maassa.
Kunnes Singaporessa asuessaan tapasi reppumatkalla olevan suomalaisen Janne Knuutisen.
”Rakastuimme, ja muutimme pian yhdessä
Suomeen. Täällä menimme naimisiin.”
Miehen vanhempien luona Ylivieskassa
Knuutinen rakastui suomalaisiin metsiin.
”Niissä on rauhallista ja turvallista. Ainoa
mitä pitää pelätä, on hirvet”, Knuutinen nauraa.
Ylivieskassa tutuksi tuli myös saunominen ja
sieltä lumihankeen hyppääminen. Kylmyys tai
pimeä vuodenaika eivät Knuutista hetkauta.
”Pidän vuodenajoista, sillä ne ovat minulle uutta ja erilaista. Talvella on hauskaa seurata päivän pituuden vaihtelua. Eikä pimeä kausi
kestä kuin lyhyen aikaa.”
VUODESTA 2016 KNUUTISET asuivat Hekan eli
Helsingin kaupungin vuokrakaksiossa Kontulas-

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18
Tuore
KARITSAN
SISÄFILEE
Uusi-Seelanti

Atria Takuumureat
NAUDAN
ENTRECOTE-PIHVIT

26 95

39 95
kg

Tamminen
NAUDAN
JAUHELIHA
10% 400g

499

kg

pss

(12,48€/kg)

Tarjoukset voimassa 31.1.asti

Elovena
VÄLIPALAKEKSIT
10 x 30g

6 00
2kpl

(10,63€/kg)

-kortilla
Ilman korttia 3,19€ kpl

LOIMULOHIFILEEPALA

Royal
SUKLAALEVYT
190g

Heka Kanariankatu 3
≈ Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy:n talo
on Atlantinkaaren länsipuolella Kuubankadun ja
Jamaikankadun välissä osoitteessa Kanariankatu 3.
≈ Kuusikerroksisessa talossa on kahdessa rapussa yhteensä 68 asuntoa yksiöistä neljän huoneen
huoneistoihin.
≈ Kooltaan asunnot ovat 30–92m2. Talo valmistui
lokakuussa 2021.
≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupunki asuntotuotanto.
≈ Rakentaja: Rakennusliike Reponen Oy.
≈ Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen –
Komonen Oy.

MUITA HYVIÄ ASIOITA Jätkäsaaressa Knuutisen
mielestä on sijainti.
”Täällä ei tarvitse omaa autoa, sillä raitiovaunulla pääsee hetkessä keskustaan. Sieltä löytyy
kaikki palvelut. Lisäksi risteilylle pääsee helposti
viereisestä Länsisatamasta.”
Leikkipuistoa ja ruokakauppoja Knuutinen
kuitenkin kaipaa lähemmäs kotia. Nyt lähin ruokakauppa on noin 600 metrin päässä oleva Lidl
ja leikkipaikka Hyväntoivonpuistossa.
”Ravintolatarjonta on onneksi hyvä. Kulmilta löytyy useita erimaalaisia ravintoloita, joissa
käymme syömässä usein.”
Knuutinen ei osaa ennustaa, missä perhe
asuu seuraavan viiden vuoden kuluttua.
”Tällä hetkellä Jätkäsaaressa on kaikki mitä
tarvitsemme. Ja asunto on meille juuri sopiva.”

kpl

(14,16€/kg)

Pukkilan
SAVULOHIFILE

kg

sa. Perheen kasvettua kolmihenkiseksi tuli isomman asunnon hankinta ajankohtaiseksi. Kesäkuussa 2021 Knuutiset päättivät hakea kolmiota
Jätkäsaaren Kanariankadulta.
”Meillä kävi hyvä tuuri ja saimme heti ensimmäisessä haussa toivomamme asunnon”,
Knuutinen kertoo.
Koronan vuoksi kohteeseen ei päässyt paikan päälle tutustumaan ennen lokakuista muuttoa.
”Muuttopäivänä yllätyimme iloisesti! Asunto on ihana ja lasitetulta parvekkeelta näkyy avomerelle ja laivasatamaan asti. Ainakin toistaiseksi”, Knuutinen kertoo.
Talon eteen ollaan jo rakentamassa uusia taloja.
”Onneksi asunto on muutenkin kiva. Avara,
valoisa ja hyvin suunniteltu. Täällä on hyvät vibat.”
Pariskunnan vuoden ja neljän kuukauden
ikäinen Jasmina-tytär sai uudessa kodissa oman
huoneen.
”Jasminan lempipuuhaa on seurata huoneensa ikkunasta Atlantinkadulla näkyviä raitiovaunuja”, Knuutinen kertoo.
Esteetön talo on lapsiperheelle kätevä.
”Vaunujen kanssa liikkuminen on helppoa.
Lisäksi tilava vaunuvarasto löytyy katutasosta,
joten vaunuja ei tarvitse edes tuoda ylös asuntoon.”
Mala Knuutisen mielestä koko Jätkäsaari–
Ruoholahden alue on lapsiperheelle hyvä paikka asua.
”Täällä on paljon leikkipaikkoja ja päiväkoteja. Ne olivatkin yksi syy, miksi halusimme muuttaa tänne.”

2 69

2995 3495

Tuomaan Kalatukku

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

Uutuus!

Uutuus!

Mala Knuutisen perhe saa nauttia vielä jonkun aikaa Jätkäsaaren parhaista
avomerinäkymistä parvekkeeltaan. Jasmina -tyttären huoneesta näkyy Atlantinkadulle.
”Tytön lempipuuhaa on seurata ikkunasta näkyviä raitiovaunuja.”

kg

Kalamakasiini

2 75
2 50

Jaffa
LEIVOSKEKSI
LIME 300g
GoGreen
PAVUT
380/230g

kpl

(9,17€/kg)

2kpl

(5,87€/kg)
Norm. 1,35€ kpl

JACOBS
Take away
-kahvi 24/7

100

Onni on oma,
palveleva mattoliike.

kuppi

Irtomatot, mittatilausmatot ja kokolattiamatot
kotiin, toimistoon ja julkiseen tilaan.
Jätkäsaari, Välimerenkatu 8
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PISTETÄÄN SINUT JA

ASUNTOASIASI KUNTOON
Anna meidän myydä asuntosi – saat kaksi PT-valmennustuntia
Jucci Hellströmiltä. Soita ja jutellaan lisää.

PEPPI
M A RTAS

PÄ I V I
S I G G B E RG

0 4 0 8 67 81 6 6

0 4 0 737 89 9 9

peppi@n o rd lkv.f i

pa ivi@nordlkv.fi

nordlkv.f i /p ep p i

nordlkv.fi/pa ivi

Bulevardi 13, 00120 Helsinki
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EIRA

≈

PUNAVUORI

≈

HERNESAARI

≈

27. VUOSIKERTA

≈

JOULUKUU 2021

KAUPUNKI esittelee pian ideansa Jätkäsaaressa
sijaitsevan Karibianaukion katusuunnitelmasta.
Karibianaukio on vielä rakentamaton uusi
katuaukio Jätkäsaaressa, joka sijoittuu Saukontorin ja Saukonlaiturin läheisyyteen. Sijainti
on merkitty punaisella renkaalla oheiseen karttaan.
Karibianaukion vieressä on muun muassa
Saukonpaaden modernisti muotoiltu pysäköintitalo.
Kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan.

tu

≈
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LAUTTASAARI

an

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

am

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Rauno Hietanen
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o
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u
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a
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kat

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

Karibianaukion sijainti

is

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Suunnitelma on nähtävillä 8.
helmikuuta saakka. Karibianaukio
on vielä rakentamaton uusi
katuaukioalueella.

ns

JÄTKÄSAAREEN rakennetaan vuosina 2021–2024
kiertotalouskortteli. Kortteli tulee Hyväntoivonpuiston vielä rakentamattoman osan alkuun
Länsisatamankadun varteen.
Kortteliin tulee kolme erilaista asumisyhteisöä: asumisoikeusasumista perheille, vuokra-asumista ikäihmisille sekä alle 30-vuotiaille
suunnattua nuorisoasumista.
Suunnittelusta vastaa ARK-house arkkitehdit ja Inaro Arkkitehdit. Kortteli on rahoitettu
ARA:n 40-vuotisella korkotuella ja sen rakennuttajia ovat Yrjö ja Hanna -säätiö sekä NAL
Asunnot Oy.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Lä

JÄTKÄSAARESSA on ollut vielä vähänlaisesti
kiinteistönvälitystoimistoja, mutta nyt Kiinteistömaailma on avannut ovensa Länsisatamankatu 17:ään, lähelle Crusellinsiltaa.
Kiinteistömaailma Helsinki Bulevardin uudet yrittäjät Riikka ja Rolf Wirta aloittivat
Kiinteistömaailmassa kesällä 2021 ostamalla
ketjuun kuuluvat asuntomyymälät Kauniaisista sekä Espoon Laaksolahdesta, Leppävaarasta
ja Niittykummusta.
Kaupan myötä Wirtojen omistamien Kiinteistömaailman asuntomyymälöiden verkosto
laajenee myös Helsingin puolelle: Bulevardin
asuntomyymälään sekä juuri avattuun Jätkäsaaren uuteen toimipisteeseen.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Karibianaukion
katusuunnitelmaluonnos
pian nähtävänä ja
kommentoitavana

100m

ntin

Kiertotalouskortteli
rakentuu Hyvän
toivonpuiston
kupeeseen

Atla

Kiinteistö
maailma avaa
tilat Jätkäsaareen

KATUSUUNNITELMALUONNOKSEEN voi tutustua 26.tammikuuta – 8. helmikuuta 2022 välisenä
aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja
puistosuunnitelmat).
Suunnitelma on myös nähtävillä kaupungin
asiakaspalvelutilassa (Työpajankatu 8), mutta se
on rajoitetusti auki koronapandemian takia ma-ti
kello 8.15–12 ja ke–pe kello 12–15. Puhelimitse asiasta voi kysellä numerosta 09 310 22111.

rakentaminen alueelle.
Kaupungin tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin tämän vuoden keväällä tai kesällä ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022–
2023.

SAMASSA YHTEYDESSÄ kaupunki laatii korjaussuunnitelmia Karibianaukioon rajautuvasta rantamuurista. Tehtävillä suunnitelmilla
mahdollistetaan asemakaavan mukainen asunto-

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata kaupungin sivuilta www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-jajohtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat

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

RAUNO HIETANEN

Ruoholahti
00180

Näin Jätkäsaari
rakentuu ensi vuonna
Luvassa muun muassa lisää hotelleja ja terassitalokortteli.
Sivut 6–7
Sekä tornitalo, josta löytyy kaupat ja muut palvelut.

Jätkäsaaren kirjasto aukeaa tammikuun
alussa uutena jä yllätyksellisenä. Jollain
tavalla tämä perhonen liittyy uudistukseen.

Jätkäsaaren
kirjasto uudistuu
yllätyksen kera
Sivu 5

Lauttasaari
00200 ja 00210

Venereitti
Ruoholahden
kanavaan uhkaa
sulkeutua

Jätkäsaari
00220

Sivu 3

saaren uniikin taidehotellin nimeksi Hotel AX – Aukeaa

oskattu Jätkäsaari

pakettien
noutopiste
kauppakeskuksen
ulkotorilla

s Heikki Miettinen

: Matti Saksanen kritisoi

tä Jätkäsaareen (ilmakuvasta kun katsoo niin T1-ter-

opisi sellainen) ”Tätä kirjoittaessa piti jättää kourallisen

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

+ monta muuta

1h

nnoista alueella (helppo ottaa kuva etukäteen)

hämäyhinen historia, vasta led-valot räjäyttivät kanavan

ILMAINEN
PYSÄKÖINTI

Hernesaari,
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Joulu on
lähellä
Joulukuusien myynti ulkotorilla 11.-24.12.

Mukavaa joulun aikaa toivottaa kauppakeskuksen väki.
Sinua palvelevat:

Pl u s s a - ko r t i l l a

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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e, golfia vai mitä on tulossa? Allashanke?

... ja kaikki hoituu kerralla.
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JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden jakelualue vuonna 2022

Joulukuu 2021

almistuu uusi oma paloasema kesällä 2022 Jätkäsaareen

Ruoholahden metrolle:

Punavuori
00120

Vanhat, nykyiset ja uudet asiakkaasi lukevat tätä

static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/

1/Kymp_2021-01-26_Kylk_3_Pt/index.html

sta hankkeista alueella (karttapalvelun karttaa käyttäen...)

eroon

l Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti jaetaan koteihin
ja yrityksiin Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa, Lauttasaaressa, Punavuoressa, Hernesaaressa ja Eirassa.

saari:

fi/nyt/kotus-blogi/blogiarkisto/terhi_ainiala/jatkalla_on_

8

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

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

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

Tammikuu 2022

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Koronan takia
ulkotoimintaa
tammmikuun
loppuun
UUSI VUOSI ON TAAS vaihtunut ja kevätkausi
alkanut. Lunta saatiin mukavasti joulun aikaan
ja mäenlaskusta on päästy nauttimaan pulkilla
ja liukureilla.
Joulu- ja tammikuun vaihteessa leikkipuistossa on järjestetty myös koululaisille maksutonta päiväleiritoimintaa, jolloin muun muassa
käytiin luistelemassa, leikittiin erilaisia lumileikkejä, pidettiin tietovisoja sekä retkeiltiin lähialueella lasten toiveiden mukaan.
Kerhojen jatkuessa 11.1. olemme myös saaneet uusia kerholaisia Menninkäisten ja Kultahippujen kerhoihin.

HUONONTUNEEN KORONTILANTEEN vuoksi
koululaisten iltapäivä-, kerho- ja lapsiperheiden
toiminta järjestetään ulkotoimintana 31. tammikuuta saakka. Lapsiperheille suunnattu tarkempi viikko-ohjelma sisältöineen löytyy leikkipuisto Ruoholahden Facebook- ja Instagram-sivuilta,
ilmoitustaululta sekä internet-sivuilta. Sivuilta voi
seurata myös muita tiedotteita.
Leikkipuistossa toimiva Perhetalo Betania on
suljettu 10.1–31.1. välisenä aikana, joten lapsiperheille suunnattua toimintaa ei ole iltapäivisin kuten syksyn aikana on ollut.
Leikkipuiston piha-alue, pihalelut ja kiin
teät leikkivälineet ovat asiakkaiden käytössä.
Tule leikkipuistoon terveenä ja noudata
leikkipuiston turvallisuus- ja hygieniaopasteita.
Noudatamme toiminnassamme yleisiä ohjeita
koronatilanteeseen liittyen. Sisätiloista asiakkaiden käytössä ainoastaan wc-tilat.
Valitsethan leikkipaikan väljästi turvavälit
huomioiden. Leikkipuiston pihalle saa aina tulla leikkimään! Nähdään leikkipuistossa!
Puiston väki

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

Retki Nuuksioon
suunnitteilla
TÄÄLLÄ NUORISOTALOLLA alkuvuosi lähtenyt
hyvin käyntiin ja olemme saaneet uuden ohjaajan kehen voi tulla rohkeasti tutustumaan.
Nuorisotalon avointoiminta pyörii seuraavan
laisesti:
Varhaisnuoret (3–6lk) ma, ke, to 14–16 pe ja
joka toinen la 16–18, joka

Nuoret (7lk-17v) ma, ke, to 17-20.45 pe ja jokatoinen la 18-22:45
MEILLÄ MYÖS suunitteilla lähteä nuorten kanssa Nuuksioon nauttimaan talvisesta luonnosta.
Retki pidetään 5. helmikuuta 2022. Osallistumiseen tarvitsee lupalapun, jonka voi saada nuorisotalolta täytettäväksi.
Nuorisotalon läheisyydessä on muutamat
pulkkamäet, joihin halutessaan voi lainata meiltä pulkkaa tai liukuria panttia vastaan.
Pysykää lämpiminä pakkasten aikana!
Nuoriso-ohjaajat

Sport Studio huolehtii,
että urheilija on
kunnossa ajallaan
Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
MALAGANKADULLE auenneen Sport Studio
Helsingin tiloissa harjoitellaan henkilökohtaisen valmentajan avulla, tai ilman valmentajaa ja
tilan voi vaikka vuokrata täysin itselleen. Tiloissa on kylmä- ja kompressiohoitolaitteet.
”Autamme palautumisessa ja kuntoutuksessa kaikkia arjen liikkujista ammattiurheilijoihin”, kertoo perustaja Samuli Pyykkönen.

NOSTURINVARSI kannattelee valaisinpylvästä,
jota Tuomas Heino on asentamassa Malagankadun ja Jätkäsaarenkujan kulmaan.
Heino kertoo, että Jätkäsaari on asennusten
puolesta tuttu paikka.
”Täällä on jatkuvasti töitä, alue laajenee koko ajan.”
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

YRITTÄJÄ: Pyykkönen / da Rosa
RAUNO HIETANEN

ON PAKKASTA, mutta yrittäjät uskaltautuvat
t-paidoissa kuvaan studionsa ulkopuolelle.
Sport Studio Helsingin Samuli Pyykkönen ja
Fabio da Rosa ovat liikunnan ammattilaisia, ja
taustaltaan myös jalkapallovalmentajia. Pyykkönen aloitti marraskuussa PPJ:n B-juniorijoukkueen
valmentajana.
Jalkapallossa aktiivinen kaupunginosa
kiinnosti miehiä siinä määrin, että he halusivat
Jätkäsaaresta toimitilat. Sopivat neliöt löytyivät
kuukauden etsinnän jälkeen Malagankadulta.
Yrittäjiksi kaksikko ryhtyi, koska he haluavat auttaa arjen liikkujia ja urheilijoita kuntoutuksessa ja treeneistä palautumisessa, sekä
harjoitteluissa ja vammojen ennaltaehkäisyissä.
”Tärkeä osa toimintaa on auttaa harjoittelemaan järkevämmin, jolloin saavutetaan
paremmat tulokset. Palvelumme lyhentävät
huomattavasti palautumis- ja kuntoutumisaikaa”,
Pyykkönen kuvailee.
URHEILUVAMMOJEN osalta käy yleensä niin,
että pelaaja menee lääkäriin ja fysioterapeuttiin, ja sen jälkeen jää kotiin yksinään tekemään
kuntoutusharjoituksia, jotka hänelle on määrätty.
”Mutta kukaan ei tiedä, miten he siellä
kotona noudattavat kuntoutusohjeita. Täällä he
voivat ohjatusti tehdä kuntotusharjoituksia”, da
Rosa kuvailee.

Samuli Pyykkönen ja Fabio da Rosan tiloissa
Sport Studio Helsingissä urheilijat saavat
apua kuntoutukseen ja palautumiseen.

TÖISSÄ: Tuomas Heino
RAUNO HIETANEN

ASENTAJA TUOMAS HEINO työpareineen
ahertaa tottuneesti jälleen yhtä valaisinpylvästä
paikoilleen kävelykadun varteen Jätkäsaareen.
Eletään loppuvuotta 2021 ja Heinon asennuskohde on Jätkäsaarenkujalla.
Heino kertoo tehneensä valaisinasennuksia
kymmenkunta vuotta.
”Ammattikoulusta suoraan näihin hommiin”,
mies kertoo.
”Tämä on ihan hyvää hommaa, ulkotyöt
ovat mukavia, ja maisematkin vaihtuvat koko
ajan.”
Avolavakuormurin nosturi kannattelee taljassa onttoa valaisinpylvästä Heinon tehdessä
säätöjä siihen.
Heino kertoo, että parhaimmillaan valaisimen
asennus on melko nopeaa touhua.
”Hyvässä lykyssä siihen menee kymmenen
minuuttia, jos ei ole ongelmia.”

Tuomas Heino kertoo, että parhaimmillaan
yhden valaisintolpan asennukseen
kuluu kymmenen minuuttia, jos
kaikki sujuu suunnitellusti.

Tammikuu 2022
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Kaapelitehtaan
eteläpuolelle
on kohonnut viiden
rakennuksen värikäs ryhmä.
HTC Helsinki Tammasaari
palkittiin vuoden 2001
Teräsrakennepalkinnolla.”

Tammikuun 2002 lehden kansikuva on
otettu kolmen kilometrin korkeudesta.

Autio Jätkäsaari
ilmakuvassa
20 vuotta sitten päätoimittaja pohti kirjoituksessaan, kuinka nopeasti
alueen varastot ja satamatoiminnot vaihtuivat asunnoiksi ja toimistoiksi.
TAMMIKUUSSA 2002 ensimmäinen Ruoholahden Sanomat näki päivänvalon. Vielä 2001
joulukuussa lehden nimi oli Ruoholahden Kanava.
Lehden kannessa on ilmakuva alueesta.
Kuvateksti sisäsivulla kertoo, että se on otettu
3064 metrin korkeudesta. Jätkäsaaren alueen
reunamilla erottuvat suuret konttipinot, mutta
muuten alue on nykyiseen verrattuna tyhjänpuoleinen.
”Tuonne alas Ruoholahden Sanomat sukeltaa nyt ja tulevissa numeroissaan kertoakseen lukijoilleen niin kiitosta kuin tarvittaessa
kritiikkiäkin ansaitsevista asioista ja palveluista”, kuvatekstissä lukee.
PÄÄKIRJOITUKSESSAAN Jouko Liukkonen
kirjoittaa, kuinka Ruoholahti on alle kymmenessä vuodessa muuttunut vanhasta varastoja satama-alueesta nykyaikaiseksi asunto- ja
toimistoalueeksi.
”Emme kuitenkaan unohda Helsingin
Energian Salmisaaren voimalaitoksia 1950- ja
80-luvuilta emmekä Kaapelitehtaan monipuoliseen käyttöön muutettua kiinteistöä 1940-luvulta”, Liukkonen sanoo.
Liukkonen kehuu alueen uutta ilmettä.
”Länsisataman yleiskaavaan mitoitetun
22000 asukkaan alueen ensimmäinen osaalue, 7000 asukkaan Ruoholahti yhdistetään
viime vuosituhannen lopun arkkitehtuurin
parhaimpiin esityksiin.”
Lehdssä moni edelleen julkaistava vakiopalsta – kuten Ruoholahden Kappelin ja Nuo-

risotalo Korallin palstat – oli kaksikymmentä
vuotta sitten jo paikallaan.
Helsingin kaupungin tuottamassa, kaavoituksesta kertovassa artikkelissa esitellään
oranssein teräspalkein koristeltu HTC-rakennus.
”Ruoholahden rannalle Kaapelitehtaan
eteläpuolelle on alle kahdessa vuodessa kohonnut viiden rakennuksen värikäs ryhmä,
High Tech Center. HTC Helsinki Tammasaari palkittiin vuoden 2001 Teräsrakennepalkinnolla 20.11.”
Teräsrakennepalkinto oli toinen perättäinen, joka tuli Ruoholahteen.
”Viime vuonna palkinnon sai Kiinteistö
Oy Itämerentori, joka on suunniteltu arkkitehti Pekka Helinin johdolla”, jutussa kerrotaan.
LEHDEN LOPPUPUOLELLA pikku-uutinen
muistuttaa vuoden 2002 alussa voimaan tulleesta jätemääräyksestä, jonka mukaan sähköja elektroniikkaromua ei saa enää jättää jätehuoneisiin.
”Kun ostat uuden TV:n, kodinkoneen jne,
kannattaa sopia myyjäliikkeen kanssa vanhan
poisviennistä.”
Lehdestä selviää myös, että Itämerenkadun taksiasema on päätetty siirtää tilanahtauden takia korttelin verran länteen.
”Taksiasema vie koko korttelinpituuden ja
kahden tunnin kadunvarsipaikat tältä väliltä
poistuvat.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN LEHTI

Kanava

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

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

Laivapojankatu 3

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

Jos korona suo...

11.1.2022 14.06.23

HYVÄN TOIVON
KAPPELI
Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
facebook.com/hyvantoivonkappeli
hyvatoivo@gmail.com

Poro, peura ja karhu

STADIIN JOLKOTTELI uuden vuoden kunniaksi
sorkkaeläin, jonka lajinmääritys oli tätä kirjoittaessani vielä auki. Oliko sarvipää poro vai metsäpeura? Harvinaisesta ilmestyksestä näillä selkosilla on joka tapauksessa kyse.
Outoon maastoon joutuneessa vasassa oli
jotain puhuttelevaa. Se oli eksyksissä, ihan niin
kuin me ihmisetkin taas uuden ja entistä syvemmän korona-aallon alla. Eteenpäin on vaikea nähdä.
Samalla tämä harvinainen nisäkäs muistutti myös ihmisen ja muun luomakunnan yhteen-

Kappelissa
tapahtuu

kuulumisesta. Poro-oletettu herätti kohtaamisen iloa ja tarvetta suojella toista luotua.
Minulle poro toi mieleen vielä yhden nisäkkään, karhun – ei niinkään peurojen saalistajana,
vaan nukkujana. Koronan puristuksissa voimme
ottaa oppia karhusta, joka vetää sydäntalvella unta palloon. Nyt on hiljaiselon aika, ja lopulta taas
eloon heräämisen, kesän ja valon ja aika.
Hyvää unta, lepoa ja uudelleen heräämistä
vuoteesi!
Hannu Varkki
kappalainen

selja.kirjavainen@gmail.com,
040-3631 192.

Messu su klo 12. Mukaan
mahtuu 20 osallistujaa. Tulethan
mukaan vain oireettomana. Info:
hannu.varkki@evl.fi

Iso Korva – syvällistä keskustelua
elämän isoista kysymyksistä.
Ryhmä kokoontuu verkossa rajoitusten aikana.
14.2.2022 klo 18 Timo Joensuu:
Kutsumus ja johdatus
14.3. 2022 klo 18 Risto Vuorensola: Musiikki, merkitys ja psyyke
Info: Mirja Vallisaari mirja.vallisaari@gmail.com, puh.
040 760 9193

Kappeli on auki hiljentymistä
varten ti ja to klo 16–19. Jos haluat tulla mukaan päivystäjäksi,
ole yhteydessä Selja Aaltoseen,

Kasteita ja vihkimisiä voi
viettää enintään 20 osallistujan
kesken. Varaukset: kirkkoherranvirastosta, tilavaraukset.tuomio-

Toimintamme on pääosin koronatauolla ainakin 31.1. asti.
Lasten harrastusryhmät jatkavat kokoontumistaan, mutta
perhekerhot ovat tauolla.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

kirkkosrk@evl.fi, 09 2340 6100
Meditatiivisia videoita ja mietelmiä Facebookissa, Instagramissa
ja tuomiokirkkoseurakunnan
YouTube-kanavalla.
Ajatuksia herätteleviä podcastejamme voi kuunnella helsingintuomiokirkkoseurakunta.fi/podcastit
ja esim. Spotifyssa (Hyvän toivon
kappeli)
Keskusteluapua tarjoavat joka
päivä: Palveleva Puhelin klo
18–24, p. 0400 221180 sekä
tuomiokirkkoseurakunnan puhelinpäivystys klo 9-18, p. 09 2340
6102

Tammikuu 2022

TAPAHTUMIA:
SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
>

Piktorialismi – valokuvataiteen synty 28.1.-24.4.

>

Pysyvä jälki – Helsinki Darkroom Festival 28.1.-24.4.

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

Makuasioita

>

Tiistaitarjotin ja perjantaipullo 28.1. alkaen

TEATTERIMUSEO
>

Syvää liikettä

>

Suomen Kansallisteatteri 150 vuotta 21.1. alkaen

DRAWING GALLERY D5
>

Alexander Salvesen: In Visibilis II 19.1. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Vuoden luontokuvat 2021 30.1. asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Jesus Shrestha: Cultural Diaspora 31.1. asti

TUTUSTU
UUDISTUNEESEEN
KAAPELITEHTAASEEN
Tanssin taloa on rakennettu Kaapelitehtaan yhteyteen lokakuusta 2019 lähtien, jolloin hankkeen maanrakennustyöt
alkoivat. Marraskuun lopussa 2021 rakennushanke saavutti
yhden päätepisteensä, kun sen työmaa luovutettiin tilaajalle
eli Kaapelitehdasta pyörittävälle Kiinteistö Oy Kaapelitalolle.
Viimeistelytyöt niin sisätiloissa kuin julkisivunkin parissa
ovat jatkuneet vielä tämän vuoden puolelle. Tanssin talo avaa
ovensa 2.2.2022.

KÄVIJÄT JA VUOKRALAISET
MUKANA SUUNNITTELUSSA

Pitkä odotus päättyy, kun tanssi saa vihdoin oman kodin.
Tanssin talo tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön tanssin ja
sirkuksen kokemiselle ja esittämiselle - talo käsittää yli 5400
tanssille omistettua neliötä.
JKMM Arkkitehtien ja ILO arkkitehtien yhteistyössä suunnittelema Tanssin talo yhdistää uutta ja vanhaa: se nivoutuu
saumattomasti osaksi Kaapelitehdasta ja sen ympäristöä.
Näyttävät ratkaisut ja yksityiskohdat on suunniteltu tanssin
ja yleisön ehdoilla eikä toimivuudesta ole tingitty.
Tilat mahdollistavat aiempaa suuremmat kansainväliset
vierailuesitykset ja kotimaiset tuotannot. Tanssin talon
avautuminen on monin tavoin historiallista. Talo tarjoaa
avausvuoden aikana monimuotoisen ohjelmiston kotimaisia
kantaesityksiä, klassikoita ja kansainvälisiä vieraita.
Hannu Rytky

Kaapelitehtaan kulttuuri- ja taidevuokralaiset sekä kävijät osallistettiin suunnitteluun rakennushankkeen alusta lähtien. Heiltä
saadun palautteen perusteella 30-vuotiasta kulttuurikeskusta on
uudistettu merkittävästi hankkeen aikana.
Kaapelitehtaan logistiikkaa on parannettu, kulttuurikeskuksen brändi ja visuaalinen ilme on uudistettu ja uudet www-sivut on julkaistu. Runsas vuosi sitten avattiin kahvila-, myymälä- ja tapahtumatila Kaapelitehtaan Konttori palvelemaan
vuokralaisia ja kävijöitä.
Karoliina Eerola

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
>

TANSSIN TALO
AUKEAA 2.2.2022

Mikrogalleria: Jussa Pennanen
- The World is Yours 31.1. asti

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
>

Helinä Hukkataival: Ei milloinkaan laiskana
(Never A Lazy Moment) 6.2. asti

AVAJAISGAALA YLE TEEMALTA
JA AREENASSA 2.2. KLO 20

STOA MARIAPASSIO
>

Stoa Mariapassio 19 vuotta 28.2. asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Kaapelitehtaan Lasipiha

—————

KAAPELITEHDAS ON SAANUT
UUDEN PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN

KAAPELIAUKIO 3, HELSINKI
KAAPELITEHDAS.FI
Huom. Koronarajoitusten takia tapahtumiin
saattaa tulla muutoksia tai ne voidaan perua
kokonaan. Tarkista aikataulut tapahtuman järjestäjän omilta verkkosivuilta tai sosiaalisen median
kanavista.

Tammikuu 2022

UUSIA PALVELUITA KÄVIJÖILLE
Lasipihalla kävijöitä palvelee infopiste, lipunmyynti sekä Tehtaanmyymälä. Infopisteessä henkilökuntamme vastaa kaikkiin
kysymyksiisi ja opastaa sinut etsimääsi paikkaan.
Tehtaanmyymälän löydät infopisteen vierestä, ja sieltä voit
ostaa Kaapelitehtaalta mukaasi matkamuiston tai useammankin! Myymälä toimii 28.1.2022 lähtien myös sisäänkäyntinä
Kaapelitehtaan kolmeen museoon; Teatterimuseoon, Suomen
valokuvataiteen museoon sekä Hotelli- ja ravintolamuseoon.
Infopisteeltä voit ostaa lippuja mm. Zodiakin, Tanssiteatteri
Hurjaruuthin, Tero Saarinen Companyn sekä osaan Tanssin
talon tulevista esityksistä. Käytössämme on Tix Ticketing
Ab:n lipunmyyntijärjestelmä.
10 m korkea, 16 m leveä ja 50 m pitkä Lasipiha on täysin
uniikki tila Helsingissä, ja toivottavasti siellä toteutetaan ja
nähdään jatkossa erilaisia installaatioita ja taideprojekteja.
Lasipihan ovet ovat auki ma-pe klo 6.10-21 / la-su klo 8-21
Infopiste ja Tehtaanmyymälä ovat auki ma-pe klo 11-19
Kaapelitehtaan Konttori on auki ma-pe klo 8.30-18 / la-su klo
11-18
Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen Kaapelitehtaaseen!

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

KANSAINVÄLISTÄ JA
KOTIMAISTA HUIPPUTANSSIA
Avajaisten jälkeen helmikuussa talon valtaavat ensin pohjoismainen tanssin ammattilaistapahtuma Ice Hot Nordic ja
sen jälkeen Zodiakin Sivuaskel-festivaali. Festivaalin aikana
Tanssin talossa nähdään neljä teosta kansainvälisiltä koreografivierailijoilta sekä kotimainen kantaesitys.
Maaliskuussa Erkko-salin suurella näyttämöllä koetaan
Tero Saarinen Companyn ikoninen soolotanssiteos HUNT
sekä Suomen lupaavimpiin koreografeihin lukeutuvan Johan
na Nuutisen kantaesitettävä ryhmäteos HZ.
Yllä mainittujen lisäksi Tanssin talo tarjoaa kevään aikana
monimuotoisen kattauksen muita tapahtumia ja esityksiä.
Lipunmyynti osaan kevään tapahtumista on jo alkanut, ja
lipunmyyntitiedot löytyvät osoitteesta

www.tanssintalo.fi

ILMOITUS

MISSÄ
YLEISÖ
TANSSITTAA
TAIDENÄYTTELYÄ

Kaapelitehtaalla on eletty muuttuvissa työmaaolosuhteissa jo
parin vuoden ajan.
Merkittävimmät kulkuhaasteet on nyt selätetty, kun Kaapelitehtaan upouusi katettu pääsisäänkäynti, Lasipihaksi nimetty aula, avattiin 10.1.2022! Kaapelitehtaan sisäpihalle pääset
taas suoraan Kaapeliaukiolta. Tallberginkadun puoleinen porttikonki palvelee sisäänkäyntinä edelleen.

Yle lähettää suorana avajaisgaalan Teemalta klo 20. Luvassa
on upeita tanssiesityksiä, sekä tutustumista uuteen kulttuuritilaan. Esiintyjinä Suomen parhaimpia tanssijoita ja
tanssiryhmiä, kuten Tero Saarinen Company, Tanssiteatteri
Tsuumi, Helsinki Dance Company & Kinetic Orchestra, Pimeä
hedelmä feat. Amanda & Lydia sekä kymmenen tanssija-koreografin tervehdys Tanssin talolle Reija Wäreen johdolla.
Avajaiset ovat nähtävissä myös Yle Areenassa vuoden
ajan.
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UUSI THAI BISTRO JÄTKÄSAARESSA!
BERMUDANKATU 5, 00220 HELSINKI

& 050 351 1336

Tervetuloa Suomen
kasvavimmalle
alueelle.

WWW.KRUNGTHEPTHAIBISTRO.FI

Lounasta ja à la cartea
Päivittäin vaihtuvalta lounaslistaltamme
löytyy aina vaihtoehtoja sekä kasvissyöjille
että lihan ystäville. Raikkaista Thaimaan
mauista jokainen löytää suosikkinsa.
Lounas sisältää salaatin sekä kahvin tai teen.

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

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

AA
JÄTKÄS

OLAHTI

RI RUOH

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Varaa
ilmoitus
tilaa!

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi / puh 050 330 6399

Jätkäsaari

PALVELU PELAA

ark
la

KEVYESTI VUOTEEN 2022 PARHAASTA LÄHIKAUPASTA!

su

7-23
7-23
9-23

TARJOUKSET VOIMASSA 20.-30.1.2022 ELLEI TOISIN MAINITA.

AINA TUORETTA!
TOGO

SESONKITUOTE!
ERÄ!

Salaattibaari

TUORETTA!

Suomalainen tuore
kirjolohifilee

Tuorepuristettu
veriappelsiinimehu

(RUODOTON)

1 l (omasta koneesta)

1

5

49
100 G

Lämminsavustettu
ruodoton lohifilee

3

KG

12

I

puh. 020 734 5640

KG

Linssisipsit
110 g

400 g, mysli, 7-kaura,
siemen ja hapanjuuri

95

95

ESTRELLA

Mestarinleivät

Norja

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

PL

UUTUUS!
VAASAN

HELPPOA!

24

18

99

1

49
KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

99
PS

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Tammikuu 2022

