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Taidehotelli
avaa pian
Välimerenkadun Hotel AX
ottaa vastaan vieraita
huhtikuusta alkaen, noin
vuoden myöhemmin kuin
oli alun perin tarkoitus.
Sivu 6–7

Leena Somermeri oli pitkään Fazerilla töissä
kunnes päätti perustaa oman kahvila-konditorian.

Jätkäsaaren
Leena kakuttaa
gluteenitta
Sivu 3

AX-hotellin
johtaja Riitta
Liikamaa.

Kellosaarenrannan
suunnitelmat
saavat vastustusta
Sivut 4–5

Kaikkea arkeen.
Ja vähän enemmänkin.
Jotain uutta, jotain tuttua

Kauppakeskus Ruoholahti uudisti ilmeensä, mutta arjen helppouteen meillä voi
edelleen luottaa. Sinua palvelevat jatkossakin tutut toimijat, joiden valikoimista löydät
kaiken tarvitsemasi sujuvaan arkeen. Kuten ennenkin.
Lue lisää: ruohis.fi/uusi-ilme

Sekä paljon muuta helpompaan arkeen
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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ukrainan sota
on Putinin sota

S

uomella on Venäjän kanssa pitkä, yli
tuhannen kilometrin pituinen maaraja. Maantiede tekee meidän Venäjäsuhteesta hyvin erityisen. Suomi on
elänyt Venäjän kanssa rauhaisasti –
joskus kuin trapetsitaiteilija – muutaman sukupolven ja puolentusinan presidentin ajan.
Vuosikymmenien diplomatiatyö ja kauppasuhteet pyyhkiytyivät lähes yhdessä päivässä
Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Yli sata vuotta
keskeytyksettä itsenäisen ja sotilaallisesti lähes
riippumattoman Suomen täytyy nyt tosissaan
miettiä Nato-kortin lyömistä pöytään.
Vladimir Putinin Venäjä paljasti todellisen
värinsä, ja se väri on verenpunainen.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kaikilla
mittareilla pöyristyttävä. Se tuo syvän ja viiltävän kriisin Ukrainaan vuosikausiksi, ja valtavan kriisin keskelle Eurooppaa. Ja valtavasti vihaa kansojen välille.
Monet maat boikotoivat nyt Venäjää. Useat länsimaiset yritykset ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjältä. Venäjä on poistettu käytännössä kaikista urheilulajeista ja turnauksista.
VENÄJÄN TOIMIA vastuttaessa kannattaa tehdä ero venäjän kielen ja venäjän kansalaisten
sekä Venäjän valtiojohdon välillä.
Suomessa asuu suuri venäläinen yhteisö.
Suomessa he elävät vapaassa maassa. Heillä
on täällä pääsy riippumattomiin tiedonlähteisiin.
Osa heistä on muuttanut Suomeen, koska
tavallisen elämän tavoittelu on ollut Venäjällä
mahdotonta. He ovat isiä, äitejä, lapsia, koulu-

neliömetriä

laisia, opiskelijoita, yrittäjiä, professoreita, koodareita ja kampaajia. He eivät ole Putin.
Ei ole oikein syrjiä venäjän kieltä tai yksittäisiä Venäjän kansalaisia sen takia että Kreml
on päättänyt hyökätä Ukrainaan.
Venäläisiä ja venäläistaustaisia asuu paljon Helsingissä, myös Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. Syrjinnän ja epäluuloisen suhtautumisen sijaan heiltä voi vaikka kysyä, että mitä
heille kuuluu.
ITSE KUULUIN NIIHIIN lukuisiin suomalaisiin,
jotka eivät uskoneet, että Venäjä hyökkää Ukrainaan. Toisaalta, merkit olivat olemassa. Venäjä on vuosia vaimentanut myrkyttämällä,
ampumalla ja vangitsemalla toisinajattelijoita,
sekä trollannut länsimaita ja miehittänyt Krimin hötöisellä perusteella vuonna 2014.
Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ruoholahden molemmista apteekeista loppuivat joditabletit. Keskustelupalstoilla kysellään pommisuojista.
Väestöhälyttimien kuukauden ensimmäisen maanantain testausääntä kuulosteltiin Helsingissä ja muualla, että kuuluikohan se tarpeeksi hyvin.
Sota on kaikkien ajatuksissa.

Osa on muuttanut
Suomeen, koska
tavallisen elämän
tavoittelu on ollut
Venäjällä mahdotonta.”
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
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KUUKAUDEN LUKU

Jakelupäivä

Aineistopäivä
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Wood City -kortteliin valmistuu vuonna 2024 konttori,
johon muuttaa F-Secure. Toimistorakennuksen
kokonaisala on 8700 neliömetriä.

KUUKAUDEN MENOVINKIT
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ILTA UKRAINALLE. Jallukka-talon
asukkaat järjestävät Malaga Barissa
30. maaliskuuta kello 19 konsertin, jonka pääsylipuista saatu summa lahjoitetaan kokonaisuudessaan Unicefin kautta
Ukrainaan. Tilaisuuden juontaa Anna
Hanski. Liput maksavat 20 euroa. Pöytävaraukset Malaga Bar.

MYÖS UKRAINALLE. Kaapelitalo
järjestää 17.3. kello 16–18 Artists at Risk
-järjestön ja Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen kanssa Ukraina-illan Kaapelitehtaan Konttorilla. Puheenvuorojen jälkeen
keskustelua eri tavoista auttaa ukrainalaisia. Konttori lahjoittaa päivän liikevaihtonsa Artists at Riskille. Vapaa pääsy.

Mukavaa
kevättä!
Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400
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kerran kuussa. Se on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton
aluejulkaisu. Lehti noudattaa
hyviä journalistisia tapoja.
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JAKELUALUE
Ruoholahti (00180)
Jätkäsaari (00220)
Lauttasaari (00200 ja 00210)
Hernesaari, Munkkisaari ja Eira (00150)
Punavuori (00120)
NOUTOPISTEET
Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren
kirjasto, Ruoholahden metroaseman ja
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AUTA UKRAINAA SYÖMÄLLÄ.
Moni ravintola Helsingissä tilittää
osan myynnistään Ukrainan hyväksi. Välimerenkadulla sijaitseva Uusi
Sauna on tarjonnut borssikeittoa, jonka
myyntihinnasta 100 prosenttia menee
Unicefin Ukrainan hätäapuun. Lista
ravintoloista osoitteessa viisitahtea.com

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/
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@jatkasaariruoholahti

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

Twitter 126 seuraajaa
@Rsanomat
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Tekemisen meininkiä jo vuodesta 2008

HTC Carwash

Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki
Varaukset: 050 377 1700 /
varausjärjestelmän kautta osoitteessa:
carwashhtc.setmore.com

Ilmoita
tässä
puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Alla 26 vuotta töitä Fazerilla –
Jätkäsaaren konditoriakahvilan
perustajalla on vankka kokemus
Livornonkadulla sijaitseva
Kakuttaa! -konditoriakahvila on
Jätkäsaaren ja ehkä koko Helsingin
ainoa paikan päällä tuotteensa
valmistava kahvila, jonka kaikki
tuotteet ovat gluteenittomia.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Havainnekuva Helsingin kansainvälisen koulun
yhteyteen suunnitellusta lisärakennuksesta.

Viisikerroksinen
uudisrakennus
kansainvälisen
koulun kylkeen

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”O

ikein hyvän näköinen!” sanovat Elina
ja Heidi Ekholm.
Jätkäsaarelaiset siskokset ovat tulleet hakemaan tilaamaansa kakkua
Livornonkadulla sijaitsevasta Kakuttaa! -konditoriakahvilasta.
”Kakussa on kokonaisia vadelmia ja vadelmahilloa, diplomaattivaahtoa sekä sokerimassakuorrutus”, kertoo kakun leiponut kahvilayrittäjä Leena Somermeri.
Kakun päällä lukee Sonja – Supersankari. Kakku on turkoosi, sillä se on juhlakalun eli
19-vuotiaan Sonjan väri.
”Sonja on perhetuttumme, joka esiintyy tänään tv:ssä. Kokoonnumme katsomaan ohjelmaa
ja juhlistamme tilaisuutta yllätyskakulla”, siskokset kertovat.
Tuote on testattu aikaisemmin ja todettu hyväksi.
”Olemme hakeneet täältä jo monta kakkua.
Maku on herkullinen ja hinta kohdillaan”, siskokset kehuvat.
Naiset yllättyvät iloisesti kuullessaan leipojalta, että kaikki kahvilan tuotteet ovat gluteenittomia. Somermeri ei korosta kahvilan gluteenittomuutta erityisesti, sillä ihmisillä saattaa olla
ennakkoluuloja.
”Usein kuvitellaan, että gluteenittomat leivonnaiset ovat jotenkin huonoja tai mauttomia. Sehän ei pidä paikkaansa! Meidän tuotteista eroa
vehnää sisältäviin leivonnaisiin ei edes huomaa”,
Somermeri sanoo.
Ekholmin siskokset ovat samaa mieltä.
KAKUTTAA! -KAHVILA-KONDITORIA on harvinaisuus Helsingissä, sillä se valmistaa kaikki gluteenittomat tuotteensa paikan päällä Jätkäsaaren Livornonkadulla. Kahvila avattiin elokuussa
2021.
”Löysin tilan vuonna 2020 pitkän etsinnän jälkeen. Olimme muuttaneet tänne vähän aikaisemmin ja oli upeaa löytää lopulta paikka läheltä kotia”, Somermeri kertoo.
Livornonkadun tila oli tyhjä, joten Somermeren piti rakentaa sinne kaikki lattioista ja keittiöstä lähtien.
Myös ilmastointi ja sähköt piti uusia, jotta
tuotteiden valmistus paikan päällä olisi mahdollista.
”Rakensin ja somistin tilasta omani näköi-

Jätkäsaarelaiset siskokset Elina Ekholm (vas.) ja Heidi Ekholm ovat tilanneet Leena Somermereltä
jo monta kakkua. Turkoosilla kakulla juhlistetaan 19-vuotiaan Sonjan tv-esiintymistä.

Löysin tilan vuonna
2020 pitkän etsinnän
jälkeen. Olimme muuttaneet
tänne vähän aikaisemmin
ja oli upeaa löytää lopulta
paikka läheltä kotia.”
Leena Somermeri

konditoriakahvilayrittäjä

sen. Tarkoitus on pysyä täällä pitkään”, Somermeri kertoo.
Omien sanojensa mukaan Somermeri on leiponut aina. Työskenneltyään 26 vuotta Fazerilla
muun muassa suklaan parissa hän halusi perustaa oman yrityksen.
Täysin gluteenittomiin tuotteisiin hän päätyi
kahdesta syystä.
”Kaipasin haastetta leipomiseen. Koska halusin myös tarjota keliaakikoille ja erilaisia ruokavalioita noudattaville maistuvia ja ei-teollisia
tuotteita, oli helpompaa ettei kahvilassa käsitellä
vehnää ollenkaan.”
Tuotteissaan Somermeri suosii luomua, lähituotantoa ja lisäaineettomuutta.

”Esimerkiksi kahvimme ovat lauttasaarelaisen
Rost & Co -pienpaahtimon tuotteita. Käytän myös
alueen yrittäjiä muissa tarvikehankinnoissani”,
Somermeri kertoo.
SATEISENA TORSTAINA vitriinistä löytyy useita erilaista kakkuja kuten suklaamoussekakkua,
prinsessakakkua, sydänkoristeltuja raakakakkuleivoksia sekä vegaanista manteli-omenakakkua.
Suolaisten vitriinistä löytyy lohipiirasta ja välimerellisiä fetabriosseja.
”Uudet laskiaispullat valmistuvat iltapäiväksi. Ne menevät aina todella nopeasti”, Somermeri kertoo.
KUN YRITTÄJÄ häärii keittiössä, on kahvilan puolella auttamassa usein hänen 18-vuotias poikansa
Ronny Somermeri.
”Hän on käynyt baristakoulutuksen ja vastaa
kahvijuomistamme. Leipomaan hän ei ainakaan
vielä ole alkanut”, Somermeri kertoo.
Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu sivupisteen perustaminen keskustaan tai esimerkiksi
Kruununhakaan.
”Jätkäsaaren kahvila on yrityksemme sydän,
lippulaiva ja valmistuspaikka. Täältä tuotteita voisi kuljettaa myytäväksi myös sivupisteelle. Persoonallisille ja laadukkaille gluteenittomille tuotteille
voisi olla kysyntää muuallakin”, Somermeri pohtii.

- laadukkaat välineet
- väljät tilat
- sovelluksella tai
maksuautomaatilla.
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LEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3
02600 Espoo

VENÄJÄN SOTATAOIMET Ukrainassa näkyi heti paikallisissa apteekeissa. Joditabletit loppuivat
hetkellisesti.
”Kyllä meillä joditabletteja on kyselty, emme
kuitenkaan ole pystyneet kaikilta osin vastaamaan
tähän kysyntään, koska emme ole saaneet tukuista
kuin pieniä määriä toistaiseksi”, kertoo apteekkari
Helena Suomela Ruoholahden Apteekista.
”On hyvä muistaa, että omalla taloyhtiöllä tai
esimerkiksi koululla joditabletteja saattaa hyvinkin olla varastossa”, Suomela jatkaa.
Suomela kertoo myös, että asiakkaina on ollut
on huolestuneita kansalaisia tai Ukrainaan menossa olevia hädänalaisten läheisiä, jotka ovat varanneet kipu- ja kuumelääkkeitä sekä sidetarpeita
ja haavanhoitotuotteita.
Myös Ruoholahden Ässäapteekin apteekkari Minna Uusitalo kertoo, että heidän joditablettivarsto myytiin loppuun heti Venäjän hyökättyä.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Myynnissä
VAIN
maaliskuun
2022 ajan!

KAMPANJAPAKETTI

Avoinna
RUOHOLAHTI
Energiakatu 10
00180 Helsinki

Joditabletit
loppuivat
Ruoholahden
apteekeista

Pitäiskö pestä
useammin?

Itsepesu

Ma-Pe 7-22 / La-Su 9-21

HELSINGIN kansainvälisen koulun yhteyteen
suunnitellaan viisikerroksista lisärakennusta.
Asiasta järjestetään keskustelutilaisuus koululla keskiviikkona 30. maaliskuuta kello 18–20
osoitteessa Selkämerenkatu 11.
Hankkeen tavoitteena on, että kansainvälisen
koulun (International School of Helsinki) oppilasmäärää voidaan lisätä lisärakennuksen myötä.
Uudisrakennus on suunniteltu koulun pihaalueen päälle kohtaan, jossa on tällä hetkellä koulun autopaikkoja.
Valmisteluaineistoon voi tutustua 21. maaliskuuta alkaen ja 8. huhtikuuta saakka kaupungin
verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat, tai kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa osoitteessa Työpajankatu 8.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Pesukatu
- kertapesut 15-29€
- auto pesuun joka minuutti
- 6 minuutissa puhdasta
- sovelluksella ja
maksuautomaatilla.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Sisältää kaikki
pesuohjelmat
kiinteään
edulliseen
hintaan
39,90€/kk

39

90
/kk

Sis. 4 pesua

Auton peseminen ei voisi olla
helpompaa tai nopeampaa!
Tutustu pesusopimuksiimme Pesupaikan
nettisivuilla. Pesusopimukset alkaen 29,90€/kk.
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Kellosaarenrannan kerrostalot
herättävät tunteita

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Ruoholahden Kellosaarenrannan
rakennushanke etenee, mutta
on edelleen kaavoitusvaiheessa.
Tämänhetkisen arvion mukaan
taloja päästään rakentamaan
vasta vuosikymmenen lopulla.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahden Kellosaarenrantaan Helenin varavoimalan ja kanavan väliin
suunniteltu rakennushanke etenee
hitaasti.
Vuonna 2016 aloitettu hanke on
edelleen kaavoitusvaiheessa. Tämänhetkisen
arvion mukaan taloja päästään rakentamaan
paikalle vasta vuosikymmenen lopulla.
”Tällä hetkellä tehdään turvallisuuteen
liittyviä teknisiä selvityksiä. Sen jälkeen kaavamuutosehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi, luultavasti
kesälomien jälkeen”, kertoo Jätkäsaaren kaavoituksesta vastaava arkkitehti Matti Kaijansinkko Helsingin kaupungilta.
Jos lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen,
etenee ehdotus kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Kaijansinkon mukaan
tässä menee noin vuosi.
”Jos kaavasta valitetaan, kestää niiden käsittelyssä noin kaksi vuotta”, Kaijansinkko arvioi.
Muistutuksia kaavahankkeesta tähän mennessä on tullut Kaijansinkon mukaan tavalliseen tapaan tai jopa vähemmän.
”Hyväksytystä kaavasta tullaan varmaankin vielä valittamaan. Yleensä kun asutuksen
lähelle aiotaan rakentaa, herättää se jonkin
verran vastustusta”, Kaijansinkko sanoo.
Alueelle suunnitellaan kolmea kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa Ruoholahden kanavan ja Kellosaaren varavoimalaitoksen väliin. Kaupungin mukaan taloihin mahtuisi
noin 200 asukasta.
KELLOSAARENRANNAN kerrostalohanke onkin herättänyt vastustusta. Alueen asukkaat,
arkkitehdit Timo Vormala ja Matti Seppänen
sekä varatuomari Timo Härmälä kirjoittavat,
että koko Ruoholahden ainutlaatuinen kanavaympäristö on uhattuna Kellosaarenrannan
rakennussuunnitelmien ja Tammasaarenlaiturialueelle kaavailtujen kelluvien kerrostalokortteieiden takia.
Kirjoittajien mielipidekirjoitus rakennussuunnitelmille on esitelty viereisellä sivulla.
KAAVAN MAHDOLLISEN voimaantulon jälkeen seuraa rakennuttajien kilpailutus, joka

Kellosaarenrantaan suunnitellaan kerrostaloja
varavoimalan viereen. Ylempi kuva on
maaliskuulta 2022. Havainnekuvassa
alhaalla on nähtävissä suunnitellut
asuintalot. Paikalle on suunniteltu kolmea
kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa, joita
yhdistää matalammaksi rakennettavat osat.

”Talot ovat valmiina siinä tapauksessa arviolta vuonna 2030”, Kaijansinkko sanoo.

vie voin vuoden. Talot olisivat vapaarahoitteisia.
Kaijansinkko ennakoi, että rakennusten
suunnittelusta tullaan toteuttamaan arkkitehtuurikilpailu, joka vie noin puolitoista vuotta.

”Tontti sijaitsee niin näyttävällä paikalla”,
hän perustelee.
Kilpailun jälkeen suunnittelu vie vielä
puolitoista vuotta sekä itse rakentaminen saman verran.

TÄLLÄ HETKELLÄ tehtävät selvitykset liittyvät suunniteltujen asuinrakennusten sijaintiin
Fingridin öljyä polttavan varavoimalan välittömässä läheisyydessä.
”Vaikka varavoimalaa käytetään äärimmäisen harvoin kuukausittaisten koekäyttöjen lisäksi, tulee turvallisuusasiat selvittää ja ottaa
huomioon”, Kaijansinkko sanoo.
Helenin hiilivoimalan toiminta ei vaikuta
hänen mukaansa hankkeen etenemiseen.

Reitti- ja risteilymatkat
Tallinnaan
alk.

/hlö
Voimassa 10.04.2022 asti.

eckeroline.fi

4

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Maaliskuu 2022

MIELIPIDE: Ruoholahden kanavaympäristö uhattuna
Ruoholahden kanava siihen liittyvine
rantamuureineen, siltoineen,
viherrakenteineen, puurivistöineen
ja ravintolaterasseineen on
alueen ehdoton toiminnallinen ja
kaupunkikuvallinen vetovoimatekijä,
kirjoittajat sanovat.

Länsireunan laiturialueella merentutkimusalus
Aranda antaa viitteitä sen mahdollisesta tulevasta
käytöstä historiallisten laivojen (esim. majakkalaiva s/s Hyöky) satamana niihin sijoittuvine ravintoloineen.
Hiililaiturin alueella tulisi mahdollisen lisärakentamisen olla matalaa, merellisiin vapaaaikatoimintoihin liittyvää. Niiden luonne voisi
löytyä ravintola Faron lasipaviljongista ja ehkä
osin säilytettävistä voimalaitoshistoriasta kertovista
rakenteista.

R

uoholahden Kanava esiintyi lähes nykymuodossaan jo 1988 pidetyn arkkituurikilpailun voittaneessa ehdotuksessa (KronlöfVihinen) ja siihen perustuvassa asemakaavassa.
Kanava avasi veneilykelpoisen reitin Hietalahdesta Lauttasaarenselälle. Kanavan rannoilla
vuorottelivat puolisuljettu korttelirakenne ja
avarat puistotilat. Kaupunki panosti kanavan
suunnitteluun (Juhani Pallasmaa) ja toteutukseen kunnioitettavasti. Syntyi kansainvälistäkin
huomiota saavuttanut ympäristöelementti, jota
kesäisin elävöittää kanootti- ja pienveneliikenne,
Hietalahden satamasta operoiva saunalautta
ja kuriositeettinä jopa havainto monisoutuisista
kirkkoveneistä.
Kanavan länsipäässä vesialue avautuu
viuhkamaisesti. Sitäkin rajaavat puurivistöt, rantamuurit ja venesatamat sekä hallitun korkuiset,
riittävän yhtenäiset rakennusrintamat.
Tammasaaren laiturin alueelle syntyi olemassa olevaan korttelirakenteeseen sitoutuva
HTC Center säilyttäen kaavan mukaiset vapaat
näkymät kohti Lauttasaarta. Sen arkkitehtuuri
(Kai Wartiainen) lainasi komeasti aiheistonsa
satamatoiminnoista.
Mahtavan Crusellin sillan dynaamiset rakenteet viittaavat myös merelliseen aihepiiriin.
Yhdessä HTC Center ja Crusellin silta muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Tammasaarenlaiturin luonnonkivinen satamamuuri laivankiinnityspollareineen jatkuu kohti
Lauttasaaren siltaa. Alue on jo vuosikausia toiminut merentutkimusalus Arandan kotisatamana.
Sillan kupeessa sijaitseva Itämerentalo
(Einari Teräsvirta), Kaapelitehdas ja HTC
Center muodostavat vankan kaupunkikuvallisen
kokonaisuuden Lauttasaaren suuntaan.
Ruoholahden kanavaympäristö on nyt valmis
ja poikkeuksellisen laadukas. Päivittäin voi
havaita jalankulkijoiden pysähtyvän valokuvaamaan sen näkymiä.
TAMMASAARENLAITURIN ainutkertainen
kokonaisuus on nyt uhattuna. Hanketta varten
perustettu Floating Flats Oy on hakenut kehittämisvarausta Tammasaarenlaiturin alueelle: 30
000 kerrosneliömetriä 7-kerroksisia asuintaloja
hiililaiturin päälle ja Tammasaaren läntisen
satamamuurin eteen 60 000 kerrosneliömetriä
viisikerroksisia asuintaloja, joista noin puolet
kelluvia.
Hakemuksen kovin viitteelliset havainnekuvat
osoittavat, miten kanavaympäristön kaupunkikuvalliset alkuperäiset tavoitteet olisivat tuhoutumassa.

Kellosaarenrannan
kaavamuutos

Kellosaarenranta ja sen päässä HTC-talo.

Hiililaiturin päälle sijoittuvat 7- kerroksiset
rakennukset sulkisivat kanavaympäristön vapaan avautumisen kohti Lauttasaaren selkää ja
peittäisivät HTC:n ainutkertaisen arkkitehtuurin.
Nykyisillä kaupungin sivuilla ovat kerroslukumäärät kehittämishakemuksesta poiketen
vieläpä osittain nousseet, hiililaiturilla 9- ja
länsilaiturilla 8-kerroksisiksi. Tammasaaren laivalaiturin ja alueen historiasta kertovan läntisen
rakennusrintaman eteen hahmoteltu 5-, osin
peräti 8-kerroksinen korttelikokonaisuus tuhoaisi
valmiin kaupunkikuvan.
Laituri on osa kaupunkia kiertävää kevyen
liikenteen kokonaisuutta, jota esitetyt asuinkorttelit muuttaisivat oleellisesti.
Kehittämisvarauksen mukaan kortteli olisi
osittain kelluva ja se toteutettaisiin modulaarisena teollisena puurakentamisena. Nämä
määritelmät eivät oikeuta hankkeen kaupunkikuvallisiin, valmista satamaympäristöä ja edustan
meriluontoa tuhoaviin piirteisiin. Molemmilla
korttelialueilla ihmetyttää vaadittavien huolto-,
pelastus- ja muun mittavaa uudisrakentamista
palvelevan liikenteen ja pysäköintijärjestelyjen
vaikutukset laiturialueen suositun kevyen liikenteen väylän ominaisuuksiin ja koko olemassa
olevan työpaikka-alueen liikennejärjestelyihin.
SALMISAAREN VOIMALASSA on tarkoitus
lopettaa kivihiilen käyttö viimeistään 1.4.2024.
Hiilen käyttöä korvaavien lämmöntuotannon
tekniikoiden sekä voimala-alueen maankäytön
ja rakennuskannan tulevaisuus on tällä hetkellä pohdittavana, joskin käyttö jatkuu muiden
polttoaineiden turvin vielä monta vuotta. Maan
alla on neljä 40 m leveää ja 70 m korkeaa
siiloa, joista on maanalaiset yhteydet hiililaiturille. Laiturialueen päälle rakentaminen estäisi
sataman käytön ja sulkisi nykyiset kuljetinyhteydet rajoittaen järjestelmän tulevaisuuden
käyttömahdollisuuksia.
Tammasaarenlaiturin aluetta tulisi kehittää
ilman ympäristöä radikaalisti muuttavia asuinrakennushankkeita.

Kellosaaren rantaan kaavailtu asuinrakentaminen
on edennyt jo asemakaavaluonnoksen tasolle.
Siinä asuinrakennukset ovat ahtautuneet vesialueen ja varavoimalan väliin tavalla, joka muuttaa
kanavaympäristön alkuperäistä tavoitetta rantakortteleiden yhtenäisestä julkisivulinjasta. HTC:n
osalta tavoite toteutui arkkitehtonisesti oivaltavalla
tavalla vain ylempien kerrosten työntyessä teräsrakenteiden avulla yli julkisivulinjan kohti merta.
Kaavaratkaisua on säädellyt alueella oleva
varavoimala, joka alueen kaavoituksen aikana 30
vuotta sitten oli tarkoitus siirtää muualle. Energiahuollon uudessa tilanteessa voisikin kuvitella, että
toimintaansa muuttavan ja mahdollisesti lopettavan Salmisaaren voimalan alueelta löytyisi uusia
mahdollisuuksia varavoiman synnyttämiseen.
Nykyinen varavoimala keskellä asuinympäristöä tuottaa huomattavia haittoja asumiselle
ja kehittyvälle maankäytölle. Olisi viisasta
jäädyttää huomattavaa vastustusta saanut hanke
odottamaan lopullisia vaihtoehtoja varavoiman
tuottamiseen. Poistamalla voimalakäyttö vapautuisi korttelialue luonnollisemmille ratkaisuille,
joissa asuinrakennuksille muodostuisi asianmukaiset
pihaympäristöt ja kaavan tavoitteiden mukainen

julkisivulinja säilyisi.
Voimalarakennus komeine piippuineen olisi
säilytettävissä alueen historiallisena kerrostumana. Tulisi selvittää sen käyttöä esimerkiksi
kulttuurin tarpeisiin, osana Kaapelitehtaan ja
Tanssin talon toimintakokonaisuutta.

Kanavan itäpään
järjestelyt
Kanava liittyy itäpäässä Hietalahden altaaseen vanhan katu- ja rautatiesillan veneilykelpoisten, riittävän veden virtaaman tuottavien
silta-aukkojen kautta.
Sillan uusiminen on suunnitteillauusien liikennejärjestelyiden vuoksi. Nykyiset silta-aukot
korvautuisivat suunnitelmassa kahdella putkitunnelilla. Meriveden korkeuden huomattavatkin vaihtelut aiheuttaisivat, tunnelin muodosta
johtuen ratkaisevia muutoksia kanavayhteyden
kulkukelpoisuuteen ja veden virtaamaan.
Siltasuunnitelman ehdottomiksi lähtökohdiksi
tulee ottaa ainakin nykyistä vastaava venekelpoinen yhteys kanavasta Hietalahteen sekä
riittävä virtaama turvamaan kanavan veden
laatu.
Kanavaympäristö viherelementteineen on
vuosien mittaan kasvanut suunnittelukuvastonsa
esittämään tasoon.
Alueen ympäristötavoitteet ovat toteutuneet. Uusien massiivisten elementtien tuominen
tähän laadukkaaseen, valmiiksi rakennettuun
ympäristöön tuhoaisi kanavaympäristön.
Timo Vormala
arkkitehti
Matti Seppänen
arkkitehti, professori
Timo Härmälä
varatuomari

Sisusta, kunnosta

ja säästä

Elfa Interior–tuotteet
& liukuovet
Ei koske koripaketteja
eikä Décor -tuotteita.
Voimassa 16.-29.3.

-30%

259

Alkaen

Terassilaatat

995

(289€)
Pizzauuni Cello Piccolo 12

pkt

Kaasutoiminen. Halkaisijaltaan
n. 30 cm kokoisille pizzoille.

Koko 30x30 cm.
4 kpl/pkt

5990

Ikkunapesuri Kärcher WV2
Premium Black Edition

Akkukäyttöinen. Kirkasta jälkeä
nopeasti.

Varaa ilmainen
suunnitteluaika

100 €

MAALISKUUN

myymälästämme tai netistä
ajanvaraus.k-rauta.fi
Myös etätapaamiset.

K-lahjakortti jokaisesta

Osta NYt CELLO
-kEittiö ja
säästä satasia

1000 €

Cello-keittiöostosta
14.3.-8.4.2022

CELLO-KEITTIÖT

REMONTTIMYYJÄ

Susanna Ritala
Kai Hilo
050 4314003
040-1342454
susanna.ritala@k-rauta.fi kai.hilo@k-rauta.fi

Tarjoukset voimassa 29.3.2022 saakka tai niin kauan kun varatut erät riittävät

REMONTTIPALVELU

KULJETUSPALVELU

AJANVARAUSPALVELU

RAHOITUSPALVELU

Ark. 8-21, la 9-18, su 11-18, p. 010 2491000
Itämerenkatu 21, Helsinki, www.k-rauta.fi/ruoholahti
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Taidehotelli Hotel AX avataan huhtik
– vuoden jäljessä aikataulustaan
PIPSA SINKKO -WESTERHOLM

Välimerenkadulle avattava Hotel
AX lupaa tarjota kokonaisvaltaisen
taide-elämyksen ja toimia
jätkäsaarelaisten olohuoneena.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

T

aidehotelli Hotel AX avaa ovensa huhtikuussa Jätkäsaaressa. Välimerenkadun ja Livornonkadun kulmassa
R-Kioskia vastapäätä sijaitseva hotelli
kuuluu kotimaiseen Primehotels -ketjuun. Alkuperäisen aikataulun mukaan hotellin
piti avautua jo keväällä 2021.
”Isoissa projekteissa aikataulut elävät aina”,
kertoo Primehotels Oy:n toimitusjohtaja Tomi
Peitsalo.
Peitsalon mukaan viivästymiset johtuvat osittain koronasta.
”Materiaalitoimituksissa oli viiveitä ja työvoiman saatavuudessa haasteita. Mutta tilanne ei
ollut mitenkään hallitsematon missään vaiheessa”, Peitsalo kertoo.
Hotellinjohtajan Riitta Liikamaan mukaan
projekti sujui viivästymisestä huolimatta suunnitelmien mukaisesti.
”Uudisrakennus ei tuottanut ongelmia. Koronan myötä ideaksi vahvistui aikaisempaa selkeämmin hotelliasiakkaiden hyvinvoinnista
huolehtiminen”, Liikamaa kertoo.
Tämä tarkoittaa muun muassa panostusta
majoitustiloihin.
”Huoneet ovat tarkoitettu palautumiseen,
rentoutumiseen ja hyvään uneen”, Liikamaa kertoo.
Asiakkaiden hyvinvointia edistetään myös
taiteella.
”Taiteen kokeminen sykähdyttää ja tekee ihmisille hyvää”, Liikamaa sanoo.
HOTELLIN KOKO TEEMA perustuu kotimaiselle nykytaiteelle. Hotellin nimi AX tulee sanoista
Art Experience eli taide-elämys.
”AX:issa taide näkyy kaikkialla, hotellihuoneissa, käytävillä, lautasilla, ruoassa ja henkilökunnan asusteissa. Se on kokonaisvaltainen
elämys. Lisäksi haluamme olla linkki hotellin
asiakkaille Helsingin taide- ja kulttuuritapahtumiin”, Liikamaa sanoo.
Hänen mukaansa hotelli on ainutlaatuinen
koko Suomessa.
”En tiedä toista hotellia, jossa taide ja kulttuuri olisivat näin merkittävässä roolissa.”
Hotellin taidekonseptista vastaa taiteilija
Stefan Lindfors.
”Hänen roolinsa on ollut merkittävä. Hän on
vastannut sisustuksesta, toteuttanut useita teoksia sekä koordinoinut taitelijoiden verkostoa”,

6

Yksi taidehotelli AX:in teoksista on Stefan Lindforsin toteuttama teräksinen portaikko, jota koristaa Tove Janssonin
ja Rafael Paasion sitaatit. ”Taide näkyy hotellissa kaikkialla”, kertoo hotellinjohtaja Riitta Liikamaa.

Liikamaa kertoo.
Lindforsin teokset ovat Liikamaan mukaan
hyvin kiinnostavia.
”Esimerkiksi aulassa on hänen toteuttama
upea ruosteinen teräsportaikko.”
Stefan Lindforsin lisäksi mukana on monia
nimekkäitä suomalaisia nykytaiteilijoita, joilla
on hotellissa erilaisia rooleja. Nimet julkaistaan
myöhemmin.
”Hotelli luo verkostoja taiteilijoiden kanssa.
Yhteistyöhömme kuuluu esimerkiksi näyttelyitä,
tiedon jakamista ja pysyviä teoksia”, Tomi Peitsalo kertoo.

AX:issa taide
näkyy kaikkialla,
hotellihuoneissa, käytävillä,
lautasilla, ruoassa ja
henkilökunnan asusteissa.”
Riitta Liikamaa

hotellinjohtaja, Hotel AX

TAIDEHOTELLIN historia on monipolvinen.
Hanke tunnettiin aikaisemmin nimellä Art Hotel Helsinki.
”Projekti sai alkunsa jo noin kymmenen

Ruoholahden kansainvälinen koulu

Gräsvikens internationella skola

Keskustelutilaisuus asemakaavan valmistelusta

Diskussionsmöte om utarbetande av detaljplan

Ruoholahden kansainvälisen koulun nykyiselle kortteli
alueelle (Länsisatama, Ruoholahti, Selkämerenkatu
11) suunnitellaan viisikerroksisen koulurakennuksen
rakentamista nykyisen koulurakennuksen yhteyteen.

I det nuvarande kvartersområdet vid Gräsvikens
internationella skola (Västra hamnen, Gräsviken,
Bottenhavsgatan 11) planeras en skolbyggnad på fem
våningar i anslutning till den nuvarande skolbyggnaden.

Valmisteluaineistoon voi tutustua 21.3.–8.4.:
– verkkosivuilla: hel.fi/suunnitelmat
– kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8,
alaaula. Tarkista aukioloajat:
hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot

Beredningsmaterialet är framlagt för påseende 21.3–8.4:
– på webbplatsen hel.fi/planer
– på stadsmiljösektorns kundtjänst, Verkstadsgatan 8,
nedre entréhallen. Kolla öppettider: www.hel.fi/
kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons

Keskustelutilaisuus: ke 30.3. klo 18.00–20.00 Ruoho
lahden kansainvälisellä koululla, Selkämerenkatu 11.

Diskussionsmöte: ons. 30.3. kl. 18.00–20.00 på Gräs
vikens internationella skola, Bottenhavsgatan 11.

Mielipiteet: viimeistään 8.4.2022
Lisätietoja: Matti Kaijansinkko, p. (09) 310 37195,
matti.kaijansinkko@hel.fi

Framför din åsikt senast den 8 april 2022
Mer information: Matti Kaijansinkko, tfn (09) 310 37195,
matti.kaijansinkko@hel.fi
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vuotta sitten taiteilijayhteisön toimesta. Koko
idean äiti on valokuvataiteilija Sari Poijärvi”,
Liikamaa kertoo.
Ensimmäisten suunnitelmien mukaan hotellin oli tarkoitus valmistua jo vuonna 2016. Samana vuonna hankkeelle kerättiin rahoitusta
joukkorahoituspalvelulla. Myöhemmin samana
vuonna hanke vaihtoi omistajaa.
”Hotellihanke siirtyi Primehotelsille Eero
Nuutisen ostettua sen oikeudet”, Liikamaa kertoo.
Matkan varrella myös suunnitelmat muuttuivat, muun muassa arkkitehti vaihtui. Nyt valmistuvan hotellin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.
Valokuvataiteilija Sari Poijärvi on innoissaan
hotellin valmistumisesta.
”Primehotelsin toimesta projekti saatiin vie-

Maaliskuu 2022

kuussa
Hotel AX

Kauppakeskus Ruoholahti uudistuu.

≈ Suomalaisen Primehotels-ketjun seitsemäs hotelli
≈ Tärkeässä osassa suomalainen nykytaide
≈ Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
≈ Taidekonseptista vastaa Stefan Lindfors, mukana myös monia muita suomalaisia nykytaiteilijoita
≈ Sijaitsee Välimerenkadun ja Livornonkadun
kulmassa osoitteessa Välimerenkatu 18
≈ 173 hotellihuonetta, joista seitsemän taiteilijoiden sisustamaa taidehuonetta
≈ Ravintola- ja juhlatilat, baari, terassi, designmyymälä ja näyttelytiloja
≈ Avautuu 26. huhtikuuta 2022

dyksi maaliin. Oloni on helpottunut”, Poijärvi
sanoo.
Hän haluaa kiittää kaikkia joukkorahoituskampanjaan osallistuneita.
”Kampanja auttoi pitämään projektin hengissä. Lämmin kiitos vielä kaikille mesenaateille!”
HOTELLINJOHTAJA Liikamaan mukaan taidehotelli sopii Jätkäsaareen hyvin.
”Jätkäsaari on kiinnostava ja elävä kaupunginosa. Ulkomaiset vieraat tulevat hotelliin myös
nähdäkseen paikallista elämää.”
Peitsalo ja Liikamaa haluavat hotellin olevan
jatkossa osa Jätkäsaarta.
”Haluamme, että hotelli on jätkäsaarelaisten
olohuone, osa paikallista elämää ja toimintaa.
Meillä kokoontuvat pomot, papat, perheet ja porukat”, Liikamaa muotoilee.
Hänen mukaansa hotellin ravintola- ja baaritilat soveltuvat eurooppalaiseen tapaan myös
työskentelytiloiksi.
”Täällä voi työskennellä kuka tahansa. Pöydistä löytyy muun muassa pistokkeet työskentelyä varten.”
Paikallisuus ilmenee jatkossa myös yhteistyöprojekteina alueen toimijoiden ja kulttuuriväen
kanssa.
”Olemme mukana muun muassa Viirus-teatterin teoksessa Jätkäsaaren sydän. Myös Jallukka-talon muusikoiden kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia.”
Välimerenkadulle on lähitulevaisuudessa tulossa AX:in lisäksi ainakin kolme muuta hotellia.
Liikamaan mukaan kilpailu on tervetullutta.
”Helsingin matkailu tulee jatkossa kasvamaan entisestään. Täältä etsitään elämyksiä kun
roomat ja berliinit on nähty.”
Liikamaan mukaan myös konferenssipaikkana Helsinki tulee kasvattamaan suosiotaan.
”Uskon, että kaikille hotelleille riittää asiakkaita.”

Kauppakeskus
Ruoholahti saa
uuden ilmeen

KAUPPAKESKUS Ruoholahti saa uuden ilmeen
uuden omistajan myötä. Kauppakeskuksen hallinnointi on siirtynyt Keskolta Antiloopilla maaliskuussa 2022.
Loppuvuodesta 2022 kauppakeskuksessa
on suunnitteilla aloittaa myös kattava remontti,
jossa rakennukselle tehdään kasvojenkohotus.
Yleisilmeestä ollaan luomassa kauttaaltaan raikkaampi ja tilojen viihtyisyyttä parannetaan.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Nimetön tie
saamassa
nimen Birger
Käcklundin raitti

SUOSITTU ja tähän asti nimeämätön kevyenliikenteen väylä Hietaniemessä saa nimen.
Kaupungin nimistötoimikunta ehdottaa
nimeksi Birger Käcklundin raittia. Raitti kulkee Hietaniemen hautausmaan lounaispuolella Lapinlahden merialueen pohjukassa.
Kyseinen nimi on ollut käytössä 1990-luvun lopulta saakka, mutta sen käyttöönotosta
ei ole tehty virallista päätöstä.
Nimeämisellä ei ole vaikutusta alueen
osoitteisiin eikä alueen käyttöön. Mielipiteitä
nimeämisestä voi jättää 31.3.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamoon.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Karibianaukion
katusuunnitelma
ehdotus nähtävillä

KARIBIANAUKIOTA koskeva katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä ja kommentoitavissa 16.–
29.3. 2022 Helsingin kaupungin sivuilla www.hel.
fi/suunnitelmat ja siellä kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.
Karibianaukio sijaitsee Saukonlaiturilla lähellä 8-ratikan kääntöraiteita.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

VARAA MAKSUTON ARVIOKÄYNTI

Helsinki

Liisankatu 25
00170 Helsinki

Soita

050 550 9902

Kun asunnon tai kiinteistön myynti tulee
ajankohtaiseksi, olemme luotettava yhteistyökumppani.
Toimimme koko Uudellamaalla.
Huoneistojen ja kiinteistöjen myynti,
vuokrauspalvelut, arviokirjat- ja lausunnot

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18
Familia
NAUDAN
SISÄFILEE
kokonainen
Brasilia

29

Kariniemen
KANANPOJAN
FILEEPIHVIT
1 kg

1095

95

rs

kg

Tarjoukset voimassa toistaiseksi

LOIMULOHIFILEE tai
SAVULOHIFILEE
vacuumipakatut
Norja, Escamar Sjö

26

Äyriäistukku
AVATUT OSTERIT 4 kpl
pakaste
85
rs
Alankomaat
- valkoviini-salottisipuli
- valkosipulivoi-juusto

14

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ
KOTI ON RAKAS
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ME VÄLITÄMME

WWW.UPHOUSE.FI

90
kg

Filos
HALLOUMIJUUSTO 200g
basilika

2

35

kpl

(11,75€/kg)

Voimassa 22.3. asti

Reinin Liha
TUORE
KARITSAN
POTKA

2195

kg

Elovena
VÄLIPALAKEKSIT
250-300g

6 00
2pkt

-kortilla
(10,00-12,00€/kg)

Yksittäin 3,19€ pkt (10,63-12,76€/kg)

Parmareggio
RICOTTA 220g
ERÄ

2 75
kpl

(12,50€/kg)

Heinz
KETSUPPI
1 kg
(norm. 3,15€/kg)

2 65
kpl

-kortilla

Nämä voimassa 27.3. asti

INFO@UPHOUSE.FI
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Kontti sulattaa lunta Jätkäsaaressa –
muoviroskan määrä ”merkittävä”
Ympäristöteknologiaan keskittyvän
Clewatin lumensulattaja käyttää
hyödyksi merivettä. Noin neljä
kuorma-autollista lunta sulaa samalla
sähköenergian määrällä, millä lataisi
täyteen yhden täyssähköauton.

Clewat Oy
≈ Suomalainen ja kansainvälisesti toimiva ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys. Kehittää ja
valmistaa vesistönpuhdistusaluksia.
≈ Clewat tarjoaa ratkaisuja muun muassa öljyntorjuntaan, lumensulatukseen ja muoviroskien sekä
haittakasvien keräykseen vesistöissä
≈ Perustettu vuonna 2018, kotipaikka Kokkola
≈ Toimitusjohtaja: Keijo Säilynoja
≈ Clewatin perustaja ja yhtiön innovaatioiden
keksijä on Johannes Myllykoski.
≈ Clewat on YK:n maailmanlaajuisen merten roskaantumisen kumppanuusverkoston jäsen.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

L

umensulattaja on ollut maaliskuun
alusta käynnissä Jätksaaressa. Kokeilu
kestää maaliskuun ajan.
Kyseessä on ympäristöteknologiayritys Clewatin innovaatio, jossa meriveden
lämpöenergiaa käytetään hyödyksi sulatuksessa.
Laite on mitoiltaan kutakuinkin merikontin kokoinen. Lumi kipataan laitteen sisuksiin, ja
sähkön voimalla merivettä kierrätetään laitteessa niin, että lumi sulaa.
Laite ohjaa sulatukseen käyttämänsä meriveden takaisin mereen, hieman kylmempänä kuin
se prosessia varten konttiin otettiin.
”Vesi tosiaan on kohtuullisen kylmää, mutta
siitäkin saadaan sen verran lämpöä ulos, että lumi sulaa”, kertoo Clewatin hallituksen puheenjohtaja ja yksi perustajista Janne Saarikko.
Saarikko kertoo, että laite on toiminut hyvin.
Yhden lumikuorman sulamiseen menee viitisen
minuuttia.
Sähköenergiaa toki kuluu, mutta maltillisesti. Noin 15 kilowattia riittää yhden rekkakuormallisen sulatukseen. Laite siis sulattaa suurin
piirtein neljä kuormallista lunta samalla energiamäärällä, millä lataisi kesivertosähköauton
akun täyteen.
Jos kaikki tekniset innovaatiot laittaa hetkei-

Clewat testaa lumensulattajaa Jätkäsaaren rannoilla.

si syrjään, niin sulatuskontti tekee jäälle saman
kuin kuin Hernesaaren kärjessä lumenjättöpaikalla pyöriva alus, joka potkurin virtauksella sulattaa lumen mereen.
Alueen asukkaita kiinnostaa varsinkin se, että laite erottelee lumen seasta roskan pois, toisin
kuin Hernesaaressa, missä lumi kipataan suoraan mereen.
Saarikon mukaan talteen otetun muoviroskan määrä on hyvin merkittävä.
”Erilaista pientä tunnistamatonta muovinpalasta kohtuullisen pajon. Ne mitä on mahdollista
tunnistaa, ovat rakennusjätteet, erilaiset kääreet,

suojamuovit ja tämäntyyppiset muovit. Näitä
löytyy painomääräisesti kohtuullisen paljon.”
”On yksityisehnkilöiden aiheuttamaa roskakuormaa ja kaupallisen toiminnan aiheuttamaa
roskaa. Ja molempia sieltä löytyy merkittävästi.”
Saarikon mukaan myös kasvomaskeja löytyy
paljon lumen seasta.
KOEKÄYTÖN AJAN rekat kippaavat lumikuorman sulattajan viereen, josta kauhakuormaaja
kauhoo lumet sulattajakoneen sisuksiin.
Saarikon mukaan tämä vaihe jää pois kokonaan, jos paikalle asennetaan pysyvämpi yksik-

kö. Se tulisi kelluvana laituriin, ja rekat tyhjentäisivät lumen suoraan laitteen sisälle.
Stara on pohtimassa lumensulattajien hankkimista.
Clewatin ajatus on tarjota ”hajautettua lumiongelman ratkaisumallia”.
”Paikallisia sulatuslaitoksia, jotka eivät pidä merkittävää meteliä, eivätkä saastuta paikallisesti, ja jotka on kesäksi pois siirrettävissä”, Saarikkko markkinoi.
”Silloin kuljetusetäisyydet ovat lyhyempiä,
jolloin kadut saadaan nopeammin ja helpommin puhtaaksi lumesta.”
Saarikko toivoo alueen asukkailta palautetta
sulatuslaitteen toiminnasta.
”Olisi hyvä tietää, jos on jotain mikä meidän
toiminnassa on koettu haittaa aiheuttavana, että
tulevissa kohteissa ja tulevilla kerroilla osaamme
toimia yksityiskohtien kohdalla eri tavalla.”
Palautetta lumensulattajasta voi lähettää
osoitteeseen info@clewat.com

Jätkäsaari

SUOMEN SUURIN JÄÄTELÖKAUPPA TÄYNNÄ UUTUUKSIA!
v UUTUUS:

UUTUUS:

Tyrkisk Peber
Hot & Sour

Ben&Jerry’s Salted
Caramel Browine
Peace Pop
jäätelöpuikko

UUTUUS:

Uutuus Classic valkosuklaa-lakritsi
on lakritsin ystävän unelma – herkullisen valkosuklaakuorrutteen
alla on täyteläistä lakritsikermajäätelöä ja lakritsikastiketta.

Vain K-kaupoista
Aino Wanhan Ajan
Vanilja & Lakka
kermajäätelö

Enemmän ihanuuksia kuin
koskaan! Taivaallisia makuja,
joiden pinnalla herkullista pehmeäksi vispattua jäätelöä.
Kastikkeita ja makupaloja joka
lusikalliselle purkin kannesta
pohjaan asti.
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Vain K-kaupoista
Classic
valkosuklaa-lakritsi
jäätelöpuikko

UUTUUS:

Ben&Jerry’s
Sundae jäätelöt

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

UUTUUS:

Suolaista kinuskia, täyteläistä
browniekastiketta ja runsain
mitoin suklaanmakuisia herkkupaloja. Tätä makujen liittoa on
mahdoton vastustaa!

Suositun ötökkä-tuoteperheen
uusin tulokas on Hämis –
salmiakin- ja päärynänmakuinen
juomajää.

su

Suosittu ötökkä-tuoteperhe laajenee myös litran laktoosittomiin
kotipakkauksiin. Herkullisissa uutuuksissa yhdistyy raikas juomajää
ja täyteläinen kotimainen laktoositon kermajäätelö.

UUTUUS:

Pirkka Hämis
päärynä-salmiakki
juomajää

la

7-23
7-23
9-23

Pirkka Amppari ja
Toukkis laktoosittomat juomajääkermajäätelöt

Mintunmakuista kermajäätelöä,
minttusuklaanmakuista kastiketta,
maitosuklaalla kuorrutettuja
rapeita vehnämuroja ja vohvelia
suklaanmakuisella kuorrutteella.

UUTUUS:

ark

UUTUUS:

Pätskis Crunchy

Mausteista sitruksenmakuista
kermajäätelöä ja mansikkaista
kiivinmakuista kermajäätelöä
salmiakkikastikkeella ja
salmiakkilakritsinmakuisilla
paloilla.

PALVELU PELAA

UUTUUS:

Jättis jäätelötuutti
Yeti

Jäätävä uutuus, jonka viileän
raikas maku syntyy mustikka- ja
vaniljakermajäätelöstä, mustikkakastikkeesta sekä vaniljaisen
makeasta kuorrutteesta.

Suosittu klassikkomaku tekee
paluun herkkusuiden iloksi.
Täyteläisen ja laadukkaan wanhan
ajan vaniljakermajäätelön kruunaa
herkullinen lakkakastike.

I

puh. 020 734 5640

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Maaliskuu 2022

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Autopesuyrittäjä lähti
alalle kun sopiva
pesula tuli myyntiin
Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
KAAPELITEHTAAN vieressä HTC-talon parkkitiloissa toimii Samu Hiltusen pyörittämä autopesuyritys.
”Autopesulahan tässä on ollut niin kauan
kuin tämä rakennuskin on ollut olemassa. Minä
olen muistaakseni kolmas, joka pitää tässä autopesulaa, olen ollut tässä pisimpään”, Hiltunen
sanoo.

KAROLIINA RENHOLM on työskennellyt lastentarvikkeiden erikoisliike Vaunu-Aitassa
kuusi ja puoli vuotta ja lapsialalla aina.
Renholm tietää miten turvaistuin asennetaan ja mikä on alalla uusinta uutta. Pian
70-vuotias Vaunu-Aitta muutti Ruoholahden
Itämerenkadulle Lauttasaaresta vuonna 2014.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

YRITTÄJÄ: Samu Hiltunen
SAMU HILTUNEN on ollut 11 vuotta HTC-talon
autopesuyrittäjänä Tammasaarenkadulla.
Hän toimii yksinyrittäjänä Carwash-nimisen
brändin alla.
Yrittäjäksi hän löysi itsensä ”ehkä vähän
vahingossa”. Hiltunen jäi vanhasta työpaikastaan
markkinointitutkimuksen alalta työttömäksi.
”Yt-neuvottelujen jälkeen asuimme perheen
kanssa Espanjassa talven miettien tulevaisuuden
suuntia. Keväällä kun tulimme takaisin, osana
TE-toimiston kurssia kuului työharjoittelu, ja kun
kaverini piti autopesulaa, niin ajattelin että
menen auttamaan sinne.”
”Ehdin muutaman kuukauden olla jeesaamassa kaveria, sitten tämä autopesula tuli myyntiin. Kävin pankista hakemaan rahat ja siirryin
tähän yrittäkäksi”, Hiltunen tiivistää.
Hiltunen harrastaa autoja ja moottoripyöriä,
ja opiskeluaikana hän muun muassa siisti pitkänmatkanbussien sisätiloja.
”Tulee muutenkin kulkupelejä ropattua ja
harrastettua, että miksi tästä ei sitten tekisi itelleen ammattia”, Hiltunen sanoo.
Ensimmäiset yrittäjävuodet Hiltusen piti kiireisenä HTC-talon isojen yritysten leasing-autojen
peseminen. Koronan ja etätyön lisääntymisen
takia firmojen autopesut vähenivät, mutta tilalle
ovat tulleet Jätkäsaaren asukkaat.

RAUNO HIETANEN

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Ruoholahden terveysasema
palvelee Tallberginkadulla
Terveysaseman asiakkaita ovat Ruoholahden ja Jätkäsaaren
asukkaat sekä osa Hietalahden alueen asukkaista.

Yrittäjä Samu Hiltunen pesee autoja
HTC-talon parkkitiloissa.

•
•
•

TÖISSÄ: Karoliina Renholm
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

p. 09 310 47366
Tallberginkatu 2 A
auki arkisin klo 8 - 16
(vastaanottoja ajanvarauksella myös iltaisin)

Voit asioida terveysasemalla myös sähköisesti
Maisa-palvelussa.

VAUNU-AITAN myymäläpäällikkö Karoliina
Renholmin intohimona on lasten turvaistuimet.
Niiden vuoksi hän lähtee vaikka kesken toimistopäivän asennushommiin. Kiinnostus turvaistuimiin
syveni oman pojan syntymän jälkeen.
”Opin ymmärtämään asiakkaita paremmin.
Ja sitä, miksi turvaistuinsuositukset ovat vanhemmille tärkeitä”, Renholm kertoo.
Renholm on työskennellyt lapsialalla omien
sanojensa mukaan aina.
”Aloitin lastenhoitajana 13-vuotiaana ja tein
sitä vuosia. Sen jälkeen menin lastenvaatealalle
ja opiskelujen jälkeen lastentarvikealalle.”
Suomen vanhimmassa lastentarvikkeiden erikoisliike Vaunu-Aitassa Renholm on työskennellyt
kuusi ja puoli vuotta. Sinä aikana tuotteet ovat
tulleet tutuiksi.
”Toimin edelleen myyjänä noin puolet työajasta. Siten pysyn mukana alan kehityksessä.”
Renholm kertoo, että kuuminta hottia alalla
tällä hetkellä ovat sähköavusteiset lastenvaunut.
”Niihin kuuluu myös applikaatio, jolla voi laittaa vaunut hytkyttämään vauvan takaisin uneen
vaikka itse sohvalla makaillessa.”

Ruoholahden terveysasema tarjoaa samat palvelut kuin
muutkin Helsingin kaupungin terveysasemat. Terveysaseman
palvelut tuottaa Mehiläinen.

Karoliina Renholm työskentelee
Vaunu-Aitassa Itämerenkadulla.

Maaliskuu 2022
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Leikkejä sisällä ja
ulkona – lasten
oma näyttely
esillä kirjastolla
HELMIKUUN JA MAALISKUUN ALUN aikana
lapsiperheiden avoimen varhaiskasvatuksen
ohjatuissa tuokioissa on laulettu ja loruteltu,
temppuiltu liikuntaradoilla, maalailtu puhtain sormin, tehty erilaisia askarteluja, etsitty
niin karanneita kissanpentuja kuin poikasten
pesäkoloja sekä vietetty Ystävyyden taikaa
-päivää.
Maaliskuun alussa saimme myös vieraaksemme Diak-ammattikorkeakoulun sosionomi
-opiskelijoita pitämään vauvoille ja heidän vanhemmilleen sosemaalaustuokion. Kiitos vielä
osallistujille sekä opiskelijoille tuokiosta.
LAPSIPERHEILLE suunnatun tarkemman viikko-ohjelman sisältöineen löydätte leikkipuisto
Ruoholahden ja perhetalo Betanian Facebookja Instagram-sivuilta, ilmoitustaululta sekä internet-sivuilta.
Sivuilta voi seurata myös muita tiedotteita.
Muistattehan, että ohjatut tuokiot ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia sekä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ovat perheet ja alueen asukkaat tervetulleita mukaan.
Leikkipuistoon saa aina tulla leikkimään ja
sisätilat ovat käytettävissä leikkipuiston aukioloaikana.
Koululaisten talvilomaviikolla 21.2.–25.2.

Ruoholahden leikkipuistossa järjestettiin maksutonta päiväleiritoimintaa 1.–3.luokkalaisille
koululaisille. Päiväleirille oli kovasti kysyntää,
sillä kaikki paikat täyttyivät ennen leiriä. Päiväleirillä lasten kanssa muun muassa askarreltiin,
vietettiin hullunkurisia olympialaisia, pelailtiin
erilaisia sisä- ja ulkopelejä sekä käytiin luistelemassa Jätkäsaaren tekojäällä.
Mukavaa oli ja uusia kavereitakin löytyi monelle. Muutoinkin koululaisten toiminnassa on
askarreltu, laskettu mäkeä, touhuttu päiväkodin salissa sekä leikitty lumi- ja majaleikkejä
pehmolelujen kera.
AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN kerhoissa
on nautittu koululaisten tapaan erilaisista lumileikeistä, mäenlaskusta ja lumivuorten valloituksesta.
Välillä on ollut vähän jäistäkin, mutta se ei
ole haitannut leikkejä lainkaan.
Menninkäisten kanssa leikkejä on jatkettu
sisätiloissakin kun koronaohjeistukset helmikuun alussa lievenivät.
Maaliskuussa olemme saaneet molempiin
kerhoihin myös uusia kerholaisia, joiden kanssa on tutustuttu toisiimme ja ryhmäydytty.
Maaliskuun 5. päivä avautui Jätkäsaaren kirjastossa Kultahippujen ja Menninkäisten kerhojen yhteinen Taikametsä-näyttely.
Pienimuotoinen näyttely on esillä maaliskuun loppuun asti. Näyttely syntyi ilmiöoppimisprojektin myötä, jonka teemaksi lasten toiveesta tuli metsä. Projektia alettiin työstämään
jo marraskuussa keskustelujen, kirjallisuuden
ja havaintojen avulla sekä keräämällä retkillä
materiaalia talteen tulevaa näyttelyä varten.
Lämpimästi tervetuloa kerhojen yhteiseen
näyttelyyn ja nähdään leikkipuistossa!a!
Puiston väki

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN LEHTI

Tervetuloa konserttiin!
Noudatamme meille annettuja suosituksia ja rajoituksia, ja haluamme
tarjota mahdollisimman turvallisen konserttielämyksen. Tarkasta siis
ennen konserttiin tuloa sivuiltamme voimassa olevat varotoimet.
pe 18.3. klo 19.00
LIEDERKREISIT
Konservatorion laulajat
ja pianistit esittävät
lied-musiikkia
Ohjaava opettaja
Heikki Pellinen
Konserttisali
la 26.3. klo 14.00
RYTMIIKKAILOTTELUA
Harpistit, huilistit ja
kantelistit lavalla
Konserttisali
ma 28.3. klo 19.00
OPETTAJAKONSERTTI
Kivikataja, Mäkelä, Latonen
Konserttisali

ke 30.3. klo 19.00
OPUS 50
L. van Beethoven, Richard
Strauss ja Henryk Wieniawski
Viulisti Maaret RepoPohjonen ja pianisti
Joonas Pohjonen
konsertoivat.
Helsingin Konservatorion
opettajakonserttien sarja.
Konserttisali
to 31.3. klo 19.00
PIANOA JA ROMANTIIKKAA
Brahms, Rahmaninov
ja Merikanto. Pianisti Tuomas Halonen konsertoi
Helsingin
Konservatorion
opettajakonserttien sarja.
Konserttisali

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

@helsinginkonservatorio

pe 1.4.– la 2.4.
KAMARISTA
Kamarimusiikkitapahtuma
Helsingin Konservatoriossa.
Sis. useita konsertteja.
Konserttisali
ma 4.4. klo 19.00
LAULAJIEN KONSERTTI
Konservatorion
laulajat esiintyvät
Konserttisali
to 7.4. klo 19.00
TAITEILIJAT MUISTOLLE
Viulisti Erkki Palola, sellisti
Sami Mäkelä ja pianisti Risto-Matti Marin konsertoivat
Konservatorion opettaja
konserttien sarja
Konserttisali

Ruoholahdentori
6
Ruoholahdentori
6
100 m100
Ruoholahden
metroasemalta
m Ruoholahden
metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Kappelin puuristi on
veistetty yhdestä pölkystä

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

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

Laivapojankatu 3

"
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KEVÄT ON IHANAA AIKAA, kun jalavat kukkivat
ennen lehtimistään. Kun auringon säteet osuvat kappelin etuosaan, ne valaisevat kirkkailla
säteillään alttarin ristin.
Risti on puuristi, joka on veistetty taltoilla ja puukoilla Fiskarsin Katinsuon pihalta kaadetusta jalavasta. Ristin pystyosa on yhtenäistä
puuta. Samasta pölkystä saadut vaakasarjat on
liimattu liitosten sisällä oleviin tappeihin. Ris-

Kappelissa
tapahtuu

Tue Ukrainan perheitä Kirkon
Ulkomaanavun kautta: tekstiviesti APU20 (20€) tai APU50
(50€) numeroon 16499
LÄNSISATAMANKATU 26
Päivä Taizén tapaan 26.3.
klo 11–16. Etsimme rauhaa
sydämiimme ja maailmaamme.
Meditatiivisia rukoushetkiä, keskustelua, hiljaisuutta, keittolounas.
Ilmoittautuminen 21.3. mennessä
ja info hannu.varkki@evl.fi. Muista myös 27.3. klo 12 meditatiivinen Luottamuksen messu.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

tiä ei ole maalattu, vaan se on yhä luonnollisessa värissään.
Risti on vanha kristillinen symboli. Se muistuttaa, että kaikkien ihmisten kärsimys on lopulta yhteistä. Kukaan meistä ei ole saari, niin kuin
John Donne aikanaan kirjoitti. Tule ihastelemaan ainutlaatuisen kaunista ristiä kappelille!
Ruut Vasenius
suntio

Rukoilemme rauhaa Ukrainaan
ja maailmaan messussamme su
klo 12. Kirkkokahvit klo 11 alkaen ja messun jälkeen. Pyhäkoulu
& leikkitilat perheiden käytössä.
Info: hannu.varkki@evl.fi
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30.
Edullista ruokaa hyvässä seurassa.
Info: hyvatoivo@gmail.com
Kappelikahvila ti klo 14–15.30.
Avoin kohtaamispaikka. Info: eija.
hoikkala@evl.fi
Meditatiivinen Luottamuksen rukoushetki to klo 10. Taizé-lauluja,
hiljaisuutta, rauhaa. Info: eeva.
rapeli@emo.fi
Tuolijumppa to klo 17 Info: selja.
kirjavainen@gmail.com
Musaryhmä to klo 18. Taizé-lau-

luja & gospelia. Info: hyvatoivo@
gmail.com
LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12
*Vauvaperhekerho ti klo
13–14.30
Iltaperhekerho parittomat viikot
ma klo 18–19.30 (MLL)
Baby and Toddler Group pe klo
13.30–15
Perhepyhis 7.5. klo 9.30–11
Info: milla.kiiski@evl.fi, janette.
lintula@evl.fi
*Iso Korva -keskusteluryhmä ma
klo 18–20, 11.4. ja 9.5.
Syvällistä keskustelua elämän ja
uskon isoista kysymyksistä.
Info: mirja.vallisaari@gmail.com
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TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
>
>
>

Taidemaalariliiton Teosvälitys 20.3. asti
SHE Conference 30.3.
Helsinki Ink – Kansainväliset tatuointimessut 1.-3.4.

PURISTAMO
>

Ornamon Teosmyynti 20.3. asti

VALSSAAMO
>

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 20.3. asti

TANSSIN TALO
>

Tero Saarinen Company: Hz / HUNT 31.3.-9.4.

PANNUHALLI
>

Sika säkissä – Avantin aprillipäivän konsertti 1.4.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
>
>

ARVAA MITÄ?
ARVAA MITÄ!
KUTSUU LAPSET
HAAVEILEMAAN

MIKÄ ON
TÄYDELLINEN
HETKESI?

Kevät on parasta aikaa pysähtyä kysymään, mistä itse kukin
haaveilee. Me tarvitsemme tilaa unelmien ja tunteiden makustelemiseksi. Missä vaikkapa rohkeus tuntuu? Entä miten keho
taipuu tanssimaan, kun on tosi rakastunut? Kuka haluaisi olla
urheilutähti?
Valoisa tanssiesitys Arvaa mitä? Arvaa mitä! kutsuu koko
perheen 3-vuotiaasta alkaen haaveilemaan ja tavoittelemaan taivaita Tanssiteatteri Hurjaruuthin näyttämölle Kaapelitehtaalle.
- Arvaa mitä? Arvaa mitä! on juuri sitä, mitä tämä aika kaipaa. Me tarvitsemme toiveikkuutta ja toistemme kohtaamista,
Hurjaruuthin teatterinjohtaja Liisa Korpiniitty toteaa.

Piktorialismi – valokuvataiteen synty 24.4. asti
Pysyvä jälki – Helsinki Darkroom Festival 24.4. asti

Riku Virtanen

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>
>

Makuasioita - näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin
Tiistaitarjotin ja perjantaipullo

TEATTERIMUSEO
>
>
>
>

Syvää liikettä
Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta! - Suomen
Kansallisteatteri 150 vuotta
Taiteilijatapaamisessa Kristian Smeds 19.3.
Tanssiteoksen avoimet harjoitukset 20.3.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
>

Karolina Ginman: Fluvial 25.3.-7.4.

STUDIO LÀ-BAS
>

Tarmo Paunu: Pakenijat tuoksussa 27.3. asti

PERFORMANCESIRKUS
>

Hit Helsinki: Bertrandin kohtaus 1.4. asti

VAPAA TAIDEKOULU
>

Opiskelijoiden myyntinäyttely 20.3. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Kokemuksia-valokuvanäyttely 31.3. asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Matti Sääski: Tarkoituksellisuudesta, kattaus 2 31.3. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
>

Mikrogalleria: Marja Paasio - Floresta 31.3. asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia
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PLANEETAT LOISTAVAT JA AVARUUSRADIO SOI
Hurjaruuthin näyttämölle on loihdittu avaruudellinen tunnelma. Planeetat loistavat taustalla avaruusradion soidessa.
Neljä unelmoivaa ystävystä johdattelee yleisön suurten tunteiden ja mielikuvittelun äärelle. Tuntuuko suru kaikista samalta?
Uskaltaako haaveensa jakaa?
Esitys rohkaisee tutkimaan herkkiä kysymyksiä ja kuuntelemaan toisia tarkalla korvalla. Se luo tuikkivan tähtitaivaan alle
iloisen maailman, jossa yhdessä kokemisesta saa voimaa.
- Esitys antaa hyvät eväät jatkaa pohdintaa lapsen kanssa
kotonakin, Korpiniitty sanoo.

AJATUKSIA KOULUSTA
Ensimmäisen vuosikurssin vastuuopettaja, kuvataiteilija Pauliina Turakka Purhonen kuvailee ennakkotehtävää haastavaksi,
mutta palkitsevaksi. Jokainen voi löytää oman täydellisen hetkensä on se sitten jokin arkinen asia tai vaikka hetki auringon
alla. Hänen mukaansa varsinainen valintakurssi antaa ihmiselle mahdollisuuden pohtia sisintään ulkoilmassa ja unohtaa
viikon ajaksi ulkopuolelta tulevat vaatimukset. Opiskelujen
aloittamista hän kuvailee helpoksi.
Samaa mieltä ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat.
- Satuin näkemään Vapaan taidekoulun mainoksen ja
muistin erään tuttuni (jonka töistä pidän kovasti) valmistuneen sieltä. Luettuani oppilaitoksen sivuilta koulun ajatusmaailmasta ja värien merkityksestä tiesin, että tämä oli se
paikka, jota olen etsinyt.
Koulussa olen saanut kokeilla ja innostua, mikä vie
eteenpäin. Opettajien tuki on ollut korvaamatonta ja opetus
todella laadukasta. Luokassamme ja koko koulussa on ollut
todella hyvä tsemppaava ilmapiiri ja yhdessä oppiminen on
osoittautunut isommaksi jutuksi kuin luulin. Materiaalioppi
on ollut myös todella tärkeää, niin työterveyden kuin myös
esimerkiksi värin ymmärryksen kannalta, kertoo ensimmäisen vuoden opiskelija.
Virppi Venell

UUDELLEENTULKINNASTA
SYNTYI ITSENÄINEN TEOS
Teoksen toteuttavat tanssitaiteilijat Selma Kauppinen, Pie
Kär ja Marika Peura sekä muusikko-runoilija Laura Palanne.
Mukana työryhmässä ovat myös lavastaja Saana Volanen,
dramaturgi Hanna-Kaisa Tiainen, valosuunnittelija Riku Virtanen sekä puvustovastaava Pauliina Sutinen.
Vahvasti omilla jaloillaan seisova teos on syntynyt kutsusta toteuttaa uudelleentulkinta Hurjaruuthin kaikkien aikojen
esitetyimmästä teoksesta. Arvaa mitä! sai ensi-iltansa 1988,
minkä jälkeen sitä esitettiin yli 300 kertaa.
Alkuperäisen teoksen loivat tanssijat Hannele Niiranen,
Tuovi Rantanen ja Sanna Tyyri, muusikko Kimmo Pohjonen,
koreografi Arja Pettersson, säveltäjä Heikki Valpola, pukusuunnittelija Kirsi Manninen ja jälleen mukana oleva valosuunnittelija Riku Virtanen.

JOKAISELLE LIPPU LASTENNÄYTÖSHINTAAN
Peruslippu 16 € – kaikki liput lastennäytöshintaan! Liput voi
ostaa kätevästi Hurjaruuthin verkkosivuilta tai Kaapelitehtaan
Lasipihan infopisteeltä. Näytökset 12.3.–9.4. Hurjaruuthin
näyttämöllä, Tallberginkatu 1 A, 2. kerros. Tervetuloa teatteriin!
www.hurjaruuth.fi

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Kuvataiteilija Pauliina Turakka Purhonen (vas.) ohjaa
valintakurssia.

KUINKA EDETÄ
Ilmoittautumislomake valintakurssille löytyy kotisivuiltamme. Sen täyttäneet ja kurssimaksun maksaneet pääsevät
tekemään maisemamaalausta auringon helliminä tai sateen
inspiroimina palkitsevassa miljöössä Kaapelitehtaalla koulun rehtorin Elina Merenmiehen ja muiden koulun opettajien
ohjauksessa.
Lisätietoja: www.vapaataidekoulu.fi/taidemaalariopinnot

ILMOITUS

MISSÄ
TEATTERI
KOULUTTAA
TAIDEMAALARIA

Rohkeustanssi antaa voimaa jakaa salaisuuden.

Vapaan Taidekoulun avoin haku taidemaalariksi järjestetään
tänä keväänä Kaapelitehtaalla 16.5.-20.5.2022 Viikon mittaiselle valintakurssille mukana tuotavan ennakkotehtävän
aihe on ”Minun täydellinen hetkeni”. Miten tunnistaa omat
täydelliset hetkemme? Milloin lopettaa, milloin teos on valmis? Onko se koskaan valmis?
Vuonna 1935 perustetun perinteisen Vapaan Taidekoulun
nelivuotiseen koulutukseen otetaan vuosittain noin 25 opiskelijaa. Taidemaalareita valmistuu joka vuosi 10-13. Opiskelu
on täysipäiväistä, keskimäärin 30 tuntia viikossa. Kauttamme
taidemaailmaan on kulkenut monia nimekkäitä taiteilijoita ja taidemaailman vaikuttajia, kuten monilahjakkuus Tove Jansson,
tai hiljattain Ars Fennica -palkittu Eija-Liisa Ahtila, ja nyt
Ateneumissa paljon esitetty Elga Sesemann.
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