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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS

Pysäköintiyhtiön sääntö – kolme 
puuta viittä parkkiruutua kohden

Y htiöksi paikallinen pysäköintifirma on 
hieman erikoinen.

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

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

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

Miettinen on toiminut pysäköintiyhtiön hal-
lituksessa yli kaksikymmentä vuotta.

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

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

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

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

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

Tyytymättömiäkin on, mutta Miettisen mu-
kaan pieni osa.

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

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

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

Ruoholahden Pysäköinti pitää huolta 
myös ympäristöstä, ei pelkistä 
parkkiruuduista. Yhtiö päätti juuri 
uusia kaikki parkkipaikkansa 
sopiviksi ladattaville autoille.
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KEBABRAVINTOLA  Mr Döner aukesi loka-
kuussa Kap Hornin aukiolla Cafe Kap Hornin 
entisissä tiloissa. Yrittäjä Cetin Alkanilla on 
toinenkin Mr Döner, Espoon Soukassa. 
 
UUNIPERUNOIHIN keskittynyt Pappa 
Peruna avasi ovensa Välimerenkatu 5:een 
lokakuun lopulla.  Omistajia ovat Maria Logi-
nova ja Kamel Boubakri. 

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

MIKÄ  Pappa Salmon 9,90 e

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

MISSÄ   Välimerenkatu 5

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Myös Mexi-
can Perunaa (8,90 euroa) menee myös, se on 
sellainen vähän tulisempi annos.”
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MIKÄ   Iskender Döner 12,50 e

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

MISSÄ   Kap Hornin katu 3

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

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

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

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

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

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

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

Kun sähkötolpat uusitaan, ne saavat myös 
älyä. 

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

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

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

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

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

Erinäisten vaiheiden jälkeen yhtiö siirtyi 

MIKSI MEILLE? 
 

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

Vastaanotollamme tarjoamme 
 

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

OLONIIKLINIKKA
Selkämerenkatu 1, 

00180  Helsinki
 

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

oloni.fi/ajanvaraus 

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

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

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

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

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

dessa.
 ≈ Yhtiön hallussa on osakkaiden yhteistiloina 

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

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

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

UpHouse Helsinki
Liisankatu 25

00170 Helsinki

p. 050 550 9902

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

UpHouse Espoo
Kauppakeskus Iso Omena

Piispansilta 21, 02230 Espoo

p. 050 560 5902

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

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

Fanny Kourula
Tj, YKV, LKV
045 139 2592

fanny.kourula@uphouse.fi

Raija Nyström
Myyntipäällikkö, LKV

050 040 3322
raija.nystrom@uphouse.fi

Myymässä kotia?
Kutsu meidät ilmaiselle 

arviokäynnille!

Useimmat 
ajavat alle 
30 kilometriä 
päivässä

Viirus-teatteri 
etsii paikallisia 
Jätkäsaaren sydän 
-esitykseensä

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

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

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

Vastaajista 86 prosenttia piti autojen la-
tausmahdollisuutta tarpeellisena asiana.

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

Kyselyyn vastasi noin 161 henkilöä. 
Pysäköintiyhtiön asukkaat saivat myös 

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

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

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

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

PAIKALLINEN Viirusteatteri järjestää alueen 
asukkaille mahdollisuuden olla mukana osana 
esitystä ensi kesänä.

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

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

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

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

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

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

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

Yksityiset hallipaikat keskustan alueella 
voivat maksaa noin 300 euroa kuukaudessa.

Jos parkissa on 
sähköauto, joka 

seisoo paikoillaan 15 tuntia 
vuorokaudessa, niin voit 
saada sen ladattua 200 
kilometrin matkalle.”
 
Heikki Miettinen
hallituksen puheenjohtaja, Ruoholahden Pysäköinti

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

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

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Osallistu  
lukko jahtiin ja 
voita jouluinen  
tuotekori

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

Yllä olevassa kuvassa esiintyvä lukko on on 
lukittuna johonkin kiinteään rakenteeseen Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren aluella. 

Lukko on näkyvillä, eli sitä ei tarvitse etsiä 
minkään esineiden tai rakenteiden takaa tai al-
ta. Lukko ei ole myöskään missään vaarallisessa 
paikassa tai alueella, jonne olisi luvatonta men-
nä. 

Lukon viereen pääsee kävellen ja pyörätuo-
lilla. 

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

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

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

Kilpailuun voi osallistua marraskuun 2021 
loppuun asti. 

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

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

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


