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Helsingin ostoskeskukset 2011
1. JOHDANTO
”Useimmat ostoskeskukset rajallisine palveluvalikoimi‐
neen ja samankaltaisine rakenneratkaisuineen eivät
ulkoisesti selvästi eroa toisistaan, pikemminkin päinvas‐
toin. Niiden olemusta leimaa enemminkin paikan hen‐
gettömyys kuin paikan henki. Ympäristön parantaminen
esimerkiksi istutuksin on useimmiten poikkeus kuin
sääntö ja onnistuu kesäaikaan. Talvella istutuksilla ei ole
kuitenkaan kovin näkyvää merkitystä. Pimeänä vuoden‐
aikana esimerkiksi runsaampi valaistus ja valojen käyttö
ympäristöelementteinä voisivat luoda keskuksille uutta
ilmettä.”1

Edellinen käsitys ostoskeskuksista on Jaakko Prihan
käsialaa opuksesta Lähi‐ ja paikalliskeskusten palvelura‐
kenne (1996). Muitakin näköaloja nykyisin ns. vanhoista
ostoskeskuksista on edellisen kuvauksen lisäksi, mm.
Helsingin kaupunginmuseon kirjassa Ostari – lähiön
sydän (2004). Samaan aikaan ilmestyi Selvitys Helsingin
ostoskeskuksista 2004, jonka on kirjoittanut Erkki Eisto.
Tämä selvityksen pääpaino on ostoskeskusten toimi‐
aloissa ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kuvaamises‐
sa. Sekään ei luo yhtä pessimististä mielialaa kuin Priha.

1

Priha 1996:3
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Ostokeskusten tulevaisuuteen liittyy oleellisesti kaavoi‐
tustilanne, kuinka tiloja on mahdollisuus laajentaa ja
muokata, sekä alueen täydennysrakentaminen, joka tuo
lisää asiakkaita.
Helsingin ostoskeskuksista lähes kaikki ovat lähikeskuk‐
sia tai pieniä lähikeskuksia, joiden merkitys on ennen
kaikkea lähipalvelujen tuottaminen. Ostoskeskusten
merkitys on nykyisin kasvamassa maahaanmuuton ja
väestön ikääntymisen takia. Molempien väestöryhmien
kannalta on tärkeää, että kauppaan pääsee jalkaisin tai
pyörällä. Ostoskeskusten tilanne paranee sijoittamalla
julkisia palveluja joko itse ostoskeskukseen tai sen lähel‐
le. Toisena vaihtoehtona on asuinrakennusten raken‐
taminen ostarin läheisyyteen, jolloin ostovoima lisään‐
tyy.
Osa ostoskeskuksista on huonokuntoisia ja tarvitsevat
peruskorjaustasoisen remontin, mutta monen ongel‐
mana on myös tilanpuute, joka vaikeuttaa päivittäista‐
varoiden myyntiä. Helsingin kaupunki antoi lausunnon
vuonna 2007 Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka
koski silloin säilytettäväksi aiottujen ostoskeskusten
kunnostamista ja rahoituksen selvittämistä. Lausunnon
osaksi tuli ”Ostokeskusten kehittäminen tilannekatsa‐
us”, jossa todettiin purettujen ostoskeskusten paikalle
tulevista suunnitelmista, purettavaksi aiotuista ostos‐
keskuksista ja ostoskeskusten lisärakentamisesta sekä

asuinrakentamisen lisäämisestä lähiseudulle turvaa‐
maan palvelut.

Puotilan ostoskeskuksen lähelle on rakennettu
asuintaloja. Kuva otettu 27.10.2010.

Purettaviksi ja korvattaviksi uudisrakennuksilla aiottiin
Laajasalon, Maunulan ja Myllypuron ostoskeskuksia,
jotka ovat arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemia.
Osittain uudisrakentamisen tieltä olisi purettava Munk‐
kivuoren ostoskeskuksen pohjoisosa päivittäistarvike‐
kauppojen vaatiman tilantarpeen vuoksi. Roihuvuoren
ostoskeskuksen keskeisten aukion ympärillä olevien
rakennusten oletettiin korvautuvan uudisrakennuksilla.
Pihlajamäen ostoskeskuksen vanha osa on asemakaa‐
vassa suojeltu, mutta uudelle osalle ollaan laatimassa
asemakaavan muutosta. Vaihtoehtoina ovat liikeraken‐
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nuksen purkaminen ja korvaaminen uudella ja säilyttä‐
minen ja laajentaminen. Pihlajamäentien varteen on
tarkoitus rakentaa asuntoja.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on
hyväksynyt 2006 Kontulan keskuksen täydennysraken‐
tamisen suunnitteluperiaatteet. Uudet rakennukset
olisivat etupäässä asuinrakennuksia. Mellunmäen van‐
han ostoskeskuksen tontille on kaavoitettu uusi asuin‐
rakennus, mutta ostoskeskus jatkaa toimintaansa. Kes‐
kukseen ollaan laatimassa kehittämisperiaatteita ja
asemakaavan muutosta nykyisen myymälämäärän li‐
säämiseksi.2 Asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin
lautakunnassa 16.12.2010.
Tässä selvityksessä ostoskeskusten palvelut esitetään
pohjapiirroksin siten, että kukin käyttötarkoitus on
merkitty omalla värillään, jolloin eri toimintojen suhde
on helposti havaittavissa. Myös tilojen käyttökelpoisuus
ja muunneltavuus on todettavissa pohjapiirrosten avul‐
la. Yksityisten palvelujen luokittelu Mukailee Tuomas
Santasalon ja Heli Heusalan kirjassa esitettyä luokitte‐
lua, mutta julkiset palvelut ja yhdistykset ovat lisänä.
Selvityksessä ostoskeskusten kiinteistöyhtiöiden isän‐
nöitsijöitä ja tilojen haltijoita haastateltiin mahdolli‐
suuksien mukaan. Selvitys sisältyy hankkeeseen KAVERI
– Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa (2010–
2012), jota ovat rahoittaneet Helsingin kaupunki, ARA,
Kauppakeskus Mylly, Lempäälän kehitys, Helin & Co
Architects, HYY, Citycon ja Espoon kaupunki.
2

Kslk 2007−818, Kh 2007−719/523 7.5.2007
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Helsingin kaupunginmuseo on kirjassaan (2004) Ostari –
lähiön sydän arvottanut Helsingin ostoskeskukset niiden
rakennushistoriallisen arvon ja säilyneisyyden mukaan
kolmeen luokkaan:
Luokka 1: Sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja
ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoltaan
erittäin merkittäviä ostoskeskuksia.
Luokka 2: Sisältää arkkitehtuuriltaan harkittuja ja vii‐
meisteltyjä, melko hyvin säilyneitä tai ympäristöarvol‐
taan merkittäviä ostoskeskuksia.
Luokka 3: Ostoskeskusten arkkitehtoniset, ympäristö‐
tai säilyneisyysarvot eivät ole merkittäviä.

Kuva Roihuvuoren ostoskeskukselta 27.10.2010.
Ostoskeskus on luokiteltu 2. luokkaan.

Helsingin ostoskeskukset 2011

G 472 Elintarvikkeiden,
juomien ja tupakan vähittäis‐
kauppa

G 4779 Käytettyjen tavaroiden
vähittäiskauppa myymälöissä

Q 8622 Lääkäriasemat, yksityis‐
lääkärit ja vastaavat erikois‐
lääkäripalvelut

O 84301 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta

G 4771 Vaatteiden vähittäis‐
kauppa

I 561 Ravintola ja
vastaava ravitsemustoim.

Tilaa vaativa kauppa (TIVA)

Q 86 21 Terveyskeskus ja vastaav.
yleislääkäripalvelut

G 477 muiden tavaroiden
vähittäiskauppa erikois‐
myymälöissä

K 641 Pankkitoiminta
K 651 vakuutustoiminta

S 9410 Seurakunnat,
uskonnolliset järjestöt

R 90 Kulttuuri‐ ja viihdetoiminta

G 4773 Apteekit

L 6831 Kiinteistövälitys

S 94 Järjestöjen toiminta

R 91 Kirjastojen, arkistojen
museoiden ja muiden kulttuuri‐
laitosten toiminta

G 452 ja 473 Autokauppa‐ ja
huoltamo

S 96021 Kampaamo ja
parturi
S 96022 kauneudenhoitopalv.

G 4725 Alkoholi‐ ja muiden
juomien vähittäiskauppa

Tyhjänä tai muu käyttö

Ostoskeskuksen tilojen jakauma osoitetaan pohjapiirroksissa väreillä. Jako perustuu TOL‐2008:aan.3 Oikean puolimmainen sarake käsittää julkista toimintaa.

3

http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008‐09‐26_luo_001.html

6

Karitta Laitinen

Helsingin ostoskeskukset 2011
2. UUTTA, MODERNIA
JA KADONNUTTA
– HELSINGIN OSTOS‐
KESKUSTEN HISTORIAA
OSTOSKESKUKSET AMERIKAN TULIAISINA
”Amerikan Yhdysvalloissa liikenteen vallankumous on
ehtinyt pisimmälle ja myös näkyvimmin mullistanut
jakelua. Auto on siellä jokaisen kulkuväline, keskimäärin
lienee maassa jonkin verran yli yksi autoperhettä kohti.
Autolla kuljetaan työhön, mutta myös ostoksille. Ame‐
rikkalainen ei enää juuri kävele.”4
Otto‐Iivari Meurman kuvaa kirjassaan Asemakaavaoppi
kaupunkien hajakeskitysperiaatetta, jota asemakaavan
yleissuunnittelussa piti noudattaa. Asumakunnat ja‐
kaantuvat asumalähiöihin, joissa on paikallinen myymä‐
läkeskus. Lähiön sopiva koko on 6 000 asukkaalle5.
Meurmanin esittelemistä esimerkeistä suurin osa on
Amerikasta.

Ostoskeskuksen kehittymisen alkuna voidaan pitää
1930‐luvun USA:a, jossa laaja autoistuminen oli mahdol‐
listanut nk. lähiöistymisen (suburbanisation) Lähiöiden
rakentaminen perustui yksityisautoiluun. Silloisen poli‐
tiikan mukaisesti perheitä avustettiin muuttamaan lähi‐
öihin6. Vallalla oli normi, jonka mukaan lähikaupan piti
sijaita korkeintaan 250–500 metrin päässä asunnoista.
Amerikasta oli tullut kuitenkin kokemukseen perustuva
käytäntö, jossa myymäläryhmät kasvattivat toistensa
myyntiä paremmaksi kuin että ne olisivat olleet erillään.
Toisin sanoen yksi plus yksi on suurempi kuin kaksi.7
Helsingin yleiskaavaehdotuksessa 1953−60 kaupan kan‐
nalta oli hyvä sijoittaa liikkeet lähelle toisiaan ostoskes‐
kuksen tyyppiseen myymäläkeskittymään. Tällaisen
sijainnin valinnassa edellytyksenä oli ‐ päinvastoin kuin
Amerikassa – vilkas jalankulkuliikenne. Tästä syystä
julkisen liikenteen pysäkin läheisyys oli tärkeä.8
Suomessa ostoskeskusajatuksen pioneerina toimi työ‐
väen osuustoimintaliike. Kulutusosuuskuntien keskuslii‐
ton (KK) pääsihteeri Jorma Jalava kirjoitti teoksen Yh‐
teiskuntarakenteen muuttuminen, jakelun vallankumo‐
us ja osuuskauppaliike vuonna 1960. Jalavan innoituk‐
sen lähteenä oli opiskelu ASLA:n Leader stipendiaattina
USA:ssa vuonna 1958. Hänen ihannoimansa kaupan
rationalisoinnin periaate vähensi yksikkökustannuksia.

Tämän hän katsoi myös parantavan kuluttajan elinehto‐
ja. Itsepalvelu ja järkevä myymäläverkko olivat keinoja
yksikkökustannusten pienentämiseen. 9 Rationalisoin‐
nin periaatteen isänä voidaan pitää Frederick Winslow
Tayloria, joka perusteli rationalismia kansan suuren
enemmistön etujen vaalimisena.10 Ajatus osoittautui
sopivaksi myös rationaaliseen tilasuunnitteluun. Funk‐
tionalistisen kaupunkisuunnittelun perusajatuksena oli
kaupungin vyöhykemäisyys ja toimintojen erottaminen
toisistaan.11 Tähän ostoskeskusajatus sopi mainiosti.
Suomi ei ollut ostoskeskusrakentamisen pioneerimaa
Euroopassa. Professori Olli Kivinen piti Hollantia, Saksaa
ja Belgiaa Euroopan ostoskeskusten rakentamisen mal‐
limaina.12 Arkkitehtien mielestä ostoskeskukset 1950‐
luvulta 1960‐luvulle olivat myönteisiä uutuuksia.13

OSTOSKESKUS JA PUHOS SEKÄ
OSTOSKESKUSTYYPIT
The New Encyclopaedia Britannica –teoksessa ostoskes‐
kus määritellään historiallisen kauppatorin sovelluksek‐
si, jossa on mukana autojen pysäköintipaikat. Se on

9

Jalava 1960:7−8, ks. Hankonen 1994:226−227

10

Taylor 1914:161, ks. Hankonen 1994:226

6

Hankonen 1994:244

11

Meurman 1947:78‐81

4

Jalava 1960:40, ks. Hankonen 1994:228

7

Hankonen 1994:244

12

Hankonen 1994:230

5

Meurman 1947:78−79

8

Yleiskaavaehdotus 1953−60:59, ks. Saresto 2004:25−26

13

Hankonen 1994:237
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valikoima itsenäisiä liikkeitä, palveluja ja pysäköintitilo‐
ja. Yksittäinen yritys on rakennuttanut sen kokonaisuu‐
den ja huolehtii myös siitä.14
Reino Castrén, joka keksi ostoskeskukselle suomenkieli‐
sen nimen ”puhos” määritteli ostoskeskuksen vuonna
1962 seuraavasti: ”Puhokset (köpcentra): tarkoitetaan
pää‐, alue‐ tai paikalliskeskusta, joka on toteutettu
nykyaikaisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti mm.
erottamalla kävelyliikenne ajoneuvoliikenteestä ja asu‐
minen liiketoiminnasta sekä julkisista laitoksista. Van‐
haan asutukseen sijoittuvia Liikekeskuksia on harvem‐
min mahdollista järjestää ainakaan yhtenäisiksi puhok‐
siksi.”15

Keskustyyppi

Kauppakeskus

Hypermarketkeskus

Ostoskeskus

Liikekeskus

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n (2003) määritel‐
mässä ostoskeskuksessa on vähintään 5 liikettä ja sen
pinta‐ala on tyypillisesti alle 5000 h‐m2. Se toimii yh‐
dessä tai useammassa liikerakennuksessa. Liikkeet
avautuvat yleensä ulkotilaan. Ostoskeskus poikkeaa
kauppakeskuksesta kokonsa puolesta ja siitä, että kaup‐
pakeskuksen liiketilat avautuvat yhteiseen sisätilaan.16

Kauppiastavaratalo

Kauppahalli

28.10.2003

Ominaispiirteitä
Kauppakeskuksella
on
yhteinen johto ja markkinointi
ja keskuksessa on yksi tai
useampia
ankkuriyrityksiä.
Yksittäinen liike ei ole yli 50 %
liiketilan
kokonaismäärästä.
Kauppakeskuksessa
on
vähintään 10 liikettä ja sen
pinta-ala on yli 5000 h-m2.
Toimii tavallisesti yhdessä
tasossa. Hypermarketin osuus
liiketilan kokonaismäärästä on
yli 50 %. Keskuksessa on
vähintään 10 liikettä.

The strip
Yksittäinen, suorakaiteen muotoinen rakennusmassa,
jossa yksi pitkä julkisivu on avattu asiakkaille mainoksi‐
neen ja näyteikkunoineen ja toinen huoltoliikenteelle
The mall
Kaksi pitkää rakennusmassaa on sijoitettu siten, että nii‐
den väliin jää ostoskatu, johon kauppakeskus näyteik‐
kunoineen avautuu. Huoltoliikenne on keskuksen ulko‐
puolelta.
U‐tyyppi
”Käytännöllinen ja taloudellinen ratkaisu, jossa raken‐
nukset on sijoitettu niin, että niillä on yhteiset päätysei‐
nät. Pääjulkisivu on yhdenmukainen ja tavaroiden vas‐
taanotto takapuolelta.”
The ring, kehä, rengas
Ostoskeskuksen rakennukset sulkevat sisäänsä aukion,
johon liikkeet avautuvat. Tämä tyyppi sopii pieniin os‐
toskeskuksiin.
The cluster, ryhmä
Rakennukset ovat ryhmänä aukion ympärillä. Tämä ra‐
kentamisen tapa soveltuu hyvin suuriin alueellisiin kes‐
kuksiin.

Liikerakennusten
lukumäärä

Toimii tyypillisesti yhdessä
liikerakennuksessa;
liikkeet avautuvat yhteiseen sisätilaan.

Toimii tyypillisesti yhdessä
liikerakennuksessa;
liikkeet avautuvat yhteiseen sisätilaan.

Ostoskeskuksessa on vähintään 5 liikettä ja sen pinta-ala
on tyypillisesti alle 5000 h-m2.

Toimii
yhdessä
tai
useammassa liikerakennuksessa;
liikkeet
avautuvat
yleensä
ulkotilaan.

Liikekeskus on yleismääritelmä, jota voidaan käyttää
sellaisista keskuksista, jotka
poikkeavat joltain osin muista
kaupallisista keskuksista.
Kauppiastavaratalossa toimii
useampi
vähittäiskauppa
yhteisissä tiloissa. Kauppiastavaratalo toimii kaupungin
keskustassa
ja
sillä
on
yhteinen johto ja markkinointi.
Kaupungin
ydinkeskustassa
sijaitseva
ja
ensisijaisesti
elintarvikkeiden erikoismyymälöistä koostuva keskus. Ei
yleensä yhteistä johtoa.

Toimii tyypillisesti yhdessä
liikerakennuksessa;
liikkeet avautuvat yhteiseen sisätilaan.
Toimii tyypillisesti yhdessä
liikerakennuksessa;
liikkeet avautuvat yhteiseen sisätilaan.

Arne Sjöbergin esittelemät ostokeskustyypit.

18

Suomen
Kauppakeskusyhdistys ry

Ote Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n taulukosta, jossa on erilaisten
17
liikekeskustyyppien määritelmiä.

14

Saresto 2004:11

15

Hankonen 1994:252

18

16

17

http://www.rakli.fi/kky/ohjeitajasuosituksia/kaupallistenkeskustenma
aritelmat/

http://www.rakli.fi/kky/ohjeitajasuosituksia/kaupallistenkeskustenma
aritelmat/
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Sjöberg 1957: 49−51, ks Saresto 2004:36 Richard Longstreth on
tehnyt mall‐tyypistä tila‐analyysin. Käytävät ovat osin katettuja, ja
niistä tulee mielleyhtymiä kadusta tai torista. Ne eivät kuitenkaan ole
julkista, vaan puolijulkista tilaa, koska niitä hallinnoi kiinteistöyhtiö. Ne
suljetaan yleensä öisin ja niitä vartioidaan.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Ympäristöministeriön julkaisussa Kauppa kaavoitukses‐
sa ostoskeskus on määritelty yhdestä tai useammasta
liikerakennuksesta koostuvaksi, ja sen liiketilat avautu‐
vat yleensä ulkotilaan.19
Ruotsalainen Arne Sjöberg vertaili vuonna 1957 julkai‐
sussaan Shoppingcentra i USA och Sverige Yhdysvaltoi‐
hin ja Ruotsiin rakennettuja ja rakenteilla olevia ostos‐
keskuksia. Hän esitteli myös ostoskeskustyyppejä.20
Suomessa Ari Luukinen ja Tuomas Santasalo ovat luoki‐
telleet ostoskeskukset kirjassaan Vanhojen ostoskeskus‐
ten kaupallinen kehittäminen (1990) neljään tyyppiin.
Torikeskustyypissä on yksi tai useampi rakennus kaupal‐
lisia palveluja tarjoavana alueena. Yleensä jokainen
rakennus on oma kiinteistöyhtiönsä. Tällainen on esi‐
merkiksi Herttoniemen Erätori.
Moduulimallissa usea pienehkö liikerakennus on kes‐
kusaukion tai sisäpihan ympärillä. Rakennusten osien,
moduuleiden väliset kävelytiet ovat joko kattamattomia
tai osin katettuja. Munkkiniemen ostoskeskus on esi‐
merkki moduulimallista. Kulku kaikkiin liiketiloihin ei ole
luontevaa, ja siksi jotkut tilat jäävät syrjäisiksi.

Suorakaidemalli on saanut nimensä muodostaan, suo‐
rakaiteesta. Se aukeaa suureksi osaksi ulospäin ja sen
keskellä olevaan käytävään, jos sellainen on. Sisäkäytä‐
vän ongelmana on ilkivalta, koska sitä ei suljeta yöksi.
Lehtisaaren ja Maunulan ostoskeskukset ovat tätä tyyp‐
piä.
Sisäpihamallissa liiketilat aukeavat torille tai aukiolle.
Rakennusten ulospäin antavat julkisivut ovat umpinai‐
sia, eikä niissä ole yleensä sisäänkäyntiä liiketiloihin.
Vuosaaren, Puotilan ja Myllypuron ostoskeskukset ovat
tällaisia.21
Luukisen ja Santasalon luokittelusta jää puuttumaan
Sjöbergin esittämä strip, joka vastaa suorakaidemallia
perusmuodoltaan, mutta toiminnallinen tilajako ei ole
sama. Strip on suomeksi mm. kaistale, liuska, suikale,
kiitorata, sarka, liistake ja lentokenttä. Yksikään näistä
sanoista ei suoraan riitä kuvaamaan strip:iä. Pit‐
känomainen suorakaide ‐malli kuvaa parhaiten kyseistä
ostoskeskustyyppiä. Toinen tyyppi, jota ei ole kummas‐
sakaan, on perusmuodoltaan L:n mallinen. Lisäisin siksi
L‐tyypin. Oivallinen esimerkki L‐tyypistä on Jakomäen
ostoskeskus.

Kuvassa on esitetty Ari Luukisen ja Tuomas Santasalon ostoskeskusten
22
tyyppiluokitus.
19

Kauppa kaavoituksessa 2004:116

20

Hankonen 1994: 237
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21
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Luukinen & Santasalo 1990:22‐23

22

Luukinen & Santasalo 1990:24
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Suomisanakirja määrittelee moduulin seuraavasti:

1.
2.
3.
4.
5.

itsenäinen osa, jollaisista voidaan koota erilai‐
sia kokonaisuuksia
itsenäisesti toimimaan kykenevä kokonaisuu‐
den osa
arkkitehtuurissa eräitä mittajärjestelmiä
eräiden mekaniikan alan kertoimien nimi
tietokoneohjelman itsenäinen osa, jolla on
syöttötiedot, tulostiedot ja oma toiminnalli‐
nen tehtävä23

Kerrottu suorakaide
Kerrottu suorakaide ‐malli on synteesi ja sovellus Luuki‐
sen & Santasalon suorakaidemallista ja Sjöbergin The
Mall ‐tyypistä. Kerrotussa suorakaiteessa on suorakai‐
teen perusmuoto ja siinä on vähintään yksi ostoskäytä‐
vä.
L‐tyyppi
L‐tyyppi on L:n muotoinen ostoskeskus.
Rykelmätyyppi (moduulimalli)
Rykelmässä on useita aukion ympärillä olevia rakennuk‐
sia, jotka useimmiten ovat erillisiä kiinteistöyhtiöitä.

Moduulimalli on tyypiltään sama kuin Sjöbergin cluster
eli ryhmä. Sana rykelmä kuvaa clusteria paremmin kuin
ryhmä, koska ryhmä‐sana viittaa ihmisjoukkoon ja ry‐
kelmä on määritelty joukoksi, läjäksi, laumaksi, liudaksi
ja kasaksi.24

Torikeskustyyppi
Torikeskustyypissä liiketilat ovat ainakin osin asuin‐ tai
toimistorakennuksen katutasossa. Rakennukset reunus‐
tavat toriaukiota.

Käytän tässä kuutta soveltamaani ostoskeskustyyppiä,
jotka ovat seuraavat:

Sisäpiha
Sisäpihatyypissä ostoskeskus on umpinainen ulospäin ja
avautuu ainoastaan sisäpihalle tai ostoskäytäviin.

Pitkänomainen suorakaide
Ostoskeskus on malliltaan pitkänomainen suorakaide,
johon käynti on suoraan ulkoa ja huolto toisen pitkän
sivun puolelta.

23

http://suomisanakirja.fi/moduuli

24

http://suomisanakirja.fi/rykelm%C3%A4
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HELSINGIN OSTOSKESKUSTEN PIONEERIT
1955–1959
1950‐luvulla kehitetty uusi rakennustekniikka vaikutti
liikerakennusten tilaratkaisuihin. Rakenneratkaisut, joita
käytettiin, tekivät lähes mahdottomaksi asuinhuoneisto‐
jen rakentamisen liikehuoneistojen päälle. 25 Liimapuu‐
palkit yhdessä joko pilareiden tai betonirungon kanssa
tekivät suurten jännevälien rakentamisen mahdolliseksi.
Tuloksena oli yksitasoisia, nauhaikkunaisia tiloja.26 Julki‐
sivut olivat rapattuja.27 1950−1960‐luvun ostoskeskuk‐
sissa oli useita pieniä liiketiloja, joita myöhemmin yhdis‐
tettiin suuriksi kokonaisuuksiksi28.
Kirjassa Ostari – lähiön sydän (2004) ostoskeskusarkki‐
tehtuurin kulta‐ajaksi on määritelty 1950‐luvun puoles‐
tavälistä kymmenisen vuota eteenpäin. Eliel Muo‐
niovaaran Herttoniemen ostoskeskus, Erätori, rakennet‐
tiin vuonna 1956. Ostoskeskus suunniteltiin ennen Hel‐
singin kauppakamarin helmikuussa 1958 antamaa lau‐
suntoa, joka koski Helsingin yleiskaavaa.29

Arkkitehti Esko Korhonen suunnitteli omien sanojensa
mukaan Suomen ensimmäistä ostoskeskusta Roihuvuo‐
reen 1950‐luvun puolenvälin tienoilla. Kauppakamari oli
mukana tässä suunnitteluprojektissa. Rakentaminen
viivästyi, ja se valmistui vuonna 1959. 30
Samana vuonna valmistui Erkki Karvisen piirustusten
mukaan Kannelmäen ostoskeskus ja Pohjois‐Haagan
ostoskeskus, joka oli arkkitehti Airi Seikkala‐
Viertokankaan käsialaa.
Munkkivuoren ostoskeskuksesta pidettiin arkkitehtikil‐
pailu, joka oli ensimmäinen laatuaan.31 Sen järjesti Hel‐
singin kauppakamari. Kilpailun voittivat arkkitehdit
Antero Pernaja, N‐H. Sandell, Pertti Pernaja ja Juhani
Kivikoski, jotka saivat suunnittelutyön tehtäväksi.
Munkkivuoren ostoskeskuksen ensimmäinen osa val‐
mistui myös vuonna 1959, mutta sen loppuosa otettiin
käyttöön 1963.32Monessa kirjassa tätä pidetään Suo‐
men ensimmäisenä ostoskeskuksena vaikka todellisuu‐
dessa se oli ensimmäinen laatuaan Suomessa.33

* Herttoniemen ostoskeskus, Erätori, 1956, Eliel Muoniovaara
* Kannelmäen ostoskeskus, 1959, Erkki Karvinen
* Roihuvuoren ostoskeskus, 1959, Esko Korhonen
* Pohjois‐Haagan ostoskeskus, 1959, Airi Seikkala‐Viertokangas
* Munkkivuoren ostoskeskus, 1959, 1963, Antero Pernaja,
J.Kivikoski, N.H. Sandell, P.Pernaja

Luettelo 1950‐luvulla Helsinkiin rakennetuista
ostoskeskuksista.

25

Saresto 2004:32

26

Niskanen 1987:6, Ks. myös Saresto 1994:32

30

Hankonen 1994:253

27

Kanppinen 2002:21, ks.myös Saresto 2004:33

31

Arkkitehti 11‐12 /1957:27‐29, ks myös Saresto 2004:39

28

Saresto 2004:33

32

Saresto 2004:50, 54

29

Hankonen 1994:250‐251

33

ks. Saresto 2004:50 ja vrt. Hankonen 2004:253
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Näkymä Munkkivuoren ostoskeskuksen sisäpihalta
Niemenmäen suuntaan. Kuva otettu 2.11.2010.
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Helsingin kauppakamarin lausunnossa oli hahmoteltuna
34
ostoskeskusten prototyypit ja myymälästandardit.

Luukisen ja Santasalon luokittelun mukaan torikeskus‐
mallia edustavat Herttoniemen Erätori, Roihuvuoren ja
Pohjois‐Haagan ostoskeskukset. Moduulimallin mukai‐
sia ovat Kannelmäen ja Munkkivuoren ostoskeskukset.35

34

Hankonen 1994:251

35

Saresto 2004:50,52, 54
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OSTOSKESKUSTEN KULTAKAUSI
– RAKENTAMINEN UUSILLE ESI‐
KAUPUNKIALUEILLE 1960‐LUVULLA
1960‐luvulla ostoskeskuksia rakennettiin eniten verrat‐
tuna edelliseen ja seuraavaan vuosikymmeneen. Helsin‐
gissä uusia ostoskeskuksia otettiin käyttöön 16 kappa‐
letta.

Vuonna 1961 otettiin käyttöön kolme ostoskeskusta:
Pukinmäen, Puotilan ja Konalan pieni ostoskeskus. Erkki
Karvinen suunnitteli niistä kaksi: Puotilan ja Konalan
pienen ostoskeskuksen. Pukinmäen ostoskeskuksen
suunnittelijana oli arkkitehti Toivo Korhonen.38

Keskeispihan ja käytävien varaan rakennetut ostoskes‐
kukset olivat tyypillisiä tuolle ajalle. Ostoskeskusten
arkkitehtuuri muuttui uusien materiaalivalintojen myö‐
tä. Rappaus vaihtui joko teräsrakenteiseen Minerit‐levy‐
tai peltipäällysteeksi tai betoniksi. Julkisivulasi, messinki
ja kupari otettiin myös julkisivumateriaaleiksi. Pesube‐
toni tuli käyttöön 1960‐luvun lopulta lähtien.36
Herttoniemen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti
Ilkka Martas vuonna 1960 ja se otettiin käyttöön seu‐
raavana vuonna. Siinä oli tuolloin kymmenen pientä
liiketilaa. Samana vuonna otettiin käyttöön Kulosaaren
ostoskeskus, joka oli ensimmäinen arkkitehti Erkki Kar‐
visen suunnittelema37. Hän suunnitteli myöhemmin
Helsinkiin vielä kahdeksan ostaria lisää.

Puotinharjun puhoksen vanha osa kaareutuu sisäpihan ympärille.
Kuva otettu 27.10.2010.
Kulosaaren ostoskeskuksen julkisivun rytmiä.
Valokuvausaika on 27.10.2010.

Erkki Karvinen suunnitteli myös vuonna 1962 valmistu‐
neen Maunulan eli Suursuon ostoskeskuksen, vuonna
1963 käyttöön otetun Konalan ostoskeskuksen, Puotin‐
harjun puhoksen (1964) ja Myllypuron ostoskeskuksen
(1965).39

Pihlajamäen ostoskeskuksen vanhan osan suunnittelivat
arkkitehdit Kaija ja Heikki Sirén vuosina 1962−63, ja se
otettiin käyttöön jälkimmäisenä vuonna. Rakennuksessa
oli aluksi ainakin kolme pikamyymälää, apteekki, eri‐
koismyymälä, baari, pankki, kirjakauppa ja kioski.40
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus liittyy arkkitehti Lauri
Silvennoisen suunnittelemaan kerrostaloalueeseen.
Rakennus otettiin käyttöön vuonna 1965. Siinä on aina‐
kin yhdellä julkisivulla ulkoiset, kantavat pilarit.41

36

Kemppinen 2002:21, ks. Saresto 2004:32‐33

38

Saresto 2004:51, 53

40

Saresto 2004:74

37

Hankonen 2004:252

39

Saresto 2004:51, 53‐54

41

Saresto 2004:87
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Olli Kivinen suunnitteli Lehtisaaren ostoskeskuksen, joka
valmistui vuonna 1967. Rakennuksen julkisivut ovat
voimakkaan horisontaaliset.42 Samana vuonna valmistui
Aino Tandefelt‐Laurilan (Kulutusosuuskuntien keskuslii‐
ton, KK:n arkkitehtiosasto) suunnittelema Kontulan
ostoskeskus, jossa oli tilat aluksi 31 liikkeelle. Se oli
suurempi kuin Puotinharjun ostoskeskus, joka aikoinaan
oli Suomen suurin. Kontulan ostoskeskus oli ilmeisesti
valmistuttuaan peräti Pohjoismaiden mittavin. Pysä‐
köintipaikka, jossa oli tilat 400 autolle, oli suuri, samoin
päivittäistavarakauppojen koot olivat maan suurimpia.43

kantavan betonirungon väleissä. Jakomäen ostoskes‐
kuksessakin on julkisivuissa tiilinen vaakakaistale.45

Viljo Revellin ja Heikki Castrénin suunnittelema Vuosaa‐
ren eteläinen ostoskeskus valmistui myös vuonna 1967.
Suunnitelmat perustuivat Revellin ideoihin ja luonnok‐
siin, mutta Revell ehti kuolla vuonna 1967 ennen hank‐
keen loppuvaiheita. Rakennus oli pesubetonipintainen.
Se kuului Vuosaaren tunnetuimpaan asuin‐ ja liikera‐
kennuskokonaisuuteen, joka esiteltiin mm. Suomi ra‐
kentaa 1965–1970 – näyttelyssä.44








Vuonna 1968 valmistuivat Toivo Korhosen suunnittele‐
ma Puistolan liikekeskus ja SOK‐ryhmän Pauli Lehtisen
suunnittelema Jakomäen ostoskeskus. Puistolan ostos‐
keskus poikkeaa sitä edeltävistä ostoskeskuksista jul‐
kisivumateriaaliensa puolesta, koska siinä on punatiiltä

42

Saresto 2004:68

43

Kontula – elämää lähiössä 2002:63‐65

44

Saresto 2004:86
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Luettelo Helsingin 1960‐luvulla valmistuneista
ostoskeskuksista

45
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Herttoniemen ostoskeskus, 1960, Ilkka Martas, purettu noin
2008
Kulosaaren ostoskeskus, 1960, Erkki Karvinen
Puotilan ostoskeskus, 1961, Erkki Karvinen
Pukinmäen ostoskeskus, 1961, Toivo Korhonen, purettu noin
2008
Konalan pieni ostoskeskus, 1961, Erkki Karvinen
Maunulan eli Suursuon ostoskeskus, 1962, Erkki Karvinen
Konalan ostoskeskus, 1963, Erkki Karvinen, purettu 2000‐
luvulla
Pihlajamäen ostoskeskus, 1963, Kaija ja Heikki Sirén
Puotinharjun ostoskeskus, 1964, Erkki Karvinen
Myllypuron ostoskeskus, 1965, Erkki Karvinen, purettu 2010
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus, 1965, Lauri Silvennoinen
Lehtisaaren ostoskeskus, 1967, Olli Kivinen
Kontulan ostoskeskus, 1967, Aino Tandefelt‐Laurila /KK:n
arkkitehtiosasto
Vuosaaren eteläinen ostoskeskus, 1967, Viljo Revell ja Heikki
Castrén, purettu 2003
Puistolan liikekeskus, 1968, Toivo Korhonen
Jakomäen ostoskeskus, 1968, Pauli Lehtinen /SOK

1960‐luvun ostoskeskuksista Luukisen ja Santasalon
luokituksen mukaan puolet 1960‐luvun ostoskeskuksista
oli suorakaidetyyppiä ja loput puolet sisäpihamallia.46
Jakomäen ostoskeskus on kuitenkin enemmän L:n mal‐
linen kuin suorakaide. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnit‐
telemista, 1960‐luvulla valmistuneista ostoskeskuksista
kaikki muut viisi ovat sisäpihamallia paitsi Konalan pieni
ostoskeskus, joka on suorakaidemallinen.

Saresto 2004:60, 79

46

Saresto 2004:50‐55
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Tiilistä muurattu yksityiskohta Jakomäen ostoskeskuksen edustalla.
Kuvausaika on 27.10.2010.
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OSTOSKESKUKSET 1970‐LUVULLA
Ostoskeskuksia rakennettiin Helsingissä 1970‐luvulla
vain kuusi, ja nekin ennen 1970‐luvun puoltaväliä. Ra‐
kentamisen hiipumiseen vaikutti Israelin ja arabien
välinen lokakuun 1973 sota, jonka seurauksena Lähi‐
idän öljyntuottajavaltiot nostavat öljyn hintaa ja joihin‐
kin Euroopan maihin öljyn myyntiä rajoitettiin. Sen
seurauksena tuli taloudellisia ongelmia kaikkialla EU:ssa.
Öljykriisi oli vuosina 1973–74. Sen vaikutukset talouteen
ja rakentamisen määrän romahtamiseen eivät kuiten‐
kaan heti loppuneet.

nuorisoasiainkeskuksen tiloja.48 Sama toimisto laati
piirustukset Siltamäen ostoskeskukseen, joka valmistui
pari vuotta myöhemmin.49
Pihlajamäen ostoskeskuksen laajennus valmistui vuonna
1970, ja sen suunnitteli arkkitehti Eino Tuompo.50 Ra‐
kentamistavassaan se jatkoi vanhan, Kaija ja Heikki
Sirénin suunnitteleman ostoskeskuksen horisontaalista
tyyliä.

Lauttasaaren ostoskeskuksen rakentamisen tieltä puret‐
tiin kaikki vanhat rakennukset pois. Tontilla oli kolme
1900‐luvun alussa rakennettua puutaloa kasvihuonei‐
neen, talousrakennuksineen ja käymälöineen sekä
1930‐luvun puutalo. Elokuvateatterikin meni purkami‐
sen myötä. Uuden, vuonna 1970 valmistuneen ostoskeskuk‐
sen suunnitteli arkkitehti Olli Kivinen, joka toimi Teknillisen
korkeakoulun arkkitehtiosastolla professorina Otto‐
Iivari Meurmanin seuraajana. Rakennus on pesubeto‐
nia.47
Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola & kumppanit suun‐
nitteli Mellunmäen palvelukeskuksen, joka sekin otettiin
käyttöön vuonna 1970. Keskus on palvelukeskus, koska
siinä on kaupallisten palvelujen lisäksi seurakunnan ja

Kuva on otettu Laajasalon ostoskeskuksen käytävältä. Alun perin
moduulimallisessa rakennusrykelmässä oli toisenlainen valokate.
Kuva 27.10.2010.
Lauttasaaren ostoskeskus Lauttasaarentien puolelta
kuvattuna. Kuva 2.11.2010.

48

Saresto 2004: 70

49

Saresto 2004:85

50

Saresto 2004:74

47

Saresto 2004:67, Olli Kivisestä:
http://www.hel2.fi/pihlajamaki_arkkitehtuuripolku/arkkitehdit.html
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Laajasaloon alettiin tehdä lähiötä jo 1960‐luvulla huvila‐
kaupunginosan tilalle. Arkkitehti Olli Kivinen suunnitteli
U:n mallisia kerrostaloja hieman Le Corbusierin innoit‐
tamaan tyylin, mutta vuonna 1970 käyttöön otetun
ostoskeskuksen suunnittelijana oli arkkitehti Erkki Kar‐
vinen.

Pitäjänmäen liiketalon suunnittelija on Rakennustoimis‐
to Karme. Se valmistui juuri öljykriisin jälkeen 1975.
Rakennus ei ole tyypillinen ostoskeskus, koska se on
kolmikerroksinen liike‐ ja toimistorakennus. Rakennuk‐
sessa oli sen valmistumisen jälkeen pohjakerroksessa
elintarvikemyymälä, ravintola ja posti. Kahdessa muussa

Helsingin ostoskeskukset 2011
kerroksessa oli toimistotiloja.51 Tämä oli viimeinen ns.
vanhojen ostoskeskusten sarjassa Helsingissä.







Lauttasaaren ostoskeskus, 1970, Olli Kivinen
Mellunmäen palvelukeskus, 1970, Pentti Ahola & kumpp.
Pihlajamäen ostoskeskuksen laajennus, 1970, Eino Tuompo
Siltamäen ostoskeskus, 1972, Pentti Ahola & kumpp.
Laajasalon ostoskeskus, 1973, Erkki Karvinen
Pitäjänmäen liiketalo, 1975, rakennustoimisto Karme

Helsinkiin 1970‐luvulla rakennettujen ostoskeskusten määrä
jäi vähäiseksi.

Ostoskeskuksista Luukisen ja Santasalon luokittelun
mukaan Lauttasaaren ja Siltamäen ostoskeskukset edus‐
tavat sisäpihamallia. Suorakaiteen mallisia ovat Mel‐
lunmäen, Pitäjänmäen ja Pihlajamäen ostoskeskukset ja
ainoa moduulimallinen on Laajasalon ostoskeskus.52

51

Saresto 2004:77

52

Saresto 2004:5355
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Baarin ikkuna ja kävelyreitti Siltamäen ostoskeskukselta.
Kuvat otettu 27.10.2010.
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OSTOSKESKUSTEN RAPPEUTUMISEN
JA LAAJENTAMISEN AIKA SEKÄ UUSI
OSTOSKESKUSTYYPPI
1980‐luvulla ei enää rakennettu vanhan tyylisiä ostos‐
keskuksia Helsinkiin. Tapulikaupunkiin rakennettu os‐
toskeskus (1981–1989) ei ole perinteinen ostoskeskus,
vaan palvelut ovat hajautetusti Puistolan aseman tun‐
tumassa Maatullinaukiolla, Ajurinaukiolla ja Tapu‐
linaukiolla. Osa liiketiloista on asuinrakennusten alaker‐
roksissa ja Kiinteistö Oy tapulikaupungin tiloissa toimii
myös Helsingin kaupungin kirjasto ja nuorisotalo. Toi‐
minnat ovat osittain sekoittuneita, kuten perinteisessä
kaupungissa ennen modernia, toimintoja eriyttävää
kaupunkisuunnittelua.

Uusi ostoskeskustyyppi, galleria, oli askel vanhojen
ostoskeskusten ja nykyisten suurten kauppakeskusten
kehityksen välissä. Helsingissä näitä galleria‐tyyppisiä
ostoskeskuksia on kaksi: Ogeli Oulunkylässä ja Heikkaan
talo Lauttasaaressa. Galleria tarkoittaa ateljeeta, studio‐
ta, museota ja näyttelytilaa. Siihen liittyviä sanoja ovat
kauppagalleria ja taidegalleria. Galleria‐sana on italiaa ja
se on käännettynä englantiin: “an indoor area, or cove‐
red courtyard, containing shops”.53 Eli suomeksi kään‐
nettynä galleria on sisätila tai katettu piha, jossa on
kauppoja. Galleria‐tyyppisessä ostoskeskuksessa sisätila
on suljettu kauppojen kiinnioloaikaan kuten isoissa
kauppakeskuksissakin. Ero vanhoihin ostoskeskuksiin on
julkisen tilan muuttuminen yksityiseksi. Tähän valitut
galleria‐ostoskeskukset ovat kooltaan alle 5000 k‐m2,
joten ne on katsottu kooltaan sopiviksi ostoskeskus‐
luokitukseen kuuluviksi ennemmin kuin kauppakeskuk‐
siin.54

akkaita. Toisaalta esimerkiksi Puotinharjun Puhos on
hyötynyt Itäkeskuksen vieressä, koska osa asiakkaista
poikkeaa siellä.
Länsi‐Helsingin liikekeskus eli Heikkaan Talo on Lautta‐
saaressa. Pääsisäänkäynti on Heikkiläntiehen rajoittu‐
van aukion puolella. Kiinteistö on valmistunut vuonna
1987.55 Rakennuksessa on sisäkäytävä, johon liikkeet
avautuvat. Valo käytävään tulee kattoikkunoista.

Suuria kauppakeskuksia rakennettiin, mm. Itäkeskuk‐
seen, mikä johti osin vanhojen ostoskeskusten asiakas‐
kunnan vähenemiseen ja sitä kautta kurjistumiskiertee‐
seen. Näin kävi mm. jo puretuille Herttoniemen, Mylly‐
puron ja Vuosaaren eteläiselle ostoskeskukselle. Edellis‐
ten purettujen tilalle on rakennettu uudet liiketilat ja
siksi kaupallinen tarjonta on nyt parantunut. Roihuvuo‐
ren ostoskeskus menetti Itäkeskuksen takia paljon asi‐
Heikkaan talon galleria‐käytävälläkin on myyntipaikkoja.
Kuvattu 2.11.2010.
53

http://suomisanakirja.fi/Galleria

54

Näkymää Tapulikaupungin Ajurinaukiolle hallitsee autojen
pysäköintipaikka. Etualalla on K‐market. Kuva on otettu 27.10.2010.
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http://www.rakli.fi/kky/ohjeitajasuosituksia/kaupallistenkeskustenma
aritelmat/

55

Eisto 2004:26
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Selvityksessään Selvitys Helsingin ostoskeskuksista 2004
Erkki Eisto kirjoittaa Ogelista: ”Oulunkylän Liikekeskus
sijaitsee Mäkitorpantien ja Kylänvanhimmantien riste‐
yksessä. Ostoskeskus on rakennettu vuonna 1987 ja se
on niin sanottua galleria tyyppiä, jossa asiakkaat voivat
liikkua katetuissa lämpimissä tiloissa.”56 Lämmin tila on
Eiston tuoma lisä aikaisempaan galleria‐tyypin määritte‐
lyyn.

Kontulan ostoskeskuksen laajennusosa lähelle metro‐
asemaa valmistui vuonna 1988. Palvelutalo, jossa ovat
mm. kirjasto, nuorisotalo, uimahalli, mielenterveystoi‐
misto ja terveyskeskus, on rakennettu tätä myöhem‐
min.57 Laajennuksen suunnittelijana oli arkkitehtitoimis‐
to Hyvämäki‐Karhunen‐Parkkinen eli HKP.

Kontulan ostoskeskuksen 1980‐luvun korjaustöiden ja laajennuksen
arkkitehtuurissa on ajalleen tyypillinen postmoderni ilme.
Kuvat on otettu 27.10.2010.

Ogelin galleriakäytävä on katettu lasilla ja se on huomattavasti
valoisampi kuin Heikkaan talon käytävä. Kuva 2.11.2010.

56

57

Eisto 2004:43
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Helsingin ostoskeskukset vuonna 2011. Punaiset ympyrät ovat vanhoja, violetit galleria‐tyylisiä ja siniset neliöt purettuja ostoskeskuksia.
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3. KADONNEET JA
KORVATUT
OSTOSKESKUKSET

”Ilmeisesti alue tulee kokemaan lähi vuosina suuria
muutoksia. Mahdollisesti ostoskeskus tullaan purka‐
maan ja tilalle suunnitellaan kaavoitettavaksi lähinnä
asuntorakentamista.”59
Arkkitehti Ilkka Martas suunnitteli Herttoniemen
ostoskeskuksen, joka sijaitsi Hiihtäjäntie 1:ssä Hert‐
toniemen metroaseman läheisyydessä. Ostoskeskus
rakennettiin vuosina 1959–1960 kaupungin omista‐
malle tontille, jonka vuokra‐aika päättyi 31.12.2009.

HERTTONIEMEN OSTOSKESKUS

Luonnehdinta

OSOITE
Hiihtäjäntie 1,
Herttoniemi

SIJAINTITUNNUS

VALMISTUNUT

PURETTU

43‐141‐2‐

1960

2009

Kuva ”Ostarin helmestä”.

Entisen Herttoniemen ostoskeskusta vastapäätä toi‐
sella puolella tietä on K‐Market Hertan kiinteistö.
Tontti on tyhjä ja siksi näkymä on ankea. Helsingin
kaupunginmuseon selvityksessä on ostoskeskus mää‐
ritelty luokkaan 3, eli sen arkkitehtoniset, ympäristö‐
tai säilyneisyysarvot eivät olleet merkittäviä. Sitä
luonnehdittiin hyvin säilyneeksi, tyypiltään ”suorakai‐
teeksi” ja sen arkkitehtuuria pidettiin massoittelul‐
taan harkittuna. Lähiseudulle entisestä Fazerin kiin‐
teistöstä jalostettu Megahertsin kauppakeskus vei
vanhan ostoskeskuksen kaupalliset edellytykset.

Tässä oli arkkitehti Ilkka Martaksen suunnittelema Herttoniemen
ostoskeskus, joka valmistui vuonna 1960. Kirjoittaja on ottanut
kuvan lokakuussa 2010. Mitään paikalle ei ole rakennettu, vaikka jo
60
2004 haluttiin kiirehtiä tontin vuokrauksen purkamista.

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskukseen oli tehty rakennusteknisiä korjauk‐
sia, mutta ulkoapäin se antoi kuluneen, ja jopa hie‐
man ränsistyneen vaikutelman. Kaupunki pyrki omis‐
tajien kanssa lyhentämään tontin vuokra‐aikaa jo

58

60
58

http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/01/herttoniemen‐
ostoskekus.html
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Kuva 27.10.2010
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vuonna 2004, jotta alue vapautuisi muuhun käyt‐
töön.61

”Asemakaavaa muutetaan metroaseman ja K‐Hertan
alueista käydyn arkkitehtikutsukilpailun voittaneen
ehdotuksen pohjalta. Metroasema ja liityntäbussi‐
terminaali rakennetaan uudelleen. Lisäksi suunnitel‐
laan uutta liike‐ ja toimitilaa, liityntäpysäköintiä ja
asuntoja. Megahertsin kortteliin suunnitellaan kaup‐
pakeskusta ja asuntoja.”63

Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004
Toimitilojen pinta‐ala oli yhteensä noin 1 800 m2. Ne
jakaantuivat seuraavasti:






päivittäistavarakauppa 0 %
ravintolat ja kahvilat 22 %
muut kaupalliset palvelut 50 %
julkiset palvelut ja yhdistykset 26 %
tyhjänä 2 %

K‐marketin tulo toiselle puolelle katua 2000‐luvun
alkupuolella paransi Kiinteistö Oy Hiihtomäentie 1:n
asemaa liikepaikkana, mutta myöhemmin Megahert‐
sin kauppakeskuksen ja Lidlin tulo Itäväylän vastak‐
kaiselle puolelle siirsi palveluiden painopistettä sel‐
västi Itäväylän itäpuolelle. Merkittävä yksittäinen
muutos oli Alkon siirtyminen Megahertsin tiloihin.

Herttoniemen keskustan kaava mahdollistaa lisää
liiketilaa metroasemalle ja Hertan tontille.

Ostoskeskuksen yritykset ja toimitilan omistajat vuonna 2004.

62

Vanhan ostoskeskuksen palvelut eivät ole kadonneet
vaan siirtyneet uusiin tiloihin, etupäässä Megahert‐
siin, jonka sijainti kaupunkirakenteessa on saavutet‐
tavuuden kannalta huonompi kuin entinen ostoskes‐
kuksen paikka.

Herttoniemen uudesta keskuksesta kirjoitettiin
Helsingin Sanomissa 30.10.2011.

Asemakaavatilanne
Ostoskeskuksen alueesta pidettiin arkkitehtikilpailu,
jonka pohjalta on vireillä Herttoniemen keskuksen
asemakaava.
63

61

62
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http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/kaavoituskatsaus/kaavoituskatsa
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nin. Lähietäisyydellä ei ollut muita vastaavia keskuk‐
sia. Kiinteistö sijaitsi yhtiön omistamalla tontilla.
Helsingin kaupunginmuseon selvityksessä ostoskes‐
kus oli määritelty luokkaan 3.66

KONALAN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskusta laajennettiin ja peruskorjattiin vuonna
1984. Rakennuksen rapautuneiden kahitiilisten jul‐
kisivujen päälle asennettiin profiloitu pelti arkkitehti
Erkki Karvisen suunnitelmien muukaan. Arkkitehti
Walter Schnitzler suunnitteli muutoksia liiketiloihin ja
uuden Kolsarintien suuntaisen myymäläsiiven. Kesä‐
terassin rakentamiselle tuli lupa vuonna 1991.67 Ko‐
nalassa oli vuonna 2004 menossa kaupunkisuunnitte‐
luviraston kokonaisselvitys, jossa tarkasteltiin mm.
alueen lisärakentamismahdollisuuksia ja palvelujen
kehittämistä.68
OSOITE

SIJAINTITUNNUS
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VALMIST.

32‐013‐16‐

1963






muut kaupalliset palvelut 26 %
julkiset palvelut ja yhdistykset –
tyhjänä –
muuta 3 %

Palvelujen rakenne oli viime aikoina säilynyt jokseen‐
kin samanlaisena. Pysäköintipaikkoja oli melko niu‐
kasti, mutta riittävästi.
Kiinteistö Oy Kolsarintie 2:n suurimmat omistajat
ovat: Realinvest Oy, Citycon Oyj ja Turken Mersinli.
Realinvest Oy:n suurin omistaja on Nordea Pankki
Suomi Oyj (49 %) ja seuraavaksi suurimmat SOK ja
OKO. Edellä mainitut omistavat yhtiöstä yli 90 %.69

PURETTU

Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004

200x

Kuva on otettu Konalan ostoskeskuksesta ilmeisesti vuonna 2007.

64

Luonnehdinta
Arkkitehti Erkki Karvinen suunnitteli Konalan ostos‐
keskuksen. Sen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna
196365. Se sijaitsi asuntoalueen keskellä Kolsarintien
ja Vanhantuvantien kulmassa ja se oli Helsingin pie‐

Toimitilojen pinta‐ala oli yhteensä 1 239 m2. Ne ja‐
kaantuivat toimialoittain seuraavasti:

Konalan ostoskeskuksen omistus‐ ja toimitilajakauma
70
vuonna 2004.

 päivittäistavarakauppa 56 %
 rahalaitokset –
 ravintolat ja kahvilat 15 %

66
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http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
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Toimialojen karkea jakauma vuonna (Eisto, 2004).

Asemakaavasta
Konalan Kolsarintien alueen asemakaavan muutos‐
ehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakun‐
nassa vuonna 2006. Ostoskeskuksen tontti muutettiin
asuintontiksi yhteensä noin 200–300 asukkaalle.71
Ajantasaista asemakaavaa ei ole vielä Helsingin kau‐
pungin sähköisessä karttapalvelussa.

71

http://www.hel2.fi/ksv/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Esitys
listat/liitteet/070750341.pdf
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puron metroaseman ja Liikuntamyllyn välittömässä
läheisyydessä. Kiinteistöä oli pienin korjauksin ko‐
hennettu, mutta se oli edelleen ulkoiselta ilmeeltään
harmaa ja melko tyly. Ostoskeskus oli kaupungin
vuokratontilla, jonka vuokra‐aika olisi päättynyt
31.12.2030.74 Helsingin kaupunginmuseon selvityk‐
sessä ostoskeskus oli määritelty luokkaan 3.75

MYLLYPURON OSTOSKESKUS JA SEN
TILALLE TULEVA KAUPPAKESKUS

Kaupalliset palvelut keskittyivät Myllypuron ostoskes‐
kukseen. Ostoskeskuksessa ja sen viereisessä liikera‐
kennuksessa oli tilaa yhteensä 6700 m2. Tyhjiä tiloja
ei ollut. Ostoskeskuksen kohentamista suunniteltiin.
Sen ympäristöön kaavoitettiin huomattavaa palvelu‐
jen ja asuntojen täydennysrakentamista. Päivittäista‐
varakaupan lisäksi oli posti, pankkiautomaatti, ja kaksi
polttonesteen jakeluasemaa. Kerros‐ ja pientaloalu‐
een välissä oli lähikauppa.76
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Kuvassa parisen vuotta sitten purettu Myllypuron ostoskeskus.

72

Luonnehdinta

Ostoskeskuksen vaiheita
Rakennus säilyi loppuun asti pohjakaavaltaan saman‐
laisena, mutta sisäpihat oli katettu ja julkisivuihin oli
tehty muutoksia.77 Palvelut muuttuivat yksipuolisiksi
noin kymmenisen vuotta sitten. Erityisesti päivittäis‐
tavarakauppa ja pankkitoiminta oli vähentynyt. Lähes

Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelema Myllypuron
ostoskeskus valmistui vuonna 1965.73 Se sijaitsi Mylly‐
74

Eisto 2004:41
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http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/01/myllypuron‐
ostoskeskus.html
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Korhonen‐Wälma, Ulla 2001:14‐15

73
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parisenkymmentä vuotta sitten ostoskeskuksessa oli
kolme suurta elintarvikemyymälää ja kolme pankkia.
Tilalle oli tullut mm. useita olutravintoloita ja kirppu‐
tori. Erikoisliikkeet olivat suurelta osin lopettaneet.
Tilojen käyttö ja omistus 2004
Ostoskeskuksen viimeisimmät kohtuullisella vaivalla
saadut tiedot tilojen käytöstä ja omistuksesta ovat
Erkki Eiston ostoskeskusselvityksestä.
Myllypuron Ostoskeskus Oy:n kiinteistössä oli liike‐ ja
varastotiloja yhteensä noin 5800 m2. Tilojen jakau‐
tuma toimialoittain oli vuonna 2004 seuraava:






päivittäistavarakauppa 29 %
rahalaitokset ‐
ravintolat ja kahvilat 40 %
muut kaupalliset palvelut 29 %
julkiset palvelut 2 %

Pysäköintipaikkojen suhteen ei ollut ongelmia.78
Myllypuron Ostoskeskus Oy:n suurimmat omistajat
olivat: HOK‐Elanto, Anne Wahlström, Citycon Oyj ja
Ararat Rice and Food. Suurin yksittäinen omistaja oli
HOK‐Elanto. Ararat Rice and Food‐niminen yritys ja
Anne Wahlström olivat ostoskeskuksen viime aikoina
hankkiutuneet merkittäviksi osakkaiksi. Citycon Oyj

72

Saresto 2004:54:54
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on pörssissä noteerattu vähittäiskaupan liiketiloihin
keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö.79

Myllypuro‐hankkeen kokonaisarvo on yli 60 miljoonaa
euroa, josta Cityconin omistukseen tulevan kauppa‐
keskuksen ja pysäköintihallin osuus on noin 20 mil‐
joonaa euroa.
Cityconin osuus hankkeesta rahoitetaan yhtiön kassa‐
varoista. Citycon on myynyt kaikki kauppakeskuksen
yhteyteen rakennettavat asunto‐osakeyhtiöt Icecapi‐
tal Housing Fund II Ky:lle, Asuntosäätiölle ja Keskinäi‐
nen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Asuntosijoittajat
vastaavat kukin omien asuntojensa rakennuttamises‐
ta ja vuokraamisesta.

Yritykset ja toimitilan omistajat vuonna 2004 Myllypuron
80
ostoskeskuksessa.

Asemakaavasta
”Myllypuron kauppakeskuksen yhteyteen rakenne‐
taan myös 255 vapaarahoitteista asumisoikeus‐ ja
vuokra‐asuntoa, yhtiö tiedottaa. Yhtiö rakentaa
kauppakeskuksen yhteyteen 270 autopaikan maan‐
alaisen pysäköintihallin.

Uuden kauppakeskuksen vuokrattava pinta‐ala on
suunnilleen 7300 neliömetriä. Liiketiloista on vuokrat‐
tu tällä hetkellä yli 60 prosenttia. Rakennustyöt käyn‐
nistyvät maaliskuun alussa. Ensimmäinen osa ava‐
taan alkukesällä 2011 ja toinen vaihe vuotta myö‐
hemmin 2012.”81
Uuden rakennuksen liiketilojen pinta‐ala on 600 ne‐
liömetriä enemmän kuin puretun ostoskeskuksen
pinta‐ala. Asuntoja tulee 255 kappaletta, mikä tar‐
koittaa noin neljääsataa uutta asukasta.

81
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http://www.taloussanomat.fi/myynti/2010/01/12/myllypuroon‐
nousee‐uusi‐kauppakeskus/2010436/135
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Vuodesta 2009 rakenteilla olleen uuden Myllypuron kauppakeskuk‐
sen pihalle tulee paviljonkimainen kirjasto. Kuva Arkkitehtitoimisto
Forma‐Futura Oy.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Otso Kärkkäinen teki vuonna 2005 diplomityön Os‐
toskeskuksen kehittämisen mahdollisuudet, jossa hän
esitti Myllypuron ostoskeskukselle ja sitä ympäröiville
tonteille korvaavan kaupallisen ratkaisun. Teknillisen
korkeakoulun maanmittausosastolle tehdyn diplomi‐
työn rahoittajana oli NCC Properrty Development Oy
(Kärkkäinen 2005). Ostoskeskuksen tilalle rakennet‐
tavan kauppakeskuksen rakennuttaja on NCC.

Myllypuron ostoskeskus oli pohjapiirrokseltaan selkeä. Tilat avau‐
tuivat sisäkaduille ja ostoskeskus käänsi betonisen selkänsä ulos‐
päin.

Puretun Myllypuron ostoskeskuksen tilalle rakennetaan
82
kauppakeskus ja asuntoja.

82

Kuva Karitta Laitinen 27.10.2010
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Vuonna 2004 ravintolat ja kahvilat olivat suurin käyttäjäryhmä 40
%:n osuudellaan. Päivittäistavarakauppa ja muut kaupalliset
palvelut olivat molemmat 29 % pinta‐alasta. Julkisten palvelujen
osuus oli pari prosenttia.

Ote ajantasa‐asemakaavasta, joka mahdollisti asuin‐kerrostalojen
rakentamisen ostoskeskuksen paikalle. Liiketiloja on kaavassa
osoitettu pohjakerrokseen.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Pukinmäen ostoskeskus otettiin käyttöön vuonna
1968. Sen suunnitteli arkkitehti Toivo Korhonen ja
rakennutti Suur‐Helsingin osuuskassa. Suorakaiteen
muotoisessa ostoskeskuksessa oli aluksi posti, ap‐
teekki, kioski, viisi myymälää, kaksi suurta valinta‐
myymälää, osuuskassa ja asunto.85 Helsingin kaupun‐
ginmuseon selvityksessä ostoskeskus määriteltiin
luokkaan 2.86

PUKINMÄEN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen katos oli näkyvänä osana sen yksin‐
kertaisessa ja yksikerroksisessa ilmeessä. Katoksen
liimapuupalkit kapenivat katoksen ulkoreunaa kohti.
Loppuvuosina ikkunat oli teipattu.

OSOITE
Eskolantie 2,
Pukinmäki

SIJAINTITUNNUS

VALMIST.

PURETTU

37‐26‐ 4‐

1968

2007

Pukinmäen ostoskeskus oli Kehä I:n tuntumassa Pu‐
kinmäen aseman vieressä. Sen ympäristössä oli
vuonna 2004 myös muita liikerakennuksia, joissa oli
mm. apteekki ja terveysasema.

mälätilaan vuonna 1986. Eskolantien puoleisen pää‐
dyn tilat muutettiin ravintolaksi arkkitehtitoimisto
Mikko Honkasen suunnitelmien mukaisesti.87 Pukin‐
mäen ostoskeskus purettiin vuonna 2007.
Tilojen käyttö ja omistus 2004
Puretun ostoskeskuksen viimeisimmät kootut tiedot
tilojen käytöstä ja omistuksesta on vuodelta 2004.
Toimitilojen pinta‐ala oli yhteensä noin 1400m2.
Ostoskeskuksessa oli alun perin kaksi päivittäistava‐
rakauppaa ja yksi pankki pienempien liikkeiden lisäk‐
si. Elanto ja osuuspankki olivat lopettaneet ja HOK‐
Elannon tilassa oli eläintarvikekauppa. K‐market toimi
edelleen.

Ostoskeskuksen vaiheita

”Rakennus on varsin huonossa kunnossa. Peruskorja‐
uksiin ei ole haluttu ryhtyä, koska rakennus perustus‐
ten vajotessa vähitellen painuu. Kiinteistö sijaitsee
yhtiön omistamalla tontilla.” 84

Arkkitehtitoimisto Mikko Honkanen Ky laati suunni‐
telmat vuonna 1974 tehtyihin muutoksiin, joissa
toista valintamyymälää suurennettiin. Kymmenen
vuoden kuluttua arkkitehtitoimisto Heino & Laakso
suunnitteli uuden laajennuksen edellä mainittuun
valintamyymälään. Tuolloin otettiin käyttöön vierei‐
sen entisen postin tilat. Rautakirja Oy tarvitsi myös
lisätilaa, ja siksi kioskia laajennettiin viereiseen myy‐
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Kuvan viite83
Luonnehdinta

http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/01/pukinmen‐
ostoskeskus.html
84
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Vuonna 2004 tilojen omistajista merkittävin oli Citycon Oyj.

88
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Asemakaavasta
Puretun ostoskeskuksen tilalle saa voimassaolevan
asemakaavan mukaan rakentaa viisikerroksisen
asuin‐ ja liikerakennuksen. Myös naapurikortteleihin
voi rakentaa liiketiloja.

Ote Pukinmäen voimassa olevasta asemakaavasta.
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VUOSAAREN ETELÄINEN OSTOSKESKUS

rapistunut. Liiketilojen käyttötarkoituksissa oli tehty
muutoksia ja kauppakäytävien päihin oli tehty portit.
Ilkivalta oli ongelmana.

Entisen Vuosaaren eteläisen ostoskeskuksen ajanta‐
sa‐asemakaava
Rakennus liittyi oleellisena osana viereisiin asuinker‐
rostaloihin. Tämä kokonaisuus esiteltiin Suomi raken‐
taa 1965–60‐näyttelyssä. Helsingin kaupunginmuseo
luonnehti:

OSOITE
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Kuvan viite
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”Arkkitehti Viljo Revellin ja Heikki Castrénin yhteistyön
tuloksena syntyneellä Revellin myöhäistuotantoon
liittyvällä ja asuinkortteliin olennaisesti nivoutuvalla
ostoskeskuksella oli erityistä arkkitehtonista ja kau‐
punkikuvallista sekä lähiöhistoriallista arvoa.” Raken‐
nus purettiin vuonna 200390.

89

Vuosaaren eteläinen ostoskeskuksen pääsuunnitteli‐
jana oli arkkitehti Viljo Revell, joka ehti kuitenkin
kuolla rakentamisen loppuvaiheissa. Suunnittelu jäi
tällöin toimiston toiselle osakkaalle Heikki Castrénille.
Vuonna 1967 valmistunut ostoskeskus oli säilynyt
pääosin alkuperäisessä asussaan, mutta kunto oli

89

http://albumit.lasipalatsi.fi/suomi/hakukehys.html
Kuva Kimmo Nylander
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Saresto, Salminen & Vierto, 2004

Ote ajantasa‐asemakaavasta.
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”Rakennukset ovat yksikerroksisia ja ulkoasultaan
samaa sarjaa. Arkkitehtonisesti ne ovat olleet raik‐
kaat ja virtaviivaisen tyylikkäät, edustaen varhaista
esimerkkiä kokonaan uudesta rakennustyypistä.91

4. OSITTAIN UUDELLEEN
RAKENNETTU
OSTOSKESKUS

Näin on kuvattu Helsingin Roihuvuoren ostoskeskus‐
ta.

ROIHUVUOREN OSTOSKESKUS

seksi. Uudisrakennukset eivät poikkea julkisivuteip‐
pauksineen muistakaan Hok‐Elannon tai K‐kauppojen
taloista. Yksi Alepan viereinen tyhjä liiketila keskeisel‐
lä paikalla tulvii kolkkoa tunnelmaa.
Roihuvuoren ostoskeskus oli merkittävä osa arkkiteh‐
ti Esko Korhosen suunnittelemaa asuinaluetta. Se oli
oman tyyppinsä, aukion ympärille kiertyvien raken‐
nusten, ensimmäisiä Suomessa.

Luonnehdinta
Roihuvuorentie jakaa ostoskeskuksen kahteen osaan.
Kolme rakennusta on vanhan ostarin puolella ja yksi
toisella puolella tietä.92 Vanhasta ostarista on vielä
jäljellä vuonna 1958 rakennettu entinen ns. apteekin
talo ja entiset K‐kaupan ja Elannon talot on purettu ja
niiden tilalla on uudisrakennukset. Vuonna 1982
rakennettiin Roihuvuorentien toiselle puolelle neljäs
rakennus. Ostoskeskuksen pohjoispuolella olevan
tornitalon pohjakerroksen liiketilat kuuluvat myös
ostoskeskuskokonaisuuteen.
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43‐214‐14

1958
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Toriaukio on kokenut paljon sitten 1970‐luvun: se on
menettänyt vesialtaansa, näyteikkunakuution ja tilalla
ovat t‐malliset, tylyt valaisimet ja mielikuvitukseton
nurmikko. Käyntini aikana noin kello 10 aamupäivällä
ostarilla oli ryyppyryhmä ja eläkeläisiä. Aika ei ollut
paras mahdollinen ostoskeskuksen vireyden arvioimi‐

91

Makkonen 2004:56‐57

92

Eisto 2004

Vanha ns. entinen apteekin talo on vielä pystyssä. Se on säilyttänyt
93
hyvin vanhan luonteensa.

93

Kuva 27.10.2010
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Korhonen suunnitteli alun perin pankkien konttorien
ja valintamyymälän tilat (Roihuvuorentie 24) vuonna
1958. Säästöpankin paikalle oli tullut vuonna 2004
R‐kioski ja entisen Koistisen kaupan ja Kansallis‐
Osakepankin tilalle oli tullut K‐market. Alun perin
rakennuksessa oli levyovet. Huoltotilat olivat umpi‐
naisella takaseinällä. Rakennuksessa on peltikattei‐
nen, epäsymmetrinen pulpettikatto. Lasiseinämän
ylle ulottuva julkisivun mittainen katos sekä näkyvä
kattopalkisto antoivat sille luonnetta.
Elannon myymälärakennus (Roihuvuorentie 26) val‐
mistui vuonna 1956. Siinä oli tuolloin neljä erillistä
myymälää, erikoismyymälä, siirtomaatavara‐, liha‐,
leikkele‐ ja leipäkaupat sekä kahvila. Rakennukseen
oli vuonna 2004 tehty oleellisia muutoksia. Entinen
katos oli osin rakennettu umpinaiseksi siten, että
näyteikkunoiden tilalle on tehty lähes umpinainen
julkisivu. Koko rakennus kahvilatiloineen oli tuolloin
Valintatalon käytössä.
Apteekin talo (Roihuvuorentie 28) valmistui vuonna
1958. Kaksi myymälää ja Yhdyspankin konttori olivat
rakennuksessa apteekin lisäksi. Toriaukiolle avautu‐
van julkisivun ovet ovat säilyneet alkuperäisinä. Ovien
vetimet ovat myös Esko Korhosen rakennusta varten
suunnittelemat lenkkimäiset vetimet.
Parhaiten
luonteensa oli vuoden 2004 tilanteessa säilyttänyt
apteekin talo.
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Ostoskeskuksen vaiheita
Kirjassaan Vanhojen ostoskeskusten kaupallinen ke‐
hittäminen (1990) Ari Luukinen ja Tuomas Santasalo
ovat verranneet kahtakymmentäkahta pääkaupunki‐
seudun ostoskeskusta. Vertailussa, jossa oli ostoskes‐
kusten keskeisiä ongelmia, Roihuvuoren ostoskeskus
todettiin ongelmallisimmaksi. Keskeiset ongelmat oli
luokiteltu:











Muodostuu monesta yhtiöstä
Toimintojen kannalta liian pieni koko
Palveluverkon muutos (aluekeskus)
Vanhat rakennukset, heikko ulkonäkö
Tilojen käyttö toimistoina yms.
Toimintojen hajanaisuus
Toimialarakenne vinoutunut
Väestön ja ostovoiman väheneminen
Pysäköintipaikkojen puute
Saneerausehdotusta vastustettu.

Roihuvuoren ostoskeskuksessa ainoastaan toimiala‐
rakenteen vinoutuminen ei ollut ongelma, mutta
kaikki muut kohdat olivat. Itse en arkkitehtina olisi
allekirjoittanut kohtaa ”vanhat rakennukset, huono
ulkonäkö”, mutta kiinteistöyhtiöiden rajat varmasti
ovat jo tuolloin tuottaneet ongelmia aukion hoidossa.

Ostoskeskuksen toiminnallisen kehittämisen edelly‐
tyksistä tutkimuksessa tultiin tuolloin seuraavaan
tulokseen:
”Roihuvuoren ostoskeskuksessa torikeskusmalli aihe‐
uttaa sen, että vanhempi osa ostoskeskuksesta kan‐
nattaa rakentaa kokonaan uudelleen, jolloin saavute‐
taan nykyolojen kannalta toimivampi ratkaisu. Van‐
hat rakenteet ovat liian etäällä toisistaan eivätkä ole
teknisesti kovinkaan hyväkuntoisia. Uusi ostoskeskus‐
rakennus saataisiin rakennetuksi nykyoloja vastaa‐
vaksi ja sille saataisiin paremmat toimintaedellytykset
vähentämällä alueella olevaa tiheää lähipalvelupis‐
teiden verkkoa. Tällöin myös asuinkiinteistöissä sijait‐
sevat liikehuoneistot saadaan toiminnallisesti liitettyä
ostoskeskukseen ja mahdollisesti uudisrakennus tien
toiselta puolelta.”94
Ostoskeskuksen pihaa pidettiin suurena ja siksi on‐
gelmallisena, koska sen kattaminen olisi ollut vaikeaa.
Rakennusten laajentaminen sisäpihalle päin ei olisi
parantanut ostoskeskuksen toiminnallisuutta.95 Tätä
taustaa vasten ei ole yllättävää, että ostoskeskuksen
vanhimmasta ja myös arvokkaimmasta osasta on
säilynyt vain yksi rakennus.

94

Luukinen & Santasalo 1990:107

95

Luukinen & Santasalo 1990:93
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Arkkitehtitoimisto Sari Schulman laati alustavan
suunnitelman ostoskeskuksen K‐kaupan ja Hok‐
Elannon kiinteistöjen purkamiseksi ja uusien raken‐
tamiseksi.97 Rakennussuojelun paradoksi tässä tapa‐
uksessa oli seurausta siitä, ettei vanhoja rakennuksia
katsottu soveltuviksi omistajien haluamaan käyttöön.
”Uudempaa arkkitehtuuria edustavat modernistiset
rakennukset koostuvat yksinkertaisista aineksista eikä
niitä voi muuttaa ja laajentaa olennaisesti ilman, että
ne menettävät arkkitehtoniset ominaisuutensa. Kun
rakenne on vielä merkittävä osa arkkitehtuuria, on
muutosten tekeminen joskus sekä rakennusteknisesti
hankalaa että taloudellisesti arveluttavaa.”98
Helsingin kaupunginmuseon selvityksessä Roihuvuo‐
rentie 24–28:n rakennukset määriteltiin luokkaan 2.
Siksi suuria esteitä purkamiselle ei ollut.

Roihuvuoren ostoskeskus ja siitä uudisrakentamisella saneeratta‐
96
vat osat esitettiin Luukisen ja Santasalon kirjassa. Kuvassa näkyy
myös silloinen tilojen käyttö. Pankkeja oli vielä kolme, posti, ja
apteekki.

Roihuvuorentie 24:n kiinteistön tilalle rakennettiin
Market‐Roihuvuori. Kiinteistöyhtiö on Roihuvuoren
liiketalot Oy. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Mik‐
ko Koria Arkkitehtuuri ja rakennuttaminen MK Oy:stä.
Rakennuslupa myönnettiin 10.6.2005.99 Rakennuk‐
sessa toimii nykyisin K‐kauppa. Roihuvuorentie 26
purettiin myös, ja sen tilalle rakennettiin HOK‐

97

Schulman 20‐21

98

Schulman 2005:7

Elannon rakennus Alepa Roihuvuori. Arkkitehtitoimis‐
to K2S laati suunnitelmat, joille myönnettiin raken‐
nuslupa 25.1.2008. 100
Entinen Elannon myymälä oli viimeisinä aikoinaan
Valintatalo. Alun perin rakennuksissa toimi useita
pienempiä myymälöitä, jotka sittemmin yhdistettiin
suurehkoiksi kokonaisuuksiksi.
Schulmanin tekemän selvityksen aikoihin ostoskes‐
kuksessa oli K‐market, Hok‐Elannon Alepa ja R‐kioski.
Entisessä apteekin talossa oli Mikromaja Oy, Itä‐
Helsingin musiikkiopiston tiloja, Willy’s Pub ja kebab‐
baari. 101
Tilojen käyttö ja omistus
Ostoskeskus sijaitsee kaupungin vuokratontilla. Roi‐
huvuoren liiketalot Oy:n vuokra‐aika päättyy
31.12.2024 ja Roihuvuoren Palvelutalot Oy:n
31.12.2025.
Roihuvuoren K‐kauppa Roihuvuoren kiinteistön omis‐
taa Aberdeen Property Fund Finland. Helsingin
Osuuskauppa Elanto omistaa Roihuvuoressa kiinteis‐
tön, jossa on Alepa.

100

Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, Arkiston sähköi‐
nen palvelu

99

96

Luukinen & Santasalko 1990:111
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Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, Arkiston sähköi‐
nen palvelu

101

Schulman, 2005:5
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Nykytilanne esitetään pohjapiirroksissa siten, että
jokaisella TOL‐2008 ‐luokituksen mukaisella käytöllä
on oma värinsä. Tilojen hallinta esitetään numeroilla.

Roihuvuoren ns. entisen apteekin rakennuksen toimitilajakauma.
Vasemmalla on ravintola ja oikealla Itä‐Helsingin musiikkiopiston
tiloja.

Roihuvuorentie 24:n rakennus on pääosin Keskon
päivittäistavaramyynnin käytössä. Oikeanpuoleisessa päädyssä
toimii R‐kioski.

Roihuvuoren liiketalot Oy:n, Alepan talon ja Tulisuontiellä olevan
102
Roihuvuoren Palvelutalot Oy:n yritykset ja tilat.

Roihuvuorentie 26:n toimitilajakauma vuonna 2011
1. Alepa, päivittäistavarakauppa
2. Kotipizza, ravintola
3. Kampaamo
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102

Roihuvuoren lämpö Oy
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Ns. entisen apteekin talon Roihuvuorentielle näkyvä huoltojulkisivu
viereiseltä pysäköintipaikalta kuvattuna 27.10.2010.

Uusi Alepan ja K‐kaupan arkkitehtuuri korvaa 1950‐luvun lopun
103
rakennukset.

Asemakaavasta
Roihuvuoren ostoskeskuksen apteekin rakennus on
asemakaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi,
sr, mikä tarkoittaa, ettei sitä saa purkaa. Sitä ei myös‐
kään voi laajentaa, koska rakennusoikeus on käytetty.
Tulisuontien alkupäässä oleva yksikerroksinen liiketa‐
lo on tällä hetkellä ajantasa‐asemakaavan vastainen,
koska se on kerrostalojen korttelialueella, jossa ker‐
rosluku on 4 ja se sijaitsee osin asemakaavan mukai‐
sella katu‐alueella.

103
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Kuva 27.10.2010

Ote Roihuvuoren ostoskeskuksen ajantasa‐asemakaavasta.
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risotalo, terveyskeskus ym., jotka tukevat osaltaan
sen toimintaa.

5. NYKYISET
OSTOSKESKUKSET

Ostoskeskus sijaitsee Helsingin kaupungin omistamal‐
la tontilla. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2030.104
Luonnehdinta

JAKOMÄEN OSTOSKESKUS

Jakomäen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti Pauli
Lehtinen SOK:lta. Helsingin kaupunginmuseo on
luonnehtinut rakennusta automarketarkkitehtuurin
edustajaksi ja määritellyt sen 3. luokkaan.
Lokakuun loppupuolella 2010, kun kävin iltapäivällä
ostoskeskuksella, väkeä oli paljon. Osa porukasta,
joka oli melkoisen tuhdissa humalassa, oleskeli paikal‐
lisen ravintolan liepeillä. Muuten ostarilla oli rauhal‐
lista ja yleisvaikutelma paikasta oli siisti.
Ostoskeskuksen vaiheita

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Huokotie 1, Jakomäki

41‐219‐1

VALMIST.
1968

Jakomäen ostoskeskus kuvattuna 27.10.2010.

Jakomäen ostoskeskus on rakennettu vuonna 1968.
Peruskorjaus on tehty vuosina 1998–1999. Ostoskes‐
kuksen läheisyydessä on julkisia palveluja kuten nuo‐
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Ostoskeskuksen tontille rakennettiin kylmä bensiinin‐
jakeluasema vuonna 1998. Sisä‐ ja ulkotiloille tehtiin
muutoksia ja rakennettiin mainostorni. Pääsisään‐
käynti tehtiin myös S‐market‐tyylin mukaiseksi. Tuol‐
loin myös rakennuksen otsalistan marmorimosaiik‐
kielementti muutettiin betonielementiksi ja ikkunat
vaihdettiin tummanruskeiksi ja alumiinisiksi. Suunni‐
telmat näihin muutoksiin laati arkkitehtitoimisto Juha
Kokko Oy.105
104

Eisto 2004:8

105

Saresto 2004:60

Tilojen käyttö ja omistus
”Ostoskeskusta hallitsee selvästi päivittäistavara‐
kauppa, joka perustuu yhteen S‐markettiin. Pankit,
joita oli alun perin kaksi, ovat lopettaneet. Samoin
Nordea lopetti ostoskeskusta vastapäätä sijainneen
konttorinsa vuoden 1999 elokuussa. Jakomäessä ei
tämän jälkeen ole varsinaista pankkikonttoria ollen‐
kaan. Muutenkin palvelujen valikoima on vaatima‐
ton”.106
Toimitilojen pinta‐ala on yhteensä noin 3000 m2.
Ravintola oli aloittanut entisissä STS‐Pankin tiloissa jo
vuonna 1993. Pysäköintipaikkoja oli tarpeeseen näh‐
den riittävästi sekä järjestyshäiriöitä ja ilkivaltaa esiin‐
tyi varsin vähän.107
S‐marketin lisäksi ostarilla toimi ”pieni ja siistin tun‐
tuinen” Pizzeria Kebab Flamingo, kukkakauppa, par‐
turi‐kampaamo Salon Hair Street, suutari, elintarvike‐
kioski Nami Video, Jakomäen apteekki, R‐kioski ja
Ravintola Pohjanpoika. Kyseinen ravintola Pohjanpoi‐
ka perustettiin vuonna 1993 entisen STS‐pankin tiloi‐
hin. Tuolloin Elanto lopetti.108

106

Eisto 2004:8

107

Eisto 2004:8

108

http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/01/jakomen‐
ostoskeskus.html
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Asemakaavasta
Jakomäen ostoskeskusympäristön kaavatyö on me‐
neillään. Tarkoituksena on myös lisätä uutta asumista
palveluiden äärelle. 110

Omistajat ovat samat nyt kuin vuonna 2004.

109

Helsingin kaupungin tavoite asemakaavamuutoksessa
ilmaistaan näin: ”Jakomäen liikekeskuksen ja sen
lähiympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä on
tarkoitus kehittää parantamalla alueen liikenne‐ ja
pysäköintijärjestelyjä, rakentamalla uutta liiketilaa
sekä uusi huoltoasema.”111
Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta
lähipalvelujen saavutettavuutta aiotaan parantaa.
Muitakin muutoksia liikennejärjestelyihin ja katualu‐
eisiin aiotaan tehdä. Teboilin nykyinen huoltoasema‐
rakennus aiotaan purkaa ja uusi rakennus sijoitetaan
korttelin pohjoisosaan. Korttelin eteläosaan on mah‐
dollista sijoittaa uutta liike‐ ja toimistotilaa kahteen
kerrokseen
yhteensä 2 200 k‐m2. 112
Jakomäen ostoskeskuksen alueen ajantasa‐asemakaava.

Suurin tila Jakomäen ostoskeskuksessa on ylinnä oleva S‐marketin
päivittäistavarakauppa. Alempana olevat tilat vasemmalta oikealle
ovat Pizzeria kebab Flamingo, Kukkakauppa, Parturi‐kampaamo
Salon Hair Street, Suutari‐avainpalvelu, Kioski Nami Video, Ravinto‐
la Pohjanpoika, Jakomäen apteekki ja R‐kioski.
110

Esikaupungeissa tapahtuu 2010:14

111

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2009

112

109

Isännöitsijäkonttori Oy
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KANNELMÄEN OSTOSKESKUS

eikä esimerkiksi vanhoja kioskirakennuksia ole muilla
ostareilla juurikaan säilynyt.”113

12 900, ja sen oletettiin pysyvänä samana vuoteen
2011.

Luonnehdinta

Ostoskeskuksen pohjista ei ole tehty TOL‐2008‐
tulkintaa, koska pääpiirustuksia ei ollut saatavilla.
Seuraavassa on lueteltu ostoskeskuksella toimivat
yritykset ja niiden omistajat sekä osakemäärät.

Arkkitehti Erkki Karvinen suunnitteli vuonna 1959
valmistuneen ostoskeskuksen. Tyypiltään se on Luuki‐
sen ja Santasalon luokituksen mukaan moduulityyp‐
piä. Kannelmäen ostoskeskus on arvioitu lukeutuvaksi
kolmanteen luokkaan Helsingin kaupunginmuseon
inventoinnissa.114 Ostoskeskuksessa on pinta‐alaa
noin 3700 m2 ja se on kaupungin vuokramaalla.115
Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskus paloi vuonna 2001. Tuolloin korjauksissa
tehtiin näkyviä julkisivumuutoksia, mutta pohjakaava
on pääpiirteissään säilynyt.116
OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Vanhaistentie 1,
Kannelmäki

VALMISTUNUT

Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004 ja 2011
33‐130‐1‐

1959

Kannelmäen ostoskeskus 2.11.2010.

”Ostari istuu varsin sujuvasti ympäristöönsä, ja Van‐
haistentien puoleinen aukio istutuksineen ja veistok‐
sineen korostaa sen sympaattista ilmettä. Kaupun‐
ginmuseon inventaariossa se on kuitenkin rankattu
’ei‐merkittävään’3‐luokkaan ‐ tämä lienee siitä syys‐
tä, että muutoksia on tehty niin paljon. Mielestäni
ostarin alueen tuottama fiilis on kuitenkin aika hieno,
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Vuonna 2004 Kannelmäen ostoskeskuksesta ei ollut
saatavissa helposti tarkkaa tietoa. Osakkeiden omis‐
tus oli saatavissa, mutta sitä, miten se korreloi pinta‐
aloihin, ei ollut. Kannelmäen asukasluku oli tuolloin
Kannelmäen ostoskeskuksen lähellä on muita
liikerakennuksia.
113

http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/02/kannelmen‐
ostoskeskus.html kirjoittaja tuntematon
114

Saresto 2004:54

115

Eisto 2004:10

116

Saresto 2004:61
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sessä karttapalvelussa, eikä kaavoituskatsauksessa
2010 ollut mainintaa asemakaavamuutoksesta. Sen
sijaan alueelle on tehty tai vielä tekeillä Esikaupunki‐
en renessanssi‐hankkeen alueellinen kehittämissuun‐
nitelma, jossa on selvitetty ominaispiirteitä sekä mää‐
ritelty tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita.118

Kannelmäen ostoskeskuksen toimialat on esitetty pääpiirteissään
asemapiirustuksen pohjalle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Film Town videovuokraamo, kioskeissa Nakkikioski ja Kannel‐
mäen kukka
SOL Pesulapalvelu
Kahvila
Tyhjä
Alepa
Britannia Pub lisäksi tyhjä liiketila ja Pakrak Oy
R‐kioski
KukkaCardella
Paturi‐kampaamo Kannelhius
Ravintola Laiska kissa
Etelä‐Kaarekan Apteekki
Ravintola Kannel /Kannel Café Pizzeria
Tiimari

Alueen ajantasa‐asemakaava.

119

Voimassa olevan asemakaavan mukaa ostoskeskuk‐
sen rakennusoikeus on 5 150 k‐m2, jolloin rakennus‐
oikeutta on jäljellä 1 450 k‐m2

118

Kannelmäen ostoskeskuksen yritykset ja omistus.117

Asemakaavasta

117

Ostoskeskuksen ajantasa‐asemakaava ei ollut Helsin‐
gin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston sähköi‐

Realia Isännöinti Oy, Pekka Markkanen
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119
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defelt‐Laurila KK:n arkkitehtiosastolta. Tiloja oli aluksi
31 liikkeelle. Se oli suurempi kuin Puotinharjun ostos‐

KONTULAN OSTOSKESKUS

KIINTEISTÖ JA OSOITE
Kontulan ostoskeskus Oy,
Ostostie 6, Kontula
Kiinteistö Oy Kontulan
Asemakeskus
Keinulaudankuja 4, Kontula
Kontulan Palvelutalo Oy,
Ostostie 4, Kontula

SIJAINTITUNNUS

keskus, joka oli ollut Suomen suurin. Kontulan ostos‐
keskus oli ilmeisesti valmistuttuaan peräti Pohjois‐
maiden suurin. Pysäköintipaikka, jossa oli tilat 400
autolle, oli suuri, samoin päivittäistavarakauppojen
koot olivat maan suurimpia. Kotikontu oli maan suu‐
rin kauppa, 1 100 m2. Elanto, T‐market Haasmaa ja
HOK olivat melkein yhtä suuria. Ostoskeskuksen pit‐
käaikaisiin liikkeisiin kuului Suomalainen kirjakauppa,
jonka toiminta kesti 27 vuotta. Ostoskeskuksessa oli
enimmillään kuusi pankkia, joista jäljelle jäivät Nor‐
dea ja Sampo. Alkolle oli varattu tilat jo rakennusvai‐
heessa, mutta myymälä perustettiin vasta 1971. Tau‐
no Korhosen huonekaluliike oli Alkon tiloissa sitä
ennen. Yksi keskiolutbaari, Helmi‐Grilli, palveli janoi‐
sia asukkaita vuonna 1970. 120
VALMIST.

47‐021‐11‐

1967

47‐021‐12‐

1984 ja
1988

47‐021‐8 ja 47‐021‐9

1990

Kontulan ostoskeskuksen laajennusosa, Kiinteistö Oy
Kontulan Asemakeskus metroaseman tuntumaan
valmistui vuonna 1988. Sen suunnitteli arkkitehtitoi‐
misto Hyvämäki‐Karhunen‐Parkkinen eli HKP.121
Suunnittelijoina toimistossa olivat arkkitehdit Jukka
Karhunen, Markku Lehtinen ja Jukka Ollikainen.122
Palvelutalo, Kontulan palvelutalo Oy, jossa ovat mm.
120

Luonnehdinta
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Kävin ostoskeskuksessa 27. lokakuuta 2011. Oli aurin‐
koinen ilma ja lounasaika. Väkeä oli paljon, jonkin
verran humalikkaitakin, mutta ei mitenkään häiritse‐
västi. Ostoskeskuksen suuruus hämmästytti, kuten
myös palvelujen monipuolisuus, vaikka kysymyksessä
on yksi Helsingin paikalliskeskuksista.
Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksen viereen suunniteltiin metroasemaa.
arkkitehti Toivo Korhonen laati suunnitelmat vuonna
1984 Kontulan asemakeskukseen. Vuonna 2002 teh‐
tiin jo metroasemalle peruskorjaus. Suunnitelmat
olivat kaupungin oman rakennusosaston käsialaa.124
Tilojen käyttö ja omistus
Kontulan ostoskeskus Oy:n liiketiloja on 7716 neliö‐
metriä ja muita tiloja 223 m2. Kiinteistö Oy Kontulan
Asemakeskuksen liiketilojen pinta‐ala on noin
2 500 m2.

Kontula –elämää lähiössä, 2002:63‐65

121

Kontulaan rakennettiin vuonna 1967 ostoskeskus,
Kontulan Ostoskeskus Oy. Sen suunnitteli Aino Tan‐

kirjasto, nuorisotalo, uimahalli, mielenterveystoimis‐
to ja terveyskeskus, on rakennettu tätä myöhem‐
min.123

Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, Arkiston sähköi‐
nen palvelu

123

124

122

Arkkitehti 1/1989:32‐36

Eisto 2004:15

Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, Arkiston sähköi‐
nen palvelu
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Tilojen yritys‐ ja omistajajakauma Kontulan
125
ostoskeskuksessa.
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Kontulan Huolto Oy

Helsingin ostoskeskukset 2011

Kontulan ostoskeskuksen uuden osan ensimmäisessä kerroksessa
olevia liikkeitä:

Kontulan ostoskeskuksen vanhan osan 1. kerroksen liikkeet ovat:
1. Kontulan Pizza & Kebab 2. Parturi‐Kampaamo Paulan HiusStudio
3. Kontulan Kukka 4. Videofirma makuuni
5. Kampaamo Rita Juvonen 6. Kiva‐kauppa 7. Sampo Pankki
8. Posti 9. Kontulan Huolto Oy 10. Pub 94 11. El Halal
12. Start autokoulu 13. S‐market 14. Osuuspankki
15. Ravintola Wing Wah 16. R‐Kioski 17. Parturi Herrain
18. Ravintola Wanha Rouva 19. SOL‐pesula 20. Kontulan Apteekki
21. Alko 22. Mc Donalds 23. Lidl 24. Beautyhair Sirpa Mansner
24. (edellisestä oikealle) Kontulan antikvariaatti 25. Kuvajainen Oy
26. Merirosvo Pub 27. Paussi kebab Pizza 28. Kontulan katukeittiö
29. Kontulan Kello 30. Kukkakauppa Unikko.

1. Kontulan kosmetiikka 2. Pizza Taxi 3. Ravintola Tikka Palace
4. Tyhjä tai tuntematon 5. Parturi‐Kampaamo Byrkland
6. Restobar Deja Vu 7. Kontulan Pyörähuolto 8. Salon Cutriella
9. Luontaistuote Niittyvilla 10. Saiturin Pörssi 11. Nordea Pankki
12. Paris Pub. 13. Kontumarket ja kahvio 14. Ravintola Helmi Grilli
15. R‐Kioski, Kontulan metroasema16. Kontulankaaren Apteekki
17. Lähiöasema 18. Tiimari 19. Specsavers 20. Metro Club
21. Instrumentarium 22. Discoland Oy 23. Pub Kontula
24. Marian konditoria 25. Cafe London Pub Pizzeria
26. Ravintola Wenla ja Comeetta 27. Kontulan Symppis
Ote Helsingin kaupungin ajantasa‐asemakaavasta.

Asemakaavasta
Kontulan ostoskeskuksen lähistölle on tarkoitus kaa‐
voittaa asuinkerrostaloja. Tällöin pelkoa ostarin hei‐
kentymiskehityksestä ei juuri ole, vaikka alue on myös
Itäkeskuksen vaikutusalueella.
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Helsingin ostoskeskukset 2011
Kun kävin ostoskeskuksella lokakuisena syysaamupäi‐
vänä 2010, ihmisiä oli harvakseltaan. Paikat olivat
erittäin siistissä kunnossa, erityisesti sisäpihat, joiden
kiveykset olivat puhtaita ja istutukset moitteettomia.
Rakennuksen julkisivujen maalipinnat olivat ehjät ja
ikkunat kiiltelivät puhtaina.

KULOSAAREN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Svinhuvudintie 1, Kulosaari

42‐048‐1‐

VALMIST.
1960

Rakennuksen suurimmat muutokset on tehty sisä‐
puolella. Rakennus 1:ssä on tehty remonttia vuonna
1986, jolloin tilat varustettiin ravintolatoimintaa var‐
ten. Arkkitehtitoimisto Arkkitaavi Oy laati muutoksia
rakennus numero 2:een sekä 3:een ja 4:ään vuosina
1990–1991. Riitta Lehto haki vuonna 1997 rakennus‐
lupaa hammaslääkärikeskusta varten.

osa Minerit‐katteesta purettiin ja korvattiin valoa
läpäisevällä materiaalilla. Suunnittelijana oli arkkiteh‐
titoimisto Erkki Karvinen.129
Tilojen käyttö ja omistus
Ostoskeskuksessa on toimitiloja yhteensä noin 2 600
m2, josta varastotilaa on nelisensataa neliömetriä.
Tilojen omistuksesta on saatu isännöitsijäntoimistos‐
ta osakeluettelo, mutta tilojen käyttötarkoitus on
selvitetty maastokäynnin yhteydessä.

Kuva otettu 27.10.2011.

Luonnehdinta
Kulosaaren ostoskeskus on yksi arkkitehti Erkki Karvi‐
sen suunnittelemista kohteista. Se valmistui vuonna
1960. Rakennukset luovat voimakkaan julkisivujen
rytmin Svinhuvudintielle. Suuria muutoksia ei ole
tehty sitten rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Helsingin kaupunginmuseo pitää ostoskeskusta suoje‐
lun arvoisena, koska se on valittu ykkösluokkaan, joka
on määritelty: ”Sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin
harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympä‐
ristöarvoltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia.”127

Vuonna 1999 arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen
laati muutoskuvat rakennuksen 3 pohjakerrokseen,
johon tuli kahvilatiloja. Kuuden vuoden kuluttua
suunniteltiin kahvilatilojen laajentamista, ja suunnit‐
telijana oli suunnittelutoimisto Kara‐Consult Oy. Ark‐
kitehtitoimisto APSIS suunnitteli sitten vuoden 2006
lopulla haetun rakennusluvan mukaisen muutoksen
anniskeluravintolaa varten rakennus numero kolmo‐
seen.128
Rakennuksen pihajärjestelyihin tehtiin muutoksia
vuonna 1981 ja pihamateriaalit uusittiin sekä lisättiin
luiska ja istutuslaatikoita vuonna 1987. Tuolloin myös

128
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Saresto 2004:50

43

Karitta Laitinen

Helsingin kaupunki / Rakennusvalvonta / Sähköinen arkisto

Kulosaaren ostoskeskuksen yrittäjät ja omistajat. Listassa on epä‐
tarkkuuksia, koska tiedot toimivista yrityksistä perustuvat ainoas‐
130
taan maastokäyntiin.

129
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Kulosaaren ostoskeskuksen siistiä sisäpihaa 27.10.2010.
Kuvassa on Kulosaaren ostoskeskuksen pohjakerroksen yritykset:
1. Turkisompelimo Arffman, 2. R‐kioski, 3. Kiinteistövälitys Asunto
24, 4. Hammaslääkäri Riitta Lehto, 5. Kiinteistöhuolto Salesvuo Oy,
6. tyhjänä.

Kuvassa on kulosaaren ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
tilat:
1. Alepa (päivittäistavarakauppa) 2. Kukkakauppa
3. Ravintola Hopealyhty 4. Ravintola Kotipizza 5. Ravintola Bar
Blue Corner 6. Nordea‐pankki 7. Kampaamo Salon Kaj Kallio 8.
Fysioterapia 9. Laulukoulu & Sali Il Canto 10. Vuokko Oy toimisto
11. tyhjillään.

Asemakaavasta
Ajantasa‐asemakaava ei ollut saatavilla kaupungin
Kaupunkisuunnitteluviraston sähköisestä karttapalve‐
lusta, vaikka asemakaavamuutosta ei ole vireillä.
Muitakaan kehittämishankkeita ei tiettävästi ole
vireillä.
130
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”Laajasalon keskusta pannaan tulevina vuosina koko‐
lailla uusiksi. Täysremontissa alueelle rakennetaan
uusi ostoskeskus sekä uusia asuntoja lähes 900 ihmi‐
selle. Rakentamisen takia myös osa nykyisistä teistä
vaihtaa paikkaa. Merkittävin uudistus Laajasalossa
on entistä tuntuvasti suuremman ostoskeskuksen
rakentaminen nykyisen ostoskeskuksen viereen. Uu‐
teen ostoskeskukseen tulee kaksi markettia sekä
erikoisliikkeitä”131.

LAAJASALON OSTOSKESKUS

KIINTEISTÖ JA OSOITE

KIINTEISTÖTUNNUS VALMIST.

Laajasalon Ostori Oy,
Yliskyläntie 3c, Laajasalo

091‐049‐0018‐0005

1973

Laajasalon Liikekeskus Oy,
Yliskyläntie 3b, Laajasalo

091‐049‐0018‐0010

1972

Näkymä Laajasalon ostokeskukselta Kiiltomadonpolulle27.10.2010.

Laajasalon ostoskeskuksen ensimmäinen osa, Laaja‐
salon Liikekeskus Oy rakennettiin ensimmäisenä.
Siinä on yhteensä viisi rakennusta, joiden väliin jää
kauppakuja. Rakennukset valmistuivat 1972. Toinen
osa, Laajasalon Ostori Oy valmistui vuotta myöhem‐
min. Kaikki rakennukset suunnitteli arkkitehtitoimisto
Erkki Karvinen. Ostoskeskus molempine kiinteistöyh‐
tiöineen on moduulimallinen ja luokiteltu alimpaan
kategoriaan Helsingin kaupunginmuseon julkaisus‐
sa.132

Ostoskeskuksen vaiheita
Rakennuksessa on tehty vuosien varrella muutoksia,
joista näkyvimmät näkyvät julkisivuissa. Pieniä jul‐
kisivumuutoksia laati mm. arkkitehtuuritoimisto M. ja
T. Klami vuonna 1991. Vanhat valokatot on korvattu
uusilla valoa läpäisevillä kattorakenteilla. Julkisivujen
profiilipellit vaihdettiin vuonna 1995 metallikaseteik‐
si. Muutossuunnitelmat laati Eriksson arkkitehdit.
Kauppakujan istutusaltaiden tilalle tuli puurivistö ja
kävelyreittien asvaltti korvattiin sidekivillä.
Sisätilojen muutoksista varhaisimmat, vuoteen 1976,
olivat arkkitehtitoimisto Erkki Karvisen käsialaa. Myö‐
hemmin suunnittelijoina olivat arkkitehtitoimisto
Pentti Elomäki (Laajasalon keilahalli 1982), Elanto
Kauppapaikka‐ ja rakennuttajaosasto (1983, 1989,
1990), arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen (1999),
arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen (1999) ja Kaari arkki‐
tehdit (2000).

Kävin ostoskeskuksella lokakuussa 2010. Yleisvaiku‐
telma oli melko siisti sekä rakennusten että asiakkai‐
den puolesta. Joitakin liiketiloja oli tosin tyhjillään, ja
sitä taustaa vasten, että liiketiloja on riittävästi, uusi
ostoskeskushanke vaikuttaa melko turhalta.

Alepaa varten haettiin rakennuslupaa vuonna 1996
rakennus E:hen, joka on lounaisin ostoskeskuksen
rakennuksista.133

131
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Laajasalon Liikekeskus Oy:n rakennusten pinta‐ala on
7 781 m2 ja Laajasalon Ostorin 4 169 m2. Yhteensä
pinta‐alaa on 11 950 m2.

Laajasalon Ostori Oy:n merkittävin omistaja on Maj ja Tor Nässling
135
Säätiö ja toiseksi suurimpana on YIT Oy.

Laajasalon Liikekeskus Oy:n tilat ovat:

Tilojen omistuksessa Citycon Oyj omistaa merkittävimmän osuuden
134
Laajasalon Liikekeskus Oy:stä ja toiseksi eniten NCC‐rakennus Oy.

1. K‐Supermarket Laajasalo 2. Alepa 3. Ravintola Pizza Service
4. Ravintola Yliskylän Olohuone
5. SOL‐Pesupalvelu / Laajasalon Suutari Ja Laukkukorjaamo
6. Kampaamo 7. Laajasalon Kauneus‐ ja Jalkahoitola
8. Laajasalon Apteekki 9. Tyhjänä / käyttö tuntematon
10. Filmtown videovuokraamo 11. R‐kioski 12. Zaza ravintola.

Kuvassa on Laajasalon Ostorin pohjakerroksen toimitilat:
1. Ravintola Pub Reissumies 2. Pelastusarmeijan kirpputori
3. Postin lajittelu 4.Ravintola Kapteenin Kajuutta 5. Itsepalvelukirp‐
pis Ankka.

134
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Asemakaavasta
”Kauppakeskuksen julkisivu on Yliskylän puistokadun
varrella koko matkalla käsiteltävä arkkitehtonisesti ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena näyteikkunajul‐
kisivuna, minkä tulee näkyä julkisivun käsittelyssä ja
yksityiskohdissa. Kauppakeskus on julkisivumateriaa‐
leiltaan ja väritykseltään sopeutettava kirkkoraken‐
nukseen”.

tu 2 000 m2 kerrosalaa sitä mahdollisuutta ajatellen,
että kirjasto päätetään sijoittaa kauppakeskuksen
toiseen kerrokseen eikä erilliselle tontille.”137
Helsingin kaupungin kaavoituskatsauksessa 2011
todetaan, että ”asemakaavan muutos mahdollistaa
kauppakeskuksen, julkisten lähipalvelujen ja asuin‐
kerrostalojen rakentamisen Laajasalon keskus‐
taan.”138

Laajasalon keskuksen ja rantojen asemakaava on
vireillä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa.
Asemakaavan muutoksessa on tarkoitus mahdollistaa
uuden kauppakeskuksen, julkisten lähipalvelujen ja
asuinkerrostalojen rakentamisen Laajasalon keskus‐
taan. Vuosina 2007–2008 laadittuun asemakaavaeh‐
dotukseen on mahdollisesti tulossa muutoksia. Kes‐
kuksen itäpuolella olevien rantojen urheilu‐ ja virkis‐
tysalueiden liittymistä Laajasalon keskukseen tutki‐
taan.136 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulau‐
takunta käsitteli asemakaavaluonnosta, jossa tarkoi‐
tuksena on rakentaa uusi kauppakeskus jossa olisi
mahdollisesti myös julkisia palveluja.
Asemakaavamuutosehdotuksessa liike‐ ja toimistora‐
kennusten korttelialueella varsinaisen kauppakeskuk‐
sen koko on 10 000 k‐m2. Siihen on suunniteltu kaksi
markettia ja Yliskylän puistokadun puolelle erikoisliik‐
keitä. Keskukseen saa sijoittaa myös julkisia palveluja,
ja kirjastoa varten on asemakaavaluonnoksessa varat‐

Laajasalon ostoskeskuksessa on kaksi kiinteistöyhtiötä. Yliskylän‐
tien varressa on vielä oma pieni ostarinsa ja kiinteistöyhtiönsä.

Kuvassa on vireillä olevan Laajasalon keskustan
139
asemakaava‐alue .

137

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta, esityslista
7.6.2007, kohta 3
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Asemakaavamuutoksen tavoitteet tarkoittavat sitä,
että ostoskeskus korvataan kauppakeskuksella, koska
mitään mainintaa nykyisen ostoskeskuksen kehittä‐
misestä ei ole. Laajasalon kirjasto on myös rakennet‐
tu samoihin aikoihin, kuten ostoskeskus. Sekin muut‐
taisi uusiin kauppakeskuksen tiloihin.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Lauttasaaren Liikekeskus Oy sijaitsee Lauttasaarentie
28–30:ssä. Ostoskeskus on valmistunut vuonna 1970
ja se sijaitsee yhtiön omistamalla tontilla. Rakennuk‐
sessa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Lisäksi maan
alla on kahdessa kerroksessa pysäköintitiloja. Raken‐
nukseen ei ole tehty olennaisia muutoksia koko käyt‐
töaikana. Nyt ostoskeskusta (2004) pyritään kilpailu‐
kyvyn kohentamiseksi kehittämään. 141

LAUTTASAAREN OSTOSKESKUS

Kaupunginmuseo on inventoinnissaan luokitellut
ostoskeskuksen sisäpihamalliseksi ja luokkaan 2 kuu‐
luvaksi.143

Luonnehdinta
Arkkitehti Olli Kivinen kaavoitti ja suunnitteli lautta‐
saaren keskuskorttelin, jonka keskeinen osa ostos‐
keskus on. Korttelin keskellä on jalankulkuraitti, joka
jatkuu ostoskeskuksen kauppakujana.142

OSOITE
Lauttasaarentie 28‐30 24,
Lauttasaari

SIJAINTITUNNUS
31‐038‐12‐3

VALMIST.
1970

”Ostari on orgaaninen osa myös Kivisen piirtämää
Lauttasaaren keskuskorttelia. Ostarilta lähtevä käve‐
lyraitti yrittää ikään kuin yhdistää sen kerrostaloasun‐
toihin jollakin ihmisläheisellä tavalla. Todellisuudessa
tämä ajatus ei toimi lainkaan; raitilla ei ole mitään
elämää, ei mitään paikan tuntua, ja massiiviset ker‐
rostalotkin ovat epäinhimillisen rumia.”140

Kävin ostoskeskuksella kuvaamassa aamupäivällä
marraskuun alussa 2010. Vaikutelma oli siisti, graffi‐
teja eikä ilkivaltaa ollut havaittavissa. Tyyliltään os‐
toskeskus on oman aikansa tuote, betonielement‐
tiarkkitehtuuria, joskin se on julkisivuiltaan pesube‐
tonia. Lauttasaarentien linjausta arkkitehti, professori
Olli Kivinen ei ole ottanut huomioon ostoskeskusta
suunnitellessaan, kuten ei myöskään kadun korkeus‐
asemaa. Ostoskeskus on pääkadulta katsottuna mon‐
tussa monine portaineen, mutta samansuuntaisen
ostoskäytävän korkeusasemat ovat samassa tasossa.

141
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http://ostarinhelmi.blogspot.com/2007/01/lauttasaaren‐
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Ostoskeskuksen vaiheita

Tilojen käyttö ja omistus

Ennen ostoskeskuksen rakentamista tontilta purettiin
arvorakennuksia vuonna 1968. Ostoskeskuksessa on
valmistumisensa jälkeen tehty väliseinämuutoksia.
Vuonna 1995 ensimmäisen kerroksen kauppakujat
saivat lasikatteen katto‐ ja räystäsremontin yhteydes‐
sä.145

Ajantasaisia omistustietoja ei ole saatu, mutta tilojen
yritykset on selvitetty maastokäynnillä. Pohjapiirus‐
tukseen ei ole tehty toimialaselvitystä saadun pohja‐
piirrosaineiston heikon tason vuoksi. Lauttasaaren‐
tien puoleisen rakennuksen ostoskeskuksen 1. ker‐
roksessa on Tiimari, R‐kioski, Instrumentarium, kello‐
ja
kultasepänliike
Figaro,
Vaunuaitta,
Op‐
kiinteistökeskus ja kampaamo. KELA:n toimisto oli
vielä 2004, mutta ei enää viime syksynä. Toisessa
kerroksessa on Insinööritoimisto Suomen Perusselvi‐
tys Oy ja Kiinteistövälitys Erkkeri Oy. Toisen raken‐
nuksen ensimmäisessä kerroksessa on S‐market ja
toisessa Oikeusaputoimisto. Kolmannen rakennuksen
kellarikerroksessa on ST 1‐bensiininjakeluasema,
ensimmäisessä kerroksessa K‐market West Best ja
Alko sekä toinen kerros on tyhjillään.

Laurea‐ammattikorkeakoulu selvitti ostarissa asioivi‐
en mielipiteet tulevan peruskorjauksen pohjaksi
2000‐luvun puolivälin tienoilla. Ostoskeskuksen epä‐
viihtyisyyttä, ulkoista ilmettä ja epäsiisteyttä pidettiin
tuolloin pahimpina epäkohtina. Erityisesti ostoskes‐
kuksen ulkoinen olemus sai tyytymättömyyttä osak‐
sensa. Vastaajat ehdottivat valaistuksen lisäämistä ja
ulkoisen ilmeen piristämistä värein ja hoidetuin istu‐
tuksin.
Vuosina 2005–2006 rakennuksen kellariosan veden‐
ja lämmöneristys korjattiin ja uudet salaojat, viemärit
sekä pumppaamo vesien siirtämiseksi rakennettiin.
Kauppakujien pintaan tuli alkuperäisen kaltainen
betonilaatta, jonka Museovirasto hyväksyi. Pihakive‐
yksen alueelle tuli lämmitys, jotta se pysyy sulana
talvisaikaan. Portaisiin tuli graniittia. Ostoskeskuksen
Lauttasaarentien puolelle tuli istutuslaatikoita. Arkki‐
tehti Reino Huhtiniemi suunnitteli korjaukset.146
Yläkuva on ostoskäytävälle ja alhaalla olevassa kuvassa on näkymä
144
Lauttasaarentien puoleiselta seinämältä käytävälle.
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www.lemminkainenkatto.fi/Link.aspx?id=10007035

Näkymä kauppakujalta jalankulkuraitille. Kuva 2.11.2010.
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Asemakaavasta
Alueen asemakaavamuutos on vireillä, koska tulevan
metroaseman sisäänkäynti on tulossa kortteliin. Hel‐
singin kaupungin kaavoituskatsauksessa 2010 tode‐
taan:
”Lauttasaaren metroaseman sisäänkäyntijärjestelyt
aiheuttavat maanpäällisiä asemakaavan muutoksia.
Gyldénintie 2 pohjoisosan ja pienen puistokaistaleen
alueelle on tarkoitus rakentaa metroaseman sisään‐
käyntirakennus siten, että kevyen liikenteen yhteys
Lahnalahden puiston ja Gyldénintien välillä säilyy.
Lauttasaarentie 25:een muodostetaan metron liityn‐
täbussien kääntymis‐ ja pysäköimispaikka ja järjeste‐
tään ajoyhteys metroaseman maanalaiseen pysäköin‐
tilaitokseen ja väestönsuojaan. Lisäksi tutkitaan toi‐
mistorakennuksen rakentamista tontille.”147

Kuvassa on lauttasaaren metroaseman yleissuunnitelma.

149

Helsingin Sanomat uutisoi asemakaavamuutoksesta,
jossa tarkoituksena on purkaa nykyinen ostoskeskus
ja korvata se uudisrakennuksella. Kuva oikealla

Perspektiivikuva asemakaavamuutoksen mukaisesta rakennukses‐
.150
ta, joka voisi korvata nykyisen ostoskeskuksen

Helsingin kaupungin tavoitteena on purkaa ostoskes‐
kus ja rakentaa sen tilalle uusi ostoskeskus asuinra‐
kennuksineen.148

147
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us_2010.pdf
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Helsingin ostoskeskukset 2011
Tilojen käyttö ja omistus 2004 ja 2011

LAUTTASAARI, LÄNSI‐HELSINGIN
LIIKEKESKUS ELI HEIKKAAN TALO

Tilojen omistus vuonna 2004.151

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Itälahdenkatu 27,
Lauttasaari

31‐131‐13

Tiloissa toimivia yrityksiä ensimmäisessä kerroksessa
ovat S‐Market, Café Picnic, Kukkakauppa Helmi, Kiina‐
lainen ravintola Meng Loong,

VALMIST.
1987

Oleellisin muutos vuoden 2004 tilanteesta on se, että
Sesto on nykyisin S‐market. Muuten päivitettyjä tieto‐
ja ei ole saatu.

Luonnehdinta
Heikkaan talo valmistui vuonna 1987. Tämän ns.
galleriatyylisen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti‐
toimisto Kalevi Ruokosuo. Suljettuine galleriakäytävi‐
neen se muistuttaa enemmän kauppakeskusta kuin
ostoskeskusta, mutta kokonsa puolesta, liiketilaa noin
2300 m2, se luokitellaan ostoskeskukseksi.
Rakennuksen lähellä rakennusten pohjakerroksissa,
Heikkilän aukion toisella puolella, on liiketilaa.

Heikkaan talon läheisyydessä on lisää liiketiloja.

151
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Heikkaan talon ensimmäisessä kerroksessa ovat
1. S‐Market 2. ja 3. kiinalainen ravintola Meng Loong ja Café Picnic
4. Nordea. Lisäksi kerroksessa toimii kukakauppa Helmi, jonka
täsmällinen sijainti ei ole tiedossa.

Asemakaavasta
Alueella ei ole asemakaavamuutosta vireillä.
Ote voimassa olevasta asemakaavasta.
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nen. 152 Ostoskeskus on Helsingin ja Vantaan seura‐
kuntayhtymän omistamalla tontilla, jonka vuokra‐aika
päättyy vuonna 2019.153

LEHTISAAREN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita
Pihajärjestelyissä on tehty muutoksia heti valmistu‐
misvuonna ja vuonna 1970. 1980‐luvulla pihalle ra‐
kennettiin polttonesteen kylmä jakeluasema, joka on
poistettu käytöstä.154
Tilojen käyttö ja omistus
Ostoskeskuksen toimitilojen pinta‐ala on yhteensä
3024 m2, joista on liiketilaa noin 200 m2. Loput ovat
varastotilaa. Päivittäistavarakauppaa, postia eikä
pankkia ollut enää vuonna 2004.
OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Lehtisaarent. 1, Lehtisaari

30‐204‐1‐

VALMIST.
1967

Omistustilanne ja yritykset

155

Pohjapiirustusten puuttumisen vuoksi ostoskeskuk‐
sen TOL‐selvitys puuttuu.
Asemakaavasta
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta
puolsi asemakaavan muutosta Lehtisaaren pohjois‐
osaan vuonna 2007. Tavoitteena on muuttaa keskus‐
ta‐alueen ilme ”kaupunkimaisemmaksi”. Uusia asuin‐
kerrostaloja tulisi merkittävästi lisää ja niiden pohja‐
kerroksiin liiketiloja.156

Luonnehdinta
”Virtaviivainen, selkeälinjainen, rationalistinen ostos‐
keskus, jossa valkoisuus ja horisontaaliset linjat ko‐
rostuvat. Pääjulkisivussa vaakalinjat nousevat veis‐
toksellisesti esiin otsalistan, terassin kaiteen ja niiden
väliin jäävän avoimen tilanvälisinä suhteina.”
Lehtisaaren ostoskeskus on arkkitehti Oli Kivisen
suunnittelema ja se valmistui vuonna 1967. Se on
Helsingin kaupunginmuseon ostoskeskusluokitukses‐
sa ensimmäisessä luokassa. Se on suorakaidemalli‐
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Saresto 2004:52, 68

153

Eisto 2004:31
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Kultaiset Neliöt LKV

154

Saresto:2004:68
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MAUNULA, SUURSUON OSTOSKESKUS

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Pakilant. 1, Maunula

28‐320‐11

VALMIST.
1962

Luonnehdinta
Vanhan Maunulan osan liikekeskusta rakentui 1950‐
luvun alussa Metsäpurontien ja Männikkötien riste‐
ykseen. Liiketilat olivat rakennusten pohjakerroksissa
ja maamerkkinä oli liikerakennus, Saunabaari, jonka
pohjakerroksessa oli päivittäistavarakauppa, pesula ja
kirjakauppa. Keskimmäisessä kerroksessa olivat kam‐
paamo ja kahvila sekä ylimmässä kerroksessa sauna
neljänsadan ihmisen päivittäistä saunomista varten.
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Suursuon ostoskeskus rakennettiin vuonna 1962.
Siinä on myyntipinta‐alaa 1 200 m2 ja kaupungin
omistaman tontin vuokra‐aika 40 vuotta. Rakennuk‐
sen omistajina olivat alkuaikoina yrittäjät, kaupan
keskusliikkeet ja pankit. Suunnittelijana oli arkkitehti
Erkki Karvinen (s. 1918), jolla oli ”vankka kokemus”
ostoskeskusten suunnittelusta. Siinä toteutui Kaup‐
pakamarin ostoskeskusohjeet mallikkaasti. Ostoskes‐
kus jakaantui kolmeen osaan, joiden välissä oli kaksi
käytävää. Pohjoispuolella olivat elintarvikeliikkeet ja
eteläpuolella kukkakauppa, vaatekauppa, sähkötarvi‐
keliike, lelu‐ ja lahjatavaraliike sekä kenkäkauppa.
Käytävien välisessä osassa päissä olivat pankit. Niiden
väliin sijoittuivat kemikalio ja parturi–kampaamot.
Sisäänkäynnit olivat rakennuksen molemmissa päissä.
Suonotkotien puolen osaan oli alun perin suunniteltu
aula kahvilaa varten ja talon kulmaan talonmiehen
asunto. Kellaritasossa oli autokoulu, joka on edelleen
toiminnassa.
Ostoskeskus on matala, tasakattoinen valkotiiliraken‐
nus. Puiset rakenteet olivat aluksi tummia. Karvinen
oli edelläkävijä, koska hän katsoi päivittäistavarakau‐
pan vaativan suuren tilavaatimuksensa vuoksi erilli‐
sen rakennuksen.157

Suursuon ostoskeskuksen kaupunkikuvallisesti hallitsevin julkisivu
on huoltopuoli.

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksessa on tehty vähän muutoksia niin
sisällä kuin julkisivuihinkin.
157

Kurki 2002: 72‐74
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Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004 ja 2011
Tilojen pinta‐ala on yhteensä 1 242 m2. Ostoskeskuk‐
sesta puuttuivat kokonaan pankki‐ ja julkiset palvelut
vuonna 2004. Yritykset olivat kooltaan keskimäärin
hyvin pieniä. Ostoskeskuksessa toimi kolme kam‐
paamoa ja kaksi fysikaalista hoitolaa. Yhtään riittävän
suurta ja vetovoimaista päivittäistavarakauppaa, joka
houkuttelisi asiakkaita, ei ollut. Tuolloin ollut Spar‐
market oli kooltaan aivan liian pieni asiakkaiden hou‐
kutteluun.

Pohjapiirroksen toimialapiirrosta ei ole tehty saadun
aineiston heikon laadun takia.
Asemakaavasta
Kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymässä
asemakaavan muutoksessa ostoskeskus on esitetty
purettavaksi. Paikalle tulee asuinkerrostaloja ja liiketi‐
loja on osoitettu Pakilantien länsipuolelle. Asemakaa‐
van muutoksesta kuitenkin valitettiin.159 Korkeimman
hallinto‐oikeuden päätös tuli 23.6.2009. Siinä asema‐
kaavamuutos todettiin lainmukaiseksi.160

Maunulan eli Suursuon ostoskeskuksen yritykset
158
ja omistus.

158

Isännöitsijätoimisto Kaisaniemen Konsultit Oy
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MELLUNMÄEN LIIKE‐ JA
TOIMINTAKESKUS

Parakkimyymälän julkisivut.

Betonirunko jakaa punatiilisen julkisivun samanmittaisiin osiin.
Kuva 27.10.2010.
OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Korvatunturint. 2, Mellunmäki

47‐203‐7

VALMIST.
1971

Luonnehdinta
Mellunmäen ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti‐
toimisto Pentti Ahola ja kumppanit vuonna 1971.
Helsingin kaupunginmuseo on julkaisussaan pitänyt
sitä aikansa uudentyyppisenä ostoskeskusratkaisuna.
Siinä on punatiiliset julkisivut, joissa betonirunko on
näkyvillä.161

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksesta ei ole mitään rakennushistoriallista
mainittavaa Helsingin kaupunginmuseon julkaisussa
Ostari – lähiön sydän.162 Rakennuslupaa on vuonna
1968 haettu Kesko Oy:n parakkimyymälää varten.
Tasakattoisen rakennuksen julkisivut oli päällystetty
Minerit‐levyillä.

162
161

Saresto 2004: 55
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Saresto 2004:70

Vuonna 1971 haettiin rakennuslupaa ostoskeskuksen
rakentamiselle. Suunnittelijana toimi arkkitehtitoimis‐
to Pentti Ahola ja kumppanit.
Myöhemmin ostoskeskukseen on tehty muutoksia,
joita on laatinut arkkitehtuuritoimisto Sakari Siitonen
2005 ja arkkitehtitoimisto CJN Oy 2006.
Tilojen käyttö ja omistus
Kiinteistössä on toimitiloja 3486 m2. Toimitilojen
omistajista ei ole saatu päivitettyä tietoa.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Asemakaavasta
”Kaavamuutos on tullut vireille Kesko Oyj:n ja YIT
rakennus Oy:n aloitteesta, jotka ovat
tehneet alueesta tontinvaraushakemuksen. Hok‐
Elanto Liiketoiminta Oy on tehnyt metroradan poh‐
joispuolella olevasta tontista tontinvaraushakemuk‐
sen liikerakentamista varten.” 163

Mellunmäen ostoskeskuksen tiloja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tyhjä tai muu käyttö
Ortodoksinen seurakunta
Tyhjä tai muu käyttö
Apteekki Mellunmäki
Mellukirppis
Alepa

Mellunmäen keskuksen suunnitteluperiaatteet hy‐
väksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunkisuun‐
nittelulautakunnassa kesäkuussa. Tavoitteena on
kehittää metroaseman seutua tiivistämällä kaupunki‐
rakennetta ja lisäämällä ja monipuolistamalla palvelu‐
ja sekä sijoittamalla asumista alueelle.

Mellunmäen keskuksen asemakaavaehdotus.

166

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen tontille on
vuonna 2007 kaavoitettu uusi asuinrakennus, mutta
ostoskeskus jatkaa nykymuodossaan toimintaansa.
Mellunmäen keskukseen laaditaan kehittämisperiaat‐
teita ja sitten asemakaavan muutosta nykyisen myy‐
mäläkapasiteetin merkittäväksi lisäämiseksi.164 Mel‐
lunkylä kuuluu Esikaupunkien renessanssi ‐
kehittämisohjelmaan. Siinä olevat liikenne‐ maisema‐
ja toteuttamissuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2011
aikana.165

166
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Se on luokiteltu ykkösluokkaan Helsingin kaupungin‐
museon julkaisussa.167

MUNKKIVUOREN OSTOSKESKUS

Tilojen käyttö ja omistus
.

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksessa on tehty vuosien varrella erinäisiä
muutoksia, joista yksi merkittävimmistä oli vuonna
1963, kun kolme kioskia yhdistettiin. Vuonna 1994
alkaneen peruskorjauksen yhteydessä kyseinen yhdis‐
tetty kioskirivistö purettiin. Korjaus‐ ja muutostöissä
rakennettiin maanalainen pysäköintihallia, tehtiin
huoneistomuutoksia ja uusittiin ilmastointi.168

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Raumantie 1, Munkkivuori

30‐112‐3‐

VALMIST.
1959,
1963

Munkkivuoren ostoskeskuksessakin on lasten
leikkipaikka. Kuva 2.11.2010.

Leikkauskuva Aktia Säästöpankin tilojen muutospiirroksesta. Suun‐
nittelijana toimi arkkitehtitoimisto Karhumaa & Sirén vuonna
169
1999.

Luonnehdinta
Munkkivuoren ostoskeskus suunniteltiin Helsingin
kauppakamarin vuonna 1957 järjestäneen suunnitte‐
lukilpailun tuloksena. Kilpailun voittajiksi selviytyivät
arkkitehti, professori Antero Pernaja, arkkitehdit N.H.
Sandell ja P. Pernaja sekä arkkitehtiopiskelija J. Kivi‐
koski. Ostoskeskus rakennettiin kahdessa osassa,
ensimmäinen valmistui vuonna 1959 ja toinen 1963.
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Omistajatiedot vuonna 2010.
167

Saresto 2004:50, 71

168

Saresto 2004:71

169

Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto, Sähköinen
arkisto

170

Realia Isännöinti Oy

170
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Toimitilojen pinta‐ala on yhteensä 6 250 neliö‐
metriä.171

Kuvassa on toimialatulkinta ensimmäisestä kerroksesta. Yritykset
ovat:
1. S‐market,
2. K‐supermarket Munkki
3. Oy Zadonna Ab
4. K‐kenkä Munkkivuori
5. Tiimari Oyj
6. Uusi Kello Oy
7. R‐kioski
8. Kukkakauppa Sakura
9. Suomalainen kirjakauppa
10. Instrumentarium
11. Ravintola Kivitorppa
12. Pizza Hut
13. Fazer Cafe Munkkivuori
14. Handelsbanken
15. Helsingin OP
16. Aktia Säästöpankki Oyj
17. Tukkatalo
18. SOL pesulapalvelut
19. Parturi‐kampaamo Stil Oy
20. Posti
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kahden uuden päivittäistavarakaupan rakentamista
varten.172 Asemakaavamuutosta ei ole vireillä.

Ote Munkkivuoren ostoskeskuksen ajantasa‐asemakaavasta.
173
Rakennuksissa ei ole suojelumerkintöjä.

Toisen kerroksen tiloja on vasemmassa yläkulmassa. Tilat ovat
isännöitsijätoimisto Astalan käytössä.

Asemakaavasta

Asemakaavan mukaan ostoskeskukseen saa rakentaa
yhteensä 6 000 k‐m2, joka on ylitetty 250 k‐m2:lla.

Ajantasa‐asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä.
Munkkivuoren ostoskeskuksesta on tarkoitus säilyt‐
tää eteläsivun kolme noppamaista rakennusta, sisä‐
piha ja mahdollisesti myös läntinen siipi. Pohjoisosa
on tarkoitus purkaa, jotta saadaan riittävästi tilaa
172

171

Eisto 2004:38
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valmistui ilmeisesti vuonna 1988.174 Ogelin Yrittä‐
jäyhdistys ry perustettiin vuonna 1987.175

OULUNKYLÄN LIIKEKESKUS OGELI

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Mäkitorpantie 37, Oulunkylä

28‐153‐2‐4

VALMIST.
1987

Luonnehdinta
Oulunkylän galleria‐tyyppisen liikekeskuksen suunnit‐
teli arkkitehtuuritoimisto Järvinen‐Valjakka 1980‐
luvun puolivälissä. Rakennuslupaa haettiin Oulunky‐
län kauppagalleria ‐nimiselle rakennukselle, joka
Ulkona kadulla on hiljaista.

174

Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto, Arkiston sähköi‐
nen palvelu
175
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Sisällä riittää asiakkaita.
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Tilojen käyttö ja omistus
Tilojen pinta‐ala on yhteensä 8 229 m2, mutta kaupal‐
listen ja muiden palvelujen käytössä on 4 865 m2.
Julkisia palveluja on ostoskeskuksen kupeessa. Näitä
ovat kirjasto, terveyskeskus, sosiaalitoimisto, nuoriso‐
tiloja ja työväenopisto.

Ogelin yritys‐ ja omistajatiedot. Tiedoissa saattaa olla epätark‐
kuuksia, koska isännöitsijätoimistolta saatiin ainoastaan osakeluet‐
176
telo.

176

Kaisaniemen Konsultit Oy

61

Karitta Laitinen

Kiinteistö Oy Oulunkylän kauppagallerian ensimmäisen kerroksen
tilat ovat:
1. Alepa,
2. Pikkufantti 3. Tieto puuttuu 4. R‐kioski 5. Lahjatavara Special
6. Tiimari 7.Oulunkylän apteekki 8. Picnic Café, 9. OKO‐pankki
10. Nordea 11.−15. Tieto puuttu 16. Ogelin optiikka
17. Lankamaailma.

Helsingin ostoskeskukset 2011

Kauppagallerian toisen kerroksen tilat:
1.Ravintola Vega 2. AON‐vakuutusmeklar 3. Hyvän Olon Hoitola
4. Ogelin hammaslääkärit 5. Finnbody Ogeli 6. Autokoulu Movia
7. Isännöitsijätoimisto Isännöintilinja, 8. Ei tietoa.

Asemakaavasta
Vuonna 2004 ostoskeskuksen ongelmana oli pysä‐
köintipaikkojen vähyys, johon ei vieläkään ole saatu
helpotusta. Toisaalta täydet pysäköintipaikat korre‐
loivat riittävän asiakasvirran kanssa.

62

Karitta Laitinen

Helsingin ostoskeskukset 2011
Pihlajamäki on yksi Helsingin DOCOMOMO‐alueita177,
joihin kuuluvat myös Maunula, Sahamäki, Olympiaky‐
lä ja Taka‐Töölö.178

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS

Pihlajamäen kaupalliset palvelut ovat nykyisin 4 800
k‐m2:n kokoisessa ostoskeskuksessa. Sen vieressä
ovat posti, kirkko, seurakuntatilat, terveys‐ ja sosiaa‐
liasema sekä nuorisotalo. Muut puuttuvat palvelut
ovat Malmilla ja Viikissä. Entiset lähikaupat ovat
muussa liiketoiminnan käytössä.179
Ostoskeskuksen vaiheita
Rakennuksessa on tehty muutoksia sekä sisätiloissa
että ulkopuolella. Näkyvimmät muutokset tehtiin
julkisivuihin vuonna 1996, jolloin otsalistojen kupari‐
pellit vaihdettiin valkoisiksi Stenex‐julkisivulevyiksi.180
KIINTEISTÖ JA OSOITE
SIJAINTITUNNUS
Pihlajamäen Ostoskeskus Oy,
38‐017‐1
Meripihkatie 3, Pihlajamäki

VALMIST.
1963

Tilojen käyttö ja omistus
Pihlajamäen vanhan ostoskeskuksen liiketilojen pinta‐
ala on 1 217 m2.

Luonnehdinta
Pihlajamäki suunniteltiin ja rakennettiin suurimmaksi
osaksi vuosina 1959–1965. Arkkitehti Olli Kivinen laati
asemakaavan, joka oli ensimmäinen ja ainoa puhdas
soluasemakaava. Siinä oli viisi aluesolua, jotka olivat
omia kokonaisuuksia lähikauppoineen. Ostoskeskus
”muodosti alueen sydämen Pihlajamäkeä jakavan
laakson eteläpäässä.” Kaija ja Heikki Sirén suunnitte‐
livat vuonna 1963 rakennetun osoitteessa Meripih‐
kantie 3 olevan ostoskeskuksen, joka on nykyisin
suojeltu.
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Ostoskeskuksen pinta‐alasta ja omistuksesta suurin osa on HOK‐
181
S‐marketin käytös‐
Elannolla. Ravintola Tilhenpesän tilat ovat
sä.
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177

DOCOMOMO (International Working Party for Documentation
and Conservation of Buildings, Sites and neighbourhoods of the
Modern Movement) on 1989 perustettu kansainvälinen modernin
arkkitehtuurin tutkimus‐ ja suojelujärjestö. Järjestöön kuuluu
työryhmiä yli 40 maasta, myös Suomesta. http://www.docomomo‐
fi.com/
178

Salastie & Tyynilä 2009:97, 101

179

Saresto 2004:75

180

Saresto 2004:74‐75

Pihlajamäen ostoskeskuksen liiketilat ovat:
1. S‐market 2. Apteekki 3. Kukkakauppa 4. R‐kioski
5. Kampaamo Aarnika 6. Kampaamo ja kauneushoitola Anja Kallio
7. Parturi‐kampaamo Justu.

181

Isännöitsijäkonttori Oy
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Asemakaavasta
Pihlajamäen ostoskeskuksen alueelle on vireillä ase‐
makaavan muutos, joka laaditaan muualle alueelle
laaditun suojelukaavan hengen mukaisesti. Kaija ja
Heikki Sirénin suunnittelema vanha osa korjataan ja
säilytetään. Laajennusosassa tutkitaan sekä säilyttä‐
vää että uudistavaa vaihtoehtoa. Joka tapauksessa
tontille ja sen eteläpuolelle on tarkoitus suunnitella
uutta asuinrakentamista. Liikenneratkaisujen sekä
pysäköinnin toimivuutta on tarkoitus parantaa.182

182

Helsingin kaupunki / Kaavoituskatsaus 2010:21‐22
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Ostoskeskuksen vaiheita

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUKSEN
LAAJENNUS

Tässäkin rakennuksessa tehtiin muutoksia sekä sisäti‐
loissa että ulkopuolella. Myös muutoksia tehtiin jul‐
kisivuihin vuonna 1996 samoin kuin Pihlajamäen
vanhassa ostoskeskuksessa, jolloin otsalistojen kupa‐
ripellit
vaihdettiin
valkoisiin
Stenex‐julkisivu‐
levyihin.184
Tilojen käyttö ja omistus
Ostoskeskuksen liiketilojen pinta‐ala varastotiloineen
on 3576 m2. Citycon Oyj ja Helsingin kaupunki omis‐
tavat tiloista 69 %.

KIINTEISTÖ JA OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Pihlajamäen Liiketalo Oy
Meripihkantie 1, Pihlajamäki

38‐017‐2

VALMIST.
1970

Luonnehdinta
Pihlajamäen ostoskeskuksen laajennus valmistui
vuonna 1970 ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto
Eino Tuompo. Rakennus on arvioitu kuuluvan luok‐
kaan 2.183
Ostoskeskuksen omistus ja tilojen käyttö.

183

Saresto 2004:51
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184

Saresto 2004:74‐75

185

Isännöitsijäkonttori Oy

185

Pihlajamäen Liiketalon liiketiloja ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tyhjillään
Helsingin kaupungin fysikaalinen hoitolaitos
Ravintola U2
Nordea Pankki
Pihlis Pizzeria
Ravintola Ralli

Helsingin ostoskeskukset 2011

Vanhan ostoskeskuksen ja laajennuksen välinen kauppakuja.
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PIHLAJISTON OSTOSKESKUS
Luonnehdinta
Pihlajiston ostoskeskus puuttuu Helsingin kaupun‐
ginmuseon inventoinnista Ostari – lähiön sydän
(2004). Se on arkkitehtuuritoimisto Erkki Pasasen
suunnittelema. Alun perin ostoskeskukseen oli suun‐
niteltu tilat kahdelle elintarvikemyymälälle.186 Tyypil‐
tään se on suorakaidemallinen.

Vuoden 2011 yritystilanne on muuttunut siten, että K‐marketin tila
on tyhjänä ja Spar‐Kotipihlajan tilalle on tullut Alepa. Ravintolan ja
187
Alepan tilojen omistajat ovat vaihtuneet.

Ostoskeskuksen julkisivussa Salpausseläntielle näkyy
leveän katoksen heittämät varjot.
Ostoskeskuksen vaiheita
Arkkitehdit E. Miikkulainen ja P. Korhonen suunnitte‐
livat jo vuoden kuluttua ostoskeskuksen valmistumi‐
sesta kellaritiloihin ravintolan, johon suunnittelutoi‐
misto E. Holopainen laati muutoskuvat vuonna 1993.
Tilojen käyttö ja omistus
KIINTEISTÖ JA OSOITE
SIJAINTITUNNUS
Kiinteistö Oy Salpausseläntie
11, Salpausseläntie 11,
38‐309‐2
Pihlajisto

VALMIST.
1973

Rakennuksen pinta‐ala on 2 300 m2, josta liiketilaa on
1 400 m2 ja loput varastotiloja. Ostokeskukseksi ra‐
kennus on pieni.

186
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Pihlajiston ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen ainut liike on 1.
Alepa ja 2. on tyhjillään.
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Isännöitsijätoimisto Realco Oy

Helsingin ostoskeskukset 2011
Asemakaavasta
Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on
2 100 k‐m2, joka on jo ylitetty.

Pohjakerroksen vasemmanpuoleisessa liiketilassa (1) toimii ravinto‐
la Lähde ja tila 2 on HKK‐halli Oy:n varastona.

Tyhjää liiketilaa.
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Helsingin ostoskeskukset 2011
Ostoskeskuskompleksin eteläisessä, C‐osassa, on
tehty muutostöitä vuosina 1970, 1972, 1990, 1882 ja
1993. Muutokset koskevat sisätilajärjestelyjä käyttö‐
tarkoituksen muutosten vuoksi.189

POHJOIS‐HAAGA

Tilojen käyttö ja omistus
Ostoskeskuksessa on liike‐ ja varastotiloja 2 500 m2.
Toimitilojen jakaumassa on merkittävä osuus myös
julkisia palveluja.

KIINTEISTÖN NIMI JA OSOITE
Haaga III Liikekeskus Oy
Näyttelijäntie 14,
Pohjois‐Haaga

SIJAINTITUNNUS
29‐138‐13‐

VALMIST.
1959

Luonnehdinta
Pohjois‐Haagan ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti
Airi Seikkula‐Viertokangas. Vuonna 1959 valmistunut
ostoskeskus on tyypiltään suorakaidemallinen. Se on
arvotettu ykkösluokkaan.188 Suunnitelmaan kuului
lisäksi kaksi asuinrakennusta ostoskeskuksen itä‐ ja
pohjoispuolelle.

188

Alun perin rakennuksen eteläsiipeen piti tulla eloku‐
vateatteri, mutta vuonna 1959 suunnitelmasta luo‐
vuttiin, jolloin elokuvateatterin tilalle Seikkula‐
Viertokangas piirsi liiketiloja.
Ostoskeskuksen vaiheita
Liikekeskuksen A‐osassa vuonna 1994 haettiin raken‐
nuslupaa kahvilan muuttamiseksi pitseriaksi. Kymme‐
nen vuoden kuluttua siitä sekä A‐ että B‐osaan haet‐
tiin rakennuslupaa päivittäistavaramyymälä Alepan
tarpeita varten. Suunnitelmat laati tuolloin arkkitehti‐
toimisto Max Tenhunen

190

Haaga III Liikekeskus Oy:n omistajat ja yritykset.

189
190

Saresto 2004:50
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Muutoslupakuviin vuonna 1990 liittynyt asemapiirros. Pohjois‐
eteläsuuntaisessa piirroksessa osa A on pohjoisin, C eteläisin ja
B niiden keskellä oleva osa.

Karitta Laitinen
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Isännöitsijätoimisto Talohallinta Oy

Helsingin ostoskeskukset 2011

Ajanatasa‐asemakaavan mukaan käyttämätöntä rakennusoikeutta
2
192
on reilu 700 k‐m . Suojelumerkintöjä ei ole.
Haagan ostoskeskuksen liiketiloja ovat:
1. R‐kioski 2. Alepa 3. Kampaamo Tähkäpää
4. Tyhjä tai tuntematon 5. Ravintola Sole 6. Ravintola Tupla Ässä
7. Tyhjä tai tuntematon 8. Suutari tehokenkä
9. Ravintola Sailor’s Pub 10. Ravintola China Kitchen.

Asemakaavasta
Alueella on laadittu kehittämissuunnitelma, joka on
osa kaupungin Esikaupunkien renessanssi ‐hanketta.
191

191

Helsingin kaupunki, kaavoituskatsaus 2011
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http://ptp.hel.fi/hanke/

Helsingin ostoskeskukset 2011
POHJOIS‐VUOSAAREN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksessa oli alun perin Kansallisosakepankki,
posti, apteekki, tekstiilimyymälä, kemikalio, parturi‐
kampaamo, taloustarvikemyymälä, kahvila kaksi elin‐
tarvikemyymälää ja kenkäkauppa. Apteekin tilat muu‐
tettiin ravintolaksi vuonna 1986. Suunnittelijana oli
arkkitehti‐ ja insinööritoimisto Särkijärvi. Vuonna
1992 pankin tilat jaettiin kahdeksi liiketilaksi, koska
pankin konttori suljettiin. Kaksi elintarvikeliikettä
yhdistettiin isoksi valintamyymäläksi, S‐marketiksi,
vuonna 1998 haetun rakennusluvan mukaan. Sen
suunnitteli arkkitehti‐ ja sisustussuunnittelutoimisto
Helkiö ja Riekkinen. Kebab‐pizzerian lupakuvat meni‐
vät käsittelyyn vuonna 2003.194
Tilojen käyttö ja omistus

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

VALMIST.

Mustalahdentie 2,
Pohjois‐Vuosaari

54‐052‐1‐

1965

Luonnehdinta
Ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti Lauri Silvennoi‐
nen ja se valmistui vuonna 1965. Rakennus on sisäpi‐
hamallinen ja se on luokiteltu parhaimpaan luokkaan
Helsingin kaupunginmuseon inventoinnissa 2004.193

193

Ostoskeskuksessa on liiketiloja yhteensä 3000 m2.
Omistajatietoja ei ollut saatavilla. Tiloissa toimivia
yrityksiä ovat katutasossa suurimpana S‐market,
ravintola Hangout, ravintola Cheers, Vuosaaren Pizza
& Kebab, Salon Pinky parturi‐kampaamo, R‐kioski ja
Lähiöasema. Toisessa kerroksessa ovat Tietokoneen
Huolto, Hammaslääkäri Hannu Cederberg ja Raimo
Norrbacka Oy:n toimisto.

194

Saresto 2004
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Pohjois‐Vuosaaren ostoskeskuksen ensimmäisen
liikkeitä ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

R‐kioski / postin noutopiste
Lähiöasema
Parturi‐kampaamo Salon Pinky
Vuosaaren Pizza & Kebab
Ravintola Cheers
Ravintola Hangout
S‐market

kerroksen

Helsingin ostoskeskukset 2011

Ostoskeskuksen toisessa kerroksessa ovat yritykset
1.
2.
3.

Hammaslääkäri Hannu Cederberg
Raimo Norrbacka Oy:n toimisto
Tietokoneen huolto

Asemakaavasta
Ostoskeskuksen alueella on vireillä asemakaavan
muutos palvelutilojen ja asuntojen rakentamista
varten.195

Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus laajenee.

196

196
195

Helsingin kaupunki / Kaavoituskatsaus 2010:30
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http://www.yit.fi/palvelut/yritykset/toimitilat/kauppapaikat/paaka
upunkiseutu/vuosaaren_ostoskeskus/esittely

Helsingin ostoskeskukset 2011
Vaikutelma ostoskeskuksesta oli nuhjuinen ja re‐
monttia vailla, kun kävin siellä syksyllä 2010. Muita
asiakkaita ei näkynyt, kuin yksi juomaseurue.

PUISTOLAN OSTOSKESKUS

Julkisivu lounaaseen.

Ostoskeskuksen vaiheita
Ostoskeskuksessa on tehty muutostöitä ensin vuonna
1982, jolloin päivittäistavarakaupan myymälätiloihin
ja julkisivuihin tehtiin muutoksia. Sitten vuonna 1989
myymälätilasta tehtiin ravintola (pitseria) ja kolmen
vuoden kuluttua kahdesta myymälätilasta suunnitel‐
tiin kahvilaa.
Vuonna 2008 haettiin lupaa K‐market Puistorin si‐
säänkäynnin muuttamiseen ja palvelutiskin rakenta‐
miseen. Arkstore arkkitehtitoimisto laati suunnitel‐
mat.
Tilojen käyttö ja omistus

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Puistolantori 1, Puistola

41‐054‐2

Toimitilojen pinta‐ala on yhteensä 2 400 m2. Myynti‐
pinta‐alaa siitä on yhteensä 1 500 m2.

VALMIST.
1968

Luonnehdinta
Puistolan vuonna 1968 valmistunut ostoskeskus on
arkkitehti Esko Korhosen suunnittelema. Julkisivuissa
kantavat rakenteet ovat näkyvissä jakamassa pintaa
osiin. Moduulimittaiset julkisivuosat ovat lasisia tai
verhoiltu punatiilellä. Rakennuksen toisen vaiheen
suunnittelijana toimi arkhkitehti Toivo Korhonen.

Kesko Oyj on ollut Puistolan ostoskeskuksen suurin omistaja vuon‐
na 2004. Päivitettyjä tietoja ei ollut saatavilla.

Yritysten valomainosten suunnitelmia.
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Asemakaavasta
Asemakaavamuutosta ei ole vireillä, eikä rakennuk‐
sen laajentamistarpeita tiettävästi ole. Ostoskeskus
on rakennettu aivan sallitun rakennusalan kokoiseksi.
Nykyinen väestöpohja on riittävä pitämään ostoskes‐
kuksen toiminnassa.

Ensimmäisessä kerroksessa on pääasiassa varastotiloja ja muut
ovat:
1. Rengasliike Continental
2. Puistolan kuntosali

Puistorin toisen kerroksen tiloja ovat:
1. Ravintola Davan
2. Apteekki
3. K‐kauppa Puistori
4. Parturi‐kampaamo Elena Tsvetkova Tmi
5. Puistolan Fysioterapia
6. Ravintola Pizzapalvelu
7. Tyhjä tai tuntematon
8. Golf‐simulaattori
9. Parturi‐kampaamo Taina
10. Café Kuntosali
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Helsingin ostoskeskukset 2011
PUOTILAN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita

Tilojen käyttö ja omistus 2011

Ostoskeskuksessa on tehty lukuisia muutostöitä mas‐
soihin, kulkuväyliin ja julkisivuihin. 198 Alun perin os‐
toskeskuksessa oli kahdeksan erillistä rakennusta,
joilla oli yhteinen tasakatto. Rakennuksia on laajen‐
nettu ja yhdistetty toisiinsa. Myös tilojen käyttötar‐
koitusta on muutettu.

Ostoskeskuksen liiketilojen pinta‐ala on yhteensä
1 940 m2.

Arkkitehtitoimisto Reino Lammin‐Soila teki muutos‐
piirustukset 1988 pankin muuttamisesta ravintolaksi.
Vuonna 1992 liiketila muutettiin baariksi. Kahden
vuoden kuluttua tehtiin muutos kahvilaksi myymälän
paikalle ja vuonna 1998 myymälätilasta tuli noutopit‐
seria. Samantyyppinen muutos tehtiin vuonna 1999
ja 2003.
OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Klaavuntie 11, Puotila

45‐205‐5‐

VALMIST.
1961

Luonnehdinta
Arkkitehti Erkki Karvinen suunnitteli vuonna 1961
valmistuneen Puotilan ostoskeskuksen. Rakennus on
sisäpihamallinen ja arvotettu Helsingin kaupunginmu‐
seon inventoinnissa ykkösluokkaan. 197

Vielä nykyäänkin toimivaa Nukketeatteri Sampoa
varten entinen pankki muutettiin teatteri‐ ja kokoon‐
tumistiloiksi vuonna 2003. Suunnittelijana oli raken‐
nusarkkitehti P. Orjala ja rakennuttajana Helsingin
kaupungin rakennusvirasto.
Valintatalon laajennukseen haettiin rakennuslupaa
vuonna 2006. Ravintola Pikkulintua varten tehtiin
korjaus‐ ja muutostöitä, jotka suunnitteli arkkitehti‐
toimisto Juha Pekka Mikkonen vuonna 2007.199

198
197

199

Saresto 2004:52
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Ostoskeskuksen tilat ovat:
1. Valintatalo 2. Ravintola Nuudeli Ky Nam
3. Kampaamo Salon Desire 4. Puotilan fysikaalinen hoitolaitos
5. Ravintola Vivaldi 6. Pizzeria Venetsia 7. Nukketeatteri Sampo
8. R‐kioski 9. Puotilan kukka 10. Olutravintola Pikkulintu
11. Helsingin Sanomat jakelu taukotila 12. Puotilan Pizzeria Kebab.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Asemakaavasta
Kulkureittiä Puotilan ostoskeskukselta metroasemalle
pidettiin turvattomana. Siksi ostoskeskuksen viereen
ja kulkureitin varrelle kaavoitettiin ja sitten rakennet‐
tiin uusia asuntoja.201

Luettelo yrityksistä ja toimitilan omistajista.

200

200

Isännöitsijäkonttori Oy ISA
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201

Kslk 2007−818, Khs 2007−719/523 7.5.2007

Helsingin ostoskeskukset 2011
laatimien
suunnitelmien
mukaan
etupäässä
sisätiloissa, mm. vuonna 1979, 1988, 1997, 1999 ja
2007 (Liikuntakeskus Elixia).

PUOTINHARJUN PUHOS

Vanhan ostoskeskuksen julkisivu kaakkoon. Tekstissä lukee Puotilan
puhos, vaikka kysymyksessä on nykyinen Puotinharjun Puhos.

Ostoskeskus rakennettiin kolmessa osassa: ensim‐
mäinen vuonna 1963 ja toinen 1987 sekä kolmas
1990. Vanha osa peruskorjattiin vuonna 1987.203

KIINTEISTÖN NIMI JA OSOITE SIJAINTITUNNUS
Puotinharjun Puhos Oy Kas‐
telholmant. 2, Puotinharju
45‐071‐2‐

VALMIST.

Ostoskeskukseen rakennettiin vanhan ostoskeskuk‐
sen itäpuolelle laajennus, jonka rakennuslupaa haet‐
tiin vuonna 1985. Suunnittelijana oli sama arkkitehti,
Erkki Karvinen. Rakennuksen ensimmäiseen kerrok‐
seen tuli isoja liiketiloja, kun vanhassa ostarissa liiketi‐
lojen koko oli pienehkö. Toiseen kerrokseen tuli toi‐
mistotiloja.

Tilojen käyttö ja omistustilanteet 2004 ja 2011
Puhoksessa on toimitilaa yhteensä 15 040 m2. Raken‐
nus sijaitsee kaupungin vuokratontilla. Sponda Oyj:n
omistama osuus yhtiön osakkeista on 20,43 %.205
Vuoden 2004 tiedot vuokralaisista olivat epätarkkoja.
Toimialajakauma kuitenkin pystyttiin laskemaan.

1964

Luonnehdinta ja ostoskeskuksen vaiheita

.204

Ostoskeskuksen itäisen rakennuksen julkisivu luoteeseen

Arkkitehti Erkki Karvinen suunnitteli vuonna 1964
valmistuneen sisäpihamallisen ostoskeskuksen. Se on
ykkösluokassa Helsingin kaupunginmuseon inven‐
toinnissa.202

Vanhaan ostoskeskukseen on vuosien varrella tehty
muutoksia Erkki Karvisen arkkitehtitoimiston
205
203

202

204

Saresto 2004:51
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Helsingin ostoskeskukset 2011
Kuvassa on Putinharjun ostoskeskuksen 1. kerroksen liikkeet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hessumobiili
Kirpputori Fida
Fazer musiikkiliike
Tyhjä
Osto‐ ja myyntiliike Cash Store
Ravintola Olut Pankki
Pyöräilyliike System 1
Turkkilainen elintarvikekauppa Alanya
Kampaamo Salon Desiré
Urheiluliike Intersport
Lemmikkieläinten tarvikekauppa Musti & Mirri
Alepa
Pyöräliike Bike Planet

Puotinharjun ostoskeskuksen 2. kerroksen liiketilat ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ravintola Puotin Krouvi
Parturi‐kampaamo
Ravintola Kummisetä
Jalkahoitola Terveet Jalat
Bingohalli Finnbingo
Tyhjillään tai käyttö tuntematon
Moskeija ja somalinuorten kokoontumiskahvila Banadir
Thai‐hieronta
Tyhjillään tai käyttö tuntematon
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Ravintola Cayhane
Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy
Sisustustarvikeliike Jysk
Fysioterapia Sportti Fysio
Helsingin hautauspalvelu
Parturi‐kampaamo Frisyyri
Jääkiekkoilun erikoisliike One More Sport
Liikunta‐ ja hyvinvointikeskus Elixia

Luettelossa on vuoden 2004 ne omistajatiedot, jotka olivat saata‐
villa. Seuraavassa luettelossa olevien yritysten toimitilojen omista‐
jista ei saatu täsmällistä tietoa.

Asemakaavasta
Ostoskeskuksen alueella ei ole asemakaavamuutosta
vireillä. Vuonna 2004 on tehty maanvuokraussopi‐
muksen yhteydessä ostoskeskuksen kehittämissuun‐
nitelma. Suunnitelma on lähinnä kunnossapitämis‐
suunnitelma.

Helsingin ostoskeskukset 2011
Kävin ostarilla syysiltapäivänä 2010, jolloin paikalla oli
koululaisia ja eläkeläisiä. Osin ostoskeskus oli huono‐
kuntoisen oloinen, koska esimerkiksi yksi kävelytien
yläpuolella olevista kertopuupalkeista oli rikki.

SILTAMÄEN OSTOSKESKUS

Ostoskeskuksen vaiheita
Vuonna 1973 Jousimiehentien puoleisista osista kaksi
yhdistettiin. Niihin rakennettiin uimahalli. Kolmen
vuoden kuluttua seurakunnan ja uimahallin väliin
rakennettiin liikerakennus. Muut rakennuslupa‐asiat
ovat olleet pienehköjä käyttötarkoituksen muutoksia.

Arkkitehtitoimisto Heino ja Laakso laati vuonna 1988
muutospiirustuksen Siltamäen uimahallia varten.
Entinen pankki muutettiin R‐kioskiksi rakennusmesta‐
ri Matti Väätäsen vuonna 1991 laatimien piirustusten
mukaan. Sama suunnittelija piirsi muutokset seuraa‐
vana vuonna kioskin pientä kahvilaa varten. Uutta
pitseriaa varten tehtiin myös muutoksia. Arkkitehti‐
toimisto Apsis laati suunnitelmat vuonna 2007 enti‐
sen myymälähuoneiston muuttamiseksi kahvilaksi.

207

Tilojen käyttö ja omistus

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Jousimiehentie 3, Siltamäki

40‐005‐5‐

VALMIST.
1972

Vuoden 2004 tilannetta verrattaessa kokonaispinta‐
ala ei täsmää, koska nykytilan pinta‐ala on 71 m2
suurempi kuin vuoden 2004 tilanne. Postin tilat ovat
pienentyneet 94 m2 samalla kun ravintola Rubiini on
saanut lisää tilaa 71 m2. Sitruuna baari, joka on
94 m2:n kokoinen, on uusi.

Luonnehdinta
Ostoskeskuksen omistussuhteet ja yritykset helmikuussa 2011.

Siltamäen ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti‐
toimisto Pentti Ahola ja kumppanit. Se valmistui
vuonna 1971. Ostoskeskuksessa oli alkuaikoina neljä
osaa. Ostoskeskus on luokiteltu kakkosluokkaan Hel‐
singin kaupunginmuseon julkaisussa.206

206

207

Saresto 2004:85 ja 54
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208

Isännöinti‐ ja kiinteistöhuoltoyhtiö Siltamäen Huolto Oy

208

Helsingin ostoskeskukset 2011
Asemakaavasta
Ostoskeskusta on mahdollista laajentaa kerrosala‐
määräyksen mukaan, mutta se ei ole mahdollista
käytännössä ilman kerrosluvun nostoa.
Siltamäkeen ollaan tekemässä yleissuunnitelmaa
asemakaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena on raken‐
taa alueelle lisää.209

Siltamäen ostoskeskuksen tiloja ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

K‐market Kavaljeeri
Fysikaalinen hoitolaitos
Siltamäen Huolto Oy
Kampaamo Salon Janine
Pizzeria Abone
Sitruuna Baari
Ravintola Rubiini
R‐kioski
Siltamäen Apteekki
Siwa

209
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TAPULIKAUPUNKI

KIINTEISTÖN NIMI JA OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS
Kiinteistö Oy Puistolan Pankki‐
talo
091‐040‐0102‐0002
Ajurinaukio 1, Tapulikaupunki
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin
Palvelutalo Ajurinaukio 5,
Tapulikaupunki

091‐040‐0101‐0003

Luonnehdinta

Tilojen käyttö ja omistus

Tapulikaupungin ostoskeskus ei ole ostoskeskus sa‐
nan varsinaisessa merkityksessä, vaan asemanseudul‐
le rakennettujen liiketilojen keskittymä. Tilat ovat
suurimmaksi osaksi toimistotalojen pohjakerroksissa.
Ainut liiketalo on kiinteistö Oy Tapulikaupungin palve‐
lutalo, joka on Ajurinaukion reunalla.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon, joka on osoit‐
teessa Ajurinaukio 1, huoneistoala on 2 135 m2. Liike‐
rakennus, joka on Ajurinaukion reunalla osoitteessa
Ajurinaukio 5, on pinta‐alaltaan 1 907 m2 ja sen nimi
on kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalo.

VALMIST.
1981

1985
Kiinteistö Oy Maatullinaukio lokakuisessa auringossa 2010.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio
Maatullinaukio 10, Tapulikau‐
punki

81

091‐040‐0117‐0010
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1988

Kiinteistö Oy Maatullinaukio on toimistorakennus,
jonka pohjakerroksessa on liiketiloja, mm. Valintata‐
lo. Pinta‐ala on 1 528 m2, josta liiketilaa on 1 120 m2.
Liiketiloja hallitsee katutasossa Valintatalo.

Helsingin ostoskeskukset 2011

Luettelossa on Tapulikaupungin ostoskeskuksen kiinteistöt sekä
niiden yritykset ja omistajat. Kiinteistö oy Maatullinaukiosta ei ollut
muuta tietoa saatavilla kuin luettelo huoneistojen pinta‐aloista,
210
mutta Kiinteistö Oy Käsityöläisentie 9:stä juuri ne puuttuivat.

TOL‐tulkintoja ei ole tehty pohjapiirroksista, koska
sopivia rakennuslupakuvia ei ollut helposti saatavilla.
Asemakaavasta
Tapulikaupungin voimassaoleva asemakaava vastaa
pääpiirteissään nykytilannetta eikä asemakaavamuu‐
tosta ole vireillä.

210

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon ja kiinteistö Oy
Puistolan Pankkitalon tiedot Isännöitsijätoimisto Realco Oy sekä
kiinteistö Oy Maatullinaukion tiedot kiinteistö ja isännöitsijätoimis‐
to Tapulin Huolto Oy
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Länsi‐Herttoniemen alkuperäisiä kaavoittajia oli Bir‐
ger Brunila211 (1882–1979), joka toimi asemakaava‐
arkkitehtina vuosina 1917–1948. Asemakaava‐
arkkitehti Väinö Tuukkanen jatkoi Brunilan työtä
asemakaava‐arkkitehtina vuodet 1949–1964, minkä
jälkeen hänestä tuli kaupunkisuunnitteluviraston
päällikkö. Irma Mikkolan kanssa hän toteutti Länsi‐
Herttoniemen asemakaavat Birger Brunilan periaat‐
teiden mukaisesti.212

6. EDELLISESTÄ
SELVITYKSESTÄ
PUUTTUNEET
OSTOSKESKUKSET
HERTTONIEMEN OSTOSKESKUS,
ERÄTORI

Luonnehdinta
Arkkitehti Eliel Muoniovaara (1918–1993) suunnitteli
kokonaisuuden, johon kuuluvat kettutien korkeat
kerrostalot ja erillinen Erätorin liikekiinteistö. Raken‐
nukset valmistuivat vuosina 1956–1957. Alkuaikoina
ostoskeskuksessa oli elintarvikeliikkeitä, maitobaari,
pankki, toimistohuoneistoja, asuntoja sekä elokuva‐
teatteri Kino Herttua.213
Rakennuksessa on kolmikerroksinen siipi toimisto‐ ja
asuintiloja varten. Käyntini aikana lokakuussa 2010
toimistosiivessä oli meneillään ainakin julkisivure‐
montti, koska niiden edessä oli telineet pressuineen.

OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Erätori, Hiihtomäentie 39

43‐127‐9‐

VALMIST.
1956
211

Erätorin liikekeskus. Kuva 27.10.2010.

Muita kaavoitettavia alueita olivat Töölö, Meilahti, Torkkelin‐
mäki, Mäkelä, Ruskeasuo, Käpylä ja Maunula.

212

Putkonen 1994:43

213
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Ostoskeskuksen vaiheita
Muutospiirustuksissa vuodelta 1957 ostoskeskuksen
toiseen kerrokseen tuli toimistotilojen lisäksi ateljee‐
huoneisto.
Elokuvateatteri lopetettiin vuonna 1966 televisioiden
yleistymisen vuoksi (KHKH 1949, 139). 214 Se purettiin
ja sen tilalle rakennettiin HOK‐valintamyymälä. Suun‐
nittelijoina olivat Eliel Muoniovaara ja E. Oulasvirta
vuonna 1966. Seuraavana vuonna kaksikko suunnitte‐
li rakennuksen koillisimpaan nurkkaan muutoksen R‐
kioskia sekä kukka‐ ja nakkikioskia varten.
Vuonna 1968 Kettutien puoleisiin liiketiloihin tehtiin
muutospiirustukset kahvilaa varten. suunnitelmat
laati rakennusmestari Tapio Haukanheimo. Kyseinen
kahvilatila kuului 1980‐luvun vaihteen rakennuslupa‐
hakemukseen, jossa haettiin lupaa Sokos‐hallia var‐
ten tehtäviin muutoksiin. Suunnittelijana oli SOK:n
oma suunnittelutoimisto.
Vuonna 1990 arkkitehti Unto Rantanen laati suunni‐
telmat rakennuksen kaakkoiskulmauksessa olevan
myymälätilan muuttamiseksi kahvilaksi. Arkkitehti‐
toimisto Max Tenhunen laati muutoksia vuonna 2002
S‐markettiin, joka oli taannoin tullut Hok‐
valintamyymälän tilalle. CJN oy haki rakennuslupaa
entisiin R‐kioskin tiloihin tulevaa kahvilaa varten
vuonna 2008.
214

Putkonen 1994:43
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Tilojen käyttö ja omistus
Vuonna 2004 ostoskeskuksessa toimi S‐market, mut‐
ta nykyisin tiloissa on Alepa.

 Talvitie Tero

Asemakaavasta

 Vihko Martti
 Tikkanen Lea
 Rakennustarkastusyhdistys RY
 Förvaltningsbolaget M. Pousette Ab
 Turgay Senel
 Perjuci Namik
 Oy Vesirakentaja
 Helsingin Osuuskauppa Elanto
 Metsäranta Antti
 Hagman Helga
 Haverinen Tarja
 Homex Oy
 Itä‐Helsingin Kulttuurisäätiö

Erätorin ostoskeskuksen pohjakerroksen yritykset ovat: 1. Alepa 2.
Pizzeria Foxy Bear 3. Café4. Rakennustarkastajayhdistys ry 5.
Arkkitehtitoimisto 6. Kauneushoitola 7. Etninen elintarvikemyymälä
8. Ei tietoa 9. Lukkovarikko 10.Anjan Luontoherkku.

Tietoja siitä, kuka omistaa yritysten tilat, ei ollut saa‐
tavilla muuta kuin osakeluettelona. Omistajat ovat
seuraavat:215
 Stenberg, Pertti
 Palmun Tehdas Oy

215

Isännöitsijätoimisto Realco Oy, Perttu Kantele
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 Järvi Heli Maarit
 Suomen Kylmäyhdistys ry

Ote ajantasa‐asemakaavasta.
Alueella ei ole vireillä asemakaavamuutosta. Voimas‐
saoleva asemakaava on nykyisen rakennuksen mu‐
kainen.

Helsingin ostoskeskukset 2011
PITÄJÄNMÄEN LIIKE‐ JA TOIMISTOTALO

jänmäen liiketalo on luokiteltu kolmanteen luokkaan
Helsingin kaupunginmuseon inventoinnissa.217
Tunnelmaltaan ostoskeskus on hylätyn oloinen, koska
tyhjillään olevaa tilaa on paljon. Ainoastaan ravintola
ja kotiteatteriliike ovat yleisölle avoimia.
Ostoskeskuksen vaiheita

Asemakaavaan ei tiettävästi ole lähiaikoina tulossa
muutoksia. Voimassaoleva asemakaava takaa nykytilan
jatkumisen, mutta ei estä tarvittaessa rakennuksen
purkamista. Rakennuksen suurimmaksi sallituksi ker‐
rosalaksi on asemakaavassa merkitty 4 000 m2, mutta
rakennuksen pinta‐ala on 4 500 m2. Laajennukset eivät
ainakaan onnistu ilman asemakaavamuutosta.

Rakennuksessa oli alkuaikoina elintarvikemyymälä,
ravintola, posti ja kahdessa kerroksessa toimistotiloja.
Tilojen käyttö ja omistus

OSOITE
Sulkapolku 3

SIJAINTITUNNUS
46‐117‐11

VALMIST.
1975

Luonnehdinta
Rakennus ei ole varsinaisesti ostoskeskus, vaan liike‐
ja toimistorakennus. Sen suunnitteli Rakennustoimis‐
to Karme Oy ja se rakennettiin vuonna 1975. Julkisi‐
vut ovat rouhepintaista betonia ja ikkunat kovaelok‐
soitua alumiinia. Rakennuksen edessä on torikansi,
jonka alla on pysäköintitiloja.216 Rakennus liittyy As.
Oy Sulkapolku 6:n kolmeen asuintornitaloon. Pitä‐

216

Ote ajantasa‐asemakaavasta.218

Asemakaavasta

217

Saresto 2004:77
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Pohjakerroksen liiketilojen pinta‐ala on yhteensä noin
1 500 m2, ja koko pinta‐ala on 4 500 m2. Omistustie‐
toja ei ole saatu. Liiketiloissa toimivat Ravintola Wos‐
sikka ja Mareksound, joka on kotiteatteri‐, hifi‐ ja
lifestyle yritys. Rakennuksen toisessa kerroksessa on
Sähkö10 Oy, Putki‐10 Oy ja Siivous‐10 Oy:n tiloja.
Muut tilat ovat tyhjillään. Tol‐selvityksen teko pohja‐
piirroksesta on jätetty tekemättä liiketilojen vähäisen
käyttöasteen vuoksi.
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Saresto 2004:55

218

http://ptp.hel.fi/hanke/
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Konalanvuoren ostoskeskus rakennettiin vuonna
1961 ja sen suunnitteli arkkitehti Erkki Karvinen. Ra‐
kennuksen umpinaisia julkisivuja hallitsee tumma
pystylaudoitus, mikä on harvinainen materiaalivalinta
tuon ajan ostoskeskuksissa. Helsingin kaupunginmu‐
seon julkaisussa todetaan, että ostoskeskuksen hah‐
moa ”hallitsee konstruktiivinen ulkopuolinen tukira‐
kenteiden järjestelmä.”219 Ostoskeskus on arvioitu
kakkosluokkaan.220

KONALANVUOREN OSTOSKESKUS

Asemakaavasta
Asemakaava ei estä rakennuksen purkamista. Mer‐
kintä AL mahdollistaa asuintilojen sijoittamisen, mut‐
ta kerrosluku I estää korkeamman kuin yksikerroksi‐
sen rakentamisen.

Ostoskeskuksen vaiheita
Rakennuksessa on tehty myymälöiden käyttötarkoi‐
tuksen muutoksia, mutta julkisivut ovat pääpiirteis‐
sään säilyneet.221 Liimapuupalkkeihin kiinnitetyt ka‐
tosrakennelmat on purettu ja kunnostustöitä on
tehty vuonna 2009.
OSOITE

SIJAINTITUNNUS

Riihipellonkuja 3, Konala

32‐031‐2

VALMIST.
1961

Luonnehdinta
Ostoskeskus koostuu kahdesta yksikerroksisesta suo‐
rakaiteen muotoisesta rakennuksesta, joita yhdistää
viistot, massiiviset liimapuupalkit. Käyntini aikana
iltapäivällä (4.3.2011) oli hiljaista: vain pari ravintola‐
asiakasta ulkona tupakoimassa.
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Tilojen käyttö ja omistus 2011
Ostoskeskuksen etelän puoleisessa rakennuksessa on
Pitseria Dilber, ravintola Konalan keidas ja Hammas‐
lääkärit L. Kontiola ja E. Veltheim. Pohjoisessa talossa
toimii Leipätupa Oy.
Ostoskeskus on kokonaan Asunto Oy Konalanvuoren
omistuksessa.

219

Saresto 2004:63

220

Saresto 2004:53
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Saresto 2004:63

Ote ajantasa‐asemakaavasta.
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7. LOPUKSI
Helsingin ostoskeskuksissa on selkeästi hahmottunut
selviytymisen kannalta kaksi ryhmää: säilyneet ja pure‐
tut. Säilyneiden olemassaolo ei ole vielä itsestään
selvää, niissäkin on havaittavissa kolme kategoriaa,
jotka ovat menestyvät, sinnittelevät ja uhanalaiset.
Olen ryhmitellyt ostoskeskukset menestyviin, sinnitte‐
leviin ja uhanalaisiin. Menestyvän ostoskeskuksen
kriteerinä on se, että siinä on vähintään yksi päivittäis‐
tavarakauppa. Tässä menestyminen tarkoittaa lähinnä
selviämistä siten, ettei ostoskeskuksen lakkauttaminen
ole lähimpien vuosien näköpiirissä. Sinnittelevästä
ostarista päivittäistavaroita ei saa lainkaan. Uhanalai‐
nen ostoskeskus on kaupungin kaavoituspäätöksenä
aikomus korvata nykyistä tehokkaammalla rakentami‐
sella, mutta kuitenkin siten, etteivät palvelut katoa.
Uhanalaiseksi ostoskeskus lasketaan, mikäli sen tyhjien
liiketilojen määrä on merkittävä ja että sen tiloista
edes osa on suuren rakennusyhtiön omistuksessa.
Kokonaan purettujen ostoskeskusten ryhmä lukeutuu
1960‐luvulla rakennettuihin ostoskeskuksiin. Niitä on
yhteensä purettu viisi: Herttoniemen, Konalan, Mylly‐
puron, Pukinmäen ja Vuosaaren eteläinen ostoskes‐
kus. Näistä kaksi eli Konalan ja Myllypuron ostoskes‐
kukset olivat ostoskeskuksiin erikoistuneen arkkiteh‐
din, Erkki Karvisen käsialaa.
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Kuvassa on esitetty säilyneiden ja purettujen ostoskeskuksen lukumäärän jakautuminen eri aikakausille.
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Menestyviä ostoskeskuksia säilyneiden ostoskeskus‐
ten ryhmässä on yhteensä yksitoista ostoskeskusta.
Näistä pioneerien ryhmään lukeutuvat Herttoniemen
Erätori, Kannelmäen, Munkkivuoren ja Pohjois‐
Haagan ostoskeskukset. Roihuvuoren ostoskeskus on
sinnittelijä, koska tyhjää liiketilaa on ollut ja osa tilois‐
ta on muussa kuin myymäläkäytössä. 1960‐luvun
ostoskeskuksista menestyjiä ovat Kulosaaren, Puoti‐
lan, Pihlajamäen, Puotinharjun, Vuosaaren pohjoinen,
Kontulan ja Jakomäen ostoskeskukset. 1970‐luvun
ostoskeskusten tilanne on huonompi kuin edellisellä
vuosikymmenellä, koska yhtään ostoskeskusta ei voi
lukea menestyviin. Sen sijaan 1980‐luvun Tapulikau‐
pungin ostoskeskus, Lauttasaaren Heikkaan talo ja
Oulunkylän Ogeli ovat luokiteltavissa menestyjiin.

Kontulan ostoskeskus kuuluu menestyviin.
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Uhanalaisia ostoskeskuksia ei ole varhaisimmissa,
pioneeriajan (1955–1959) ostoskeskuksissa, mutta
1960‐luvun ostoskeskuksissa niitä jo on. Maunulan eli
Suursuon ja Lehtisaaren ostoskeskukset ovat uhan‐
alaisia. Suursuon ostoskeskuksen purkaminen on
tavoitteena Helsingin kaupungin asemakaavamuutok‐
sessa, mutta Lehtisaaren ongelmana on maapohjan
omistus. Maan omistaa näes Helsingin seurakuntayh‐
tymä, jolla ei tiettävästi ole haluja ostoskeskuksen
säilyttämiseen eikä kehittämiseen. Helsingin kaupun‐
ginmuseo on arvottanut Suursuon ostoskeskuksen
keskivertoisen arvokkaaksi, mutta Lehtisaaren ostos‐
keskuksen erittäin arvokkaaksi kohteeksi. 1970‐luvun
ostoskeskusten tilanne on kuitenkin kaikkein huo‐
noin, koska uhanalaisia ostoskeskuksia on enemmistö
eli neljä kuudesta. Nämä ovat Lauttasaaren ostoskes‐
kus, Pihlajamäen ostoskeskuksen laajennus sekä
Siltamäen ja Laajasalon ostoskeskukset. Lauttasaaren
ostoskeskus on vireillä olevan asemakaavamuutoksen
mukaan tarkoitus purkaa ja tilalle tulisi liike‐ ja asuin‐
rakennuksia. Metroaseman sisäänkäynti tulisi raken‐
nusten yhteyteen. Pihlajamäen ostoskeskuksen laa‐
jennusta ei pidetä Helsingin kaupunkisuunnitteluvi‐
rastossa niin arvokkaana, jotta sitä ei voisi purkaa ja
korvata nykyistä tehokkaammalla rakentamisella.
Siltamäen ostoskeskus on päässyt huonoon kuntoon,
ja siksi se mahdollisesti purettaisiin. Laajasalon ostos‐
keskus on kaupunkisuunnittelun myllerryksessä tar‐
koitus purkaa ja tilalle tulisi asuinrakennuksia, mutta
uusi kauppakeskus rakennettaisiin toisaalle.

Siltamäen ostoskeskus on päässyt osin kehnoon kuntoon.

Sinnitteleviä ostoskeskuksia on pioneerien ryhmässä
yksi, eli Roihuvuoren ostoskeskus. Viime syksynä
liiketilaa oli vielä tyhjillään ja Tulisuontien liikekiin‐
teistöstä on puolet uskonnollisen yhteisön käytössä.
1960‐luvun ostoskeskuksissa niitä ovat Konalan pieni
(Konalanvuoren) ostoskeskus, Vuosaaren eteläinen
ostoskeskus ja Puistolan liikekeskus. Seuraavan vuo‐
sikymmenen sinnitteleviä ostoskeskuksia ovat Mel‐
lunmäen palvelukeskus ja Pitäjänmäen liiketalo.
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Pitäjänmäen ostoskeskuksella on päivällä hiljaista.

Rakennussuojelun kannalta on valitettavaa, että ar‐
vokkaaksi luokiteltua rakennuskantaa on jo menetetty,
kuten Vuosaaren eteläinen ostoskeskus. Nyt olisi tär‐
keä yrittää pelastaa ne arvokohteet mitä vielä on pe‐
lastettavissa. Huolestuttavinta on kaikkein merkittä‐
vimpään luokkaa arvioidun Lehtisaaren ostoskeskuk‐
sen kohtalo, mutta muutakin keskivertoarvokasta on
paljon uhattuna. Erityisesti 1970‐luvun ostoskeskukset
ovat vaarassa hävitä. Ostoskeskuksilla on muitakin
arvoja, kuin taloudellinen ja arkkitehtuurin historialli‐
nen arvo. Niillä on merkitystä alueiden asukkaille,
koska niihin liittyy paljon muistoja ja ne ovat osa lähi‐
palveluverkostoa.
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Kuvassa on esitetty uhanalaiset, sinnittelevät ja menestyvät ostoskeskukset lukumäärinä.
Menestyjien määrä on huolestuttavan pieni verrattuna koko Helsingin ostoskeskuskantaan.
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