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sillä lahti on suojaisa eikä veneliikenne häiritse.
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R A U N O  H I E TA N E N

Tuhansien tyylien 
leikkikenttä
Oona Solehmaisen, 17, ja Jemina Sundvikin, 15, tyyliä määrittää 
skeittiharrastus. Töölönlahden Sanomat pureutuu juttusarjassaan 
niin nuorison kuin bisnes- ja kulttuuriväen tyyliin. 

Sivut 4–5

Espoolaiset Oona Solehmainen (etualalla) ja Jemina Sundvik viettivät toukokuista perjantaita skeittaillen Musiik-
kitalon lämpimän lasiseinän vieressä.

Suppaajat ottivat 
Töölönlahden 
omakseen
Sivu 10

Oulunkylässä Töölön
lahtea tuli ikävä.”
 
Juulia Jantunen, lenkkeilijä
Sivu 7’’

Keskiaukeama

119 e

RUUTUILMOITUS
AVA JAIS- 
TARJOUS

Testi
lehti Töölön lahden 

yleisimmät autot
Sivu 6

Ota alueen 
kartta 
talteen!

Koko Suomen kattava 

vapaa-ajan media  

kivalle tekemiselle

www.KivaaTekemistä.fi
www.LikeFinland.com

Sisustussuunnittelua yksiöistä 
kartanoihin. Säästä aikaa ja rahaa, 
laita kerralla kaikki kuntoon.

WWW.LILAVISIO.FISISUSTUSSUUNNITTELIJASI  
Riina Ahtola        040 931 5424
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sivulla 2



T
öölönlahden Sanomat syntyi tarpeesta. Aivan kau-
pungin ytimeen on muutamassa vuodessa noussut 
kaupunginosa, jossa joka päivä kymmenettuhannet 
ihmiset käyvät töissä ja viettävät vapaa-aikaansa 
kulttuurin parissa tai luonnosta nauttien. Jo entuu-
destaan alue on ollut kaupunkilaisten suosima va-

paa-ajanviettopaikka.
Vuosittainen Töölönlahden kävijämäärä mitataan useissa miljoo-

nissa. Loppuvuodesta 2018 avattava keskustakirjasto Oodi tuo lah-
delle arviolta peräti 3,5 miljoonaa vuosikävijää lisää.

Alueelta on kuitenkin puuttunut viestintäkanava, joka tarjoaisi 
yhdessä paketissa tietoa lukijalle alueen uutisista ja tapahtumista. 
Kanavan, jonka avulla yritykset ja organisaatiot tavoittavat lukuisat 
Töölönlahdella päivittäin aikaansa viettävät ja alueella satunnaisesti 
vierailevat ihmiset.

Töölönlahden Sanomien alkuaskeleet otettiin vuonna 2014, kun 
avasin  Töölönlahti-tilin sosiaalisen median kanaviin. Some-kana-
vien positiivisten kokemusten jälkeen heräsi ajatus printtilehden 
tekemisestä.  KMT Mediatutkimuksen mukaan paikallislehdet 
ovat edelleen haluttu tuote. Ne tarjoavat lukijoilleen tietoa, jota ei 
ole helposti saatavilla missään muualla. Nettisivuilla vahvistettuna  
paikallislehti pystyy tarjoamaan yksityiskohtaista ja ajankohtaista, 
lukijoilleen tärkeää sisältöä.

Yrityksille puolestaan paikallislehdet tarjoavat halpaa mainosti-
laa, joka tavoittaa valmiiksi kohdennetun yleisön. Mainoksen hinta 
per tavoitettu silmäpari on houkuttelevan pieni verrattuna netti-

mainokseen tai kansalliseen mediaan. Useille toimijoille paikallis-
lehti on edelleen tehokkain tapa saada mainosrahoilleen vastinetta.

ALUEENA TÖÖLÖNLAHTI on ainutlaatuinen keskittymä kulttuuria,  
luontoa, yritysmaailmaa ja mediaa. Kiasma, Musiikkitalo, Finlan-
dia-talo ja Ooppera tarjoavat kulttuurisen keskittymän kauniissa ul-
koilualueessa aivan Helsingin keskustassa. Samaan ei mikään muu 
alue Suomessa yllä. Alueen lounaiskulmasta Arkadianmäeltä Edus-
kuntatalon päättäjät tarkkailevat edessään avautuvaa Töölönlahtea 
(ja todistettavasti käyvät siellä kävely- ja juoksulenkeillään). 

Töölönlahdella on töissä yli tuhat median edustajaa. Maan suu-
rimmat mediatalot Sanoma ja Alma Media pitävät päämajaansa 
Töölönlahdella. Tuhannet muut työskentelevät UPM:n, KPMG:n ja 
EY:n pääkonttoreissa sekä muissa alueen toimitiloissa.

Töölönlahti on monen kaupunkilaisen hengähdyspaikka ja ulkoi-
lukohde. Juoksuharrastajat tietävät, että kierros Töölönlahden ym-
päri on pituudeltaan 2,2 kilometriä. Moni Helsingissä järjestettävä 
urheilutapahtuma käyttää Töölönlahtea reittinsä osana. Viehättävät 
Linnunlaulun kahvilat hurmaavat niin paikalliset kuin turistitkin. 

Töölönlahden puisto on kaupungin uusi suuren luokan ulko-
tapahtumapaikka. Kesäkuussa 2017 on edessä sen ensikaste, kun 
Helsinki-päivän juhlakonsertti järjestetään puistossa. 

 Yhteensä Töölönlahdella useita kymmeniä ravintoloita ja kahvi-
loita. Osaatko nimetä ne kaikki?

Tervetuloa viihtymään ja menestymään Töölönlahden Sanomien 
seurassa!

Kustantaja:  
Sanatakomo
Y-tunnus 2525632-8

ILMAISJAKELULEHTI

Painos: 15 000 kpl
Ilmestyy: kuusi kertaa vuodessa

Jakelupisteet: ravintolat, kahvilat 
ja julkiset tilat Töölönlahdella, 
kädestä käteen -jakelu julkaisuvii-
kolla Töölönlahden alueella ja sen 
ympäristössä.
 
Ilmoitusmyynti:
puh. 050 330 6399
ilmoitukset@toolonlahti.fi
 
Toimitus:
Sanatakomo
Selkämerenkatu 16 A 2
00180 Helsinki
 
Päätoimittaja:
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
 
Ulkoasusuunnittelu:
Erika Nieminen

Avustajat:
Matti Oittila, kolumnisti
Erika Nieminen, valokuvaaja
Teemu Hotti, kuvittaja/graafikko
 
Painopaikka: 
Botnia Print 2017, Kokkola

Miljoonien kävijöiden 
Töölönlahti

Numero 0 9.6.2017

PÄÄKIRJOITUS

#Helsinkipäivä’n ilmaiskonsertti 
tuo #Töölönlahti’n uuteen tapah
tumapuistoon huippukattauksen 
kärkiartisteja.  

Elinkeinoasiat HKI @EloHelsinki
’’

26 000 000 euroa
FINLANDIA-TALON kävijöiden pääkaupunkiseudulle jättämä raha 
vuodessa. Finlandia-talo selvitti kokous- ja tapahtumavieraiden talou-
dellista vaikutusta pääkaupunkiseutuun vuonna 2014. Keskimääräinen 
kokouskävijä jättää käynnistään rahaa 109 euroa.
Lähde: Talouselämä 20.3. 2015

Töölönlahti somessa

KUUKAUDEN TVIITTI

Töölönlahti lukuina

Oikaisut
Ei oikaistavaa.

Muuta

HUOM! Tämä lehti on  
testilehti, jolla esitellään lehteä 
ilmoittajille ja testataan painojäl-
keä.  Kaikki testilehden ilmoituk-
set ovat aitoja. Myös  artikkelit 
ja niissä esiintyvät henkilöt ovat 
aitoja, mutta osa haastatteluista 
on tehty jo vuonna 2015 ja 2016.  
Tämän testilehden painosmäärä 
on 1 000 kappaletta.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Twitter 807 seuraajaa 
@toolobaynews

Facebook 103 seuraajaa  
facebook.com/toolobay

Instagram 896 seuraajaa 
@toolonlahti

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Testi
lehti
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Kivijalka 
253 x 50 mm 
575 e

KANSI TAKAKANSI
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SISÄSIVUT

Aukeama  
521 x 365 mm  
3490 e
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Puolikas aukeama 
521 x 182 mm
2650 e

2/5-sivu
98 x 365 mm
1290 e

Puolikas 2/5-sivu
98 x 182 mm

690 e

Puolikas 3/5-sivu
150 x 182 mm

980 e

3/5-sivu
150 x 365 mm
1890 e

Kokosivu
253 x 365 mm
2350 e

A4-koko
210 x 290 mm
1690 e

Kivijalka-aukeama
521 x 50 mm
895 e

Neljäsosa-aukeama
521 x 90 mm
1290 e
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Puolikas sivu
253 x 182 mm

1290 e

Neljäsosasivu
253 x 90 mm
780 e

Kivijalka
253 x 50 mm

425 e

Pikkuneliö
98 x 90 mm

225 e

Postikorttikoko
150 x 90 mm
325 e

Käyntikorttikoko
98 x 50 mm
149 e

Ruutuilmoitus
47 x 50 mm 

99 e
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Käyntikorttikoko 
98 x 50 mm 
375 e

Ruutuilmoitus 
47 x 50 mm  
195 e

Kokosivu
253 x 365 mm
2750 e

Puolikas sivu
253 x 182 mm
1690 e

HINTOIHIN lisätään alv.  Lehden 
vastuu virheistä tai ilmoituksen 
poisjäännistä rajoittuu enintään 
ilmoituksesta maksetun hinnan 
palauttamiseen. Ilmoitukset lasku-
tetaan välittömästi lehden aineisto-
päivän jälkeen, maksuehto 7 päivää. 
Julkaisija pidättää oikeuden jättää 
julkaisematta ilmoituksen maksu-
häiriötapauksessa. Hinnat koskevat 
valmiita ilmoitusaineistoja. Aineistot 
toimitetaan lehteen pdf-muodossa.

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY 11.8. 2017. AINEISTOPÄIVÄ 4.8. 2017. 

ILMOITUSPAIKKOJEN VARAUKSET JA LISÄTIEDUSTELUT:  ilmoitukset@toolonlahti.fi
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TASAINEN KOLINA kuuluu skeit-
tilaudan alta Musiikkitalon ki-
vetyksellä. 17-vuotias Oona So-
lehmainen ja 15-vuotias Jemina 
Sundvik harjoittelevat ollie-hyp-
pyä skeiteillään. Pyörät irtoavat 

maasta ja laudat nousevat melko 
korkealle.

Harjoittelupaikka Musiik ki-
talon nurkalla on lämmin ja sopi-
vasti tuulelta suojassa.

Solehmainen aloitti skeittaa-
misen puolitoista vuotta sitten.

”Oli tosi noloa aluksi harjoitel-
la, kun ei osannut mitään. Tuntui, 

että kaikki tuijotti, varsinkin kun 
olen tyttö. Mutta sitten päätin, 
etten välitä mitä muut ajattelee ja 
aloin vain treenata”, merkonomik-
si opiskeleva Solehmainen kertoo.

Peruskoulun yhdeksännellä 
luokalla pian aloittava Sundvik 
puolestaan aloitti skeittaamisen 
viime kesänä. Espoolaiset tytöt 

tuntevat toisensa harrastuksen 
kautta. He tapasivat helsinkiläi-
sessä skeittiparkissa.

TYÖN MERKEISSÄ Töölönlahden 
liepeillä piipahtanut Timo Paak-
kolanvaara on iltapäivän päät-
teeksi matkalla rautatieasemalle 
ja takaisin Hyvinkäälle. Paakko-

lanvaaran tyyliä määrittää käy-
tännöllisyys. Kädessä on isoko-
koinen tietokonelaukku ja jalassa 
Eccon kävelykengät.

”Nämä ovat hyvät jalassa, koh-
talaisen siistit. Näillä pystyy käve-
lemään vähän huonommassakin 
säässä”, hän kommentoi Finlan-
dia-talon edessä. (2015)

Tyylit kohtaavat lahdella

Töölönlahden Sanomat pureutuu 
töölönlahtelaisten tyylin. Sarja alkaa.

Töölönlahtelaiset ovat värikästä kansaa. Yhdellä silmäyksellä voi nähdä muusikoita, kuntoilijoita, 
bisnesväkeä ja skeittaajia. Juttusarjassa ohikulkijat paljastavat kolme yksityiskohtaa tyylistään.

Oona Solehmainen ja Jemina Sundvik treenaavat skeittitemppuja Musiikkitalon ruohoportaiden yläpäässä. Kulmaus on sopivasti tuulelta suojassa.

UUTISET

T-TYYLI

TYYLI#1  
SKEITIT
Oona: Foundation Super.

Jemina: Ponkes.

TYYLI#2  
LIPPIS
Oona: Rip n dip ”ostettu My Favo-

rite -skeittikaupasta Kampista.”

Jemina: Dickies ”ostettu Dickiesin 

maahantuojalta.”

TYYLI#3  

PUHELIN
Oona: iPhone 5 ”Käytän Instagra-

mia, Whatsappia sekä aika paljon 

Tumbrliä. Ja sitten Snapchattia 

ja Youtubea. Facebookia käytän 

jonkin verran, mutta en paljoa.”

Jemina: iPhone 4  ”Käytän Insta-

gramia ja Vimeota.”

99e 129 e

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

TÄMÄ ILMOITUSPAIKK A, 
AVA JAISTARJOUS:

129 e
TÄMÄ ILMOITUSPAIKK A, 

AVA JAISTARJOUS:

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMATTESTILEHTI
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MEDIALIITTO ARVIOI, että me-
dia-alan liikevaihto kasvoi 1,4 
prosenttia vuoden 2017 ensim-
mäisellä neljänneksellä. Kustan-
nustoiminnan liikevaihto kasvoi 
ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 
prosenttia. Kasvun odotetaan 
vauhdittuvan jopa kahteen pro-
senttiin loppuvuoden aikana.

”Suomen talouskasvu antaa 
vahvat eväät toimialan kasvulle. 
Kasvu tuleekin tarpeeseen, sillä 
toimialan yritysten kannattavuus 
on viime vuosina heikentynyt 
selvästi”, Medialiiton ekonomisti 
Elias Erämaja toteaa.

Painoalan liikevaihto supistui 
vuoden 2017 ensimmäisellä nel-

jänneksellä 0,1 prosenttia, mutta 
volyymi kasvoi 2,4 prosenttia. Ke-
hitys on kahdensuuntaista. Vienti 
laskee edelleen vahvasti, mutta 
kotimaan myynti kasvaa myös 
liikevaihdolla mitattuna. Positii-
vinen vire näkyy myös yritysten 
kasvaneina odotuksina suhdan-
nebarometrissa. Yritykset kokevat 

lähitulevaisuuden suhdannenä-
kymät lievästi positiivisiksi.

ENNUSTELUKUNSA toukokuun 
lopussa julkaissut Medialiitto on 
media-alan ja graafisen teolli-
suuden yritysten etujärjestö. Me-
dialiiton tärkeimmät toimialueet 
ovat elinkeinopoliittinen edun-

valvonta ja työmarkkinaedun-
valvonta. Lisäksi se kertoo tehtä-
väkseen edistää media-alan uutta 
kasvua.

Medialiitto julkaisee alan 
suhdannenäkymiä käsittelevän 
katsauksen neljä kertaa vuodes-
sa.

TLS

Mediaala hienoisessa kasvussa

TYYLI#1  
LAUKKU
Targus-tietokonelaukku, työnan-
tajan omaisuutta. Ollut käytössä 
viisi vuotta. ”Puhtaasti työlaukku.”

TYYLI#2  
KENGÄT
Ecco, mustat, nahkaa. ”Kävely-
kengät työ- ja arkikäyttöön.”

TYYLI#3  

PUHELIN
LG Nexus 5. ”Katson paljon 
sähkö posteja, sekä työposteja 
että omia. Spotifytä, sääohjelmia, 
Whats appia ja Skypeä käytän 
paljon. Urheilutuloksia tulee seu-
rattua, ja uutisia myös.”

Oona Solehmaisen ja Jemina Sundvikin tyyli näkyy vaatteiden lisäksi laudoissa ja puhelimissa.

UUTISET

Nimbyilyä huvilassa

M uutaman puun takana Töölönlahden itäran-
nalla lymyää iso valkoinen pala elävää histo-
riaa. Nykylenkkeilijän muistissa talo on aina 
ollut paikallaan, torneineen ja yksityiskoh-

tineen, joiden nikkaroimiseen ei nykyään olisi aikaa eikä 
syytä. Aina vain kauempana on aika, jolloin kirjailija Maila 
Talvio katseli kotinsa ikkunasta vastarannalla kohoavia 
Kiseleffin sokeritehtaan piippuja. 

127 vuotta sitten Eläintarhantien Huvila 10 valmistui 
herrasväen vuokrataloksi. Oman luonteensa 1800-luvun 
lopun uusrenessanssiin toi ruotsalainen arkkitehti G. T. 
Chiewitz, jonka puurakennukset muistuttivat sveitsiläisiä 
alppitaloja. Kotimaisen suuntauksen kanssa ne muo-
dostivat ominaisen nikkarityylin, joka levisi huviloiden, 
koulujen ja asemarakennusten muodossa ympäri Suomea. 
Moni ehkä muistaa näitä vanhoja rakennuksia, joita koristi 
puusta pitkään piperretty hörselle ja joiden alla olevaa 
tonttia grynderi katsoi kaihoisasti.

ALUETTA ALETTIIN KUTSUA Eläintarhaksi johtuen suun-
nitelmasta, jonka esikuvana oli Tukholman Djurgården. 
Suunnitelma kaatui, mutta nimi jäi. Linnunlaulu-nimi taas 
tulee herrasmiehiltä, jotka palailivat erään seurapiirikau-
nottaren kemuista Gröna Villasta. Aamuyöllä ja korkeakult-
tuuripäissään he kuuntelivat lintujen laulua Töölönlahden 
kaislikoista ja koivikoista. Gröna Villa purettiin ratakuilun 
laajentamisen vuoksi 1960-luvulla, mutta laulu jäi.

Historia osoittaa nimbyilyn vanhaksi ilmiöksi. Radan piti 
ensin kulkea Töölönlahden länsipuolelta, mutta hanketta 
vetäneen Knut Stjernvallin isäpuoli sattui omistamaan 
Hakasalmen huvilan, eikä sen takapihalle haluttu ratakis-
koja. Eliel Saarinen taas halusi lisää tonttia: koko lahti piti 
täyttää ja rakentaa sen päälle ”Kuningas-avenue”, mutta 
asemakaavaosaston arkkitehdit piirsivät toisenlaisen 
maiseman.

Maila Talvio aviomiehineen asui Villa Kivessä ja emän-
nöi suosittuja lukupiirejä, joissa ennakkoluuloista poiketen 
nautittiin vain vähäisesti taiteilijatarvikeliikkeen tuotteita. 
Muita talossa asuneita julkkiksia olivat muiden muassa 
K. J. Ståhlberg ja osuustoiminnan perustajat Hannes ja 
Hedvig Gebhard. Vierailijoitakin riitti pitkä liuta Akseli 
GallenKallelasta Ida Aalbergiin.

1970–1980-luvuilla rakennuksen kunto oli lähellä 
loppuaan, mutta kaupunki hankki talon kulttuurikäyttöön 
vuonna 1984. Hörhöt ja rotat häädettiin ja talo remontoi-
tiin. Osa hörhöistä päästettiin takaisin taloon, sen työhuo-

neissa on nimittäin muodostettu 
lukuisia kaunokirjallisia teoksia ja 

kivijalan juhlatiloissa aviopare-
ja. Nykyisen nimensä talo sai 
Aleksis Kiven päivänä 1990.

M AT T I  O I T T I L A 
K I R J O I T TA J A  O N  
H E L S I N K I L Ä I N E N  

K I R J A I L I J A .

KOLUMNI

Timo Paakkolanvaara:

Timo Paakkolan-
vaara arvostaa 
käytännöllisyyttä 
myös tyyliasioissa.

K U VAT:  E R I K A  N I E M I N E N

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

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT TESTILEHTI
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BUSSIT KAARTAVAT Musiikkita-
lon kulmalta Töölönlahdelle ja ta-
kaisin. Myös monella henkilö- ja 
pakettiautolla on asiaa Töölönlah-
delle päivisin. 

Suurin osa alueelle tulevista 
yksityisautoista sujahtaa nopeasti 
Finlandia-talon tai Elielinaukion 
parkkiluolaan.

Töölönlahden Sanomat selvit-
ti pikatestissä, minkälaisia autoja 
alueella päivisin näkyy. Arki-il-
tapäivänä puolen tunnin ajan jo-
kaisen Töölönlahdelle tulevan tai 
sieltä lähtevän auton merkki kir-
jattiin ylös. Paria yllätystä lukuun 
ottamatta automerkkien määrä 
vastasi melko hyvin tilastoja Suo-
men suosituimmista automer-
keistä.

Suomen suosituin merkki Vol-
kswagen ylsi tilastojen kakkosek-
si. Edelle kiilasi hiuksenhienosti 
Mercedes-Benz. Töölönlahden 
suosituimmaksi autoksi voidaan 
silti valita Volkswagen, jos julki-
nen liikenne eli taksit jätetään las-
kuista pois. 

Tässä selvityksessä kaikki tak-
sit kuitenkin laskettiin mukaan, 
jolloin Töölönlahden ykköspai-
kan ottaa Mersu. Suomen ensi-
rekisteröintitilastojen mukaan 
Mersu on vasta yhdeksänneksi 
suosituin merkki.

Skodat, Toyotat, Fordit ja Vol-
vot yltävät kymmenen parhaan 

Töölönlahden yleisin auto on 
Mersu, eipäs kun Volkswagen                     
Kymmenen 
suosituimman 
auton joukkoon 
mahtuu yksi 
yllättäjä.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Pikatesti Musiikkitalon kupeessa. Jokaisen auton merkki kirjattiin ylös Musiikkitalon kulmalla puolen tunnin ajan.

Näin tutkimus tehtiin
    Ò Töölönlahden Sanomat laski 

puolen tunnin ajan jokaisen 
auton, joka tuli Töölönlahdelta 
tai lähti sieltä.

    Ò Laskentapaikka oli Manner
heimintien ja Töölönlahden
kadun kulma, joka on 
käytännössä ainoa autotie 
Töölönlahdelle.

    Ò Laskenta tehtiin keskiviikko
na 17.6.2015 kello 12.50–13.20.

joukkoon niin Töölönlahdella 
kuin koko Suomessa.

Selvä tilastollinen poikkeus on 
BMW:n kohdalla. Töölönlahden 
mittauksessa Bemari on sijalla 3, 
mutta koko Suomen vertailutilas-
tossa se on vasta sijalla 10. 

Skoda ja BMW näyttävät vaih-
taneen keskenään paikkaa tilas-
toissa. 

Skoda on Töölönlahti-mit-
tauksessa sijalla 10 ja koko Suo-
men tilastossa sijalla 3. (2015)

graafi1

graafi2
AVA JAISTARJOUS:

c0m25y95k0 ––– c3m40y50k0

c100m90y10k0 ––– c90m17y12k0

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Väritesti

TESTILEHTI
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TÖÖLÖNLAHDELLA järjestettävä 
yritysmaratonviesti keräsi jälleen 
ennätysmäärän osallistujia. Touko-
kuun lopussa juostuun tapahtumaan 
osallistui lähes 350 joukkuetta. Se on 
65 prosenttia enemmän kun vuonna 
2014.

Yritysmaratonviestissä 5–10 hen-
gen joukkueet juoksevat Töölön-
lahden ympäri 19 kertaa. Kun yksi 
kierros on noin 2,2 kilometriä, koko-
naismatkaksi saadaan täysi maraton-
mitta eli 42 kilometriä ja rapiat.

Tapahtuman järjestävät liikunnan 
kattojärjestö Valo ja helsinkiläisseura 
Viipurin Urheilijat. Juoksutapahtu-
mien suosion kasvu kertoo osaltaan 
liikuntakulttuurin vahvistumisesta 
työyhteisöissä.

”Työelämällä tulee olemaan val-
tava rooli työikäisten liikkeen lisää-
misessä”, arvioi Valon johtaja Samuli 
Vasala. TLS

Mistä mihin: ”Kotoa kotiin. Asumme Kampissa, minne juuri muu-
timme Oulunkylästä.”
Miksi: ”Juoksulenkillä lapsen kanssa, tämä on ensimmäinen 
kokeilu, että onko reitti Kampista Baanaa pitkin ja Töölönlahden 
ympäri hyvän pituinen. Ihan varmasti tulen jatkossakin. Asuimme 

Hakaniemessä ennen, sitten muutimme Oulunkylään. Oulunkylässä 
tuli ikävä Töölönlahtea. Tämä on parasta aluetta, se kuvaa Helsinkiä 
hyvin.”
Miten seuraavaksi: ”Todennäköisesti tulen yksin jatkossa, nuo 
mäet on sen verran jyrkkiä mennä rattailla.”   TLS

Yritysmaratonin 
suosio kasvaa

Juoksijat ovat valmiina vuoden 
2015 yritysmaratonin lähtöviivalla.

Juulia Jantuselle tuli ikävä Töölönlahtea. Palstalla pysäytetään alueella liikkujia. 

NÄIN KÄYTÄN TÖÖLÖNLAHTEANI

Juulia  
Jantunen  

lapsensa Aliinan, 
2 vuotta, kanssa.

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

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Ympäristön asialla
Kokkolassa sijaitseva lehtitehdas Botnia Print painaa maamme  
ekologisimmat sanomalehtituotteet. Luonnon kuormitus pyritään 
minimoimaan kaikessa lehtitehtaan toiminnassa.

Vähemmän roskaa. Botnia Prin-
tin suurin ympäristöetu on vedetön 
painoprosessi. Vedettömän painamisen 
ansiosta hukkapaperin eli makulatuurin 
määrä vähentyy jopa viidennekseen 
perinteiseen painomenetelmään ver-
rattuna. Paperihävikin pienuus johtuu 
painokoneen ensiluokkaisesta painojäl-
jestä ensimmäisestä lehdestä saakka. 
Verrataan! Perinteisellä sanomalehti-
painokoneella veden ja värin tasapainon 
saavuttaminen vaatii jopa yli tuhannen 
koelehden painamisen ennen kuin 
varsinainen tuotanto voi alkaa. Botnia 

Printillä lopullinen painolaatu saavu-
tetaan parhaimmillaan vain muutaman 
kymmenen testilehden jälkeen.

Hyvä  Suomi! Ympäristöarvot ja 
suomalaisuus on helppo yhdistää sa-
nomalehtialalla. Botnia Printin käyttä-
mästä paperista valtaosa valmistetaan 
Suomessa. Paperin valmistukseen 
käytetään keräyspaperia ja sahahaketta, 
jota syntyy puuteollisuuden ylijäämänä. 

Ei myrkyille. Vedettömien painole-
vyjen tulostus vaatii huomattavasti 

vähemmän kemikaaleja kuin perintei-
sessä vesipainokoneessa. Botnia Printin 
painokone ei tarvitse myöskään öljyä 
toimiakseen. 

Kaikki kierrätetään. Botnia Printin 
jätteenkäsittely on viety niin pitkälle 
kuin mahdollista. Paperirullien kääreet, 
rullantumpit, sanomalehtimakulatuuri 
ja leikattavien lehtien reunaleike kuten 
myös käytetyt painopellit (alumiinia) ja 
raakelinterät (terästä) käsitellään omi-
na lajikkeinaan ja sen jälkeen uusiokäy-
tetään sataprosenttisesti. www.botniaprint.fi

• Omistajat Keski-Pohjanmaan  
Kirjapaino Oyj 65 ja HSS Media

• Suurimmat lehdet  
Keskipohjanmaa ja Vasabladet

• Henkilökunnan lukumäärä 33

•Toiminta alkoi keväällä 2010

• Ainoa painotalo Suomessa, joka 
käyttää vedetöntä painotekniikkaa.

• Painotalo sijaitsee Kokkolassa

Botnia Print Oy Ab 

IL
M

O
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TESTILEHTI

E R I K A  N I E M I N E N
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Eduskuntatalo
    Ò Valmistui  1931.
    Ò Suunnittelija J. S. Sirén
    Ò Rakennuksen peruskorjaus 

valmistuu vuonna 2017.  
    Ò itsenäisyyden satavuotis

juhlaistunto on tavoitteena 
pitää  peruskorjatussa Edus
kuntatalossa.

Talvipuutarha
    Ò Avattiin yleisölle vuonna 1893.
    Ò Ollut yli 120 vuotta kaupunkilaisten 

virkistys ja kohtauspaikka.
    Ò Ilmainen sisäänpääsy. 
    Ò Vierailijoita arviolta 100 000 vuosittain. 

Finlandiatalo
    Ò Valmistui 1971 (kongres

sisiipi 1975).
    Ò Suunnittelija Alvar Aalto.
    Ò Kävijöitä 200 000 (2016).
    Ò Tapahtumia, näyttelyitä 

ja konsertteja yli 800 vuon
na 2016.

    Ò Omistaja: Helsingin 
kaupunki.

Puistoalue
    Ò Valmistui 2016.
    Ò Leikkipuisto ja ”toimin

takaari”.
    Ò Ulkotapahtumaalueella 

mm. konsertteja. 

Linnunlaulu
    Ò Huviloiden yhteydessä 

muun muassa Sinisen huvi
lan kahvila ja Taitelijakahvi
la. Huviloissa asuu jokunen 
kulttuuriväen edustaja.

    Ò Kirjailijatalo Villa Kivi.
    Ò SUP Finland suppaus

yritys.

Oopperatalo
    Ò Valmistui 1993.
    Ò Paikassa ennen sokeriteh

das.
    Ò Suunnittelija:  Arkkitehti

toimisto Hyvämäki–Karhunen–
Parkkinen (1977).

    Ò Kävijöitä: lähes 300 000 
vuodessa.

    Ò Oopperatalon läheisyydessä 
ravintola Töölönranta ja kahvila 
Tyyni sekä suppausyritys Haku
na Matata.

Töölönlahti
    Ò Kutakuinkin uintikelpoista 

vettä. Kaupunki puhdistaa 
Töölönlahtea juoksuttamalla.

    Ò Lenkki Töölönlahden 
ympäri on pituudeltaan 2,2 
kilometriä.

    Ò Suppaajat valtaavat lah
den kesäisin.  

    Ò Suppausta ja uintitempa
uksia kesäisin, jääliikuntaa 
talvisin.

Töölönlahti 
tarjoaa huvia 
ja hyötyä, 
ilmaista tai 
maksullista
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
Teemu Hotti, kuvitus

JOKAISELLE JOTAKIN. Näin voi 
luonnehtia Töölönlahtea. Lahti 
on täynnä kulttuuritapahtumia, 
joista osa on ilmaisia.  Kivenhei-
ton päästä keskustasta   pääsee 
luonnon helmaan hengähtämään 
tai hengästymään juoksulenkillä. 

Voit käydä Eduskuntatalossa 
seuraamassa, kun poliitikot päät-
tävät asioistasi, ja hetken päästä 
nähdä samat päättäjät iltalenkillä 
Töölönlahdella. 

Töölönlahden Sanomat kokosi 
tietopaketin koko alueesta. Se on 
opas ja menovinkki alueella liik-
kuvalle ja siellä työskentelevälle.

Hakasalmen 
huvila

    Ò Valmistui 1846.
    Ò Museotila, viimeksi 

Musiikkimuseona, jossa 
kävi kahden näytte
lyvuoden aikana noin 
91 000 vierasta.

    Ò Lokakuussa 2017 
huvilassa aukeaa valo
kuvanäyttely.

    Ò Pihapiirissä Cafe Hu
vila, jossa tarjolla myös 
lounasta.

    Ò Huvilan tunnetuin 
asukas oli Aurora Ka
ramzin.

7

7

9
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Toimisto
talot

    Ò Konsulttitalo 
Mercuri Urval ja 
muita toimijoita.

13
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Almatalo
    Ò Valmistui 2012.
    Ò Iltalehti, Kauppalehti, 

Talouselämä, Mark
kinointi & Mainonta, 
Mikrobitti, Tekniikka & 
Talous, Ahlstrom, Kärki
media.

    Ò Fazerin lounaskahvila. 
    Ò Aallonkotihuoneisto

hotelli, ravintolat Basti’s 
ja Sunny Bay, kampaamo 
Salon Aalto. 

    Ò Helsingin kalleim
mat asunnot, hinta jopa 
12000 euroa neliöltä.

Kiasma
    Ò Valmistui 1998.
    Ò Nykytaiteen museo, Cafe Kiasma 

(tarjolla lounasta), Kiasma Shop
    Ò Suunnittelija yhdysvaltalainen 

arkkitehti Steven Holl.
    Ò Rakentaminen maksoi noin 38 

miljoonaa euroa
    Ò Omistaja: Kiasma on osa Suomen 

kansallisgalleriaa
    Ò Kävijöitä: 320 000 (2016)

Postitalo
    Ò Valmistui 1938.
    Ò Entinen Posti ja tele

laitoksen pääkonttori.
    Ò Suunnittelijat Jorma 

Järvi, Erik Lindroos ja 
Kaarlo Borg.

    Ò Nykyään vuokralaisina 
mm.  Ksupermarket, Hel
sinki 10:n postikonttori, 
lounasravintola Pääposti 
ja Rajala Pro Shop.

Rautatieasema

    Ò Ensimmäiset osat valmistui
vat vuonna 1909.

    Ò Suunnittelija: Eliel Saarinen.
    Ò Ruoka ja vaatekauppoja, 

erikoisliikkeitä,apteekkeja, 
pubeja ja lounasravintoloita, 
pikaruokaravintoloita, kioskeja 
ym.

Holiday  
Inn talo

    Ò Holiday Inn ketjun hotelli, 
jossa lounasravintola. Katu
tasossa SportPubChelsea 
ravintola.

    Ò Muita toimijoita, mm. Visma.

Musiikkitalo
    Ò Valmistui 2011.
    Ò Noin 700 konserttia ja 330 

muuta tapahtumaa (2016).
    Ò Ravintola ja kahvila.
    Ò Talossa toimivat Helsingin 

kaupunginorkesteri, Radion 
sinfoniaorkesteri ja Taideyli
opiston SibeliusAkatemia

    Ò Kävijöitä: noin 850 000, 
joista konserttilipun ostaneita 
noin 265 000.

KPMGtalo
    Ò Valmistui 2014.
    Ò Konsulttiyhtiö KPMG:n 

Suomenpääkonttori.
    Ò Useita ravintoloita: 

Gastro Nom, Eatos, Jufu, 
Bierhaus, Woolshed.

    Ò Useita muita yrityksiä: 
Talenom, Electronic Arts, 
Barona, Kuulotekniikka, 
kampaamot Naps ja  Salon 
Sensitive.

Sanomatalo
    Ò Valmistui 1999.
    Ò Mm. Helsingin Sanomat, 

IltaSanomat, HS Metro, 
Radio Aalto, Radio Rock.

    Ò Katutasossa näyttelyti
laa ja tapahtumatori.

    Ò Useita ravintoloita ja 
kahviloita, Rkioski, kirja
kauppoja, SPR:n Veripalve
lu, DNA:n myymälä ynnä 
muuta. 

Keskusta 
kirjasto

    Ò Valmistuu joulukuussa 
2018.

    Ò Arviolta 3,5 miljoonaa 
kävijää vuodessa eli 10 000 
joka päivä.

    Ò Sai nimikilpailussa 
nimen Oodi.

4

4

2

2

1

1

3

EYtalo
    Ò Valmistui 2014.
    Ò Konsulttiyhtiö EY:n Suo

menpääkonttori (ent. Ernst 
& Young).

    Ò Digitaalisen liiketoimin
nan konsulttitalo Solita sekä 
MakeUp Studio Nina Orell.

    Ò Puistonpuoleisessa siives
sä asuntoja.

Kansalaistori

    Ò Useita tapahtumia ly
hytkestoisesta mielenosoi
tuksista monipäiväiseen 
Taste of Helsinkiin.

UPM:n talo

    Ò Valmistui 2013.
    Ò Tunnetaan myös 

nimellä Bioforetalo.
    Ò Tilat suunniteltu noin 

450 UPM:läiselle.
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Suppaajat 
valtaavat 
lahden
Kaksi yritystä vuokraa suppauslautoja 
ja antaa opetusta Töölönlahdella. 

RANNAN KALUSTUS on kuin 
lämpimästä etelän kohteesta. 
Rantatuoleilla voi rentoutua ja 
katsella lahdelle. Siellä pari sup-
paaja lähestyy rantaa. Maahan 
hiekan päälle on levitetty mattoja. 

Hakuna Matata -suppausfir-
ma on hakenut Havaiji-fiilistä 
Töölönlahden rannalle. Havaijil-
tahan hittilaji suppaus eli pysty-
melonta on kotoisin.

Hymyilevä naiskaksikko saa-
puu lahdelta rantaan. Noora Lai-
tinen on juuri opastanut Otava-
median toimittajaa harrastuksen 
saloihin. Sää on aurinkoinen, 
mutta toukokuinen viileä tuuli pi-
tää huolen siitä, että veteen ei tee 
mieli mennä. Toimittaja ja Laiti-
nen kuitenkin sanovat, ettei ollut 
ollenkaan liian kylmä. 

”Yllättävän fyysinen laji kyllä-
kin”, toimittaja tuumii.

Laitinen ja Jonne Nurminen 
pyöräyttivät Hakuna Matata -sup-
pauksen käyntiin toukokuussa 
2015 (jolloin tämä lehtiartikkeli-
kin on kirjoitettu) Laitinen ja Nur-
minen ovat molemmat opiskelijoi-

ta Helsingin yliopistossa.
Kesän lopussa yrityksen on tar-

koitus myydä rantaan pystytetty 
puinen varasto- ja toimistomökki 
pois talven tieltä ja lahjoittaa siitä 
mahdollisesti saatavat rahat las-
tensairaalahanketta varten.

Kahvila Tyynin vieressä lähel-
lä ravintola Töölörantaa toimiva 
Hakuna Matata on jo toinen sup-
pausyrittäjä Töölönlahdella. Lahti 
on syystä suppaajien suosiossa. 
Suojainen luonnonvesi lähellä 
Helsingin keskustaa on houkut-
televa yhdistelmä. Töölönlahden 
vetonaula on lisäksi matala rauta-
tiesilta, jonka ali pääsee pujahta-
maan Hakaniemen puolelle.

”Ja siitä pääsee merelle asti, jos 
haluaa”, Laitinen sanoo.

 
VASTARANNALLA Linnunlaulun 
puolella toimii suppausyritys Sup 
Finland. Yritys aloitti kolme vuot-
ta sitten.

”Ensimmäisinä Suomessa”, 
kertoo Elina Kuuttila, joka on 
ollut ohjaamassa suppaajia kaikki 
kolme kesää.

Suppauskausi alkaa touko-
kuussa ja jatkuu syyskuun lop-
puun asti.

Pystymelonta
    Ò MIKÄ: SUP eli pystymelonta (stand up paddle) on peräisin Havai

jilta. Se on surffauksen kantamuoto. Suplauta muistuttaa surffi
lautaa. Sitä melotaan seisten pitkällä melalla. Suppailla voi merissä, 
järvissä ja joissa.

    Ò KENELLE: Sopii kaikille lapsista vanhuksiin. Suppaus ei vaadi en
nakkotaitoja. Laudat ovat vakaita, ja niiden päällä on helppo pysyä 
varsinkin rauhallisissa sääolosuhteissa. Hiki saattaa tulla.

    Ò MITÄ MAKSAA: Töölönlahden suppausyritykset tarjoavat välinei
tä vuokraan noin 10 eurolla/tunti. Ohjatut tunnit hieman enemmän.

    Ò MISSÄ: Sup Finland, Linnunlauluntie 4; Hakuna Matata, Helsin
ginkatu 56 (Oopperan takana, kahvila Tyynin vieressä).

Lähde: Suomen purjelautaliitto ry

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

1.

2. 3.

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMATTESTILEHTI
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1. Alkujännityksen jälkeen osa 
Sup Finlandin ryhmäläisistä 
uskaltaa jo nousta seisomaan 
laudalle.
2. Kuivaharjoituksia rannalla. 
Tärkeintä on oikea melonta-
tekniikka.
3. Lauta kiinnitetään remmillä 
toiseen nilkkaan.
4. Ensituntumaa suppaukseen 
otetaan polvillaan istuen.
5. Radan ali pääsee Tokoin-
rannan puolelle. Siellä saattaa 
kohdata veneitäkin. Ja aaltoja.
6. Hakuna Matata firman Salla 
Nurminen vuokraa suppilautoja 
Töölönlahden länsipuolella.

4.

5.

6.

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT TESTILEHTI
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Lähes 300 000 kulttuurinystävää käy Oopperatalossa vuosittain. Oopperatalo rakennettiin Töölön-
lahdelle vuonna 1993.

Työntekijöitä kuin isossa tehtaassa

PÄÄLLE PÄIN sitä ei heti tajua. 
Oopperatalon seinien suojissa 
työskentelee yhtä paljon väkeä 
kuin paperitehtaissa ennen van-
haan. Työntekijöiden kirjo on 
laaja.

Yli kolmensadan vuosittaisen 
baletti- ja oopperaesityksen li-
säksi oopperan ohjelmistossa on  
konsertteja, ilmaismatineoita, tai-
teilijatapaamisia, tapahtumia sekä 
esityksiä lapsille ja nuorille.

Vakinaisia työntekijöitä on 
noin 530, ja heidän lisäkseen 
talossa työskentelee vuosittain 

Oopperatalo
    Ò Rakennusvuosi: 1993.
    Ò Suunnittelija:  Arkkitehti

toimisto Hyvämäki–Karhunen–
Parkkinen (1977).

    Ò Työllistää: 526 vakituista ja 
noin 900 eri alojen vierailijaa 
vuosittain.

    Ò Kävijöitä: lähes 300 000 
vuodessa.

noin 900 vierailijaa eri tehtävis-
sä.

TYÖNTEKIJÄT OVAT kuin yhtä 
perhettä. Tämä tunne välittyy, jos 

uskoo oopperan taiteellisen johta-
jan Lilli Paasikiven blogia:

”Intohimo ja kilvoittelu, am-
mattiylpeys ja palava rakkaus 
näihin taidemuotoihin ovat meil-

le sitä polttoainetta, jolla työnte-
kijämme kykenevät tarjoamaan 
teos teokselta, ilta illan jälkeen 
koskettavia ja merkityksellisiä tai-
de-elämyksiä”, Paasikivi kirjoittaa 

tuoreimmassa kirjoituksessaan 
tältä keväältä.

”Monille meistä työ on elä-
mäntapa, osa oopperalaisen iden-
titeettiä”, hän jatkaa.

OOPPERAN SYSYKAUSI 2017 
tuo Töölönlahdelle maailmalla 
menestystä niittäneitä esityksiä, 
kuten syksyn käynnistävät Val 
Caniparolin maailmalla mainetta 
niittänyt baletti Kamelianainen. 
Se on kohtalokas rakkaustarina 
salaperäisen naisen ja nuoren 
ranskalaismiehen välillä. 

Mainitsemisen arvoinen on 
myös uusi suomalainen ooppe-
rateos, Sebastian Fagerlundin 

Töölönlahdella järjestetään tuhansia tapahtumia joka vuosi.  
Menotpalsta poimii niistä kiinnostavimmat.MENOT

KIASMA
ARS17 Kansainvälinen nykytaiteen suur-
näyttely, jonka teemana on digitaalinen 
murros. ARS17 esittelee uuden vuositu-
hannen taiteilijat ja laajentaa näyttelyko-
kemuksen verkkoon. 14.1. 2018 asti

FILOSOFIAN YÖ  Poikkeuksellisia pu-
heenvuoroja, lentäviä ajatuksia ja tai-
de-elämyksiä. Lyhyet puheet, yllättävät 
performanssit ja musiikki jatkuvat läpi yön, 
ruumiin ravintoa unohtamatta. Mukana on 
suomalaisia sekä kansainvälisiä filosofeja 
alansa huipulta.

Filosofian yö on jo ehtinyt lumota yö-
kukkujat New Yorkissa, Pariisissa, Lontoos-
sa ja Berliinissä.  pe 1.9. – la 2.9. 2017

URB17 Kiasma-teatterin tuottama vuo-
sittainen urbaanin taiteen ja kulttuurin fes-
tivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttuvan 
kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta 
nykytaiteen eri muotoihin.

Festivaalin tapahtumat levittäytyvät 
museosta ja teattereista erilaisiin kaupun-
kitiloihin, kysyen millä ehdoilla ja kenelle 
urbaani taide voi olla olemassa. 2.8.–10.8.

KANSALAISTORI
GIMIS Punaisen Ristin tapahtumatori Gi-
misin kuusipäiväisessä kesätapahtumassa 
voit tutustua SPR:n monipuolisiin toimin-
toihin sekä kotimaassa että ulkomailla. ti 
6.6.–la 10.6.

TASTE OF HELSINKI Kansainvälinen 
konsepti Taste Of Helsinki valtaa jälleen 
Helsingin kesäkuussa. Korkeatasoiseen 
ruoka- ja viinikulttuuriin keskittynyt fine 
dining -festivaali tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua laadukkaaseen ja laajaan ravinto-
lakattaukseen. 

Tuttuja ravintoloita aiemmilta vuosilta 
ovat Bistro O Mat, Grön, Pastor ja Toca. 
Uusina tulokkaina nähdään Helsingin 
ravintolat Passio, Savoy ja Shelter, turkulai-
nen Ludu, tallinnalainen Noa sekä pop up 
ravintola TuOHi. to 15.6.–su 18.6.

HELSINKI PRIDE  Kulttuuri- ja ihmisoi-
keustapahtuma Helsinki Priden viikko 
huipentuu lauantaina järjestettävään 
kulkueeseen, joka starttaa Kansalaistorilta. 
la 1.7. klo 13

MIELENOSOITUKSIA LUVASSA Kan-
salaistori on suosittu paikka mielenosoi-
tuksille, varsinkin kun Eduskuntatalon 
remontti valmistuu vuoden 2017 lopulla 
ja kansanedustajat palaavat Kansalaistorin 
näköpiiriin. Naapurissa on Sanomatalo 
ja Alma-talo, joten tiedotusvälineiden 
kynnys uutisoida mielenosoituksista on – 
ainakin maantieteellisesti – matala. 

MUSIIKKITALO 
ESITTELY STADIN SLANGILLA Ilmainen 
esittelykierros kestää noin tunnin ja sen 
aikana tutustutaan oppaan johdolla Mu-
siikkitalon toimintaan, arkkitehtuuriin ja 

Konserttisaliin. ma 12.6. klo 13 ja 14.30.

SUOMI 100 - KAIKKI LAULAVAT Tule 
antamaan äänesi osaksi jättikuoroa Hel-
sinki-päivänä. Musiikkitalossa järjestettävä 
ilmainen yhteislaulukonsertti striimataan 
nettiin, joten voit myös kerätä kimpan 
ruudun ääreen ja laulaa kotona, konttoril-
la, kerhohuoneessa tai kantakuppilassa. 
Kaikki laulavat! –konsertti kuuluu Suo-
mi100-juhlavuoden ohjelmaan. Huo-
maathan, että Töölönlahdella on muitakin 
tapahtumia Helsinki-päivän aikana. Tämä 
voi aiheuttaa rajoituksia liikkumiseen. ma 
12.6. klo 18

GRIGORI SOKOLOV - PIANORESITAALI 
Yksi aikamme juhlituimmista pianotaitei-
lijoista Grigori Sokolov konsertoi Helsin-
gin Musiikkitalossa. Sokolov on uransa 
aikana jalostanut ja kehittänyt venäläisen 

pianokoulun perinnettä ja häntä pidetään 
venäläisen pianotaiteen suuren tradition 
jatkajana. ti 13.6.

AKROBATIAN TAIKAA! Koko perheen 
show ”täynnä vauhdikasta akrobatiaa ja 
taitavaa tarinankerrontaa”. Hunanin pro-
vinssin akrobatiataiteen teatteri (Hunan 
Provincial Acrobatics Art Theater)  kietoo 
katsojan jännitykseen hurjine temppui-
neen. Kotimaassaan palkittu ryhmä on 
kiertänyt maailmalla esiintyen täysille 
katsomoille. to 29.6. klo 19.15

EDUSKUNTATALO
PERUSKORJAUS Eduskuntatalossa 
loppuvuoteen 2017 jatkuva peruskorjaus 
rajoittaa vierailumahdollisuuksia eduskun-
nassa, eikä esimerkiksi opastettuja kier-
roksia järjestetä lainkaan. Täysistunnoissa, 
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ja 
Eduskunnan kirjastossa yleisö voi kuiten-
kin vierailla normaalisti.

HAKASALMI
VALOKUVANÄYTTELY Hakasalmen 
huvila sulkeutui maaliskuussa 2017  
puoleksi vuodeksi ikkunaremontin takia. 
Lokakuussa huvilassa avautuu Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi valokuvanäyttely, 
joka kertoo satavuotiaiden – ja hieman 
vanhempienkin – helsinkiläisten elämän-
vaiheista pääkaupungissamme.  

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Juoksutapahtumia järjestetään usein 
Töölönlahdella.

Kansallis-
oopperan yli 
kolmesataa 
tuotantoa 
vuodessa tuovat 
paljon töitä 
näyttelijöille, 
puvustajil le ja 
teknikoille.

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

R A U N O  H I E TA N E N
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Työntekijöitä kuin isossa tehtaassa
Toimitko  

Töölön lahdella? 
Saat 20 %:n 
alennuksen 

ilmoitus hinnoista. 
Soita ja varaa 

ajoissa tila 
ilmoituksellesi.

Ilmoitusmyynti:  
puh. 050 330 6399
www.toolonlahti.fi 

Yrittäjä!

FINLANDIA-TALO 
THE WORLD FARMERS’ ORGANISATION 
GENERAL ASSEMBLY 2017 Maailman 
tuottajajärjestön WFO järjestää yleisko-
kouksen Finlandia-talollla, jonne odo-
tetaan yli 400 osallistujaa. Näistä noin 
250 tulee ulkomailta. Tuottajat saavatkin 
ylimääräistä ohjelmaa aloituspäivänä, kun 
vieressä raikaa iltapäivästä Helsinki-päivän 
konsertti.  ma 12.– ke 14.6. 

VARUSMIESSOITTOKUNNAN KASA
RIKIERTUE Varusmiessoittokunta palaa 
1980-luvulle kasarihittien siivittämänä. 
Kokoonpanona kuullaan noin 70-henkistä 
megaviihdeorkesteria, josta löytyy sinfo-

ninen puhallinorkesteri, iso jousisto sekä 
rock-komppibändi. 23.8. klo 19

NORDISKA JURISTMÖTET Pohjoismainen 
lakimieskokous on 1800-luvulta saakka 
kolmannesvuosittain järjestetty Pohjois-
maiden suurin akateeminen lakimiesko-
kous, joka tuo yhteen juristeja tuomiois-
tuimista, valtionhallinnosta, yliopistoista 
ja liike-elämästä. Kaksipäiväinen kokous 
tarjoaa osallistujille mahdollisuuden 
osallistua korkeatasoiseen keskusteluun 
aihealueista, jotka edustavat laaja-alaisesti 
eri oikeustieteen, lainkäytön ja yritysjuri-
diikan osa-alueita. Kokouksen esiintyjinä ja 
puhujina on tunnettuja alansa asiantunti-
joita kaikista Pohjoismaista. 24.–25.8.

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE Suosittu 
saanut yhtye palaa jälleen syyskuussa. 
Yhtye juhlistaa 100-vuotiasta Suomea kol-
mella konsertilla, The Dire Straits Experien-
ce esiintyy Helsingissä,Turussa ja Tampe-
reella. Dire Straits -yhtyeen alkuperäiset 
jäsenet Chris White ja Chris Whitten sekä 
viisi maailmanluokan muusikkoa esittävät 
Dire Straits-yhtyeen tunnetuimpia hittejä. 
Monille lienee tuttuja kipaleet ”Sultans 
of Swing”, ”Your Latest Trick”, ”Tunnel of 
Love”, ”Money For Nothing”, ”Brothers in 
Arms”, ”Romeo and Juliet”, ja ”Walk of Life”. 
la 23.9.

LIEDKONSERTTI: LAURA PYRRÖ Sopraa-
no Laura Pyrrö on esiintynyt useimpien 
Suomen kaupunginorkestereiden solistina 
sekä ulkomailla. Hän on tuttu myös vuo-

den 2014 Tähdet Tähdet tv-ohjelmasta.
Konsertissa kuullaan musiikkia mm. Jean 
Sibeliukselta, Leevi Madetojalta, Oskar 
Merikannolta, Fredrik Paciukselta ja Erkki 
Melartinilta. Koomisen Oopperan liedsar-
jassa kuullaan nuoria suomalaisia ooppera-
taiteilijoita Finlandia-talon Helsinki-salissa.  
pe 15.9.

XLV LAKIMIESPÄIVÄ Suomen Lakimies-
liiton valtakunnallinen Lakimiespäivä 
järjestetään 45. kerran. Kiinteän osan 
Lakimiespäivää muodostavat perinteiset 
Lakimiesmessut, jotka täydentävät alan 
ammattilaisille suunnattuja luentoja. Tar-
jolla on alan koulutus- ja kustannustoimin-
taa, pankki-, vakuutus- ja sijoitustoimintaa, 
alan järjestöjä ja julkaisuja sekä monia 
muita tuotteita ja palveluja.

Myös opiskelijoiden rekrytointimessut jär-
jestetään osana Lakimiespäivää. Messuilla 
opiskelijat voivat tutustua työnantajiin, 
luoda kontakteja ja työllistyä. pe 6.10.

INCREASE 2017 Maailmanluokan bis-
nes-seminaari, joka tarjoaa osallistujilleen 
suuren arvon ja elämyksen. Tapahtuman 
pääpuhujana vuonna 2017 on ”The Shark”, 
”The Dragon”, tunnettu riskikapitalisti 
Kevin ”Mr Wonderful” O’Leary (Kanada/
USA). Suomessa hänet tunnetaan Nelosel-
la ja Jim:llä pyörivistä ohjelmista ”Leijonan 
luola USA” ja ”Leijonan luola Kanada”. 
Muita tapahtuman puhujia tänä vuonna 
ovat mm. Bob ”Dr Increase” Harrison (USA), 
Francis Kong (Filippiinit), Karri Kivi (Suomi), 
Antti Muurinen (Suomi), Ronja Salmi (Suo-
mi) sekä muut yllätysvieraat.

PUISTOALUEET 
HELSINKIPÄIVÄN KONSERTTI  Hel-
sinki-päivänä Töölönlahdella ja muualla 
Helsingissä tapahtuu isolla kädellä. Radio 
Suomipopin järjestämä ilmaiskonsertti 
korkkaa Töölönlahden uuden tapahtuma-
puiston. Esiintymässä ovat Lauri Tähkä, 
Antti Tuisku, Kaija Koo, Erin, Rasmus, 
Mikael Gabriel ja Chisu. Konsertti on ikä-
rajaton. Järjestäjät toivovat, että paikalle 
saavuttaisiin julkisilla kulkuvälineillä, ja 
että  alle 14-vuotiaat tulisivat konserttiin 
huoltajan seurassa sekä käyttävät kuulo-
suojaimia. ma 12.6. klo 
15.30–22 >>>

2017

Eturivin 
artistit 
Töölön
lahdelle
HELSINKI-PÄIVÄ tuo liudan ar-
tisteja suurkonserttiin Töölön-
lahdelle. Radio Suomipopin jär-
jestämä ilmaiskonsertti korkkaa 
Töölönlahden uuden tapahtuma-
puiston, jonka istutetusta ruohos-
ta ovat tähän mennessä nauttineet 
lähinnä valkoposkihanhet.

Esiintymässä ovat Lauri Täh-
kä, Antti Tuisku, Kaija Koo, 
Erin, Rasmus, Mikael Gabriel ja 
Chisu.

Konsertti on ikärajaton. Jär-
jestäjät toivovat, että paikalle saa-
vuttaisiin julkisilla kulkuvälineillä 
ja että  alle 14-vuotiaat tulisivat 
konserttiin huoltajan seurassa ja 
käyttäisivät kuulosuojaimia. 

Suomipopin Helsinkipäivän 
konsertti Töölönlahdella  

12.6. 2017 kello 15.30–22.

Höstsonaten – Syyssonaatti. Se-
pohjautuu Ingmar Bergmanin 
elokuvaan, jossa äidin ja tyttären 
kompleksisen suhteen kerrokset 
paljastuvat hetki hetkeltä. Teok-
sen pääroolissa nähdään arvos-
tettu mezzosopraano Anne Sofie 
von Otter.

Kansallisoopperassa nähdään 
myös viime vuosien suosikkien 
paluu. Rigoletto, joka kertoo kiro-
tun narrin tarinan, palaa uudistu-
neena.

Kesäyön unelmassa puolestaan  
pääsee seuraamaan rakkauskie-
muroita romanttisessa näytelmäs-
sä, jossa seikkailevat niin keijut 
kuin ihmisetkin.

Töölönlahti innostaa ulkoilmareippai-
luun vuodenajasta riippumatta. Sininen 
huvila on suosittu kuvauskohde kesät 
talvet.

Monille 
meistä työ 

on elämäntapa, 
osa oopperalaisen 
identiteettiä.”
 
Lilli Paasikivi 
Kansallisopperan taiteellinen  
johtaja, blogikirjoitus

’’

Finlandia-talon kupeessa lymyilevä 
Hakasalmen huvila pitää sisällään 
vaihtuvia näyttelyitä. Museo avataan 
remontin jälkeen lokakuussa 2017 
helsinkiläisten elämästä kertovalla 
valokuvanäyttelyllä. 

R A U N O  H I E TA N E N R A U N O  H I E TA N E N
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ULKOAPÄIN voi arvioida väärin.  
Uuden toimistorakennnuksen ka-
tutasossa sijaitseva meksikolais-
ravintola Eatos ei näytä kadulta 
päin kummoiselta, mutta sisällä 
tunnelma on kuitenkin aivan toi-
nen. Pitkulainen, noin 60 henkeä 
vetävä sali on varsin viihtyisä. 

Kesäkuisena tiistai-iltana paik-
ka on lähes täynnä ruokailijoita. 
Mukava puheenporina täyttää sa-
lin. Retrohenkiset hehkulamput 
roikkuvat pitkien johtojen varas-
sa korken salin katosta. Tyylikäs 
seinämaalaus hallitsee baaritiskin 
viereistä seinää.

Eatos avattiin keväällä 2014 
KPMG:n toimistotaloon. Uusi 
tulokas on pärjännyt varsin hyvin 
ravintola-arvioissa.

          
ALKURUOKALISTALTA valikoi-
tuu kylmänä tarjoiltava jättikat-
karavunpyrstöjä, chiliä ja limeä 
(11,90 euroa). Katkaravut on 
koottu näyttävästi kurkku-puna-
sipulipedille. Maku on raikas ja 
reippaan tulinen, joten annoksen 
maissilastut tulevatkin tarpeeseen 
tulisuuden hillitsemiseksi. Jätti-

Eatoksen tarjoilijan varoitukset syytä ottaa todesta
Eatos tarjoaa maukasta meksikolaista KPMG:n talossa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Ravintola- 
arvio

EATOS

Tunnelma kohdillaan. Ravintola Eatoksen salin ilmatilaa koristavat viirit ja rertohenkiset hehkulamput.

Töölönlahdella on useita kahviloita. 
Osa on auki vuoden ympäri, ja osa – 
kuten kuvan Tyyni – puolisen vuotta.

OOPPERASALSAT Salsaborealis järjes-
tää Töölönlahdella Oopperan ja lahden 
välissä amfiteatterilla joka kesäsunnuntai 
(paitsi juhannuksena) Oopperasalsat.  
SIellä on mahdollisuus nauttia salsasta ja 
muista latinotansseista ja tavata mui-
ta tanssin harrastajia. Tapahtumat on 
tarkoitettu niin aloitteleville tanssijoille 
kuin konkareillekin. Tilaisuuksissa on dj.  
kesäsunnuntaisin, katso www.salsabo
realis.fi

PUISTOJUMPAT Maksuttomia puisto-
jumppia Töölönlahdella järjestää muun 
muassa Helsingin kaupunki. keskiviikkoi
sin 16.30–17.20 ajalla 6.6.–23.8.

OOPPERA 
ESA-PEKKA SALONEN Ooppera 
ottaa varaslähtö Helsingin juhlaviikoille 
Esa-Pekka Salosen uunituoreen sellokon-
serton Suomen ensiesityksellä – säveltä-
jän itsensä johtamana. Solistina kuullaan 
saksalais-ranskalaista Nicolas Altstaedtia, 
nuorta nousevaa maailmantähteä, jonka 
sellosointi on hurmannut kriitikot ja 
yleisöt. 11.8.

JOTTA NÄKISIN SINUT PAREMMIN Hel-
singin Juhlaviikot näkyvät vahvati Töölön-
lahdella. Yksi osa juhlaviikkoja on Bravade 
& Co:n Jotta näkisin sinut paremmin”. Se 
tarjoaa poikkitaiteellista ilotulitusta, kun 
renessanssi- ja barokkimusiikki kohtaa-
vat modernin musiikin, nykytanssin ja 

multimediataiteen. Nokkahuilukvartetti 
Bravaden ideoima kokonaisuus ”ravistelee 
ennakkokäsityksiä nokkahuilumusiikista 
ja hyödyntää ainutlaatuisten instrument-
tien koko skaalan”. 21.8. 

KAMELIANAINEN Kansallisbaletin 
syksyn 2017 aloittaa Alexandre Dumas 
nuoremman kirjaan pohjautuva klassik-
kobaletti Kamelianainen. Se on yhdys-
valtalaisen koreografin Val Caniparolin 
kuuluisin teos. Traagisen rakkaustarinan 
tapahtumia siivittävät Frédéric Chopinin 
sävellykset. 25.8.–21.9.

HÖSTSONATEN – SYYSSONAATTI 
Uuden suomalaisen oopperan kantaesi-
tyksessä Syyssonaatissa kohtaavat eloku-
vamaailman legendan Ingmar Bergmanin 
teksti ja sukupolvensa kiitetyimpiin sä-
veltäjiin kuuluvan Sebastian Fagerlundin 
musiikki. Gunilla Hemming on kirjoittanut 
Bergmanin elokuvan pohjalta libreton 
ihmisen valinnoista, perheen salatuista 
ristiriidoista ja anteeksiannon mahdolli-
suudesta. Charlotten rooli on sävelletty 
maineikkaalle mezzosopraanolle Anne 
Sofie von Otterille. Von Otter esiintyy 
meillä nyt ensimmäistä kertaa ooppera-
roolissa. 8.9.–5.10. 2017

TALVIPUUTARHA 
PIKNIKILLE Töölönlahden pohjoisosassa 
sijaitsevassa Talvipuutarhassa kahvio pal-
velee kesäaikana, mutta omien eväiden 

ottaminen on silti sallittua. Moni onkin 
keksinyt viettää pienimuotoisia talvisia 
piknik-hetkia vehreyden keskellä. Puutar-
haan on vapaa pääsy. 

EY-TALO 
AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖALALLA 
Kevään seminaarin ohjelmassa on markki-

natilanteen päivitys, kiinteistön vuokrauk-
sen arvonlisäverotus ja sen tarkistusme-
nettely. pe 19.5. kello 9–11.15

EY RUSSIA SUMMIT 2017 Vuosittain 
järjestettävä korkean tason seminaari, 
joka on suunnattu jo Venäjällä toimivi-
en yritysten johdolle ja talousjohdolle. 
Keskustelua Venäjän markkinan nykytilan-
teesta ja Venäjän liiketoiminnan kasvun 
edellytyksistä nyt ja tulevaisuudessa. 
Katsauksia Venäjän taloudesta, markkina-
tilanteesta ja kasvutarinoita case yritysten 
kertomina.  ke 4.10. 

ALMA-TALO 
ma 20.7. klo 19 Targus-tietokonelaukku, 
työnantajan omaisuut
Alma-talon katutasossa järjestetään 
vuosittain muutamia tapahtumia, kuten 
rekrytointimessuja. 

KPMG-TALO 
INTEGROIDUN RAPORTOINNIN 
PEREHDYTYSKOULUTUS Aamupäi-
vän aikana osallistujat saavat kattavan 
tietopaketin integroidun raportoinnin 
perusteista, jotka auttavat ymmärtämään 
integroitua raportointia ja arvonluonnin 
kuvaamista oman organisaation näkökul-
masta. KPMG on International Integrated 
Reporting Councilin virallinen koulutus-
kumppani.  13.6. klo 9–12

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

MENOT Töölönlahdella järjestetään tuhansia tapahtumia joka vuosi.  
Menotpalsta poimii niistä kiinnostavimmat. 

TESTILEHTI
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TÖÖLÖNLAHDEN Kansalaisto-
rilla järjestetty Taste of Helsinki 
keräsi jälleen  paljon ruokakult-
tuurin ystäviä.

Sateinen sunnuntai verotti 
kävijöitä, mutta muuten säät 
suosivat. Tapahtuma keräsikin 
lähes 10 000 ruokakulttuurista 
kiinnostunutta.

Tänä vuonna ruokaa tarjosivat 
ravintolat Bertha, Bröd, Emo, 
Hoshito, Kaskis, Pastor, Patrona, 
Ragu, Sinne ja Matti Jämsenin 
pop up –ravintola.  TLS

RUOKA

Eatoksen tarjoilijan varoitukset syytä ottaa todesta

Taste of 
Helsinki 
houkutteli 
tuhansia

Matti Jämsen esittelee grillattua 
purjoannosta.

katkaravuissa on aavistus sitkeyt-
tä.

Pääruoan lammasburritossa 
(15,90 euroa) maistuu ja näkyy 
tuoreiden raaka-aineiden käyttö. 
Tuoretta korianteria ja tomaatti-
kuutioita on ripoteltu koristeeksi 
burritorullan päälle. Kastikkeet 
tulevat omissa kupeissaan ja hyvä 
niin. Tarjoilija varoittaa pariin 
kertaan, että toinen kastikkeis-
ta – habanerokastike – on hyvin 

tulinen. Varoitukset eivät olleet 
turhia. Habanero jääkin melko 
lailla käyttämättä. Toisessa kas-
tikkeessa on maukasta vihreää 
salsaa, joka on tehty tuoreista vih-
reistä tomaateista ja korianterista. 
Ja toki siinäkin on chiliä. Burriton 
sisältö, eli kanelin ja chilin kanssa 
kypsytetty lammas on maukasta 
ja sitä on kypsytetty kauan har-
taasti.

Jälkiruoka-annos appelsii-

ni-juusto-flan (8,90 euroa) näyt-
tää arkiselta, mutta makuun on 
ensiluokkainen. Karamellikastike 
ja juustovanukkaan reilun appel-
siininen maku sointuvat hyvin 
makunystyröillä. Juusto tekee 
mausta täyteläisen, mutta itse 
juuston maku pysyy sivistyneesti 
taka-alalla.

ENSIMMÄISTÄ PÄIVÄÄNSÄ Ea-
toksessa työskentelevä tarjoilija 

hoitaa työnsä ammattitaidolla. 
Hän suosittelee suppeahkolta vii-
nilistalta portugalilaista Ciconiaa 
(5,50 euroa/12cl), jota ”menee 
paljon”. Punaviini on mukiinme-
nevää ja sopii lampaalle ongel-
mitta.

Ravintolan annoskoot ovat 
melko reiluja, joten kolmen ruo-
kalajin syöjän kannattaa tulla 
Töölönlahden Eatokseen kunnol-
la nälkäisenä.

Alkuruoka. Jättikatkaravun-
pyrstöt tarjoillaan vihannespe-
dillä ja maissilastujen kera.

Pääruoka. Lammasburrito on 
maukas, mutta tulisten kastik
keiden kanssa kannattaa olla 
varovainen.

Jälkiruoka. Appelsiinijuustofla
nin maku on raikas ja täyteläinen.

RUOKA 8,5 HINTA-LAATU HHHH TUNNELMA HHH PALVELU HHH 

OSOITE: 
Töölönlahdenkatu 3, puh. 020 
734 6955, www.eatos.fi
Avoinna: mato 1122, pe 11
24, la 1624, su 1522

ARVOSTELUASTEIKKO:
Ruoka 4–10  
Hintalaatu, tunnelma ja pal
velu  0–5 tähteä

×

Töölönlahden leikkialue avattiin vuonna 2016.  

Ilmoitus 
Menot

palstalla 
alkaen  

99 
 euroa.

OODI 
AVAJAISET Joulukuussa 2018 avataan 
ovet taloon, joka perinteisen kirjaston 
lisäksi tarjoaa muun muassa työ- ja tapah-
tumatiloja, lukukeitaita, studioita, kau-
punkiverstaita sekä lisäksi perhekirjaston, 
kahvilan, ravintolan ja elokuvateatterin.

LIVEKAMERA Osoitteessa keskustakirjas-
to.fi voit seurata rakennustöiden edisty-

mistä livekamerasta ja lukemalla työmaan 
tarinoita. 

SANOMATALO 
SYNTTÄRIVUOSI Mediatorilla Ilta-Sano-
mien Suomi 100/IS 80v –tapahtuma, jossa 
käsitellään vuosia 1950–1960. 6.6. klo 
11–17.45

PORMESTARIT LAVALLA Mediatorilla 

Helsingin Sanomien järjestämä  tapahtu-
ma, jossa esillä pormestari Jan Vapaavuori 
ja apulaispormestarit. su 11.6. klo 15–16

PIISPAT Helsingin Sanomien Piispanvaalit 
-tapahtuma Mediatorilla. 14.8. 17–18.30 
(arvio)

WORD PRESS PHOTO Helsingin Sano-
mien ja Word Press Photon tapahtuma 
Mediatorilla. 24.8. klo 17–18.30

KÄYTÄVÄGALLERIA SOS-lapsikylän 
valokuvanäyttely 26.5.–25.6. Helsingin 
sanomien julistenäyttely 26.6.–13.8. Word 
Press Photo -näyttely 18.8.–6.9.

MUUT 
LIVE-ILLAT Useat ravintolat Töölönlahdel-
la ja sen liepeillä järjestävät säännöllisin 
väliajoin teemailtoja ja/tai live-esiintyjiä 
baarinsa nurkkaan. 

R A U N O  H I E TA N E N
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Älä jää muiden alle. 
 Ilmoita tässä.

Ilmoitusmyynti:  
puh 050 330 6399
www.toolonlahti.fi

Tarjoushinta  
990 e + alv
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