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EOS 1000D -järjestelmäkamera ja
18–55 IS -objektiivi
Suosittu 10 megapikselin järjestelmäkamera, joka on nopea (3 kuvaa/s)!
Helppo ottaa hyviä kuvia. Paketin
mukana IS-kuvanvakaajaobjektiivi!
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25 m

KUVA: BLOM KARTTA OY 2008

PETRI SALMÉN / HS

Kätilöopiston tontille tulee
asuntoja ja urheilukeskus

449,-

왘 Venäjän

suurlähetystön tontille
ei ole vielä haettu
rakennuslupaa

Ville Seuri
helsingin sanomat

왘 Venäjän suurlähetystö aikoo
rakentaa tyhjänä olevalle niin
sanotulle Kätilöopiston tontille

asuntoja, työtiloja sekä urheilu- ja virkistyskeskuksen. Tilat
tulevat lähetystön työntekijöiden käyttöön.

Lähetystön mukaan sillä ei
tätä nykyä ole riittävästi asuntoja työntekijöilleen, vaan niitä
joudutaan vuokraamaan Helsingin kaupungilta.
Lisäksi Helsingin Tehtaankadulla lähetystön naapurissa sijaitsevalle tontille tulee pysäköintipaikkoja.
Silloinen
Neuvostoliiton

suurlähetystö osti Kätilöopiston tontin vuonna 1990 Helsingin kaupungilta. Kauppahinta oli 75 miljoonaa markkaa.
Kaupan ehtona oli, että lähetystön lisärakennuksesta järjestettäisiin arkkitehtikilpailu,
mutta sitä ei koskaan aloitettu.

Tyhjä tontti on aiheuttanut
ihmetystä naapurustossaan. Se
aidattiin 1994, jonka jälkeen
tontilla ei tapahtunut ennen
viime viikkoa, kun Lemcon Oy
aloitti sillä pohjatutkimukset.

Rakennuslupaa tontille ei
vielä ole haettu. Suurlähetystöstä kerrotaan, että tulevaa lisärakennusta
suunnitellaan
paraikaa Venäjällä. Rakentamisen aikataulusta lähetystö ei
vielä kerro.
Rakennuksen mittasuhteet
ovat lähetystön mukaan Helsingin kaupungin vaatimusten
mukaiset.
Rakennusalaa tontille on
kaavoitettu 14 850 kerrosneliömetriä. Se vastaa neljä- tai viisikerroksista asuintaloa.

Tänään selviää tuhansien
nuorten syksyn opinahjo

Järjestelmäkameran ostajalle SELPHY CP530 -kuvatulostin 29,Tulosta ammattitasoisia valokuvatulosteista suoraan digikamerasta
tai PC:ltä! Kuvat ovat heti kuivia ja kestävät jopa 100 vuotta. Edulliset
tulostuskustannukset: alle 0,35,-/kuva (sisältää värin ja paperin).

TUOMAS SARPARANTA

왘 Joka

vuosi sadat
helsinkiläisnuoret
eivät osallistu
yhteishakuun
lainkaan

NUORTEN ÄÄNI
Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

Roosa Murto

EOS 500D -kamera ja
18–55 mm objektiivi
Hyvä 15 megapikselin kamera
valokuvauksen harrastajalle.
Erittäin nopea: yli 3 kuvaa sekunnissa jopa 170 kuvan sarjoissa.
Full HD (1080p) -videokuvaus.

865,-

Helsinkiläinen 16-vuotias Etti Oksa aikoo jatkaa syksyllä elokuvaopintojaan Australiassa.
seksi. Kaikkien suhtautuminen
ei ole ollut yhtä positiivista.
Oksa kritisoi etenkin yleistä
asennetta, jossa lukiota pidetään ainoana vaihtoehtona.

”Koulutus on yliarvostettua.
Ihmiset pusertavat itsensä liian
tiukalle, jolloin kaikki luovuus
katoaa”, Oksa sanoo.
”Olisi kamalaa hankkia am-

23-vuotiaasta Joonas Halosesta kasvoi kelpo mies, vaikka
lopettikin
koulunkäyntinsä
kymppiluokkaan.
”On ollut hyvin aikaa etsiä
omaa alaa”, Halonen kertoo.
Kuluneiden vuosien aikana
hän on käynyt armeijan ja tehnyt pääosin erilaisia huoltotöitä.
”Töiden saanti riippuu siitä,
millainen ihminen on, ei siitä,
mitä kouluja on käynyt”, Halonen kommentoi. Nyt hänellä
on käynnissä työharjoittelu
Nuorisoasiainkeskuksessa.
”Kun ihmiset ovat erilaisia,
miksi koulutuksen pitäisi olla
kaikille samanlainen?”

P O I M I N TA

Ammattikoulun suosio kasvoi
왘 Helsingissä hakijamäärät
ammatilliseen koulutukseen
nousivat viime vuodesta.
Helsingin kaupungin ammatillisiin oppilaitoksiin haki ensisijaisesti 3 900 opiskelijaa,

joista opiskelupaikan sai yhteensä runsaat 2 200 hakijaa.
Helsingissä kaupungin ylläpitämiin lukioihin pyrki ensisijaisesti vajaat 3 300 hakijaa.
Paikkoja riitti runsaalle

2 600:lle. Tänä vuonna alin
lukioon pääsyn keskiarvoraja
kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä lukioissa oli
sama kuin viime vuonnakin eli
HS
7,00.

Espoon Puolarmetsään uusi asuinalue
왘 Sairaalan

269,- (299,-)

HELSINKI • TAPIOLA • ITÄKESKUS • JUMBO • TURKU • TAMPERE • OULU
PALVELEMME MYÖS SUNNUNTAISIN! AUKIOLOAJAT WWW.STOCKMANN.FI

laajentuminenkin
muuttaa aluetta

sairaala

Päivi Punkka-Hänninen
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nt.

EF 75–300mm f/4–5.6 III USM
Teleobjektiivi, jolla saat kohteet todella lähelle.
Nopea ja äänetön Ultrasonic-tarkennusmoottori.
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ESPOO

Millaisia taloja ja paljonko

e
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왘 Espoo suunnittelee Puolarmetsään uutta asuinaluetta.
Holmanpuiston aluetta kaavaillaan Puolarmetsän sairaalan
koillispuolelle.
Kaupungin tavoitteena on,
että keskuspuistoon rajautuvalle alueelle rakennetaan pienimittakaavaista
kaupunkimaista asumista.

poo tutkii alustavasti esimerkiksi mahdollisuutta rakentaa
alueelle energiasäästeliäitä taloja.

llio

549,- (599,-)

Opetusviraston mukaan Helsingissä noin 300 yhdeksäsluokkalaista jätti hakematta lukioon tai muuhun toisen asteen kouluun. He eivät osallistuneet yhteishakuun lainkaan.
Luku pysyttelee vuodesta toiseen samansuuruisena.
Helsinkiläinen
16-vuotias
Etti Oksa ei viime vuonna hakenut minnekään. Hän valitsi
maksullisen Lahden kansanopiston elokuvalinjan. ”En
vain ollut varma, mitä halusin
tehdä.”
Vuosi on selkeyttänyt urasuunnitelmia. Syksyllä Oksa
jatkaa elokuvaopintojaan Australiassa.
Oksaa on kannustettu kotona siihen, mikä tekee onnelli-

matti ja huomata tehneensä sen
vain vanhempien tahdosta.”
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EF-S18–200 3.5–5.6 IS -zoom-objektiivi
Yleiskuvaukseen sopiva, kuvanvakaajalla varustettu
pieni, mutta tehokas 11-kertainen zoom-objektiivi.
Lyhin kuvausetäisyys 0,45 m, asfääriset ja UD-linssielementit. Super Spectra -pinnoite torjuu haamukuvia
ja heijastumia, pyöreä himmennin tehostaa taustan
pehmennystä.

왘 Yhteishaun tulokset julkistetaan tänään perjantaina.
Helsingissä
peruskoulun
päättötodistuksen sai tänä keväänä yli 3 500 nuorta. Heistä
valtaosa saa tänään tietää, missä koulussa tai oppilaitoksessa
he syksynsä aloittavat.
Yhteishaun tulokset julkistetaan klo 10. Koulut julkaisevat listoja netissä ja ulko-ovissaan. Valinnoista voi tiedustella myös puhelimitse.

uusi
asuinalue

Friisinkallio
400 m
Karttakeskus

LH / HS

Tavoitteena ovat korttelimallit, jotka mahdollistavat
säästäviä energiaratkaisuja. Es-

asukkaita alueelle tulee, riippuu siitä, valitaanko suunnittelun lähtökohdaksi minimi-,
midi- vai maksimusmalli.
Vähiten rakentamista sisältävässä minimimallissa 32 hehtaarin alueesta asuntorakentamiseen käytetään vajaat 7 hehtaaria. Tämän mallin mukaan
rakennettu alue tarjoaisi kodin
noin 870 asukkaalle.
Midimallissa asuinkorttelit
olisivat vajaan 11 hehtaarin
suuruiset ja asukkaita tulisi

noin 1 100. Maksimusmallissa
reilun 14 hehtaarin alueelle tulisi noin 1 300 asukasta.

Puolarmetsän alue muuttuu
tulevaisuudessa
muutenkin,
sillä Puolarmetsän sairaala on
määrä remontoida ja laajentaa
vanhusten Elä ja asu -kampukseksi lähivuosina.
Myös nykyisen sairaalan ja
sen laajennuksen viereen on
suunnitteilla asuinkerrostaloja.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Holmanpuiston
kaavaa keskiviikkona ja hyväksyi sen lisäevästyksin. Mitään
mallia ei sellaisenaan alueella
tulla käyttämään.
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