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Kaikkea syksyyn tarjoaa

Kaikkea syksyyn. 
Ja vähän enemmänkin.

Puiden väriloisto ja pimenevät illat 
kynttilänvalossa – kyllä syksy on kaunista 

aikaa! Kauppakeskus Ruoholahdesta 
löydät kaiken ja vähän enemmänkin 

syksyn tunnelmallisiin iltoihin ja lähestyviin 
syystalkoisiin. Lämpimästi tervetuloa.

@kauppakeskusruoholahti ruohis.fi

Uusi ELIXIA 
Ruoholahti avaa 

meillä vuoden 
lopussa! Lue lisää: 

ruohis.fi/elixia

Vihdoin oma 
puistojuhla
Hyvän tuulen fest on Jätkäsaaren 
ensimmäinen oma iso tapahtuma.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&
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Tervetuloa  
hammas- 
hoitoon!Sivu 3



K äsissäsi on uudistuneen Jätkäsaari–Ruoholah-
ti-lehden ensimmäinen numero. Perustamises-
taan vuodesta 1994 lehti on käynyt läpi useita 
ulkoasu-uudistuksia.

Lehden ulkomuotokin on vaihdellut alku-
vuosien aikakauslehtimitoista viime numeroi-

den eurotabloid-kokoon. Tämän numeron myötä Jätkäsaari–Ruoh-
lahti-lehti vaihtaa tabloid-kokoon, joka on hyvin yleisesti käytetty 
koko sanomalehdissä Suomessa. 

Toivon, että lehtiuudistus on mieleinen Jätkäsaaren, Ruoholah-
den ja muiden lehden levikkialueen asukkaille.

VIEREISELLÄ SIVULLA on juttu Hyvän tuulen festeistä. Ne ovat 
lykkääntyneet jo pariin otteeseen koronasta johtuen. Moni ensi 
kertaa järjestettävä tapahtuma olisi voinut hiipua pois, mutta tässä 
tapauksessa tekijätiimi on pysynyt aktiivisena useamman vuoden 
ajan ja saanut tapahtuman aikaan. Se on jo pienen suosionosoituk-
sen paikka.

Luvassa on paljon tekemistä ja ohjelmaa isoille ja pienille isoilta 
ja pieniltä paikallisilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yhdistyksiltä. 

Kannattaaa käydä tsekkaamassa, millaisen kaupungin osajuhlan 
paikallinen toteutustiimi on saanut aikaan 
Hyväntoivonpuistoon.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti on yksi jär-
jestäjistä, ja on paikalla laatikkopyöränsä 
kanssa. Toivottavasti syyskuun ensimmäi-
sen lauantain keli on hyvä tai edes kohtuul-
linen.

SYKSY TUO EPÄVARMUUTTA. Venäjän 
aloittama sota Ukrainassa jatkuu. Inflaatio 
nostaa elintarvikkeiden hintoja. Mahdolli-
sen energiapulan takia Suomessa ja Euroo-
passa joudutaan miettimään tapoja säästää 
energiaa. 

Suomessa jännitetään, kuinka kylmä tal-

vesta tulee, ja koska Olkiluoto kolmonen saadaan täyteen energian-
t uotantoon.

Tuli millainen talvi tahansa, taloyhtiöiden edustajien ja huo-
neistojen asukkaiden on syytä tarkistaa, että oma talo kantaa oman 
osuutensa energiansäästötalkoissa. Useimmissa suomalaisissa 
asunnoissa lämpotilaa voi laskea asteella tai kahdella ilman että ke-
nenkään mukavuus siitä kärsii. Yöunet voivat jopa parantua: unen 
laatu on  hyvällä tasolla hieman alle 20-asteisessa huoneessa.

Euroopassa eteläisiä maita myöten on totuttu siihen, että talvella 
sisällä voi olla viileää, ja kotona oleillaan paksuissa sukissa ja läm-
mittävissä vaatteissa. 

Ei ole mitään kunnollista syytä, että Suomessa pitäisi pystyä ole-
maan kotonaan kesät talvet paljain jaloin t-paidassa ja shortseissa. 

Ei ole myöskään juuri helpompaa tapaa säästää sähköä kuin ve-
tää villasukat sisällä jalkaan muutamana talvikuukautena.

Kustantaja:  
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791-7
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PÄÄKIRJOITUS Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Taloyhtiöiden 
edustajien 

on syytä tarkistaa, 
että oma talo on 
osallistumassa 
energian säästö
talkoisiin.”

’’

JÄTKÄSAARI+

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Hyvää  
syksyä!  9,90 €

 Kuubankatu 3,  00220 Hki   & 044 9899 969

(norm. 
10,90)

LOUNASBUFFET 

Ma-To 10–22, Pe 10–23, La 11–23, Su 11–22

Arkisin klo 10.30–15. Runsas noutopöytä, kahvi, 
tee ja jälkiruoka. Voimassa elo-syyskuun  2022 
ajan tällä kupongilla. Tervetuloa myös terassil-

lemme nauttimaan ruuista ja juomista! 

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

RUOHOLAHTI Ilmoita 
tässä

puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

CLARION HOTEL
SYKSYN KOKOUSKAUSI ON ALKANUT!

NÄHDÄÄN 
CLARIONISSA!

Elokuun auringon tuodessa energiaa, on 
hyvä aloittaa loppuvuoden kokouksien 
suunnittelu ja kokoustilojen varailu. 
Sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, 
vai mitä?
Tiedustelut ja varaukset: 
+358934174553/ events.cl.helsinki@choice.fi
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MONTA KERTAA lykkääntynyt Hyvän 
tuulen fest toteutuu viimein.

Jätkäsaaren ensimmäisessa omassa 
isossa paikallisjuhlassa on tekemistä ja nä-
kemistä laidasta laitaan.

Juhlien tapahtumapaikka on Hyvän-
toivonpuisto lähes koko pituudeltaan eli 
oranssilta sillalta Bunkkerinkujalle asti. 
Juhlat alkavat lauantaina 3. syyskuuta kello 
11 ja jatkuvat kello 15:een asti.

Järjestäjät ovat saaneet paikalle lukuisia 
paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja toimijoita 
ravintoloista ja hyvinvointipalveluista va-
rustamoyhtiöihin ja ruokakauppoihin. 

Omana haarana Hyväntoivonpuiston ja 
Jätkäsaaren koulun välille rakentuu viltti-
kirpputorialue, jossa on 30 paikkaa.

”Juhlassa on hyvää fiilistä ja tekemistä 
ja nauttimista, ja hyvää ruokaa ja juomaa. 
Se on se meidän alkuperäinen suunnitel-
ma ollut ja sellaisena se myös toteutuu”, 
kertoo Katja Alaja Hyvän tuulen festin 
markkinointi- ja viestintätiimistä.

Alaja ja kymmenkunta muuta paikal-
lista ovat olleet järjestäjinä tapahtumassa. 
Mukana ovat olleet Jätkäsaari-seura, Jät-
käsaaren koulun vanhempainyhdistys, ta-
pahtumatuotantoyhtiö Puska Promotion ja 
muusikoiden talo Jallukka. Myös Jätkäsaa-
ri–Ruoholahti-lehti on yksi järjestäjistä. 

Punaisena lankana on ollut järjestää 
juhla kaikille paikallisille, missä on hyvin 
monipuolista ohjelmaa.

”Tapahtuman mahdollistaa Helsingin 
kaupunki ja sen piti alun perin olla Hy-
väntoivonpuiston avajaiset yhdistettynä 
Jätkäsaaren koulun avajaisiin. Nyt koronan 
jälkeen ei ole enää avajaisia, mutta tästä tu-
lee Jätkäsaaren ensimmäinen oma iso pai-
kallisjuhla. Rahallista tukea saamme myös 
Helsingin Satamalta ja Supecelliltä”, Alaja 
kertoo.

Luvassa on esityksiä, 
ruokaa ja juomaa, 
futispiste, vilttik irppis 
sekä esityksiä niin 
Kaartin soittokunnalta 
kuin paikalliselta 
koulultakin. 
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Hyvän tuulen fest toteutuu viimein

Hyvän tuulen festin tekijätiimi kokouksessa elokuussa. Keskellä etualalla Katja Alaja 
ja pöydän ääressä vasemmalta lukien  Marko Järvelin, Juha Saarinen, Mauri Siirala
Sirkku Hoikkala, Sari Heikkinen, Anniina Chiboma ja Karoliina Mäkelä.

ja tänä vuonna se on sulautunut osaksi Hy-
vän tuulen festiä. Hyväntoivonpuistossa 
nähdään Helsingin Sataman lisäksi  Ecke-
rö Line, Tallink Silja ja Viking Line.

”Toivomme juhlapäivälle hyvää tai aina-
kin sateetonta keliä. On tärkeää, että ihmi-
set tulevat hyvälle tuulelle. Uskomme, että 
tästä lähtee rakentumaan uudenlaista yhtei-
söllisyyttä ja paikallisuutta”, Alaja sanoo.

”Monelle projektille on käynyt niin, että 
ne kuihtuivat koronan aikana, mutta meil-
le se ei koskaan ollut mikään vaihtoehto.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
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UUTISET

Hyvän tuulen fest  3.9. 2022 
    Ò Hyvän tuulen fest 2022 järjeste-

tään Hyväntoivonpuistossa lauantaina 
3. syyskuuta kello 
11–15. Juhlaan on 
vapaa pääsy.

    Ò Ohjelmaa 
mm. musiikki-
esityksiä Kaartin 
soittokunnalta 
ja Jätkäsaaren 
peruskoululta.

    Ò Paljon tekemistä 
lapsille ja aikuisille, sekä ruokapalveluja 
paikallisilta ravintoloilta. 

    Ò Paikalliset K-ruokakaupat tuovat 
paikalle onnenpyörän. Laivavarustamot 
ovat myös paikalla.

    Ò www.hyvantuulenfest.fi

KAUPUNGIN 
LUOVIN 
LOUNASTAUKO 
ON VIHDOIN 
TÄÄLLÄ! 

TULE 
NAUTTIMAAN 
INSPIROIVA 
ARTESAANI-
LOUNAS TAITEEN 
KESKELLE 
JÄTKÄSAAREN 
SYDÄMEEN.

KATSO 
LOUNASLISTA 

HOTELAX.FI

HOTEL AX 
VÄLIMERENKATU 18

JOKA ARKIPÄIVÄ 
KLO 11.30–14.00

 AX 
Lunch

Tapahtuma alkaa ilmaiskahveilla, jota 
on tarjolla niin kauan kuin sitä riittää. 
Tapahtuman juontajana nähdään Eeva 
Soivio ja tervetulopuheen pitää Helsingin 
apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Useat paikalliset ravintolat myyvät pur-
tavaa ja juotavaa festeillä. 

Tapahtumassa palkitaan myös vuoden 
Jätkäsaariteko.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden K-kauppi-
aat sekä Hotel Ax tarjoavat mahdollisuu-
den pyörittää onnenpyörää, joten tyhjin 
käsin ei tarvitse tapahtumasta todennä-
köisesti lähteä.

LAPSILLE OHJELMAA järjestävät muun 
muassa jalkapalloseura PPJ, joka esittelee 
toimintaansa ja tuo futisvarustekirppiksen 
ja fanimyyntipisteen juhliin. Hyväntoi-
vonpuiston punaisella pyöreällä kentällä 
Freestyle futiskoulu järjestää futiskikkai-
lua ja näytöksiä.

Helsingin VPK opettaa alkusammutus-
taitoja.

MLL Ruoholahti–Jätkäsaari tarjoaa 
puistosuunnistusta lapsiperheille, Hotel 
Ax tuo katuliituja käyttöön, musiikkikoulu 
Jamkids tarjoaa soittopajan lapsille.

Aikuiset pääsevät testaamaan ryhtiään 
proKehon kanssa ja liikkuvuuttaan Ulpu-
studion ohjauksessa hyvnvointialueella.

Aikaisempina vuosina Helsingin Sata-
ma järjesti  Jätkäsaaressa useamman ker-
ran Satamahulinat-nimisen tapahtuman. 

Satamahulinat jäi tauolle koronan takia, 

Uskon, 
että tästä 

lähtee rakentumaan 
uudenlaista 
yhteisöllisyyttä ja 
paikallisuutta.”

’’
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Kaikille avoin 
kaupungin uimahalli 
ja l i ikuntatilat on 
tarkoitus saada 
rakennuksessa 
käyttöön vuonna 
2026. Asuntoja 
Bunkkeriin tulee  
300–500 asukkaalle. 

PYÖREÄKULMAINEN betonirakennus on 
valtava. Jätkäsaaren peruskoulun vieressä 
seisova Bunkkeri on lähes yhtä iso kuin 
jalkapallokenttä. Korkeudeltaan rakennus 
vastaa yksitoistakerroksista taloa. 

50-vuotias rakennus toimi vuosikym-
menet sataman varastona sekä pitkään eri 
yritysten, kuten Verkkokauppa.comin va-
rastona. Viime vuodet rakennus on ollut 
tyhjillään.

”Rakennustyöt ovat viivästyneet vali-
tusten ja oikeusprosessien vuoksi. Kilpai-
lutusprosessi alkoi alun perin jo vuonna 
2014”, kertoo projektinjohtaja Tuomo Si-
pilä Helsingin kaupungilta.

Nyt hanke vihdoin etenee. Yhteistyössä 
hanketta operoivat Helsingin kaupunki ja 
rakennusyhtiö SRV tiedottivat kesäkuussa, 
että rakennusprojekti aloitetaan vuonna 
2023.

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Bunkkeriin suunnitellaan yleistä uimahallia. Uimaharrastetilat ovat pitkään puuttuneet alueelta. Kehitysvaiheen luonnoskuva.

Pipsa SInkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Bunkkerin rakentaminen  alkaa isoilla purkutöillä

Bunkkeri rakennettiin varastoksi 1970-luvulla. Bunkkerin vasemmalla puolella näkyy 
Jätkäsaaren peruskoulu.

vastuullista ruokaa 
Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

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

 Ma–pe  
10.30–22
 la 12–22 
 su 12–21

Lounas 
arkisin klo 

10.30–15

Menu 
kahdelle
45,90€

Yhteishinta kahdelle, sis. alku-
ruoan, pääruoan ja jälkiruoan. 

Saat edun näyttämällä  
tätä mainosta.  Voimassa  

30.9. 2022 asti.

Kaupunki palkitsi 
paikallisen jalka-
palloseuran
HELSINGIN KAUPUNKI on valinnut Pal-
lo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) vuoden hel-
sinkiläiseksi urheiluseuraksi. Valinnasta 
kerrottiin kesäkuussa.

 ”Pallo-Pojat Juniorit ry on paitsi kas-
vanut, myös kehittänyt määrätietoisesti 
harjoitusolosuhteitaan esimerkiksi Jät-
käsaaren kuplahallilla. Seura on koro-
na-aikana ottanut digiloikan ja kehittänyt 
etäyhteydenpitoa vanhempiin sekä järjes-
tänyt valmennus- ja muita koulutuksia 
etänä”, kaupunki kirjoittaa perusteluis-
saan.

PPJ:n seurakoordinaattori Salla Malin 
kertoo, että seura on onnistunut kasvatta-
maan jäsenmääräänsä 14 prosentilla pan-
demiasta huolimatta. JR-lehti

Tämä artikkelikokonaisuus  
on Helsingin kaupungin  
tuottama yhteistyössä  
Jätkäsaari–Ruoholahti- 

lehden kanssa.
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Itämerenkatu 21, HELSINKI ... ja kaikki hoituu kerralla.

Alko • Apteekki • Bieder -kukkakauppa • Burger King® • CarWash • Dressmann • Eerikin Pippuri
Fenno Optiikka • Hiusfashion • Hua Du - Aasialainen ravintola • Jysk • K-Citymarket 24 h
K-Rauta  •  Kierrätyspiste • Mayor’s Gym 24 h • Musti ja Mirri • Peura Outlet • Posti 
pakettiautomaatti • Subway® • TalletusOtto-automaatti • Tokmanni • Uff

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

+ monta  
   muuta

HuaDu

Lounasaikaan klo 10-15
valinnainen annos ja 
kahvi + limua niin 
paljon kuin jaksat

9,90

Tuplajuustoateria 
Sisältää avotulella 
grillattua naudan- 
lihapihviä 

4,-
Aasialaista ruokaa  
noutopöytä
la-su klo 12-17 15,-
ma-pe klo 10.30-20

12,-
Päivän  
Subi®  
15 cm

3,90

PPJ:n  
Salla Malin, Anu 

Reunanen ja 
Jussi Laukkanen 

Jätkäsaaren 
kuplahallilla.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Terveysasema 
avasi ovensa 
Ruoholahdessa

Hyväntoivon 
puistossa autoilu 
ärsyttää  
paikallisia

Sivu 3 

Sivu 6–7 

RAUNO HIETANEN RAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 4–5

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

Futaajien 
kaupunginosa
Jalkapallon suurseura PPJ:n jäsenmäärä 
Jätkäsaaressa kasvaa vauhdilla. Uusi 
paikallinen kuplahalli tuo  lisävauhtia.

Paikallisten uusi terveysasema palvelee 
osoitteessa Tallberginkatu 2A.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti kirjoitti 
PPJ:stä lokakuussa 2021.

Bunkkerin ensimmäiseen kerrokseen 
on suunnitteilla yleinen uimahalli, joka 
sisältää 25-metrisen uima-altaan, muita 
eri kokoisia altaita sekä saunatilat. Hallin 
yläpuolisiin kerroksiin tulee sisäliikun-
tatiloja, kuten saleja eri palloilulajeille ja 
esimerkiksi tanssille. Liikuntatilat ovat 
kaupungin hallinnoimia ja niitä käyttävät 
kaupunkilaisten lisäksi myös Jätkäsaaren 
peruskoulu ja uusi Melkinlaiturin koulu 
sekä mahdollisesti paikalliset urheiluseu-
rat.

”Tilojen käytöstä esimerkiksi uimaseu-
roille ei ole vielä tarkempia suunnitelmia 

R A U N O  H I E TA N E N
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Bunkkeriin suunnitellaan yleistä uimahallia. Uimaharrastetilat ovat pitkään puuttuneet alueelta. Kehitysvaiheen luonnoskuva.

Pipsa SInkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Bunkkerin rakentaminen  alkaa isoilla purkutöillä

BUNKKERIN RAKENNUSPROJEKTI 
on valmistuessaan myöhässä kymme-
nen vuotta alkuperäisestä aikataulusta. 
Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2015 
toteutuskilpailun, jonka voitti SRV. 

Ensimmäisissä suunnitelmissa uima-
hallin piti valmistua Bunkkeriin vuonna 
2016. Uimahallia alueelle on odotettu 
jo vuodesta 2011, kun Itämerenkadulla 
Kuntotalossa sijainnut uimahalli lopetet-
tiin. 

Vuosien ajan asukkaat laativat kau-
pungille vetoomuksia ja halli luvattiin 
alueelle rakentaa. 

Aikataulujen venyessä uudeksi valmis-
tumisajankohdaksi luvattiin 2019. Bunk-
kerin liikuntatilojen piti olla valmiina yhtä 
aikaa valmistuvan Jätkäsaaren peruskou-
lun kanssa. Koska näin ei tapahtunut, piti 
koululle rakentaa viereen väliaikainen 
liikuntahalli. 

Bunkkerihanketta pitkin matkaa 
viivästytti Apollo-Rakenne Oy:n Mikko 
Mantereen tekemät valitukset. Niissä 
vaadittiin myyntipäätöksen kumoamista 
ja täytäntöönpanokieltoa. 

Syyksi Mantere kertoi tuolloin liian 
alhaisen myyntihinnan sekä sen, että 

kaupunki ei kohtele ostajaehdokkaita 
tasapuolisesti. Hallinto-oikeus kumosi 
valtuuston tekemän päätöksen kau-
poista, sillä hankintaprosessin katsottiin 
olleen julkisena hintakilpailuna virheelli-
nen. Lopulta kauppoja puitiin oikeudessa 
kolmeen otteeseen ja kilpailutuksia jär-
jestettiin kaksi. Lainvoimaisuus Bunkkerin 
ja tontin sopimuskokonaisuudelle saatiin 
lopulta lokakuussa 2021.

”Kaupat SRV:n kanssa tullaan saatta-
maan päätökseen heti kun mahdollista”, 
projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin 
kaupungilta sanoo.

Sipilän mukaan rakennuksen ja tontin 
myyntihinta noudattavat tehtyjä ja lain-
voimaisia sopimuksia. 

Alkuperäisissä suunnitelmissa kaupan 
hinnaksi kerrottiin 23 miljoonaa euroa. 
Kaupunki jää liikuntatiloihin vuokralai-
seksi. Sipilä on tyytyväinen, että Bunk-
kerin rakentaminen pääsee vihdoin 
alkamaan.

”Eniten viivästyminen harmittaa 
asukkaiden puolesta, joille on jo vuosia 
luvattu uimahalli alueelle. On suuri hel-
potus, että valitusesteet ovat nyt raivattu 
ja päästään pitkästä aikaa edistämään 
hanketta. Toiveena on, että tilat saataisi 
mahdollisimman pian asukkaiden käyt-
töön”, Sipilä sanoo.”

Jätkäsaaren Bunkkeri
    Ò Arkkitehti: Risto-Veikko Luukkonen
    Ò Valmistumisvuosi: 1972
    Ò Pituus 95 metriä ja  leveys 55 metriä.
    Ò Entinen satamavarasto, toiminut mm. 

Verkkokauppa.comin varastona.
    Ò Rakennukseen suunniteltu uimahalli, 

liikuntasaleja ja -tiloja sekä asuntoja 
arviolta 300-500 asukkaalle.

    Ò Suunnitelmien mukaan liikuntatilat 
valmiita vuonna 2026 ja asunnot vuonna 
2027.

    Ò Hankkeesta vastaavat Helsingin kau-
punki ja SRV.

Uimahallia on odotettu alueelle 
jo yli vuosikymmen – hidasteena 
valitukset ja oikeusprosessit

SUOSITUIN ANNOS

HOTEL AX   avasi ovensa keväällä 2022 
Välimerenkadulla. Taidehotellinakin tunne-
tun Axin ravintolasta saa niin lounasta kuin 
iltaruokaa.  
 
CHEFOOD sijaitsee Kap Hornin aukiolla. 
Samoissa tiloissa on ollut jo useampi ravin-
tola. Irina ja Sergei Spelmanin ravintola 
Chefood avasi ovensa helmikuussa 2022. 

Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:  
Santa Clara, Via Tribunali, Mr Döner, Pappa Pe-
runa, The Pantry, Krung Thep, Naples, Mi-
nato Sushi, Bas Bas Kulma, Boneless, Mor-
ton, China Boss, Persilja, Bistro Frendi, Siam, 
Ani, Båt, Halikarnas, Sushi’n’Roll, Mama Moz-
za, Blue Peter, Aa Han Thai, Casa Mare, Giwa, 
Barley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ramen, Banu 
Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, Aangan, 
Grön, Long River, Pizzeria Luca, Uusi Sau-
na, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, På Kroken, 
Konstan Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Su-
shi, Chalupa, Mount Kailash, Hampton Bay, 
Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, Salve, Koti-
pizza, Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Meri-
makasiini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clari-
onin Kitchen & Table, Poiju, Faro ja Gimis.

MIKÄ  Pasta frutti di mare 18,90 e

MITÄ   Spagettia merellisellä tomaattikas-
tikkeella, muun muassa jättikatkarapuja ja 
simpukoita.

MISSÄ   Kap Hornin katu 3

RAVINTOLAN KOMMENTTI: ”Borsh- ja sel-
jankakeitot ovat aika suosittuja, ja pelmenit.”

HOTEL AX

CHEFOOD

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

MIKÄ   Korean BBQ  22 e

MITÄ   Porsasta marinoituna barbeque-kas-
tikkeessa, julienne-suikaloitua salaattia ja 
maapähkinää.

MISSÄ   Välimerenkatu 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI: ”Hyvänä kak-
kosena tulee Asado, naudanfilettä chimizur-
ri-kastikkeessa.”

tai päätöksiä tehty”, Sipilä sanoo.
Yläkerroksiin rakennetaan vapaara-

hoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja ar-
violta 300–500 asukkaalle. Asuinkerrosten 
keskelle on suunnitteilla sisäpiha. Raken-
nuksen lopullinen kerrosluku on korkein-
taan 15 plus kellarikerros.

”Asemakaavan mukaan kerrosneliöi-
tä saa rakentaa yhteensä vajaat 35 000. 
Rakennus voi olla korkeintaan 58 metriä 
korkea eli vähän Verkkokauppa.comin ra-
kennusta korkeampi. Riippuu sitten muun 
muassa huonekorkeudesta, että tarkoittaa-
ko se 12 vai 15 kerrosta”, Sipilä kertoo.

Valmistuvien asuntojen määrä selviää 
myös vasta myöhemmin.

”Riippuu suunnittelusta ja asuntojen 
koosta, kuinka monta niitä voidaan ra-
kentaa. Aikaisemmin pienillä asunnoil-
la oli kova kysyntä, nyt perheasunnoilla. 
Kaupungille on hyväksi, että eri kokoisia 
asuntoja rakennetaan monipuolisesti”, Si-
pilä sanoo.

Bunkkerin rakennustyöt on tarkoitus 
käynnistää mittavalla purkuprojektilla. Si-
pilän mukaan lähtökohtana on alusta asti 
ollut, että rakennuksesta puretaan noin 75 
prosenttia. 

”Luku saattaa vielä nousta, sillä vuosien 
varrella esimerkiksi rakennusmääräykset 
ovat tiukentuneet. Tällä hetkellä puhum-
me lähtökohtaisesti uudisrakennuksesta”, 
Sipilä sanoo.

Rakennusta ei ole suojeltu, mutta ase-
makaavan mukaan sen ominaispiirteet 
tulee säilyttää.

Sipilän mukaan se tarkoittaa, että 
esimerkiksi betonijulkisivu sekä nau-
haikkunat säilytettäisiin.  Ne ja muut 

ominaispiirteet voidaan toteuttaa myös 
uudisrakennukseen.

”Bunkkeri on alun perin suunniteltu 
varastoksi eikä se palvele uutta käyttötar-
koitusta. Mittava purkaminen on siksi jär-
kevää”, Sipilä sanoo.

SRV perustelee purkamista jatkotutki-
muksissa esiin nousseilla, kiinteistön ra-
kenteiden kuntoon liittyvillä epävarmuus-
tekijöillä.

”Rakennus on jo alkuperäisen käyttöi-
känsä päässä. Purkamalla voidaan varmis-
taa rakennuksen turvallisuus ja saavuttaa 
sen käyttöikätavoite, joka on 100 vuotta”, 
sanoo SRV:n hankejohtaja Keijo Tikkala.

VAIKKA HANKE ETENEE, liittyy siihen 
edelleen pientä epävarmuutta. Lopullisia 
kauppoja ei ole vielä tehty. Sipilä ei usko, 

että kaupat enää tässä vaiheessa voisivat 
peruuntua.

”Osapuolet ovat hyvin sitoutuneita 
hankkeeseen”, Sipilä sanoo.

SRV:n Tikkalan mukaan aikataulu-
suunnitelmat täsmentyvät rakennuslu-
paprosessin aikana.

”Lopulliset päätökset rakentamisen 
käynnistämisestä tehdään arviolta ke-
sällä 2023”, Tikkala sanoo.

Matkan varrella rakennussuunnitel-
mat ovat muuttuneet ja niitä tullaan vie-
lä tarkentamaan.

”Kaupunki haluaa varmistaa, että 
uudet tilat vastaavat nykyisiä tarpeita 
ja ovat esimerkiksi muuntojoustavia ja 
tarkoituksenmukaisia. Se tarkoittaa, että 
tilat ovat muunneltavissa eri käyttötar-
koitusten mukaan”, Sipilä sanoo.

Hankkeessa tullaan myös ottamaan 
aikaisempaa tarkemmin huomioon ym-
päristövaikutukset.

”Uudisrakennuksella on parempi hii-
litase kuin vanhalla. Myös käyttökustan-
nukset saadaan uudessa rakennuksessa 
alhaisemmiksi”, Sipilä sanoo.

Haastavan projektista tekee se, että 
Bunkkeri sijaitsee jo valmiiksi rakenne-
tussa ympäristössä.

”Rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon alueen asukkaat ja toimijat. 
Työstä aiheutuvat haitat pitää minimoi-
da”, Sipilä sanoo.

Valmistuessaan Bunkkeri tulee ole-
maan yksi Jätkäsaaren maamerkeistä.

”Monipuolinen rakennus yhdistää 
kodit ja liikuntapalvelut erityisellä taval-
la. Sijainniltaan ja maisemiltaan se tulee 
olemaan ainutlaatuinen”, Sipilä sanoo.
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Kotikanava vai Amsterdam?
Kanavatietoa 

    Ò Ruoholahden kanavan ylittää lasken-
tatavasta riippuen 5–7 siltaa.

    Ò Amsterdamin keskusta on käytännös-
sä kokokaan kanavien halkoma. Kanavia 
on 13 kilometriä ja siltoja yli tuhat.

    Ò Alla oikeat vastaukset kuvavisaan:

Ylläolevista kuvista osa on tästä vierestä, ja osa Amsterdamista. Oikeat vastaukset löytyvät sivun alaosasta.

TUORE KAUPUNGINOSA RUOHOLAHTI 
voitti vuonna 1995  vuoden Ympäristöra-
kenne -kilpailun. Perusteluissa kehuttiin 
varsinkin Ruoholahden kanavaa.

Mutta miten kotikanavamme pärjää 
vertailussa kanavistaan maailmaankuu-
luun Amsterdamiin ja sen kanaviin?

Amsterdam on lukuisine kanavineen 
yksi Unescon maailmanperintökohde. Sen 
kanava-alueet lisättiin Unescon listalle 

’’

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden 
kanavasta on taas 
saanut nauttia kesällä. 
Mutta esiintyykö 
oheisissa kuvissa 
kotikanava vai 
joku Amsterdamin 
kanavista? Vastaukset 
jutun lopussa.

K U VAT: R A U N O  H I E TA N E N

Ylärivin oikeanpuoleinen kuva sekä keski-
rivin molemmat kuvat ovat Amsterdamis-
ta, muissa esiintyy Ruoholahden kanava.

vuonna 2010. Kanavia on noin 13 kilomet-
rin verran. 

Siltojakin on yli tuhat, kun Ruoholah-
den sillat pystyy laskemaan melkein yhden 
käden sormilla.

Kun Ruoholahden kanava juhlii pian 
30-vuotissynttäreitään, Amsterdamin ka-
navakaupunginosa viettää ensi vuonna 
410-vuotispäiviään.

Eroja on paljon, mutta jotain yhtäläi-
syyksiäkin. Pystytkö sanomaan, mitkä ku-
vista ovat täältä ja mitkä Amsterdamista? 
Osa kuvista on helppoja, mutta osassa voi 
joutua hieman pohtimaan.



Esityksessä kerrottiin Jätkäsaaren histo-
riasta, kuten 1800-luvun lopun huvilakau-
desta ja tavattiin historiallisia henkilöitä, 
kuten alueen muuttamista satamaksi 
vastustanut kauppias Julius Tallberg 
(hahmo taustalla).

 S A R A  F O R S I U S

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää, ellei toisin mainita.

Palvelutiskit avoinna 
myös sunnuntaisin 

ja pyhäpäivisin 
klo 10-18

päivän hintaan

MARJATORILTAMME 
tuoreet marjat ja 

herneet

LEIPOMO KONDITORIA
Osta ennakkoon www.konditoriaph7.fi

kakut ja muut leivonnaiset
- nouda K-Citymarketin Ph7-pisteeltä!

Tuoreet paikan 
päällä paistetut 
karjalanpiirakat 
10 kpl

1200
pkt

AVOINNA  
JOKA 
PÄIVÄ

Zoegas KAHVIT 
450g (sj) 549

pkt

Blue Dragon
KOOKOSMAITO
400ml

RAPUTILAUKSET 
JA -TIEDUSTELUT

rapumestariltamme
050 475 3441 tai

kala.ruoholahti@citymarket.fi

Keitetty TÄPLÄRAPU 
+10 cm, 10 kpl 1995

prk

Keitetty TÄPLÄRAPU 
+11 cm, 8 kpl 2995

prk

Keitetty TÄPLÄRAPU 
+12 cm, 15 kpl 8995

prk (12,20€/kg)

199
kpl

(4,98€/L)

Itämerenkatu 15 | puhelin: 09 61500590 
 Avoinna: ma-pe klo  7.30 - 18  | verkkokauppa: www.kaisancafe.fi 

Kyllä. Vaikka meillä moni sortuukin nauttimaan tunnetuista 
ja reiluhkon kokoisista korvapuusteistamme, useat valitsevat 

lounaaksi raikasta salaattia.

Ymmärrämme. Molempia voi olla vaikea vastustaa.  

Mitä ihmettä? 
Salaattibuffa leipomon kahvilassa.

Jätkäsaaren 
sydän -esitykselle 
toivoisi jatkoa

“MERI, MEERIIII! Missä meri on?” huu-
telee hopeisiin vaatteisiin pukeutunut 
viiksekäs hylje sähköpotkulaudan kyydis-
tä. Merenrannalla 1900-luvun alun hu-
vilakauden asukkaat nostavat maljan Jät-
käsaaren parhaalle auringonlaskupaikalle, 
kauempaa kuuluu oopperalaulajattaren 
viimeisiä lurituksia. 

Tätä on Viirus-teatterin ja vapaaehtois-
ten toteuttama Jätkäsaaren sydän -teat-
teriesitys, jossa kuljetaan oppaan kanssa 
ympäri saarta. Matkalla tavataan historial-
lisia henkilöitä, tulevaisuuden robo-ihmi-
siä, karhuja, astronautteja sekä ihan oikea 
meedio.

Lisäksi vieraillaan paikallisissa yrityk-
sissä, kuullaan talojen arkkitehtuurista, 
maistellaan saarelaisia herkkuja ja näh-
dään elokuvamainen katutanssikohtaus.

Muun muassa. Paikkoja, hahmoja ja 
kohtauksia on paljon ja kävelykilometre-
jä kertyy viisi. Silti lähes kolmetuntisessa 
näytelmässä tahti on rauhallinen eikä mi-
tään ole liikaa.

Esitys myi loppuun kaikki seitsemän 
näytöstään kesäkuussa.

Jätkäsaarelaiset Anneli ja Jari Karvinen 
tulivat esitykseen ystäväpariskuntansa vin-
kistä. Näytelmä tarjosi myös uusia asioita 
28 vuotta Jätkäsaaressa asuneille.

”Sain uutta tietoa Jätkäsaaren historias-
ta. En tiennytkään, että täällä oli aikoinaan 
puuhuviloita”, Anneli Karvinen sanoo.

Esitykseen osallistui neljän Viirus-teat-
terin ammattinäyttelijän lisäksi noin 30 

vapaaehtoista. Mukana paikallisten asuk-
kaiden lisäksi oli yhteisöjä ja yrityksiä, 
kuten Vihreistä vihrein -kortteli, Kanavan 
Kaiku -kuoro, Jallukka ja Hotel AX. Esitys 
on osa Viiruksen kolmivuotista Best of 
Busholmen -projektikokonaisuutta ja sen 
suunnittelu aloitettiin jo lähes kaksi vuotta 
sitten. 

OHJAAJIKSI JA KÄSIKIRJOITTAJIKSI 
kutsuttiin esitystaiteilijat Jonna Wikström 
ja Janne Saarakkala, jotka ovat toteutta-
neet yhdessä useita samantyylisiä kau-
punkitilaan sijoittuvia esityksiä ympäri 
Suomen.

”Pääsimme täällä aika syvälle, sillä mu-
kana oli niin paljon paikallisia asukkaita ja 
toimijoita”, Saarakkala kertoo.

”Tein taustatyötä ja etsin kontakteja luke-
malla aktiivisesti esimerkiksi Jätkäsaari-lii-
ke-Facebookryhmää”, Wikström kertoo. 

 Jatkoa esitykselle ei näillä näkymin ole 
tiedossa, mutta vastaavanlainen kesäteat-
teritoiminta saattaisi tulla kyseeseen.

”Jos Viirus-teatteri haluaa jatkaa roh-
kean ja uudenaikaisen kesäteatterin te-
kemistä, mikä sopisi mielestäni heidän 
taiteelliseen linjaansa. Kannattaa antaa 
palautetta teatterille ja pyytää sille jatkoa”, 
Saarakkala sanoo.

Pipsa SInkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Viirus-teatterin ja 
vapaaehtoisten kanssa 
toteutettu esitys myi 
kesällä loppuun kaikki 
näytöksensä.

Rapuaika ja samettiset illat! 
Tule nauttimaan tyylikkään 
rennosta ilmapiiristä hyvän 
ruoan ja juoman pariin.

TERVETULOA FAROON!
 www.faroravintola.fi

      010 424 9830, Kellosaarenranta 2     Ravut ennakkovarauksella. Rapumenu. Bistromenu. 
Lounas arkisin klo 11–14.
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KUN LASKEE yhteen  Jätkäsaaren ruoka-
paikat, kahvilat, pubit ja  hotellit, saa sum-
maksi noin 50 erilaista ravintolaa. 

Samoihin lukemiin päästään Ruoholah-
dessa, jossa lukua nostavat toimistoraken-
nuksissa olevat lounaspaikat. 

Runsaan tarjonnan vasta puolivalmiissa 
Jätkäsaaressa ovat huomanneet Jätkäsaari 
& Ruoholahti Syö ja Juo -ryhmän perusta-
jat Jani Ehro ja  ja Marko Järvelin. 

”Visionamme on olla vaikuttamassa 
siihen, että saadaan tehtyä Jätkäsaaresta 
tunnettu ravintolakaupunginosa, johon 
saavutaan ruokailemaan myös muualta 

Jätkäsaaressa on jo 
viitisenkymmentä 
ravintolaa ja baaria. 
Paikallisten asukkaiden 
perustama Jätkäsaari 
Eats haluaa tehdä 
saaresta houkuttelevan 
ravintola-
kaupunginosan.

Ruokasome-ryhmän Marko Järvelin sekä Veli-Pekka ja Heidi Dufva kahvilla ravintola 
Be My Guestissa Välimerenkadulla. Kuvasta puuttuu yksi perustajista Jani Ehro.

R A U N O  H I E TA N E N

Toiveissa vilkas ravintolamaailma Jätkäsaareen

Uudessa talossa/sähkökaappien maalaus/ /Viirus esitys

APTEEKKIMME on palvellut osoitteessa Itämerenkatu 21 koko 
2000-luvun. Nyt vuokrasopimuksemme päättyy 30.9. 2022  
meistä riippumattomista syistä ja joudumme sulkemaan  
apteekkimme tilapäisesti muutamaksi kuukaudeksi. 

Toivomme, että uusi sijaintimme – sitten kun se varmistuu 
– ilahduttaa monia asiakkaitamme ja kohtaatte tutun henkilö-
kuntamme. Omalta osaltani kiitän lämpimästi kaikkia asiakkai-
tamme kuluneista vuosista. Olen tehnyt pitkän työuran ja aina 
ihmisen palveleminen on ollut sen keskiössä. 

JÄÄN KAIPAAMAAN asiakkaitamme, heidän palautettaan  
ja niitä tarinoita, joita olemme vuosien aikana kans-
sanne jakaneet. Olette jokainen ainutlaatuisia. 
Kiitos siitä! 

Syyskuun 30. päivä apteekin 
sulkeutuessa siirryn eläkkeelle ja uusi 
apteekkari jatkaa tämän Helsingin 61. 
apteekin luotsaamista, kunhan apteekille 
saadaan uudet tilat. Tervetuloa asioimaan 
uuteen apteekkiimme uudessa osoitteessa!

Ystävällisin terveisin,
Helena Suomela, apteekkari
Helsingin 61. apteekki 
Ruoholahden apteekki

Arvoisat Ruoholahden  
apteekin asiakkaat!

-10%

-30%

Syyskuussa hyllyjen 
kevennysviikot! 

Runsaasti tuotteita alennetuin  
hinnoin (poislukien lääkkeet)

-20%

-40%

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

pääkaupunkiseudulta”, Ehro sanoo.
Ehrolla on viime vuosina ollut muitakin 

paikallisia hankkeita, muun muassa kuor-
mapyörät, jotka tunnisti niihin kiinnite-
tyistä Kauppakeskus Ruoholahden mai-
noksista. Nyt kuormapyörät ovat tauolla.

Ehro oli myös Melkinlaiturin katuruo-
kafasiliteetti -ehdotuksen takana OmaSta-

di-äänestyksessä viime vuonna.  Melkin-
laiturin infra ei kuitenkaan ollut idealle 
vielä tällä kierroksella valmis.

Ruokaryhmän ylläpitäjiin ovat matkan 
varrella liittyneet myös Veli-Pekka ja Hei-
di Dufva, jotka ottivat vastuulleen Insta-
gramin. 

Facebookissa Jätkäsaari & Ruoholahti 

KOTI ON RAKAS ME VÄLITÄMME

FANNY KOURULA
Toimitusjohtaja,

Ylempi Kiinteistönvälittäjä, 
YKV, LKV, RAKI
045 139 2592

JANNI VÄÄTÄNEN
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, RAKI
050 477 4002

KATI HELANTO
Myynti- ja markkinointi-

johtaja,
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 568 8404

MARCOS PLACERES
Myyntiedustaja
050 329 6547

RAIJA NYSTRÖM
Myyntipäällikkö

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 403 322

PYYDÄ MAKSUTON HINTA-ARVIO 
KODISTASI JA HYÖDYNNÄ YHTEINEN 

KOKEMUKSEMME ASUNTOJEN 
JA KIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ.

ASUNTOKAUPPA UPHOUSE LKV
PIISPANSILTA 21, 02230 ESPOO p. 050 560 5902
LIISANKATU 25, 00170 HELSINKI p. 050 550 9902

INFO@UPHOUSE.FI  WWW.UPHOUSE.FI
@ASUNTOKAUPPAUPHOUSE

ETUNIMI.SUKUNIMI@UPHOUSE.FI
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Olisi hienoa, jos 
Jätkäsaaresta 

tulisi paikka, jonne 
tullaan muualta 
Helsingistä ja Espoosta 
ihan iltaa viettämään.”
 
Marko Järvelin 
Jätkäsaari Eats

’’
R A U N O  H I E TA N E N

Toiveissa vilkas ravintolamaailma Jätkäsaareen

Uudessa talossa/sähkökaappien maalaus/ /Viirus esitys

Millaista työtä teet, Kirill Eder? ”Olen 
kalusteasentajana. Asennan keittiöitä, 
kaappeja ja niin edelleen. Keskimääärin yksi 
asunto päivässä tulee valmiiksi.”
Millaista on olla töissä Jätkäsaaressa? 
”Tämä on ensimmäinen työpäivä loman jäl-
keen, ja olen ensimmäistä päivää töissä tässä 
kohteessa. Teen töitä eri paikoissa, Helsingis-
sä, Espoossa ja Vantaalla.”

Kauanko olet tehnyt kalusteasentajan 
töitä? 
”Kahdeksan tai yhdeksän vuotta.” 
Koska arvioisit että tämä punainen talo 
Atlantinkadulla (osa niin sanottua Jät-
käsaaren Palvelukorttelia) on valmis?
”Tässä menee puolisen vuotta varmaan 
vielä.”

JR-lehti

Juttusarjassa tutustutaan paikallisiin  
yrittäjiin ja alueella työskenteleviin.

TÖISSÄ TÄÄLLÄ

Kirill Eder  
on kaluste

asentajana ra
kennustyömaalla 

Jätkä saaren  
Atlantinkadun.

Syö ja Juo on tätä nykyä noin 3200 seu-
raajaa. Instagramissa ryhmän nimi on  
Jätkäsaari Eats, ja siellä seuraajia on vajaa 
400. 

Näissä ruokasome-ryhmissä paikalliset 
ravintoloitsijat pääsevät kertomaan tar-
jonnastaan ja tarjouksistaan. 

Ryhmän ylläpitäjät pyrkivät siihen, että 
sivuilla kaikki paikalliset pääsevät some-
kanavilla tasapuolisesti esille, jos niin ha-
luavat. Sisältö sivuille tulee ravintoloilta.

Sivusto ylläpidetään harrastepohjalta, 
kuten Veli-Pekka Dufva asian ilmaisee. 

”Kiva, että tämä on paineetonta teke-
mistä. Voi tehdä omannäköisen palvelun 
ja samalla tutustua hyviin tyyppeihin”, hän 
sanoo.

LIPUT 
TIKETTI.FI

HOTEL AX 
VÄLIMERENKATU 18
+358 29 3200 480

HOTELAX.FI

AX Club  
DIVE INTO THE AX UNDER

SUKELLA UNDERIIN 
AX CLUBIN TUNNELMISSA! 

KE 7.9. | AXCELLENT FUN! |   

15 €/SHOW+DINNER 62 €

Kaisa Pylkkänen
& Aatu Raitala
+ ARTTU JÄRVINEN 

+ TEURIS POSKILIHAKSIA JA 

ÄLYNYSTYRÖITÄ KUTKUTTAVASSA 

STAND UP -ILLASSA.

KE 14.9. | LIVE 
UNPLUGGED | 22 €/ 
SHOW+DINNER 68 €

Paleface
TULE NAUTTIMAAN PALEFACEN KARISMAATTISESTA TULKINNASTA JA MESTARILLISISTA LYRIIKOISTA AX UNDERIN TUNNELMALLISEEN ALAKERTAAN.

KE 21.9. | TEATTERI | 25 €/ 

SHOW+DINNER 68 € 

Mustarastas
NÄYTELMÄ MENETYKSESTÄ, KAIPUUSTA, 

TOIVOSTA JA PARANTUMISESTA. 

TO 15.9. | JAZZ TORSTAI |   

VAPAA PÄÄSY 

AX Goes Jazzy

PITKÄN LINJAN JAZZ MUUSIKOT 

TUNNELMOIVAT AX RAVINTOLASSA. 

KE 28.9. | WORLD 

MUSIC | 15 €/SHOW+

DINNER 62 € 

Mosambique 
Fusion 
Evening 
TANSSIESITYS 
MOZAMBIKILAISEN 
MARRABENTAN RYTMISSÄ.

VALITSE ITSELLESI SOPIVA LIPPU-

VAIHTOEHTO JA TULE NAUTTIMAAN 

VAIHTUVISTA ESIINTYJISTÄ!

Vanhan kasiratikan kääntö-
paikalle katuvihreää 
ja parkkipaikkoja
RUOHOLAHDEN ITÄMERENKADUN lii-
kennejärjestelyjä ja katutilaa muutetaan 
kohdassa, joka oli aikoinaan kasiratikan 
kääntöpiste.

Kyseiselle paikalle kadun pohjoisreu-
nalle esitetään muun muassa katuvihreän 
lisäämistä nykyisen puukaistan välisille 
alueille, sekä toteutetaan pysäköintipaik-
koja katualueen reunaan. 

Kadun länsipäätyyn on suunnitteil-
la kääntöpaikka, joka mahdollistaa osin 
myös We Land -toimistokorthuoltoliiken-

teen. We Landia rakennetaan parhaillaan.
Paikalle tulee myös uusi katunimi, K.A. 

Fagerholmin kuja. Kuja huoltoliikenteen 
lisäksi jalankulun ja pyöräilyn reittinä Itä-
merenkadun ja Porkkalankadun välillä. 

Nyt esillä olevasta katusuunnitel-
maluonnoksesta toivotaan palautetta 30. 
elokuuta mennessä. Suunnitelmaan voi tu-
tustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Kaupungin tavoite on, että katusuunni-
telma hyväksyttäisiin vuoden 2022 aikana.

JR-lehti

Perustajat – jotka kaikki asuvat Jät-
käsaaressa – toivovat että lähikortteleiden 
ravintolatarjonta kehittyy entistä houkut-
televammaksi.

”Olisi hienoa, jos Jätkäsaaresta tulisi 
paikka, jonne tullaan muualta Helsingistä 
ja Espoosta ihan iltaa viettämään”, Järvelin 
sanoo. 

Nelikon mukaan alueelta puuttuu vielä 
selkeä vetonaula, jonne saavuttaisiin kau-
empaa.

”Toivomme, että ravintolat pärjäisivät 
täällä. Se toisi hyvää painetta, että hyvät 
ravintolat haluaisivat tulla tänne myös. 
Se olisi asukkaille ja taloyhtiöille plussaa”, 
Heidi Dufva sanoo.

Hän myös mainitsee, että alueen ravin-
toloiden vetovoima voisi kasvaa sellaiseksi, 
että laivalla saapuvat turistit voisivat jäädä 
Jätkäsaareen sen sijaan että suuntaisivat 
keskustan ravintoloihin.

Järvelinin mielestä lounasvaihtoehdot 
ovat alueella ”älyttömän hyvät”.

”Ja illanviettopaikatkin tässä varmaan 
paranevat”, hän uskoo.

 Ylläpitäjät näkevät ruokasome-ryh-
mässä myös etuja tulevia mahdollisia ta-
pahtumia silmällä pitäen.

”Nyt tulee Hyvän tuulen fest, ja var-
maan alueelle alkaa tulla kesätapahtumia. 
Että oltaisiin tavallaan yhteisönä valmiim-
pia, kannustamaan ravintoloita olemaan 
aktiivisia ja osallistumaan tapahtumiin”, 
Järvelin pohtii.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

pe 16.9. klo 19.00 
SINFONISTA JUHLAA!
Beethoven - Sibelius
Petri Aarnio, viulu
Sami Mäkelä, sello
Naoko Shibayama- 
Aarnio, piano
Helsinki Concordia 
kapellimestari Petri 
Sakarin johdolla
Konserttisali

ma 19.9. klo 18.00 
JOUHEASTI ALKUS
YKSYN JOUSELLA
Tapio Tuovilan  
oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ke 21.9. klo 18.30 
VIULUT JA PIANOT YK
SIN JA YHDESSÄ
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat esiintyvät
Konserttisali

to 22.9. klo 17.00
AULAKONSERTTI
Konservatorion opiskeli-
jat ja oppilaat esiintyvät
Konservatorion aula

ma 26.9. klo 17.00 
LASTENLAULUT  
KAUTTA  
AIKOJEN
Tervetuloa aikamatkalle 
laulamaan ja leikkimään 
ikivihreitä lastenlauluja 
vuosien varrelta! Konser-
tissa esiintyvät konserva-
torion musiikkileikkikou-
lun 3–7-vuotiaat oppilaat.
Konserttisali

ma 26.9. klo 18.30
VIULISTIEN ILTASOITTO
Päivi Valjakka-Salmis-
en oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

to 29.9. klo 18.30
MUSIIKKIILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

pe 30.9. klo 16.30 ja 17.30 
HUIKEAT HUILUT
Sari Latosen  
oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 3.10. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Tuomas Halosen  
oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 10.10. klo 18.30
KUOROJEN KONSERTTI
Konservatorion 
kuorot esiintyvät 
Konserttisali

Kanava

    Kanava-palstan ilmoitusten 
hinta on 2,15 euroa palstamillimet-
riltä (sis. alv). Kanava-ilmoituksen 
maksimikorkeus on 90 mm. Vuosi-
sopimuksista alennus. Kysy: ilmoi-
tukset@ruoholahdensanomat.fi

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

%044 0880 518

l

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

Länsisatamankatu 26–28
puh 09 2340 6125
hyvatoivo@gmail.com
facebook.com/hyvantoivonkappeli

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO
Laivapojankatu 8,  
puh. 040 334 4178
Facebook:  
Leikkipuisto Ruoholahti

Kesän aikana Ruoholahden leikkipuisto 
oli avoinna koko kesän ja maksutonta 
kesäruokaa tarjoiltiin lapsille koulujen 
alkuun asti. 

Leikkipuistojen kesäruoka täytti tänä 
kesänä 80 vuotta. Leikkipuiston piha 
täyttyi kesällä ruokapiiriin kokoontuneis-
ta lapsista ja aikuisista. Myös ohjatuissa 
aamupäivä- ja iltapäivätuokioissa oli mu-
kavasti perheitä ja koululaisia samoin kuin 
koululaisten leireillä kesäkuussa oli paljon 
osallistujia, siten että leirit olivat täynnä. 

Koululaisten leireillä muun muassa 
retkeiltiin, askarreltiin, leikittiin vesileikke-
jä, pelailtiin ja muutenkin touhuttiin lasten 
toiveiden mukaan. Iso kiitos vielä kaikille 
asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille 
kesätoiminnasta!

Koulujen alettua olemme saaneet 
koululaisten toimintaan paljon uusia 
koululaisia vanhojen lisäksi, joiden kanssa 
on touhuttu leikkipuiston pihalla nauttien 
hyvistä säistä. 

Samoin uudet ja vanhat leikkitoimin-
nan kerholaiset aloittavat pian elokuun 
lopussa Menninkäisten ja Kultahippujen 

Kirkon hommiin kuuluu monenlaista pal-
velua ja ylläpitoa, niin myös tänä kesänä 
omassa työssäni. 

Kesäkuun alussa siirryin toimistotöistä 
”kokiksi” alakouluikäisten Wipinäviikoille 
Hyvän toivon kappelille palvelemaan 
Jätkäsaaren ja Ruoholahden perheitä. 

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN LEHTI

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Ilmoita 
tässä

puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

kerhoissa. Nämä leikkitoiminnankerhot 
ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville 
lapsille kaksivuotiaasta maksuttoman esi-
opetuksen alkamiseen saakka. Kerhoihin 
haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhot 
ovat maksuttomia. 

Lisätietoja kerhoista ja hakemisesta 
internetistä sivuilta www.hel.fi/leikkipuistot 
tai voi kysyä lisää leikkipuiston ohjaajilta.

Maanantaina 8.8. alkoi myös Per-
hetalo Betanian toiminta leikkipuisto 
Ruoholahdessa. Tänä syksynä perhetalon 
järjestämää lapsiperheiden avoimen 
varhaiskasvatuksen ohjattua toimintaa on 
maanantaisin ja perjantaisin leikkipuisto 
Ruoholahdessa ja tiistaista torstaihin leik-
kipuisto Lahnalahdessa Lauttasaaressa. 

Maanantaista 29.8. lähtien on myös 
Ruoholahden leikkipuiston järjestämää 
ohjattua toimintaa lapsiperheille. Toimin-
taa järjestetään niin leikkipuiston sisä- 
kuin ulkotiloissa. Ohjattuun toimintaan ei 
tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. 

Lapsiperheiden tarkemman viikko-oh-
jelman julkaisemme viikolla 34 niin leikki-
puiston kuin perhetalon Facebook-  ja Ins-
tagram-sivuilla. Sivuilta voi seurata myös 
muita tiedotteita internet-sivujen lisäksi. 
Ohjatun toiminnan lisäksi leikkipuiston si-
sätilat sekä piha kiinteine leikkivälineineen 
ja pihaleluineen ovat lasten ja perheiden 
käytössä.

Tervetuloa leikkipuistoon ja hyvää alka-
vaa syksyä kaikille!

Leikkipuistojen 
kesäruoka täytti 
jo 80 vuotta

Paras kiitos palvelusta ja ylläpidosta tuli 
lapsilta, kun he olivat tyytyväisiä saamaan-
sa maukkaaseen kotiruokaan ja kivaan 
toimintaan. Työpäivä oli ihana aloittaa, kun 
lapset riensivät keittiöön kysymään ”Mitä 
tänään syödään?”

 Syksyn kerhokausi alkaa 29.8. Tervetu-
loa jälleen perhekerhoon Hyvikselle!  

Päivi Yli-Korpela
työalajohtaja 

varhaiskasvatus ja perhetyö 

Avoinna tutustumiseen ma, ke ja to klo 
15–18, ti klo 13–16 sekä su klo 11–14. 
Info: selja.aaltonen@evl.fi.  

 
LÄNSISATAMANKATU 26  
Vapaaehtoisten ilta ti 30.8. klo 17.30–19.  

Arkeen siunaaminen 4.9. klo 12 mes-
sussa – siunaus siihen mihin sitä tarvitset!
Valoisa ja maanläheinen messu su klo 12. 
Leikkitilat perheiden käytössä. Kirkkokah-
vit ennen ja jälkeen messun. Info: hannu.
varkki@evl.fi 
Yhteisöruokailu ma klo 17-18.30, hinta 
aikuiselle 1e. Myös hävikkiruokaa.   
Kappelikahvila 6.9. alkaen ti klo 14–
15.30. Info: mika.leppa-aho@evl.fi  

Ekumeeninen Luottamuksen rukoushet-
ki (Taizé-lauluja) to klo 9.30. Info: eeva.
rapeli@emo.fi  
Musaryhmä to klo 18.  
Tuolijumppa to klo 17 22.9., 20.10. ja 17.11. 
Ilmoittautuminen: selja.aaltonen@evl.fi  

  
LÄNSISATAMANKATU 28  
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12  
Vauvaperhekerho ti klo 13–14.30.Info: 
milla.kiiski@evl.fi 
Raamattupiiri pe klo 18-19.30 2.9, 7.10, 4.11 
ja 2.12.  Info: mirja.seppala35@gmail.com   
Iso Korva –keskusteluryhmä ma klo 18-20 
12.9., 10.10., 14.11., 12.12.  Info: mirja.valli-
saari@gmail.com 

Kappelissa tapahtuu

Palvella ja 
ylläpitää  
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MISSÄ
KUVANVEISTÄJÄ 
LOUNASTAA
SIRKUSTA

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > ARS22: Sun & Sea 28.8. asti
 > Design Market 3.-4.9.
 > Pocket Gamers connect - Global mobile games 

conference 27.-28.9.

TANSSIN TALO
 > Boris Charmatz: 100000 Gestures 25.-27.8.
 > Holly Herndon: IP 26.-27.8.
 > Boris Charmatz: A Dancer’s Day 27.8.
 > Kulttuurin kummilapset: Mutu 4.-9.9.
 > Maija Hirvanen: Mesh 16.-17.9.
 > Gaëtan Levêque: Esquive 16.-17.9.
 > Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti 7.9.
 > Tero Saarinen Company: Vortex – Korean kansallinen 

tanssiryhmä 22.-24.9.
 > Susanna Leinon Company: Body 28.9.-1.10.
 > Tanssiteatteri Raatikko: Risto Räppääjä ja Villi kone 8.10.

VALSSAAMO
 > Suomen Taiteilijat ry: 54. vuosinäyttely 28.8. asti
 > NOM KOLLEKTIV: america 3.-4.9.
 > Compañía Kaari & Roni Martin: Bergman - kuiskauksia ja 

huutoja 29.9.-6.10.

PURISTAMO
 > Helsingin Taideyhdistys: Pop Out Art 4.9. asti
 > MUU:n Mediataiteen tori 5.-18.9.
 > Sensus Mundus -ryhmänäyttely 26.9.-9.10.

TANSSITEATTERI HURJARUUTH
 > Vekkulit kekkulit! Sirkustyöpaja taaperolle ja aikuiselle 

1.-17.9.
 > MA Compagnie: Herra Muttin moppi 28.9.-1.10.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
 > Taavitsainen, Karp, Gautadóttir: I’m the Monster 1.-14.9.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > Agnès Varda – ensimmäinen elämäni 28.8. asti
 > Valokuvan paradokseja 28.8. asti
 > Robert F. Kennedyn viimeinen matka – jaettu muisto 

16.9.-8.1.
 > Katja Eydel: Koulutus 16.9.-6.11.
 > Veera Konsti: It’s Complicated 16.9.-6.11.
 > Jonne Heinone: Rom 11.11.-8.1.

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Makuasioita - näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin  
 > Tiistaitarjotin ja perjantaipullo 

TEATTERIMUSEO
 > Syvää liikettä
 > Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta! - Suomen 

Kansallisteatteri 150 vuotta 

DRAWING GALLERY D5
 > Sivi Valima ja Taru Kantonen – Pastels Dreams & Drama 

30.8. asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
 > Pirkko Törnqvist-Paakkanen: Singing with Colors 30.8. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
 > Aita 2022 – Kameraseuran kerhot esittäytyvät 31.8. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
 > Mikrogalleria: Malaika Mollel – Afrosuomalaisia 31.8. asti
 > Kaapelitehtaan Konttori Open Stage joka kuun 

ensimmäinen torstai klo 18-22

Lue lisää: kaapelitehdas.fi/tapahtumat
—————

KAAPELIAUKIO 3, HELSINKI, KAAPELITEHDAS.FI

TANSSIN TALON 
SYYSKAUSI ON 
KÄYNNISSÄ
Tanssin talon syyskausi on käynnistynyt ja liput 
ovat myynnissä. Tanssin talon ohjelmassa mm. Pina 
Bauschia, kotimaisia kantaesityksiä ja sirkusta koko 
perheelle.

Tanssin talo on avannut ovensa kesän jälkeen. Syksyn ohjel-
mistossa on mittava kansainvälinen ohjelmisto, lukuisia 
kotimaisia kantaesityksiä ja kestosuosikkeja sekä sirkusta 
koko perheelle.

Tanssin talon kansainvälinen vierailusarja jatkuu 3.-5.11., 
kun Erkko-salissa nähdään ensi kertaa Suomessa ikonisen 
Pina Bauschin mestariteoksen Vollmond. Visuaalisesti vai-
kuttava esitys asettaa näytille koko inhimillisten tunteiden 
skaalan. 

RAVINTOLA HIMA 
& SALI ON AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ
Ravintola Hima & Salista saa ruokaa joka aterialle. Aloita 
aamusi monipuolisella aamiaisella. Tarjoilemme aamiai-
sen arkiaamuisin klo 8.30-10.30 edulliseen 7 € hintaan. 
Aamiaiseen sisältyy kahvia/teetä, mehua, täytettyä leipää, 
kananmunia, puuroa lisukkeineen, jogurttia ja granolaa.

Meillä on päivittäin tarjolla oman leipomomme kakkuja, 
piiraita ja uunituoretta pullaa. Kahvilassamme on runsas 
teevalikoima ja laadukkaat erikoiskahvit. Kaikki tuotteem-
me on ostettavissa mukaan! 

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

Lounaamme tarjoillaan arkisin klo 11-14.30. Tarjoilemme 
lounasannokset pöytiin. Suositussa wokkipisteessämme 
voit koostaa annoksesi itse, ja kokkimme wokkaa sen si-
nulle. Annoksien hintaan sisältyy oman leipomon leipää 
ja salaattivalikoima. Huom! Eläkeläislounas on arkisin klo 
13-14.30, jolloin lounasvalikoimasta saa -2 €.

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

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Vollmond (Full moon)

Ravintola Hima & Sali

SPARKS-TEOKSET RAIVAAVAT   
TILAA UUDELLE ILMAISULLE
Tanssin talon SPARKS-hankkeen kantaesitykset käynnistää 
lokakuussa tanssitaiteilija Outi Markkulan teos Kulkue-
Parade-Parad. Pohjoismaisen työryhmän tanssi-, sävel- ja 
elokuvataidetta yhdistävä esitys kääntää katseen perintee-
seen eri näkökulmista.

SPARKS-tuotannot jatkuvat Milla Koistisen yhteisöllistä 
iloa tutkivalla, Erkko-saliin levittäytyvällä Magenta Haze 
-teoksella. Teoksessa yleisö kutsutaan mukaan installa-
tiomaiseen esitystilaan, tarkkailemaan ja osallistumaan 
koreografiaan.

TANSSIA JA SIRKUSTA KOKO PERHEELLE
Syyskuussa Tanssin talo avaa ovensa ensi kertaa nykysir-
kukselle. Cirko tuo Erkko-saliin Gaëtan Levêquen painovoi-
maa uhmaavan, koko perheen teoksen Esquive, jossa kuusi 
akrobaattia tutkii kolmella trampoliinilla leijumisen tilaa.

Runsas ja monitaiteinen syksy päättyy sirkusjuhlaan, 
kun Tanssiteatteri Hurjaruuthin koko perheen klassikko 
Talvisirkus nähdään uusissa puitteissa Erkko-salissa. 

Katso koko ohjelma ja lue lisää esityksistä: 
www.tanssintalo.fi/ohjelma

Uniikissa tehdasmiljöössä sijaitseva ravintolamme tar-
joaa mukavat puitteet kahvittelun ja lounasruokailun ohella 
myös yksityisiin ja yritysjuhliin. Meille voit ottaa mukaan 
myös koiraystäväsi!

Cateringpalvelumme huolehtii tilaisuutesi tarjoiluista, järjes-
tätpä tilaisuutesi sitten omassa kodissasi, Kaapelitehtaalla 
tai pääkaupunkiseudun eri juhlatiloissa. Ota yhteyttä ja 
teemme juhliisi tarjouksen.

Tallberginkatu 1 C / Tammasaarenlaiturin puolella K-ovi 
puh. (09) 694 1701
Aukioloajat: Ma-pe klo 8.30-21 ja la-su klo 12-18

myynti@himasali.com 
www.himasali.com
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LIITY LOUNAIS-HELSINGIN  
YRITTÄJIIN! Meihin kuuluu yli 
500 jäsentä Jätkäsaaresta,  Ruoho
lahdesta, Lautta saaresta, Töölöstä  
sekä Lehti ja Kuusisaaresta.
www.yrittajat.fi/liity

Hugo Simberg innoitti Satu ja Iida Korpiniityn 
pitkälle kävelylle.

R A U N O  H I E TA N E N

Äiti ja tytär asuvat 
Atlantinkaaren 
keskeneräisellä 
alueella
Sivut 6–7

Ilmaisjakelulehti   ¥   28. vuosikerta ¥   Elo-syyskuu 2022     ¥ Jakelualue: Jätkäsaari, Ruoholahti, Lauttasaari, Hernesaari, Eira ja Punavuori

Kaikkea syksyyn tarjoaa

Kaikkea syksyyn. 
Ja vähän enemmänkin.

Puiden väriloisto ja pimenevät illat 
kynttilänvalossa – kyllä syksy on kaunista 

aikaa! Kauppakeskus Ruoholahdesta 
löydät kaiken ja vähän enemmänkin 

syksyn tunnelmallisiin iltoihin ja lähestyviin 
syystalkoisiin. Lämpimästi tervetuloa.

@kauppakeskusruoholahti ruohis.fi

Uusi ELIXIA 
Ruoholahti avaa 

meillä vuoden 
lopussa! Lue lisää: 

ruohis.fi/elixia

Vihdoin oma 
puistojuhla
Hyvän tuulen fest on Jätkäsaaren 
ensimmäinen oma iso tapahtuma.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Tervetuloa  
hammas- 
hoitoon!Sivu 3

Lehti jaetaan alueen koteihin ja yrityksiin
     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti jaetaan kotei-
hin ja yrityksiin Jätkäsaaressa, Ruoholahdes-
sa, Lautta saaressa, Punavuoressa, Hernesaa-
ressa ja Eirassa.

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

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden jakelualue vuonna 2022

     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti on journalisti-
sia arvoja kunnioittava lehti, jonka sisältö on 
itse tuotettua ja sataprosenttisesti paikallis-
ta.

l l l

Lukujärjestys

MerkuriusAurinko Venus Maa Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus

Suomi itsenäistyy
1917

Pähkinäsaaren rauha
1323

Ensimmäinen presidentti
Kaarlo Juho Ståhlberg

Suomen kansalliseläin
Karhu

Suosituin biisitoive
Paranoid (Black Sabbath)

Piin likiarvo
3,14

Kemiallisia kaavoja
H2O (vesi), NaCl (ruokasuola)

Kalevalan kokoaja
Elias Lönnrot

Hyvä paikallislehti
Jätkäsaari–Ruoholahti

KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

!


